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LỜI CÁM ƠN 

 

Trung tâm công nghệ ứng phó biến đổi khí hậu (CLITECH) thuộc Cục Khí tượng Thủy văn và Biến 
đổi Khí hậu - Bộ Tài nguyên và Môi trường xin gửi lời cám ơn đến Quỹ Rockefeller, Hoa Kỳ đã tài 
trợ cho nghiên cứu thông qua Mạng lưới các thành phố ở châu Á có khả năng chống chịu với 
BĐKH (ACCCRN); 

Trung tâm CLITECH cũng xin gửi lời cám ơn cho sự hỗ trợ kỹ thuật và đồng thực hiện của Viện 
nghiên cứu Chuyển đổi Môi trường và Xã hội (ISET-Việt Nam) và Viện Chiến lược và Chính sách 
Khoa học và Công nghệ (NISTPASS) thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ; 

Nhóm soạn thảo nghiên cứu xin gửi lời cám ơn cho những góp ý, nhận xét quí báu và có giá trị cho 
nghiên cứu của Ban Cố vấn khoa học, bao gồm: 

1. Ông Phạm Văn Tấn, Phó Cục Trưởng Cục Khí tượng Thủy văn và Biến đổi Khí hậu - Bộ Tài 
nguyên và Môi trường; 

2. Ông PGS. TS. Nguyễn Văn Thắng, Phó Viện Trưởng Viện khoa học Khí tượng Thủy Văn và Môi 
trường- Bộ Tài nguyên và Môi trường; 

3. Ông PGS. TSKH. Nguyễn Xuân Hải, Chủ nhiệm khoa Khoa học Môi trường, Trường Đại học 
Khoa học Tự nhiên Hà Nội. 

Bên cạnh đó, nhóm nghiên cứu cũng xin cám ơn các đồng nghiệp tại Ủy Ban Quốc gia về BĐKH 
(NCCC), Cục Khí tượng Thủy văn và Biến đổi Khí hậu (DMHCC), Văn phòng Chương trình Hỗ trợ 
Ứng phó Biến đổi Khí hậu (SP-RCC), Văn phòng Chương trình Mục tiêu Quốc gia Ứng phó với 
Biến đổi Khí hậu (NTP-RCC) và các cán bộ tại các Bộ, Sở, ban, ngành và các đơn vị địa phương 
liên quan đã tạo điều kiện giúp đỡ chúng tôi thu thập các tài liệu liên quan. 

Do hạn chế về điều kiện về thời gian nên báo cáo không tránh khỏi những thiếu sót, nhóm nghiên 
cứu rất mong nhận được sự đóng góp của các chuyên gia, các nhà quản lý, các nhà khoa học và các 
đồng nghiệp trong thời gian tới. Xin trân trọng cám ơn. 

Thay mặt nhóm nghiên cứu 
 
Giám đốc dự án 
 
 
 
 
 
 
Nguyễn Toàn Thắng  
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DỰ THẢO BÁO CÁO TỔNG KẾT DỰ ÁN CAP 

ĐÁNH GIÁ KINH NGHIỆM CỦA CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG TRONG HOẠT ĐỘNG 
XÂY DỰNG KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG ỨNG PHÓ VỚI BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU 

TẠI VIỆT NAM 

TÓM TẮT 

Mục tiêu nghiên cứu: Việc xây dựng kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu (KHHĐ) 
đã được thực hiện ở cấp chính quyền địa phương từ năm 2009 như một đề án của Chương trình 
NTP-RCC. Nghiên cứu này sẽ đánh giá những kinh nghiệm ban đầu của chính quyền địa phương 
trong hoạt động xây dựng bản KHHĐ đã được các địa phương phê duyệt và ban hành trong giai 
đoạn 2010–2013. Mục tiêu của nghiên cứu là rà soát, so sánh kinh nghiệm của chính quyền địa 
phương trong quá trình xây dựng KHHĐ, để đưa ra những đánh giá và khuyến nghị cho Văn phòng 
NTP-RCC, cũng như các đơn vị liên quan thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) để tổng 
hợp và áp dụng vào thực tế khi tiến hành cập nhật KHHĐ trong thời gian tới (2014-2015). 

Phương pháp nghiên cứu: Phương pháp luận của nghiên cứu gồm bốn giai đoạn. Đầu tiên, để so 
sánh kinh nghiệm của các địa phương ở Việt Nam, nhóm nghiên cứu đã xem xét các kinh nghiệm 
quốc tế về xây dựng KHHĐ của chính quyền địa phương. Nghiên cứu này sẽ tập trung vào nội dung 
thích ứng vì đây là lĩnh vực ưu tiên hiện nay trong Chiến lược Quốc gia về Biến đổi khí hậu 
(NSCC) của Việt Nam. Từ kinh nghiệm quốc tế, chúng tôi thống kê sáu nhóm “thực hành tốt” đã 
được áp dụng rộng rãi trong hoạt động xây dựng KHHĐ cấp địa phương trên thế giới. Chúng tôi đã 
chọn ra chín trên tổng số 63 tỉnh thành, thuộc bảy phân vùng khí hậu của Việt Nam để tiến hành 
đánh giá chi tiết về kinh nghiệm lập KHHĐ lần đầu tiên của chính quyền địa phương. Nghiên cứu 
lựa chọn ít nhất một tỉnh/thành phố từ mỗi phân vùng khí hậu trên cả nước, nhưng cũng đảm bảo 
tính đại diện của các tỉnh đô thị và nông thôn, và các địa phương có và không có hỗ trợ Quốc tế về 
tài chính và chuyên gia kĩ thuật. Sau đó, nghiên cứu tiến hành xem xét nội dung chi tiết các văn bản 
KHHĐ đã được địa phương phê duyệt, và đánh giá theo 21 tiêu chí được xây dựng từ các thực hành 
tốt Quốc tế. Bên cạnh đó, chúng tôi đã xây dựng bộ câu hỏi phỏng vấn trên cơ sở các thực hành tốt 
nêu trên, tiến hành điều tra, phỏng vấn trực tiếp các đơn vị liên quan của chính quyền địa phương. 
(4) Tiếp theo, chúng tôi tiến hành xây dựng bộ câu hỏi phỏng vấn dựa trên danh sách các thực hành 
tốt và sắp xếp phỏng vấn các cán bộ chính quyền địa phương đã tham gia xây dựng KHHĐ đợt đầu 
tiên, để thảo luận về kinh nghiệm của họ và thu thập thông tin chi tiết. Ba tổ chức tham gia nhóm 
nghiên cứu đã cùng thiết kế bộ câu hỏi, thực hiện khảo sát nghiên cứu tại các địa phương, chia sẻ 
kết quả và điều chỉnh để đảm bảo sự thống nhất trong diễn giải các số liệu. Kết quả này được phân 
tích, thảo luận, trên cơ sở đó đưa ra các kết luận và khuyến nghị tới văn phòng NTP-RCC. Báo cáo 
này được thực hiện bằng cả tiếng Việt và tiếng Anh. 

Tổng kết kinh nghiệm thực hành tốt Quốc tế: Kinh nghiệm quốc tế cho việc xây dựng KHHĐ 
cấp tỉnh/thành phố trên thế giới cũng chưa có nhiều. Việt Nam là một trong số ít các quốc gia đã 
xây dựng cơ sở pháp lý cho việc xây dựng KHHĐ. Thành quả đáng ghi nhận là Việt Nam là một 
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trong số ít các quốc gia đã ban hành được một hướng dẫn chính thức, thống nhất toàn quốc cho việc 
xây dựng KHHĐ. Tuy nhiên, trên thế giới cũng có rất nhiều chính quyền địa phương, đặc biệt là ở 
các nước có thu nhập cao, đã thực hiện lập KHHĐ theo sáng kiến riêng của họ. Quá trình xây dựng 
KHHĐ ngày càng trở nên phổ biến nhưng chưa có tiêu chuẩn cụ thể, và các phương pháp thực hiện 
còn khá đa dạng, chưa thống nhất. Thời điểm Việt Nam xây dựng NTP-RCC có rất ít hướng dẫn 
được ban hành và sử dụng rộng rãi cho việc xây dựng KHHĐ cấp địa phương.  

Tuy nhiên, tình hình đó đã thay đổi trong những năm gần đây. Thông qua các nghiên cứu điển hình 
và việc rà soát các hướng dẫn và tài liệu liên quan, chúng tôi đã khái quát hóa được sáu nhóm thực 
hành tốt áp dụng trong xây dựng KHHĐ. Mỗi “thực hành tốt” gồm một số nội dung chi tiết, được 
tổng hợp dưới đây. 

(1) Sử dụng có hiệu quả thông tin khoa học khí hậu: Các khoa học khí hậu và các nhà hoạch định 
chính sách cần phải hiểu nhau hơn. Các thông tin kỹ thuật về khí hậu trong tương lai do các nhà 
khoa học khí hậu đưa ra không phải lúc nào cũng hữu ích cho quá trình lập kế hoạch. Các nhà 
khoa học khí hậu và nhà hoạch định chính sách cần thảo luận, trao đổi kỹ những thông tin liên 
quan đến thời tiết cực đoan, biến thiên khí hậu, tính không chắc chắn của các thông tin khí hậu, 
và ý nghĩa của những thông tin này trong việc đánh giá tác động của BĐKH trong tương lai. 
Các mô hình, kịch bản khí hậu và thủy văn rất hữu ích nhưng cũng rất tốn kém, vì vậy kết quả 
từ các mô hình này nên được chia sẻ và sử dụng làm thông tin cơ bản cho các dự án khác nhau. 
Các thông tin khí hậu cần phải dễ chia sẻ với chính quyền địa phương và được cập nhật thường 
xuyên mỗi khi có thêm thông tin, kiến thức khoa học mới về BĐKH.  

(2) Khả năng tương tác, phối hợp giữa các bên liên quan và bên sở hữu thông tin, kiến thức: Xây 
dựng kế hoạch thích ứng với BĐKH đòi hỏi sự trao đổi thường xuyên giữa các ngành khoa học 
và kỹ thuật, giữa các nhà quản lý và bên cung cấp dịch vụ trong quá trình phát triển đô thị, xây 
dựng cơ sở hạ tầng và dịch vụ, giữa các nhóm dễ bị tác động và tổn thương ở cấp cộng đồng, và 
giữa các bên liên quan khác như các tổ chức xã hội và các nhà hoạch định chính sách cấp địa 
phương. Không một nhóm đơn lẻ nào có thể có đủ kiến thức, kinh nghiệm để đánh giá rủi ro 
khí hậu trong tương lai, đánh giá so sánh giữa các giải pháp thích ứng và đề xuất các hành động 
cụ thể có thể được hỗ trợ tài chính và thực hiện hiệu quả. Điều này khiến quá trình lập kế hoạch 
phức tạp hơn, mang tính phối hợp và tương tác cao hơn so với các quá trình hoạch định khác.  

(3) Đánh giá tính dễ bị tổn thương: Đánh giá tác động của BĐKH không giống như việc đánh giá 
tình trạng dễ bị tổn thương. Đánh giá tính dễ bị tổn thương bao gồm đánh giá mức độ nhạy cảm 
và khả năng thích ứng. Một vài khu vực, hệ thống hạ tầng và nhóm cộng đồng có thể nhạy cảm 
với tác động của BĐKH hơn các đối tượng khác. Các tổ chức, nhóm cộng đồng khác nhau có 
năng lực khác nhau trong chuẩn bị và ứng phó với các tác động đó. Tình trạng dễ bị tổn thương 
quan trọng hơn yếu tố tác động trong việc lập kế hoạch thích ứng với BĐKH. 

(4) Đánh giá rủi ro BĐKH: Đánh giá rủi ro sẽ giúp xác định ưu tiên các giải pháp thích ứng tương 
ứng với mức độ rủi ro liên quan đến các tình trạng dễ bị tổn thương khác nhau. Điều này phụ 
thuộc vào khả năng xảy ra, mức độ tác động, và thiệt hại. Đánh giá rủi ro có thể bằng phương 
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pháp định tính hoặc định lượng, có thể dựa vào số liệu quá khứ hoặc dự báo khí hậu trong 
tương lai.  

(5) Triển khai được các khuyến nghị thích ứng: KHHĐ phải đưa ra được những khuyến nghị mang 
tính thực tế, được xếp hạng ưu tiên, và khả thi về mặt tài chính để có thể dễ dàng triển khai. 
Trách nhiệm triển khai cũng phải rõ ràng, nguồn kinh phí thực hiện cũng phải được chỉ định rõ.  

(6) Kiện toàn công tác tổ chức và quản lý quá trình xây dựng: Cán bộ địa phương phải là người 
chịu trách nhiệm chính và điều phối quá trình xây dựng KHHĐ, với sự hỗ trợ của tư vấn và 
chuyên gia địa phương và bên ngoài. Quá trình xây dựng KHHĐ phải rõ ràng, minh bạch để tất 
cả các bên liên quan hiểu được các thông tin đã được cung cấp và các quyết định đã đưa ra như 
thế nào. Sự ủng hộ và cam kết của lãnh đạo chính quyền địa phương sẽ đảm bảo được sự thuận 
lợi, sự nghiêm túc thực hiện của các sở ban ngành kỹ thuật và các bên liên quan khác. KHHĐ 
cần phải được thường xuyên giám sát, cập nhật theo các thay đổi mới nhất về khoa học và quy 
hoạch. 

Kết quả nghiên cứu so sánh các KHHĐ của Việt Nam: Nhìn chung, phiên bản KHHĐ đầu tiên 
của địa phương đã áp dụng khá nhiều thực hành tốt. Đây là một điểm đáng ghi nhận nhờ Hướng dẫn 
xây dựng KHHĐ của Bộ TN&MT và NTP-RCC, đặc biệt khi nó được thực hiện ở một thời điểm 
còn có rất ít kinh nghiệm ở Việt Nam cũng như trên thế giới về xây dựng KHHĐ thích ứng với 
BĐKH. Thông qua phân tích nội dung các KHHĐ cũng như các cuộc phỏng vấn trực tiếp với cán 
bộ chính quyền địa phương, nhóm nghiên cứu đã đánh giá và cho điểm theo tiêu chí về áp dụng các 
thực hành tốt. Ngoài ra, nhóm nghiên cứu cũng xác định xem mỗi tỉnh đã áp dụng bao nhiêu thực 
hành tốt trong quá trình xây dựng KHHĐ của họ. Kết quả đánh giá đã giúp phân loại chín tỉnh thành 
theo ba nhóm với kết quả cụ thể như sau: 

(1) Nhóm I (điểm cao): Đây là những địa phương đã nhận được hỗ trợ quốc tế từ nhiều nguồn khác 
nhau và có số điểm tương tự nhau do đã áp dụng phần lớn các thực hành tốt quốc tế. Các địa 
phương này đều đạt khoảng 70% số điểm cao nhất.  

(2) Nhóm II (điểm khá) đạt điểm số cao ở một vài thực hành tốt và thấp ở một số thực hành tốt khác. 
Chất lượng KHHĐ các địa phương trong nhóm II có sự phân hóa nhiều hơn, với những điểm mạnh 
và điểm yếu khác nhau. Các địa phương này đều đạt khoảng 50% số điểm cao nhất.  

(3) Nhóm III (trung bình) có sự phân hóa cao hơn với nhiều hạn chế trong việc vận dụng các thực 
hành tốt về xây dựng KHHĐ. Kết quả đánh giá của nhóm này chỉ đạt khoảng 30% mức điểm tối đa. 

Trên thực tế, hầu hết các KHHĐ được soạn thảo bởi đơn vị tư vấn kỹ thuật theo hướng dẫn của 
NTP-RCC (Quyết định số 3815/TNMT-KTTVBĐKH của Bộ TN&MT ngày 10/15/2009), do đó các 
chỉ số đánh giá KHHĐ phản ánh một số yếu tố liên quan đến: kiến thức và kinh nghiệm của chính 
quyền về quản lý và chuyên môn của địa phương; kinh nghiệm và năng lực của chuyên gia tư vấn, 
hỗ trợ kỹ thuật của cố vấn quốc tế; và nội dung của văn bản hướng dẫn ban đầu. 

Nghiên cứu cho thấy các thông tin dự báo về BĐKH và các tác động của nó đã được vận dụng tốt 
trong hầu hết các trường hợp, và có yêu cầu về việc tham vấn với các sở ban ngành chuyên môn có 
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liên quan trong hệ thống. Việc thực hiện các khuyến nghị này cũng đã được chỉ định rõ ràng cho 
đơn vị có trách nhiệm. Điểm hạn chế lớn nhất của phiên bản KHHĐ đầu tiên này là hầu hết khuyến 
nghị thích ứng của địa phương (trừ 2 tỉnh thí điểm Bến Tre và Quảng Nam) đều chưa thực thi được 
cho tới thời điểm này. Nguyên nhân chính có thể là do thiếu sự phối hợp/lồng ghép KHHĐ với các 
quy hoạch, kế hoạch khác của các đơn vị chịu trách nhiệm triển khai cũng như của địa phương, 
thiếu kinh phí thực hiện theo cơ chế phân bổ ngân sách, đặc biệt cho các dự án ngoài quy hoạch chi 
tiêu công của địa phương. Các điểm hạn chế khác của một số địa phương còn bao gồm hạn chế 
trong xử lý tính biến thiên và tính bất định của BĐKH ở một số trường hợp, sự tham gia hạn chế 
của các nhóm dễ bị tổn thương, và hạn chế về đánh giá rủi ro. Hầu hết các thực hành tốt được xác 
định trong tài liệu quốc tế đã được áp dụng ở một hoặc vài tỉnh/thành phố của Việt Nam, vì vậy đã 
tồn tại kinh nghiệm ở cấp địa phương liên quan đến hầu hết các thực hành tốt này tại Việt Nam, dù 
đó chưa được tổng kết, đánh giá để chia sẻ rộng rãi. 

Kết luận và khuyến nghị: Những kết quả của nghiên cứu này cho thấy hiện nay chính quyền địa 
phương ở Việt Nam đã có một số kinh nghiệm thực hành tốt về xây dựng KHHĐ, và trên thực tế, 
mặc dù đã có hướng dẫn của NTP-RCC, chất lượng của các KHHĐ vẫn khá không đồng đều do 
nhiều yếu tố. Nghiên cứu này đưa ra một số đề xuất để cải thiện chất lượng cho KHHĐ trong giai 
đoạn tiếp theo dựa trên kết quả của nghiên cứu so sánh. 

1. Bộ TN&MT nên yêu cầu chính quyền địa phương nhận thức rõ trách nhiệm của mình trong việc 
thực hiện các khuyến nghị (dự án ưu tiên) của KHHĐ, phù hợp với các quyết định, chính sách mới 
ban hành—gồm Quyết định số 1485 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KHĐT) và Quyết định số 
2623/BXD của Bộ Xây dựng. Những chính sách này tập trung quy định việc lồng ghép nội dung 
KHHĐ vào các quy hoạch, kế hoạch, nhiệm vụ thường xuyên của địa phương, đặc biệt là kế hoạch 
phát triển kinh tế-xã hội (KT-XH), quy hoạch xây dựng và phát triển đô thị. Nội dung KHHĐ hiện 
hành của địa phương có thể cung cấp thông tin ban đầu hữu ích cho việc xây dựng và hoàn thiện các 
kế hoạch của địa phương trong thời gian tới nếu chính quyền địa phương nhận thức rõ được trách 
nhiệm của mình, và nếu Hướng dẫn xây dựng KHHĐ được rà soát để nâng cao chất lượng của 
KHHĐ.  

2. Bộ TN&MT nên có kế hoạch hỗ trợ tổng hợp thông tin về BĐKH từ nhiều nguồn khác nhau và 
khuyến khích việc cung cấp rộng rãi dưới dạng thông tin dễ sử dụng nhằm đơn giản hóa công tác 
xây dựng kế hoạch và phân tích. Cần chú trọng đặc biệt đến các thông tin tốt nhất sẵn có về các hiện 
tượng thời tiết cực đoan, biến thiên khí hậu và tính không chắc chắn của các yếu tố khí hậu.  

3. Bộ TN&MT nên hỗ trợ phát triển bộ chỉ số đánh giá khả năng thích ứng với BĐKH cho địa 
phương sử dụng nhằm tự giám sát và đánh giá công tác xây dựng KHHĐ. Việc cập nhật kế hoạch 
hành động cần phải được định kỳ tiến hành song song với tiến trình phát triển KT-XH.  

4. Các thực hành tốt đã được áp dụng bởi chính quyền địa phương ở Việt Nam cần được chia sẻ và 
thảo luận giữa các nhóm chuyên môn tham gia xây dựng KHHĐ để nâng cao nhận thức và năng lực 
trong cả nội dung chuyên môn và quy trình thực hiện.  
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5. Việc rà soát Hướng dẫn xây dựng KHHĐ trong thời gian tới nên dựa trên việc áp dụng các kinh 
nghiệm thực hành tốt của quốc tế bao gồm: 

a. Làm rõ hơn về việc xử lý các biến thiên khí hậu, tính bất định và các hiện tượng thời tiết cực 
đoan trong dự đoán BĐKH;  
b. Có hướng dẫn cách thức tiến hành đánh giá tính dễ bị tổn thương;  
c. Có hướng dẫn cách thức tiến hành đánh giá rủi ro và sử dụng kết quả của đánh giá rủi ro để 
xác định các dự án ưu tiên;  
d. Chỉ rõ làm thế nào để các khuyến nghị mang tính thực tế và có khả năng thực hiện có thể 
được lồng ghép phù hợp với kế hoạch phát triển KT-XH và quy hoạch đô thị của địa phương; và 
e. Làm rõ về quy trình, trách nhiệm giám sát.  

6. Ngoài khuyến nghị cho phần nội dung Hướng dẫn xây dựng KHHĐ, Hướng dẫn cập nhật KHHĐ 
nên đưa ra các định hướng hoàn thiện quy trình xây dựng KHHĐ, bao gồm: 

a. Hướng dẫn tiêu chí lựa chọn đơn vị tư vấn kỹ thuật có đủ năng lực;  
b. Quy trình tham gia phối hợp giữa các bên liên quan ngay từ những giai đoạn đầu của việc lập 
KHHĐ; 
c. Hướng dẫn hoạt động điều phối lập kế hoạch và thực hiện các khuyến nghị ưu tiên trong 
KHHĐ; và 
d. Hướng dẫn về sự phối hợp giữa các địa phương lân cận trong hoạt động xây dựng và thực 
hiện KHHĐ.  

7. Hướng dẫn cho các nhà lãnh đạo cần làm rõ vai trò của UBND tỉnh/thành phố trong việc điều 
phối, thiết lập ưu tiên, hỗ trợ cho Ban Chỉ đạo ứng phó BĐKH, và đặt ưu tiên cao cho việc lập kế 
hoạch xây dựng KHHĐ. 

8. Cần hỗ trợ đào tạo và nâng cao năng lực cho cán bộ chủ chốt tại Sở TN&MT, các đơn vị tư vấn 
kỹ thuật và lãnh đạo chính quyền địa phương. Tập huấn có thể dựa trên những kinh nghiệm đã được 
chia sẻ từ các thực hành tốt ở một số địa phương.   
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1. GIỚI THIỆU CHUNG 

Theo Báo cáo của Bộ Tài nguyên và Môi trường (Bộ TN&MT), dựa trên những dự đoán về tác 
động của biến đổi khí hậu (BĐKH) và nước biển dâng và Chiến lược Quốc gia về BĐKH của Việt 
Nam (quyết định 2139/QĐ-TTg năm 2011), Việt Nam có thể là một trong những quốc gia chịu ảnh 
hưởng nặng nề nhất bởi BĐKH trong những thập kỷ tới. Do vậy, thích ứng BĐKH là vấn đề được 
ưu tiên cao ở cấp quốc gia cũng như tại các địa phương. Chính phủ Việt Nam đã phê duyệt Chương 
trình Mục tiêu Quốc gia về Ứng phó với BĐKH theo Quyết định số 3815/BTNMT-KTTVBĐHK 
ngày 13 tháng 10 năm 2009, trong đó đưa ra yêu cầu và hướng dẫn các địa phương xây dựng Kế 
hoạch hành động ứng phó với BĐKH. Các KHHĐ đầu tiên đã được các tất cả các tỉnh, thành phố 
xây dựng cho giai đoạn 2010-2013, trong đó tập trung chủ yếu vào nội dung thích ứng với điều kiện 
khí hậu trong tương lai. Tính đến tháng 3 năm 2014, 62/63 địa phương đã phê duyệt KHHĐ. Trong 
khuôn khổ Chiến lược Quốc gia về BĐKH đã được cập nhật, Chính phủ sẽ yêu cầu các địa phương 
cập nhật và chỉnh sửa KHHĐ cho giai đoạn 2014-2016. 

Tại thời điểm NTP-RCC được phê duyệt năm 2009, kinh nghiệm quốc tế về xây dựng KHHĐ ở cấp 
địa phương còn tương đối ít. Hạn chế về kinh nghiệm quốc tế dẫn đến khó khăn trong việc đưa ra 
khuyến nghị và xây dựng KHHĐ cho các tỉnh, thành phố ở Việt Nam, và khó có thể đánh giá được 
các hướng dẫn chung về KHHĐ ở Việt Nam trong mối tương quan với kinh nghiệm của các địa 
phương khác trên thế giới. Trên thế giới đã có thêm nhiều hoạt động liên quan đến thích ứng với 
BĐKH trong 4 năm qua, nhưng số lượng các quốc gia yêu cầu địa phương xây dựng các nội dung 
trong KHHĐ như Việt Nam vẫn còn hạn chế. 

Mục tiêu đầu tiên của nghiên cứu là rà soát kinh nghiệm quốc tế và xác định các thực hành tốt trong 
việc xây dựng KHHĐ cấp địa phương trên thế giới; thứ hai là sử dụng các thực hành tốt đã tổng hợp 
được từ kinh nghiệm quốc tế để xây dựng các tiêu chí cơ bản cho việc đánh giá kinh nghiệm của 
chính quyền địa phương về xây dựng KHHĐ trong giai đoạn đầu tiên ở các tỉnh đã được lựa chọn ở 
Việt Nam. Kết quả của nghiên cứu sẽ phục vụ công tác xây dựng hướng dẫn và quy định mới của 
Bộ TN&MT áp dụng cho việc cập nhật KHHĐ giai đoạn 2014-2015. 

Trung tâm Công nghệ ứng phó với BĐKH (CliTech) thuộc Cục Khí tượng Thủy văn và BĐKH 
(DMHCC), Bộ TN&MT là đơn vị chủ trì nghiên cứu với sự hỗ trợ kỹ thuật và nghiên cứu của Viện 
Nghiên cứu Chuyển đổi Môi trường và Xã hội (ISET), tổ chức phi chính phủ quốc tế về nghiên cứu 
và hỗ trợ kỹ thuật, và Viện Chiến lược và Chính sách Khoa học và Công nghệ (NISTPASS) thuộc 
Bộ Khoa học và Công nghệ, với sự hỗ trợ của Viện Nghiên cứu Môi trường và Phát triển Quốc tế. 
Quỹ Rockefeller là đơn vị tài trợ cho nghiên cứu này, thông qua chương trình Mạng lưới các Thành 
phố ở Châu Á có Khả năng Chống chịu với BĐKH (ACCCRN). 

KHHĐ bao gồm cả nội dung giảm thiểu (thông qua các giải pháp giảm phát thải khí nhà kính) và 
thích ứng với BĐKH. Mặc dù giảm phát thải là nhiệm vụ mang tính cấp bách toàn cầu nhằm giảm 
thiểu những tác động không thể tránh khỏi của BĐKH, nhưng trên thực tế lượng phát thải khí nhà 
kính của Việt Nam hiện ở mức thấp so với tiêu chuẩn thế giới, và các nỗ lực đầu tiên về lập KHHĐ 
của các địa phương đã tập trung vào thích ứng với BĐKH. Mặc dù có sự tương tác qua lại giữa lập 
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kế hoạch thích ứng và giảm thiểu, nhưng nhìn chung đây vẫn là hai nội dung riêng biệt, trong đó 
giảm thiểu phát thải KNK chủ yếu được triển khai theo các chiến lược và công nghệ tăng trưởng 
xanh của các ngành năng lượng, giao thông vận tải, công nghiệp và xây dựng. Trong khi đó, lập kế 
hoạch về thích ứng tập trung giải quyết tính dễ bị tổn thương do tác động của khí hậu trong tương 
lai. Do tính chất khác nhau giữa lập kế hoạch thích ứng và lập kế hoạch giảm thiểu, và do hướng ưu 
tiên chính sách giai đoạn đầu ở cấp địa phương của Việt Nam tập trung vào vấn đề thích ứng, phạm 
vi của nghiên cứu sẽ chỉ tập trung vào các vấn đề về thích ứng của KHHĐ. 

Kết quả của nghiên cứu này sẽ được trình bày trong 6 chương bao gồm: Chương 1 là giới thiệu 
chung, Chương 2 sẽ tập trung rà soát hiện trạng chính sách và bối cảnh pháp lý của Việt Nam. 
Chương 3 mô tả phương pháp nghiên cứu và giải thích về phương pháp thu thập số liệu sử dụng 
trong các phân tích. Chương 4 tổng hợp kinh nghiệm quốc tế về xây dựng KHHĐ và rút ra các bài 
học kinh nghiệm thực hành tốt. Nội dung này đóng vai trò quan trọng trong việc tiến hành điều tra 
và tham vấn chính quyền địa phương. Kết quả thu thập số liệu và phân tích được trình bày tại 
Chương 5 - phần chính của báo cáo. Chương 6 sẽ tóm tắt các kiến nghị/kết luận và đề xuất từ kết 
quả nghiên cứu. 
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2. BỐI CẢNH PHÁP LÝ VÀ CÁC CHÍNH SÁCH LIÊN QUAN 

Xây dựng KHHĐ là một nhiệm vụ thuộc NTP-RCC (Quyết định số 3815/BTNMT-KTTVBĐKH 
ngày 13 tháng 10 năm 2009). Theo NTP-RCC, các bộ, ngành và chính quyền địa phương chịu trách 
nhiệm xây dựng KHHĐ và phải nêu rõ các đề xuất ưu tiên của địa phương trong ứng phó với 
BĐKH. Giai đoạn đầu của Kế hoạch (2011-2025) được đề xuất tập trung chủ yếu vào hoạt động 
thích ứng. Tất cả các tỉnh, thành phố đều nhận được khoản hỗ trợ một tỷ đồng (khoảng 50 nghìn đô-
la Mĩ) từ Chính phủ để triển khai soạn thảo và ban hành KHHĐ. Chỉ có một số ít tổ chức tư vấn ở 
Việt Nam là có đủ năng lực kỹ thuật để hỗ trợ quá trình này, bao gồm các viện nghiên cứu ở các 
trường đại học và các bộ. Bộ TN&MT hỗ trợ các địa phương xác định các tư vấn có đủ trình độ hỗ 
trợ việc xây dựng KHHĐ nếu cần thiết. 

Bên cạnh hỗ trợ của Nhà nước, nhiều tỉnh, thành phố cũng nhận được hỗ trợ từ các tổ chức quốc tế 
để xây dựng và triển khai KHHĐ. Nguồn hỗ trợ phát triển chính thức cho BĐKH cho Việt Nam 
thông qua Chương trình hỗ trợ ứng phó với BĐKH (SP-RCC) từ các nhà tài trợ như JICA, 
DANIDA, AusAID, GIZ, UNDP, AFD, UNEP cùng với ngân hàng phát triển Châu Á (ADB), ngân 
hàng tái thiết Đức (KfW), và ngân hàng Thế giới (WB). Ngoài ra, nhiều tổ chức như CARE 
International, Quỹ Rockefeller (Hoa Kỳ), Quĩ Hanns Seidel (Đức) cũng đóng góp vào các hoạt động 
dự án triển khai ở địa phương trong lĩnh vực này, với các phương pháp nghiên cứu và lập kế hoạch 
riêng. 

2.1 Cơ sở pháp lý 

Nghiên cứu sẽ cung cấp thông tin cho Văn phòng NTP-RCC phục vụ việc ban hành hướng dẫn xây 
dựng KHHĐ ở địa phương trong giai đoạn tiếp theo, căn cứ theo các văn bản pháp lý hiện hành sau: 

- Nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương Đảng số 24 NQ/TW ngày 03/06/2013 về Chủ 
động ứng phó với BĐKH, tăng cường quản lý tài nguyên và Bảo vệ môi trường;  

- Chương trình ưu tiên giai đoạn 2011-2015 thuộc Chiến lược quốc gia về BĐKH, bao gồm 
chương trình ứng phó với BĐKH trong các siêu đô thị (Điều V.2.e, Quyết định số 2139/QĐ-
TTg ngày 5 tháng 12 năm 2011 do Thủ tướng Chính phủ phê duyệt); 

- NTP-RCC giai đoạn 2012-2015 yêu cầu các địa phương tiến hành cập nhật KHHĐ cho từng 
tỉnh, thành phố (Quyết định số 1183/QĐ-TTg ngày 30 tháng 8 năm 2012 về Danh mục các 
dự án, nhiệm vụ, xây dựng và triển khai KHHĐ); 

- Quyết định số 3761/BTNMT-KTTVBĐKH ngày 5 tháng 10 năm 2012 của Bộ TN&MT về 
báo cáo kết quả giai đoạn 2010-2012 và hướng dẫn xây dựng kế hoạch thực hiện NTP-RCC 
giai đoạn 2013-2015. Theo quyết định này, Văn phòng NTP-RCC sẽ thu thập và tổng hợp các 
báo cáo để cập nhập KHHĐ trên cả nước. Quyết định nêu rõ hai nhiệm vụ ưu tiên của mỗi địa 
phương: (1) Xây dựng kế hoạch tổ chức các chương trình truyền thông, nâng cao nhận thức về 
BĐKH cho Ban chỉ đạo về BĐKH ở các địa phương và cộng đồng trong giai đoạn 2013-2015; 
và (2) Cập nhật KHHĐ giai đoạn 2014-2015; 



Dự thảo báo cáo tổng kết dự án CAP              Hà Nội, 04/2014 

12 

- Quyết định số 3815/BTNMT-KTTVBĐKH ngày 13 tháng 10 năm 2009 của Bộ TN&MT về 
hướng dẫn các địa phương xây dựng KHHĐ giai đoạn đầu. 

Năm 2009, Chương trình Mục tiêu quốc gia ứng phó với BĐKH đã đề ra nhiệm vụ Xây dựng kế 
hoạch hành động ứng phó với BĐKH cấp địa phương, bên cạnh một loạt các hoạt động khác của 
Chương trình. Chương trình NTP-RCC có một Văn phòng Thư ký Chương trình đặt tại Bộ TN&MT, 
báo cáo lên Ủy ban quốc gia về BĐKH do Thủ tướng Chính phủ làm Chủ tịch. Theo quy định, công 
việc của Ban Thư ký do cán bộ của Bộ TN&MT kiêm nhiệm, không có cán bộ thường trực riêng. 
Tương tự như vậy, các văn bản pháp lý hỗ trợ và thực thi Chương trình NTP-RCC là do Bộ TN&MT 
xây dựng, và các lãnh đạo chuyên trách của Bộ và Bộ Trưởng phê duyệt. Trong giai đoạn 2010-2013, 
các địa phương đã xây dựng KHHĐ cho địa phương sau khi nhận được hướng dẫn của Bộ TN&MT 
cũng như nguồn ngân sách quốc gia. Hầu hết các tỉnh thành phố đều lựa chọn các Tư vấn kỹ thuật có 
chuyên môn và kiến thức chuyên sâu về BĐKH để hỗ trợ cho quá trình xây dựng KHHĐ tại địa 
phương. Tại thời điểm đó, liên quan đến lĩnh vực này có không nhiều đơn vị tư vấn như vậy, thông 
thường là các Viện nghiên cứu thuộc Bộ TN&MT, các chuyên gia và các viện, trường đại học cấp 
quốc gia có chuyên ngành về khí tượng, thủy văn và môi trường. Không có yêu cầu nào về việc phải 
trình bản dự thảo KHHĐ của địa phương lên cho cơ quan chuyên trách về NTP-RCC của Bộ 
TN&MT để xem xét, xin ý kiến trước khi kế hoạch này được phê duyệt ở cấp địa phương. Dù vậy 
trên thực tế, đã có một số địa phương gửi bản thảo xin ý kiến tham vấn kỹ thuật của Bộ TN&MT 
trước khi phê duyệt. Cùng thời điểm đó, Bản dự thảo kế hoạch cũng được gửi cho các Sở, ngành liên 
quan khác để cho ý kiến. Nếu như NTP-RCC và các sở ngành có góp ý, họ sẽ gửi về Sở TN&MT. 
KHHĐ của các địa phương được phê duyệt bởi UBND tỉnh/thành phố trên cơ sở đề nghị của Sở 
TN&MT. 
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3. PHƯƠNG PHÁP LUẬN 

Mục đích chính của nghiên cứu này là tiến hành đánh giá so sánh quá trình xây dựng KHHĐ tại các 
địa phương được chọn. Để so sánh các kinh nghiệm xây dựng KHHĐ tại Việt Nam, nhóm nghiên 
cứu tiến hành xem xét các kinh nghiệm quốc tế về xây dựng KHHĐ ở cấp địa phương. Chúng tôi 
tập trung vào khía cạnh thích ứng, bởi các KHHĐ ở Việt Nam chủ yếu hướng tới các yêu cầu về 
thích ứng. Từ các kinh nghiệm quốc tế, chúng tôi mô tả sáu nhóm thực hành tốt được chấp nhận 
rộng rãi về lập KHHĐ cho địa phương ở các quốc gia khác. Các thực hành tốt này là cơ sở để xây 
dựng các đánh giá so sánh cho các địa phương ở Việt Nam.  

Nghiên cứu đã chọn ra chín trên tổng số 63 địa phương để tiến hành đánh giá chi tiết quá trình xây 
dựng KHHĐ, trong đó có đại diện của cả bảy phân vùng khí hậu của Việt Nam. Các địa phương 
được chọn bao gồm cả thành thị và nông thôn, nhưng thiên về thành thị nhiều hơn do ở Việt Nam 
đang có sự gia tăng dân số nhanh chóng ở khu vực này. Ngoài ra, nghiên cứu cũng lựa chọn các địa 
phương có nhận được hỗ trợ từ quốc tế và các địa phương không có hỗ trợ này để đánh giá so sánh. 
Một tiêu chí nữa là các địa phương được lựa chọn đều có tài liệu hóa tốt về quá trình xây dựng kế 
hoạch (bằng tiếng Việt). Sau đó, nhóm nghiên cứu đã rà soát KHHĐ của các địa phương này và 
chấm điểm dựa trên 21 tiêu chí từ các thực hành tốt quốc tế. Nhóm nghiên cứu cũng dựa trên các 
thực hành tốt quốc tế này để xây dựng bộ câu hỏi phỏng vấn các cán bộ chính quyền địa phương, 
những người đã tham gia vào quá trình xây dựng KHHĐ giai đoạn đầu tiên, về quá trình tham gia 
của họ và thu thập thông tin chi tiết. Ba đơn bị tham gia nghiên cứu đã đã cùng nhau phát triển bộ 
câu hỏi, thực hiện phỏng vấn sâu, chia sẻ và thảo luận kết quả, cho điểm đánh giá nhằm đảm bảo sự 
thống nhất trong phân tích toàn bộ dữ liệu. 

Các câu hỏi điều tra được chia ra theo các phân mục khác nhau, bao gồm: thành viên tham gia soạn 
thảo KHHĐ, quá trình soạn thảo, nội dung kế hoạch, các kết quả khác nhằm thúc đẩy các hành động 
ứng phó, và đánh giá các kinh nghiệm thu được từ địa phương. Các địa phương được lựa chọn để 
phân tích đánh giá được liệt kê trong Bảng 1. 

Bảng 1: Các tỉnh/thành phố được lựa chọn cho nghiên cứu đánh giá 

TT  Vùng khí hậu  Tỉnh/Thành phố  
1  Tây Bắc Bộ  (1) Sơn La 
2  Đông Bắc Bộ  (2) Lào Cai 
3  Đồng bằng Bắc Bộ  (3) Hà Nội 
4  Bắc Trung Bộ  (4) Huế 
5  Nam Trung Bộ  (5) Quảng Nam và (6) Bình Định 
6  Tây Nguyên  (7) Kon Tum 
7  Nam Bộ  (8) Cần Thơ và (9) Bến Tre  
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Nhóm nghiên cứu đã rà soát KHHĐ của các địa phương này lưu tại Bộ TN&MT nhằm so sánh nội 
dung các KHHĐ với các thực hành tốt trên thế giới. Dựa trên các thực hành tốt đã xác định và các 
thông tin chung về bối cảnh cần thiết cho việc so sánh, nhóm đã xây dựng bộ câu hỏi điều tra để 
tiến hành phỏng vấn cán bộ địa phương cùng các bên liên quan. Các phỏng vấn này cho phép nhóm 
nghiên cứu thu thập thông tin về quá trình thực hiện, sự phối hợp giữa các bên liên quan, hỗ trợ của 
địa phương, và cơ chế chia sẻ, cung cấp thông tin. Một số dữ liệu thu thập có thể định lượng hóa 
được bằng thang điểm từ 0-3, còn lại là các thông tin định tính. Bộ câu hỏi đã được thử nghiệm và 
điều chỉnh hoàn thiện để áp dụng thống nhất giữa ba đơn vị nghiên cứu. 

Biểu 1: Nội dung bộ câu hỏi phỏng vấn 

A. Nội dung phỏng vấn 

Thông tin chung: 

Kiến thức đã biết về BĐKH 

Các dự án đã thực hiện liên quan đến BĐKH 

Mối quan tâm đến ứng phó BĐKH của chính quyền địa phương 

Mô tả quá trình thực hiện xây dựng KHHĐ  

Thời gian 

Ngân sách 

Nhân lực 

Thành phần và các đơn vị phối hợp 

Đánh giá quá trình thực hiện xây dựng KHHĐ  

Sự phối hợp và liên lạc giữa các thành viên chủ chốt 

Hỗ trợ từ Ủy Ban Nhân Dân (UBND) tỉnh/ thành phố 

Tham vấn với các nhóm và ngành dễ bị tổn thương 

Chia sẻ kiến thức 

Công tác báo cáo 

Vai trò của cán bộ địa phương (tham khảo phần nhân lực bên trên) 

Kiến nghị: Những kiến nghị này đã được xem xét, sửa đổi và đóng góp ý kiến bởi các cơ quan có trách nhiệm thực thi hay chưa? 

Quá trình triển khai 

Giám sát 

Nghiên cứu kỹ lưỡng các tài liệu của KHHĐ và tiếp tục tìm hiểu trong các buổi phỏng vấn qua các câu hỏi 

Khí hậu học 

Tác động của BĐKH 

Đánh giá tính dễ bị tổn thương 

Đánh giá mức độ rủi ro 

 Xếp hạng ưu tiên 
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Kiến nghị 

Tóm tắt các bài học rút ra từ việc xây dựng KHHĐ ứng phó BĐKH 

B. Phỏng vấn đơn vị triển khai KHHĐ 

C. Phỏng vấn các nhà hoạch định chính sách 

D. Phóng vấn các nhóm dễ bị tổn thương 

Bảng câu hỏi đầy đủ được đính kèm trong phần Phụ lục 1. 

Mỗi đơn vị tham gia nghiên cứu phụ trách ba địa phương được chọn, thực hiện điều tra phỏng vấn 
thu thập thông tin để tăng cường sự nhất quán về các bước thực hiện và thu thập dữ liệu, mỗi đơn vị 
sẽ tham gia phối hợp thực hiện một nghiên cứu với mỗi đơn vị còn lại ở địa phương mà các đơn vị 
này chủ trì. Như vậy mỗi tổ chức sẽ tham gia khảo sát tại năm tỉnh và có sau tỉnh sẽ có sự tham gia 
khảo sát của hai tổ chức cùng một lúc (Hình 1). 

 

Hình 1: Phân công nhiệm vụ chủ trì và phối hợp nghiên cứu tại các địa phương 
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4. KINH NGHIỆM THỰC HÀNH TỐT QUỐC TẾ 

Phần này của báo cáo tóm tắt những kinh nghiệm thực hành tốt của các chính quyền địa phương 
trên thế giới trong việc xây dựng KHHĐ (đôi khi còn gọi là “chiến lược thích ứng địa phương”). 
Nghiên cứu này tập trung vào khu vực đô thị của Việt Nam do có sự tập trung dân số và tốc độ tăng 
trưởng nhanh ở các khu vực này, và sự gia tăng các hiểm họa do tác động của phát triển đô thị tại 
các khu vực thấp trũng, dễ chịu tác động của khí hậu. Dựa trên tổng quan nghiên cứu các KHHĐ 
thích ứng với BĐKH của các nước như Mỹ, Nam Phi, Anh, và Philippine, nhóm nghiên cứu xác 
định được sáu nhóm thực hành tốt có thể áp dụng để hướng dẫn các chuyên gia và các nhà quản lý ở 
Việt Nam nhằm cải tiến hợp phần về thích ứng trong các KHHĐ. Trọng tâm của đánh giá này là về 
quá trình thực tế xây dựng KHHĐ, không phải nội dung của KHHĐ, vì mỗi bản KHHĐ đều mang 
tính đặc thù riêng của từng địa phương. 

Trong phần này, nghiên cứu tập trung xem xét các khía cạnh của quá trình xây dựng KHHĐ một 
cách hiệu quả; việc tổ chức và quản lý quá trình xây dựng KHHĐ; cơ sở phân tích quá trình, các 
hình thức thông tin và định hướng được đưa vào trong kế hoạch. Thông tin này sẽ rất hữu ích để so 
sánh kinh nghiệm của các địa phương ở Việt Nam trong xây dựng KHHĐ. 

Nghiên cứu này chỉ sử dụng thuật ngữ “Thực hành tốt–Good Practice” chứ không phải là “Thực 
hành tốt nhất–Best Practice”, do các kinh nghiệm về xây dựng KHHĐ của các địa phương còn hạn 
chế, và vẫn đang tiếp tục được cải tiến. Thậm chí ở các nước công nghiệp phát triển, có thu nhập và 
năng lực cao, hầu hết các kinh nghiệm đều mang tính thử nghiệm và xuất phát từ nhu cầu và sự 
quan tâm của chính quyền địa phương chứ không phải từ chính sách quốc gia. Tuy nhiên, từ những 
kinh nghiệm này và nhiều tài liệu hướng dẫn do các cơ quan cấp khu vực, quốc gia và quốc tế xây 
dựng nhằm hỗ trợ thích ứng với BĐKH ở cấp địa phương (ví dụ, xem Snover et al., 2007; ICLEI 
Oceania, 2008; NOAA et al., 2009; USAID, 2009; Ecoplan International 2011), có thể thấy được sự 
thống nhất về thế nào là một thực hành tốt trong việc xây dựng KHHĐ thích ứng với BĐKH. 

Trong điều kiện không có yêu cầu pháp lý hoặc quy định cụ thể của chính quyền cấp cao ở hầu hết 
các nước, tại sao việc xây dựng KHHĐ thích ứng với BĐKH ngày càng trở nên phổ biến? Thậm chí 
tại Việt Nam, KHHĐ thích ứng với BĐKH đã bắt đầu ở một số tỉnh thành trước khi có quy định 
3815/BTNMT-KTTVBĐKH của NTP-RCC. Nguyên nhân chính là do các cơ quan chính quyền địa 
phương lo ngại rằng BĐKH có thể gây cản trở việc đạt được các mục tiêu phát triển đã đề ra. Nói 
cách khác, không phải các địa phương xây dựng KHHĐ nhằm thích ứng với BĐKH, mà họ phải 
thích ứng với BĐKH nhằm thực hiện hiệu quả các kế hoạch phát triển của mình. 

Việc rà soát các KHHĐ cấp địa phương thực hiện trước năm 2010 tại Mỹ đã chỉ ra rằng phần lớn 
các kế hoạch này chỉ tập trung vào mảng giảm thiểu. Vấn đề thích ứng với BĐKH cũng được đề cập 
trong nội dung nhưng rất hạn chế (Bassett & Shandas, 2010). Các kế hoạch này rất đa dạng. Có rất 
ít mô hình hay hướng dẫn về xây dựng KHHĐ, rất ít chuẩn hóa trong phương pháp, và các khuyến 
nghị đưa ra cũng không phải đặc biệt mới mẻ. Mặc dù trong khá nhiều trường hợp, việc xây dựng 
KHHĐ đã lôi kéo được tham gia của cộng đồng và nâng cao nhận thức, quá trình này có xu hướng 
sa vào các thảo luận mang tính khoa học và kỹ thuật về tác động của BĐKH. Tập trung vào các vấn 
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đề kỹ thuật được xem như là một điểm yếu vì sẽ ít có sự liên kết giữa kế hoạch với giải pháp thích 
ứng hoặc kém nhất quán với các quy trình, kế hoạch khác của địa phương (Bassett & Shandas 2010). 

Một nghiên cứu tương tự ở Anh cũng chỉ ra rằng, tuy các thành phố dù lớn hay nhỏ nhận ra tình 
trạng dễ bị tổn thương của họ trước BĐKH và rằng cần thực hiện các biện pháp thích ứng, các kế 
hoạch mà họ đưa ra lại nhấn mạnh vào giảm thiểu hơn là thích ứng, và rất khác nhau về tính nhất 
quán và toàn diện (Heidrich et al., 2013). Một khảo sát gần đây đối với các thành phố là thành viên 
của ICLEI (Chính quyền địa phương vì sự phát triển bền vững) chỉ ra rằng mặc dù nhiều thành phố 
quan tâm đến tính dễ bị tổn thương với BĐKH, tương đối ít thành phố đưa ra được đánh giá tính dễ 
bị tổn thương, KHHĐ và các biện pháp thực hiện (Carmin et al., 2012). Theo báo cáo của các thành 
phố, có nhiều thách thức cản trở nỗ lực của họ, bao gồm khó khăn trong tìm kiếm nguồn tài chính, 
và khối lượng thời gian phải đầu tư cho việc lập kế hoạch và triển khai các giải pháp thích ứng với 
BĐKH, cũng như khó khăn trong tạo dựng sự ủng hộ về mặt chính trị và cam kết của chính quyền 
đối với vấn đề này trước các mục tiêu ưu tiên khác. Ở Việt Nam, việc xây dựng KHHĐ thích ứng là 
yêu cầu bắt buộc của chính phủ và các địa phương được tài trợ để xây dựng KHHĐ. Đây là trường 
hợp cá biệt so với các nước trên thế giới. 

Một đánh giá khác tập trung riêng vào kế hoạch thích ứng, trong đó có kinh nghiệm của Úc và Anh 
cũng như các ví dụ từ Mỹ cùng giai đoạn 2000-2010, cũng đưa ra kết luận tương tự: rất ít trong số 
57 KHHĐ thích ứng với BĐKH của địa phương thực sự đưa ra được các biện pháp thích ứng, mặc 
dù đây là các nước có nền công nghiệp phát triển và năng lực cao (Preston et al., 2011). Các KHHĐ 
thực tế hầu hết dựa trên những dự đoán về BĐKH, tác động của BĐKH, và việc tuyên truyền, phổ 
biến thông tin này với các bên liên quan. Mặc dù rất nhiều kế hoạch đã đưa ra khuyến nghị cho nội 
dung tăng cường năng lực và nâng cao nhận thức, nhưng có rất ít đánh giá ban đầu về khả năng 
thích ứng hoặc tính dễ bị tổn thương của các khu vực. Một số hạn chế khác của các KHHĐ ban đầu 
này bao gồm sự thiếu chú ý đến yếu tố không chắc chắn trong các dự đoán khí hậu và các yếu tố 
không liên quan đến khí hậu ảnh hưởng đến tính dễ bị tổn thương, thiếu rõ ràng về các giả định và 
hạn chế trong phân tích, và hạn chế của các thảo luận về tính khả thi hoặc nguồn tài chính cho việc 
triển khai các giải pháp thích ứng. 

Những lỗ hổng và hạn chế của kinh nghiệm quốc tế là hoàn toàn dễ hiểu, vì thích ứng với BĐKH là 
một mối quan tâm tương đối mới trong quá trình ra quyết định thực tiễn của chính quyền địa 
phương. Theo mô tả của Füssel & Klein (2006), sự phát triển của các đánh giá về BĐKH trong 
vòng 20 năm qua thể hiện ở việc nó đã chuyển từ bước chỉ tập trung vào tác động của BĐKH, đến 
việc tập trung phân tích tính dễ bị tổn thương của tác động BĐKH, và cuối cùng là đề ra các phương 
án để giảm nhẹ mức độ tổn thương đó. Chủ đề cuối cùng này chính là mối quan tâm chính của 
nhóm nghiên cứu khi đánh giá quá trình xây dựng KHHĐ. 

Đối với các nước thu nhập thấp, các nhà tài trợ, chính phủ các nước, và các tổ chức phi chính phủ 
trong nước và quốc tế thường đóng vai trò chủ chốt trong việc thúc đẩy nỗ lực xây dựng KHHĐ 
ứng phó với biến khí hậu cấp địa phương (Chương trình định cư con người của Liên hợp quốc, 
2011). Tuy nhiên, trong mọi trường hợp, vấn đề BĐKH không phải là động lực đầu tiên, mà là các 
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yếu tố khác như chuyển đổi nền kinh tế, di dân từ nông thôn ra thành phố, thay đổi nhân khẩu học, 
và sự phát triển đô thị nhanh chóng (Sattherthwaite etal., 2009). Các thành phố ở các nước có thu 
nhập thấp thường khan hiếm về nguồn lực, với cơ sở hạ tầng đô thị nhiều khi còn chắp vá, không 
đồng đều về chất lượng dịch vụ. Dịch vụ cung cấp nước sinh hoạt, vệ sinh môi trường, nhà ở và 
giao thông công cộng thường có chất lượng thấp. Những yếu tố này, đặc trưng khác nhau tùy theo 
địa phương, tương tác với các điều kiện khí hậu dẫn đến gia tăng tình trạng dễ bị tổn thương do lũ 
lụt, nhiệt độ cao, bệnh truyền nhiễm, và bão lớn. Cộng đồng và các hộ gia đình địa phương được 
khuyến khích chủ động giảm thiểu rủi ro trong khả năng của mình. 

Có rất nhiều tài liệu hướng dẫn hay sổ tay dành cho đối tượng chính quyền địa phương về việc lập 
KHHĐ thích ứng với BĐKH. Một số tài liệu này được xây dựng để sử dụng ở một số địa phương cụ 
thể (như Anh, Canada, hoặc một số bang ở Mỹ hoặc Úc). Một số tài liệu khác thì nhắm tới các 
thành phố hoặc chính quyền địa phương ở các nước đang phát triển. Các tài liệu hướng dẫn này đưa 
ra nhiều định hướng và cung cấp các bài học kinh nghiệm cho việc xây dựng KHHĐ tại địa phương. 
Tuy nhiên, câu hỏi đặt ra là liệu những hướng dẫn như vậy có áp dụng được trong điều kiện thực tế 
với các khó khăn thách thức của chính quyền địa phương hay không. Do đó, bằng chứng về những 
thực hành tốt phần lớn dựa vào những gì chính quyền địa phương đã đạt được, chứ không chỉ là 
kiến nghị của nhóm chuyên gia và tác giả các tài liệu hướng dẫn. 

Các thực hành tốt mô tả dưới đây được tổng hợp từ các tài liệu về xây dựng kế hoạch, các bài 
nghiên cứu từ nhiều khu vực khác nhau, cũng như từ các tài liệu hướng dẫn đề cập ở trên. Tất cả 
những thực hành tốt đều liên quan mật thiết đến nhau, và hỗ trợ lẫn nhau. Các thực hành tốt này 
được mô tả chi tiết trong báo cáo này vì nhiều lý do: 

1. Trong nghiên cứu này, các thực hành tốt là cơ sở để so sánh kinh nghiệm của Việt Nam, người 
đọc có thể tham khảo phần này để có các giải thích cho phần chấm điểm và so sánh. 

2. Phần này cũng đóng vai trò tham khảo để hiểu rõ hơn về các kết luận và khuyến nghị đưa ra ở 
phần cuối của báo cáo. Các khuyến nghị và hướng dẫn cập nhật KHHĐ của Việt Nam cần đưa vào 
một số các nội dung này. 

3. Cuối cùng, phần này đưa ra chi tiết các cách làm thành công để các chuyên gia Việt Nam có thể 
đánh giá và sửa đổi cho phù hợp với điều kiện địa phương. 

4.1 Kinh nghiệm thực hành tốt 1 – Sử dụng hiệu quả cơ sở khoa học khí hậu và xác 
định tính không chắc chắn 

Một bài học chung quan trọng là việc sử dụng hiệu quả cơ sở khoa học khí hậu và giải quyết 
được đặc tính không chắc chắn cố hữu của các dữ liệu khí hậu. Hiểu biết về điều kiện khí hậu 
hiện tại và dự báo khí hậu trong tương lai là một yêu cầu cơ bản trong lập kế hoạch thích ứng. Các 
nhà quản lý địa phương tham gia vào xây dựng KHHĐ không nhất thiết phải hiểu rõ về các tiến bộ 
khoa học gần đây trong mô hình khí hậu (Opitz - Stapleton, 2011). Tuy nhiên, cần có sự phối hợp 
hiệu quả hơn giữa các nhà khoa học khí hậu và các nhà quy hoạch, để các nhà khoa học có thể hiểu 
rõ hơn nhu cầu cụ thể về thông tin của các nhà quy hoạch, và các nhà quy hoạch cũng biết được 
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những hạn chế của các thông tin do các nhà khoa học có thể cung cấp. Để mang lại lợi ích nhiều 
hơn cho các nhà hoạch định, khoa học khí hậu cần phải mang tính thiết thực hơn nữa (Lowe et al., 
2009). 

Không chỉ dừng lại ở các giá trị dự đoán trung bình về khí hậu, các nhà hoạch định cần thông tin về 
các sự kiện cực đoan và tính không chắc chắn. Các thông tin này thường khó dự đoán và ít độ tin 
cậy hơn, nhưng lại rất cần thiết cho đánh giá rủi ro và xây dựng kế hoạch (xem ví dụ ở phần 4.4). 
Do vậy, các nhà hoạch định không nên chỉ dựa vào duy nhất một giá trị của các thông số khí hậu 
trong tương lai để ra quyết định, mà cần xác định một khoảng giá trị cho các thông số quan trọng, 
phụ thuộc vào bản chất của tính không chắc chắn trong các dự đoán. Các nhà hoạch định chính sách 
cần xem xét đến sự gia tăng tính biến thiên của khí hậu, vốn không thể hiện được nếu chỉ dựa vào 
số liệu trung bình nhiều năm.  

Chính quyền địa phương không có đủ nguồn lực kỹ thuật để thực hiện các phân tích khoa học về dữ 
liệu khí hậu, vì vậy họ cần phải được cung cấp những dữ liệu phân tích này để phục vụ cho quá 
trình xây dựng kế hoạch. Có rất nhiều ví dụ về các tổ chức quốc tế đã tạo điều kiện cho các nhà 
hoạch định chính sách truy cập các số liệu và phân tích khoa học về khí hậu dễ dàng và không tốn 
chi phí. Mô hình UKCIP (Chương trình Thông tin khí hậu của Anh) là một mô hình mới và có tầm 
ảnh hưởng, đã phát triển một loạt các kịch bản khí hậu cho khu vực và số liệu mô hình chi tiết hóa, 
cũng như nhiều công cụ hỗ trợ việc lập kế hoạch ứng phó với khí hậu tại địa phương và hướng dẫn 
ứng dụng, và sau đó công bố công khai thông qua các trang web cùng với các công cụ có thể tải về. 
Các ví dụ khác ở khu vực Bắc Mỹ bao gồm Chương trình Tác động Khí hậu khu vực Thái Bình 
Dương (PCIC) đã hỗ trợ lập KHHĐ ở Vancouver và các thành phố khác thuộc British Columbia; và 
Nhóm nghiên cứu về BĐKH thuộc Đại học Washington đã hỗ trợ xây dựng KHHĐ ở Seattle. Các 
website này cung cấp thông tin khí hậu cho các nhà hoạch định và cộng đồng. 

Kiến thức chuyên môn là cần thiết trong việc xử lý và diễn giải dữ liệu khí hậu, tuy nhiên điều này 
không có nghĩa là lập KHHĐ khí hậu chủ yếu chỉ liên quan đến các vấn đề kỹ thuật. Cơ sở vững 
chắc về khoa học khí hậu hỗ trợ việc đánh giá rủi ro và quyết định lập kế hoạch, nhưng những quyết 
định này không thuộc phạm trù kỹ thuật, mà là những lựa chọn, đánh đổi và thiết lập ưu tiên. Quyết 
định trong lập kế hoạch phụ thuộc vào mục tiêu và hướng ưu tiên–là những vấn đề vốn mang bản 
chất chính trị. 

4.2 Kinh nghiệm thực hành tốt 2 – Đánh giá tính dễ bị tổn thương và xác định các 
nhóm dễ bị tổn thương 

Thứ hai, kinh nghiệm quốc tế cho thấy để xây dựng được một kế hoạch thích ứng hiệu quả cần xác 
định được các nhóm, ngành và khu vực địa lý dễ bị tổn thương. Không phải tất cả các nhóm đều 
bị ảnh hưởng theo cùng một cách hay cùng một mức độ, vì vậy điều quan trọng là phải hiểu được 
từng khía cạnh dễ bị tổn thương của từng nhóm để đưa ra ứng phó nhằm xây dựng khả năng thích 
ứng trước từng tác động cụ thể của BĐKH tới những khu vực dễ bị tổn thương nhất. Việc đưa vào 
nội dung về đánh giá tính dễ bị tổn thương có thể đảm bảo rằng KHHĐ ứng phó với BĐKH chỉ ra 
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được nhu cầu của những nhóm đối tượng dễ bị tổn thương nhất, đồng thời hỗ trợ các mục tiêu kinh 
tế-xã hội lớn hơn, chẳng hạn như xóa đói giảm nghèo, cải thiện nhà ở đô thị, dịch vụ cơ sở hạ tầng 
hiệu quả hơn, và bảo tồn hệ sinh thái. 

Tính dễ bị tổn thương thường được định nghĩa là hàm của mức độ phơi nhiễm, độ nhạy cảm và khả 
năng thích ứng. Tính dễ bị tổn thương chịu ảnh hưởng bởi các yếu tố như vị trí, giàu nghèo, thu 
nhập, giới tính, sở hữu đất đai, đăng ký nhân khẩu, và đôi khi là các yếu tố khác như tuổi tác, sức 
khỏe, dân tộc. Các yếu tố này tác động đến mức độ tiếp cận của các nhóm xã hội với các cơ sở hạ 
tầng, đất đai, hệ sinh thái, giúp bảo vệ họ trước các tác động của BĐKH. Ở cả hai nhóm nước có thu 
nhập cao và thu nhập thấp, tính dễ bị tổn thương với BĐKH và sức khỏe cộng đồng có quan hệ 
tương quan với tình trạng kinh tế xã hội (Clean Air Partnerships, 2011; Moser & Sattherthwaite, 
2010). 

Ví dụ, Chương trình đào tạo ở vùng ven biển của thành phố San Francisco đưa ra ba nội dung mà 
bất kỳ đánh giá tổn thương cũng cần có, bao gồm: 

1. Phân tích điều kiện  của các cộng đồng dễ bị tổn thương 

2. Mô tả các hiểm hoạ từng xảy ra trong quá khứ và các ứng phó với hiểm hoạ 

3. Tìm hiểu về nhu cầu, nguồn lực và cơ hội của cộng đồng về hợp tác với các địa phương khác 
(Nutters, 2012) 

Cần chú ý rằng một số dữ liệu này thu thập được tốt nhất từ chính cộng đồng, thông qua nâng cao 
nhận thức, cam kết tham gia và ý kiến phản hồi về quá trình hoạch định (xem thêm tại Kinh nghiệm 
thực hành tốt số 3). Một số dữ liệu này có thể thu được từ các điều tra về chất lượng cơ sở hạ tầng 
và hệ sinh thái, và đánh giá năng lực tổ chức trong lập kế hoạch và ứng phó. Bởi tất cả các yếu tố 
này đều ảnh hưởng đến tính dễ bị tổn thương, các thực hành tốt về lập kế hoạch dựa trên ghi nhận 
rằng một số các yếu tố khác gây ra tình trạng dễ bị tổn thương cũng có thể đang thay đổi, dẫn đến 
việc trung hòa hoặc làm trầm trọng thêm các tác động của BĐKH. 

Theo kết quả đánh giá tính dễ bị tổn thương của thành phố Sorsogon của Philippines, các điều kiện 
kinh tế-xã hội như tình trạng nghèo đói, chất lượng nhà ở trong các khu định cư không chính thức 
của người nghèo là những yếu tố chủ yếu làm tăng tính dễ bị tổn thương với BĐKH (Button et al., 
2013). Vì vậy, trong các KHHĐ, các nhà hoạch định tìm cách giải quyết tác động của các yếu tố 
kinh tế-xã hội như thế này. Tương tự như vậy, KHHĐ ứng phó với BĐKH của thành phố Esmeralda, 
Ecuador tập trung giải quyết vấn đề liên quan quyền sử dụng đất và nhà ở tự phát, bởi những khu 
vực dễ chịu tổn thương nhất của thành phố cũng chính là những khu dân cư có nhà ở chất lượng 
kém và không đăng ký (Luque et al., 2013). 

Bằng cách kết hợp đánh giá tính dễ bị tổn thương và ưu tiên cho các cộng đồng dễ bị tổn thương 
trong các chiến lược thích ứng, thực hành tốt sẽ giúp đảm bảo rằng KHHĐ ứng phó với BĐKH đáp 
ứng nhu cầu của những nhóm đối tượng dễ bị tổn thương nhất, đồng thời hỗ trợ các mục tiêu kinh 
tế-xã hội lớn hơn như xóa đói giảm nghèo, cải thiện nhà ở đô thị, cung cấp dịch vụ cơ sở hạ tầng 
hiệu quả hơn, và bảo tồn hệ sinh thái. 
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4.3 Kinh nghiệm thực hành tốt 3 – Sự tham gia của nhiều bên liên quan 

Chiến lược thích ứng với BĐKH liên quan đến hầu hết các lĩnh vực, với chi phí và lợi ích khác nhau 
cho từng nhóm đối tượng khác nhau. Sự tham gia rộng rãi của các bên liên quan trong xây dựng 
một KHHĐ sẽ cung cấp thông tin có giá trị về tác động, rủi ro và khả năng ứng phó, giúp các nhà 
hoạch định xây dựng được một chiến lược tốt hơn. Ngoài ra, sự tham gia của các bên liên quan góp 
phần tăng cường quá trình học hỏi chia sẻ, đẩy mạnh cam kết của các tổ chức thực hiện, và tạo điều 
kiện thực hiện các chiến lược đã chọn. 

Kiến thức chuyên sâu về khoa học khí hậu là cần thiết để đưa ra giải thích cho các dự đoán khí hậu 
vốn mang tính bất định, và những thay đổi về tần suất của các sự kiện cực đoan. Tuy nhiên, các nhà 
khoa học khí hậu không đủ điều kiện để xác định tính dễ bị tổn thương hoặc kiến nghị các pháp 
thích ứng. Công việc này đòi hỏi phải có chuyên môn về nhiều lĩnh vực thực tiễn, cũng như kiến 
thức của địa phương liên quan đến tác động của bão lụt tại các địa điểm cụ thể, hay tính khả thi của 
biện pháp ứng phó cụ thể. Vì vậy, để đánh giá được những thông tin đa dạng phục vụ diễn giải dữ 
liệu khoa học và xác định tính dễ bị tổn thương, kinh nghiệm thực hành tốt trong việc xây dựng kế 
hoạch chỉ ra cần có sự tham gia của cả những người sở hữu kiến thức và người ứng dụng kiến thức 
trong công việc của mình. Và để xây dựng được can thiệp phù hợp, ngoài lồng ghép với các dự án 
mới và kế hoạch phát triển nhiều lĩnh vực khác nhau, các nhà hoạch định cũng cần tích hợp giữa kế 
hoạch ở đô thị và các khu vực nông thôn xung quanh. 

Ví dụ, thích ứng với lũ lụt đô thị đòi hỏi một cách tiếp cận tổng hợp về quản lý nguồn nước, với sự 
tham gia của cả các nhà quản lý ở thượng nguồn, cơ quan quản lý khai thác đập thủy điện, cũng như 
các nhà quy hoạch đô thị vùng hạ lưu, các cơ quan phụ trách xây dựng và công trình công cộng, và 
các cơ quan ban ngành khác. Người sử dụng nước thuộc các ngành khác nhau cũng cần được tham 
gia đánh giá các phương án. Kinh nghiệm quốc tế cho thấy quá trình hoạch định không thể thực 
hiện độc lập bởi một cơ quan duy nhất. Các giải pháp quản lý phụ thuộc vào những bối cảnh không 
ngừng biến đổi, như dòng chảy, các cơn bão, các tiêu chuẩn về phát triển, hay những thay đổi về 
chất lượng nước, và toàn bộ hệ thống này rất phức tạp. Các kế hoạch ứng phó được xây dựng từ trên 
xuống không thể bắt kịp với sự thay đổi điều kiện của địa phương. Để tạo hiệu quả cho các biện 
pháp quản lý, cần có hiểu biết chung về chính sách, mục tiêu, ưu tiên, hướng dẫn linh hoạt, cũng 
như tăng cường trao đổi và chia sẻ thông tin. 

Ngoài ra, từng nhóm lợi ích cũng có những quan tâm khác nhau. Thực tế đã cho thấy sự tham gia 
của cộng đồng sẽ góp phần cải thiện quá trình xây dựng kế hoạch, nhờ vận dụng được các kiến thức 
bản địa, xây dựng được những chiến lược và giải pháp mới cho quy hoạch. Dự án nghiên cứu dựa 
vào cộng đồng về nguyên nhân của trận lụt năm 2009 tại Quy Nhơn đã tiến hành phỏng vấn người 
dân địa phương và chỉ ra rằng quá trình đô thị hóa và xây dựng cơ sở hạ tầng gần đây đã làm tăng 
sức tàn phá của trận lũ (DiGregorio & Huynh, 2012). Những biện pháp thích ứng có lợi cho một số 
nhóm dân cư (như san lấp vùng đất đầm lầy và vùng trũng thấp để nâng nền xây dựng các công 
trình) có thể gây ra tác động tiêu cực đối với các nhóm dân cư khác (chẳng hạn như những người 
hiện đang sinh sống ở các khu vực trũng thấp xung quanh). Nhiều biện pháp thích ứng đã được 
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người dân địa phương triển khai một cách độc lập và chưa được sự ghi nhận của các cơ quan chức 
năng, nhưng cần được xem xét trong các quyết định về quy hoạch. Cách tốt nhất để giải quyết vấn 
đề này là học hỏi từ kinh nghiệm và thực hành của người dân địa phương. Đồng thời, người dân địa 
phương có thể hiểu thêm về những thay đổi về rủi ro BĐKH mà họ phải đối mặt qua những bằng 
chứng khoa học mới. Do vậy, một thực hành tốt về xây dựng KHHĐ ứng phó với BĐKH là cần có 
sự tham gia của nhiều bên liên quan để có được thông tin tốt hơn và đưa ra những quyết định công 
bằng hơn. 

4.4 Kinh nghiệm thực hành tốt 4 – Đánh giá rủi ro nhằm xác định giải pháp thích 
ứng ưu tiên 

Việc xác định các hành động thích ứng phụ thuộc vào rủi ro tương ứng với các tác động khí hậu 
khác nhau. Một số phương pháp đánh giá rủi ro định tính hoặc định lượng là cần thiết để so sánh 
các tác động này và sắp xếp ưu tiên cho các can thiệp thích ứng được đề xuất. Đánh giá rủi ro cho 
biết về mức độ thiệt hại và phạm vi phân bố của những tác động tiềm ẩn của BĐKH. Thông tin này 
rất có giá trị cho chính quyền địa phương trong việc xác định ưu tiên cho các can thiệp thích ứng.  

Định nghĩa rủi ro bao gồm tần suất xảy ra một hiện tượng với cường độ nhất định, và những thiệt 
hại do hiện tượng này gây nên. Ví dụ, các cơn lũ nhỏ có thể xảy ra thường xuyên nhưng gây ra ít 
thiệt hại. Mặc dù tần suất xảy ra cao (có thể là 0,5 tương đương 50% trong một năm bất kỳ) nhưng 
rủi ro do hiện tượng này gây ra lại thấp do nó gây ra ít thiệt hại. Ngược lại, một sự kiện lụt hay bão 
với tần suất chỉ 1% có thể xếp vào nhóm rủi ro cao nếu nó có khả năng gây ra thiệt hại hàng tỷ đô la. 
Mức độ rủi ro thay đổi không những do tác động của BĐKH, làm thay đổi tần suất xảy ra các hiện 
tượng cực đoan như mưa lớn hoặc bão nghiêm trọng, mà còn do những thay đổi của hình thái phát 
triển đô thị, như tại những khu vực dễ chịu tác động của BĐKH nhưng lại nhiều công trình xây 
dựng có giá trị cao. Điều này có nghĩa rằng ngay cả khi độ cao đê được nâng lên theo sự gia tăng về 
khả năng xảy ra các trận lũ cực đoan, rủi ro có thể sẽ vẫn tăng lên do gia tăng giá trị của khu vực 
phát triển đô thị phía sau đê. 

Đánh giá rủi ro phải ước tính được cả hai yếu tố này: khả năng một hiện tượng có thể xảy ra trong 
tương lai, và tổn thất do hiện tượng đó gây nên. Trường hợp hạn chế về dữ liệu, khả năng xảy ra thể 
được ước tính dựa vào một thang phân loại định danh, gồm các mức thấp, trung bình và cao. Một 
cách ước tính đơn giản khác là sử dụng tần suất xảy ra hiện tượng trong quá khứ và điều chỉnh để 
dự đoán những thay đổi trong tương lai. Tuy nhiên, nếu có được các dự đoán với độ tin cậy cao chi 
tiết hóa đến cấp vùng từ các mô hình khí hậu toàn cầu, những kết quả này có thể được sử dụng trực 
tiếp để dự đoán giá trị của một số tiêu chí khí hậu cực đoan.  

Ví dụ về các tiêu chí khí hậu cực đoan mà các nhà hoạch định có thể quan tâm bao gồm: 

- Số ngày liên tiếp có nhiệt độ tối đa trên 38 độ C; 
- Giá trị tối đa của lượng mưa trong 24 giờ (hoặc 3 giờ, nếu có) xảy ra với tần suất 10% 

trong một năm bất kỳ; 
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- Dự đoán chu kỳ lặp lại của hiện tượng lượng mưa ngày nằm trọng khoảng bách phân thứ 
99 trong hiện tại (tức là khi 99% tất cả giá trị lượng mưa hàng ngày thấp hơn so với 
lượng mưa này – Mưa rất lớn). 

Cũng giống như khả năng xảy ra, việc ước tính định lượng tác động của các hiện tượng cực đoan là 
rất khó. Một cách lý tưởng, ước tính như vậy nên bao gồm các tổn thất và thiệt hại trực tiếp về tài 
sản, cũng như các thiệt hại kinh tế do ngưng trệ sản xuất (ví dụ: một nhà máy công nghiệp dù không 
chịu ảnh hưởng trực tiếp của lũ lụt nhưng có thể phải ngừng sản xuất do mạng lưới giao thông bị 
thiệt hại). Tính toán thiệt hại còn phải tính đến những chi phí của nhà nước như chi phí phục hồi, và 
bồi thường thiệt hại về cơ sở hạ tầng hoặc bảo hiểm. Cuối cùng, còn có thể có các chi phí gián tiếp 
cho các hộ gia đình do ảnh hưởng tới sức khỏe. Một vấn đề quan trọng khi ước tính rủi ro tương lai 
là việc phát triển đô thị sẽ dẫn đến đầu tư bất động sản và cơ sở hạ tầng, vì vậy ước tính thiệt hại 
của các hiện tượng tương tự trong tương lai có thể sẽ cao hơn so với thời điểm hiện tại. 

Ngoài ra, các nhóm khác nhau sẽ phải đối mặt với các thiệt hại khác nhau, và không phải tất cả đều 
có ghi chép chính thức. Nếu không có sự tham khảo ý kiến của nhiều bên liên quan về các tác động 
của BĐKH và hệ quả của nó, một số thiệt hại có thể sẽ không được tính đến trong các đánh giá rủi 
ro. 

Ngoài khả năng xảy ra và hậu quả của các hiện tượng cực đoan, rủi ro cũng có thể phụ thuộc vào 
một số khía cạnh mang tính định tính của hiểm họa khí hậu, đặc biệt là liên quan đến an toàn của 
con người. Ví dụ, độ sâu ngập lụt, tốc độ xâm nhập, và dòng chảy hiện tại sẽ ảnh hưởng đến mức độ 
rủi ro do ngập lụt gây nên. Khi các giá trị này đạt đến mức nghiêm trọng, mức độ rủi ro sẽ cao hơn. 
Đánh giá rủi ro lũ lụt tại Anh đã xem xét trực tiếp những yếu tố này nhằm xếp hạng mức độ rủi ro 
(thấp/ trung bình/ cao) cho những khu vực dễ bị tổn thương (Coleman, 2009). 

Một phần nữa của đánh giá rủi ro, cùng với đánh giá tính dễ bị tổn thương, là xác định những đối 
tượng chịu rủi ro. Một số nhóm có thể thuận lợi hơn so với các nhóm khác trước các chi phí của các 
sự kiện khí hậu cực đoan, vì vậy điều quan trọng là xác định được sự phân bố và mức độ của các rủi 
ro. Ví dụ, tại Durban (Nam Phi), đánh giá tổn thương khí hậu xác định rằng tuy lũ lụt cũng gây thiệt 
hại lớn về tài sản, nhưng hạn hán mới là vấn đề nghiêm trọng hơn đối với người nghèo, vốn phụ 
thuộc vào các khu vườn nhỏ ở các vùng ven đô thị làm nguồn cung cấp thực phẩm chính (Carmin et 
al., 2011).  

4.5 Kinh nghiệm thực hành tốt 5 – Xác định hành động thiết thực và ưu tiên cho 
việc thực hiện 

Sau khi xác định được rủi ro và tiến hành so sánh, kinh nghiệm thực hành tốt tiếp theo là xác 
định hành động thiết thực và có khả năng thực hiện để giải quyết những rủi ro nêu trên. Một 
KHHĐ hiệu quả cần xác định được các hành động có khả năng thực hiện. Điều này có nghĩa rằng 
cần phải xác định ưu tiên cho các hành động thích ứng nhằm giúp các nhà hoạch định tập trung vào 
các giải pháp quan trọng nhất, các cơ quan thực hiện phải tham gia xây dựng kế hoạch để nắm được 
vấn đề và cam kết thực hiện; các phân tích cần tập trung vào các lĩnh vực mà chính quyền địa 
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phương quản lý trực tiếp; khuyến cáo nên tiếp cận từ các giải pháp đòi hỏi chi phí thấp hoặc không 
hối tiếc để dễ thực hiện; và có nguồn tài chính sẵn sàng cho tất cả các đề xuất ưu tiên.  

Các hành động đề xuất cần được sắp xếp ưu tiên để các nhà hoạch định thấy rõ những hành động 
nào cần được thực hiện đầu tiên. Những ưu tiên này cần phản ánh được các đánh giá về tính dễ bị 
tổn thương và rủi ro được đã thực hiện trong quá trình xây dựng kế hoạch. Đánh giá rủi ro rất hữu 
ích trong việc xác định các ưu tiên, bởi nó cho phép các nhà hoạch định đảm bảo tập trung trước 
tiên vào các rủi ro lớn nhất. Nhưng ngoài mức độ rủi ro tương đối, có thể có các tiêu chí quan trọng 
khác khi xác định các ưu tiên. Ví dụ, KHHĐ của thành phố Vancouver đã ưu tiên chín hoạt động 
quan trọng trên tổng số hơn 60 giải pháp thích ứng tiềm năng dựa theo các tiêu chí: rủi ro tương đối 
về khí hậu, chi phí, và tính khả thi của việc thực hiện. 

Một KHHĐ tốt sẽ đưa ra được cách triển khai các hành động được đề xuất. Vì vậy, giải pháp thích 
ứng cần gắn với trách nhiệm của các ngành và các kế hoạch cần phải xác định rõ ràng phần việc của 
từng cơ quan tham gia (Chương trình Định cư con người của Liên Hợp Quốc, 2011). Ví dụ, tại 
Portland, Oregon, các nhà hoạch định quyết định tập trung thích ứng vào ba lĩnh vực: 

- Hệ thống dân sinh (y tế công cộng, ứng cứu khẩn cấp, các đối tượng dễ bị tổn thương); 
- Hệ thống tự nhiên (sông, suối, môi trường sống của động vật hoang dã); 
- Hệ thống cơ sở hạ tầng (đường ống, đường xá, trạm bơm, v.v.). 

Mặc dù nhận thức được BĐKH sẽ ảnh hưởng đến một loạt các dịch vụ trọng yếu khác như sản xuất 
năng lượng và nông nghiệp, các nhà hoạch định đã lựa chọn tập trung vào các lĩnh vực mà các cơ 
quan chính quyền địa phương trực tiếp quản lý. Việc lựa chọn này giúp tăng cường trách nhiệm của 
các cơ quan địa phương phụ trách những lĩnh vực được lựa chọn ưu tiên trong triển khai thực hiện 
các hành động. 

Để đảm bảo tính khả thi của KHHĐ, kinh nghiệm quốc tế cho thấy các nhà hoạch định nên trực tiếp 
tham gia xây dựng kế hoạch cùng các cơ quan thực hiện. Nếu trực tiếp tham gia vào quá trình xây 
dựng kế hoạch, các cơ quan chịu trách nhiệm sẽ hiểu rõ hơn về các rủi ro và trách nhiệm của mình, 
và có thể cung cấp các thông tin đầu vào tốt hơn nhằm lựa chọn và thiết kế các giải pháp thực hiện. 
Trong KHHĐ của thành phố New York, các cơ quan chủ chốt của thành phố phụ trách các nội dung 
liên quan đến lĩnh vực quản lý của họ trong kế hoạch tổng thể của thành phố. 

Để bảo đảm việc thực hiện, KHHĐ nên xác định phương án hỗ trợ tài chính cho các giải pháp ưu 
tiên. Nếu không được hỗ trợ tài chính, các kiến nghị chỉ là một loạt những “điều ước” khó có khả 
năng được triển khai. Ở Vancouver, tất cả các giải pháp thích ứng cùng dự toán chi phí đều được 
đưa vào dự toán ngân sách của thành phố. Thành phố Portland sử dụng nguồn thu từ nhiều sáng 
kiến để hỗ trợ cho việc xây dựng và triển khai kế hoạch thích ứng. 

Tuy nhiên, nhiều giải pháp thích ứng hiệu quả lại có mức chi phí thấp, hoặc có thể được cấp vốn từ 
các dự án đầu tư hiện có, nếu việc xây dựng KHHĐ được phối hợp và tích hợp tốt với các kế hoạch 
phát triển khác. Ví dụ, ở London, KHHĐ tập trung vào các phương án phủ xanh đô thị và cơ sở hạ 
tầng xanh, được thực hiện từng bước gắn liền với quá trình phát triển của thành phố. Giải pháp này 
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phù hợp với các chính sách quy hoạch khác nhằm cải thiện không gian xanh đô thị vì sức khỏe cộng 
đồng và chất lượng môi trường. 

Cũng có nhiều khi công tác quy hoạch có thể dẫn đến đề xuất về trì hoãn một số hành động thích 
ứng (Füssel, 2007). Trong một số trường hợp, việc đưa ra các giải pháp thích ứng có thể đòi hỏi 
phải có nghiên cứu bổ sung và thông tin tốt hơn. Kế hoạch thích ứng cũng có thể bao gồm việc bảo 
lưu các phương án cũ trong trường hợp phải đối mặt những quyết định không thể đảo ngược. Ví dụ, 
quyết định đô thị hóa và phát triển vùng đồng bằng trũng thấp hoặc vùng đất ngập nước khiến các 
khu vực này không thể được sử dụng làm khu vực đệm hoặc trữ lũ. Do đó, một biện pháp thích ứng 
hiệu quả có thể là ngăn chặn quá trình phát triển ở khu vực trũng thấp để bảo vệ cơ hội lựa chọn 
trong tương lai. 

4.6 Kinh nghiệm thực hành tốt 6 – Cán bộ địa phương phải chủ trì và điều phối quá 
trình quy hoạch, giám sát, và thực thi 

Kinh nghiệm quốc tế cho thấy tầm quan trọng của việc các cán bộ của chính quyền địa phương 
đóng vai trò chủ trì trong việc xây dựng KHHĐ. Tư vấn kỹ thuật được thuê để cung cấp đầu vào 
cho các phân tích, nhưng cán bộ chính quyền địa phương với trách nhiệm thường trực mới là những 
người chủ trì quá trình xây dựng kế hoạch, xác định ưu tiên và quản lý việc thực hiện. Điều đó sẽ 
giúp xây dựng năng lực cho họ để hiểu và giải quyết được các vấn đề về thích ứng tại địa phương, 
đồng thời tăng cường sự cam kết của họ trong việc thực hiện các giải pháp đề xuất. Việc xây dựng 
KHHĐ, thiết lập ưu tiên và thực hiện hiệu quả KHHĐ phụ thuộc vào sự phối hợp chặt chẽ giữa các 
nhà hoạch định chính sách và các sở ban ngành chuyên môn tại địa phương. Những quyết định chủ 
chốt trong lập KHHĐ không phải là những quyết định mang tính kỹ thuật mà là những quyết định 
về chính sách: Những rủi ro/tác động nào là rất nghiêm trọng và cần có biện pháp giảm thiểu rủi ro? 
Những nhóm đối tượng nào cần được hỗ trợ nhằm giảm thiểu tính dễ bị tổn thương? Các biện pháp 
thích ứng đề xuất sẽ được cấp vốn như thế nào? Đây đều là những quyết định về chính sách chứ 
không mang tính kỹ thuật đơn thuần. 

Rất nhiều kinh nghiệm quốc tế cho thấy để xây dựng KHHĐ được thành công, không chỉ cần những 
phân tích kỹ thuật mà cả sự trao đổi và minh bạch trong toàn bộ quá trình. Khối tư nhân, các hộ gia 
đình và nhà đầu tư đều cần được biết một cách đầy đủ về các tác động của BĐKH trong tương lai và 
các KHHĐ thích ứng đã được đề xuất để có thể điều chỉnh chiến lược đầu tư của mình cho phù hợp. 
Điều đó có nghĩa là việc xây dựng KHHĐ ở địa phương không chỉ đòi hỏi có sự điều phối hiệu quả, 
mà còn cần có sự minh bạch, rõ ràng về trách nhiệm, và tính công bằng. 

Trong hầu hết các bài học thành công trên thế giới, công tác lập kế hoạch thích ứng thường nhận 
được sự ủng hộ mạnh mẽ của các lãnh đạo cấp cao tại địa phương. Ví dụ, tại London và New York, 
văn phòng thị trưởng thành phố tham gia chủ trì toàn bộ quá trình xây dựng kế hoạch thích ứng. Sự 
ủng hộ mạnh mẽ này là rất cần thiết để đảm bảo tất cả các cơ quan, bộ phận của thành phố nhìn 
nhận vấn đề một cách nghiêm túc và cam kết về nhân lực cho nó. Sự ủng hộ chính trị này cũng giúp 
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tạo thuận lợi nếu các giải pháp có khả năng sẽ không được hoan nghênh, như giải pháp ngăn chặn 
quá trình phát triển ở các khu vực thấp trũng ven sông. 

Thích ứng với BĐKH là một quá trình liên tục. Một kế hoạch thích ứng sẽ không bao giờ có thể 
thực hiện cho xong, bởi khi có các thông tin tốt hơn về khí hậu trong tương lai, và khi quá trình phát 
triển đô thị tiếp tục diễn biến thì các rủi ro sẽ thay đổi, và sẽ cần đến những biện pháp thích ứng mới. 
Không có hành động thích ứng nào chỉ cần đưa ra một lần và sẽ phù hợp mãi. Kế hoạch nào cũng 
cần được giám sát để xác định xem nó có được thực hiện đúng như đã thống nhất không và có mang 
lại hiệu quả mong muốn hay không. Nhưng quá trình giám sát cũng cần có các cập nhật thường 
xuyên về khoa học khí hậu, các mô hình, kịch bản và dự đoán tác động đối với thành phố, thực hiện 
vài năm một lần. Học hỏi cũng là một phần thiết yếu của thích ứng, vì thế các cơ chế học hỏi một 
cách hệ thống giữa các nhà hoạch định và các cơ quan thực thi kế hoạch nên đóng vai trò trung tâm 
trong các nỗ lực thích ứng với BĐKH đang diễn ra tại địa phương. Những bài học từ việc thực hiện 
các biện pháp thích ứng sẽ hỗ trợ cho các hành động trong tương lai. 

Thành phố Chicago đã xây dựng chiến lược giám sát và kế hoạch thường xuyên về cập nhật KHHĐ 
thích ứng. Thành phố Vancouver đã xây dựng bộ chỉ số để giám sát tiến độ thực hiện KHHĐ. 
Thành phố Copenhagen sẽ rà soát và cập nhật KHHĐ thích ứng của mình bốn năm một lần. Thành 
phố New York và London đã thể chế hóa khung báo cáo tổng thể nhằm hỗ trợ quá trình hợp tác 
công-tư trong quá trình triển khai các biện pháp thích ứng. Qua việc báo cáo tiến độ thường xuyên, 
các bên liên quan của cả khối tư nhân và nhà nước đều được thông báo về kết quả của hoạt động 
giảm thiểu rủi ro, và có thêm động lực đóng góp vào các nỗ lực thích ứng của thành phố họ. 

4.7 Kết luận về các Kinh nghiệm thực hành tốt quốc tế 

Các thực hành tốt quốc tế trên đây có thể phân loại theo nhiều cách. Trong báo cáo này có tất cả sáu 
nhóm thực hành tốt, nhưng mỗi nhóm cũng có thể được chia thành các nội dung chi tiết hơn để có 
nhiều thực hành tốt nhỏ hơn. Kết luận quan trọng ở đây không phải là có bao nhiêu thực hành tốt, 
mà là nắm bắt được nội dung của mỗi thực hành tốt này. Các thực hành tốt này đươc rút ra từ các 
nghiên cứu điển hình và các tài liệu tham khảo do ISET soạn thảo và đã được trình bày đầu đủ trong 
một báo cáo riêng về bối cảnh của nghiên cứu này cho CliTech. 
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5. KINH NGHIỆM CỦA VIỆT NAM VỀ QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG KHHĐ 
– KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 

5.1 Công tác thu thập số liệu, đánh giá cho điểm và phân tích vấn đề 

Với mục đích so sánh quá trình xây dựng KHHĐ giữa chín tỉnh/thành phố được chọn, nghiên cứu 
đã sử dụng cách tiếp cận đánh giá đa phương thức. Nhóm nghiên cứu xem xét các KHHĐ (bản tiếng 
Việt), và phỏng vấn các cán bộ chịu trách nhiệm chính tại địa phương để thu thập các thông tin 
chung và ý kiến của họ về quá trình tham gia xây dựng KHHĐ. Ngoài ra, chúng tôi nhận được sự 
giới thiệu để tiếp xúc với các đơn vị liên quan trong việc xây dựng KHHĐ của địa phương, bao 
gồm: các sở ngành chuyên môn chịu trách nhiệm góp ý cho quá trình thực hiện KHHĐ, các nhà 
hoạch định chính sách, và các nhóm cộng đồng địa phương dễ bị tổn thương chịu ảnh hưởng của 
BĐKH. 

Trong tất cả các trường hợp, việc rà soát các KHHĐ và đưa ra câu hỏi phỏng vấn của nhóm nghiên 
cứu đều dựa trên kiến thức về những kinh nghiệm tốt quốc tế như đã đề cập ở trên. Trong quá trình 
rà soát các nội dung của KHHĐ, chúng tôi đã mô tả và đánh giá nội dung các kế hoạch trên nhiều 
khía cạnh gồm mức độ sử dụng các kiến thức về khoa học khí hậu, đánh giá tác động, tính dễ bị tổn 
thương và rủi ro, và việc sắp xếp ưu tiên các kiến nghị. Việc đánh giá cho điểm phân loại nội dung 
của các KHHĐ này dựa trên 21 tiêu chí, với thang điểm từ 0 (không đáp ứng tiêu chí) tới 3 (đáp ứng 
tốt tiêu chí). Việc này cho ra kết quả là tổng điểm của mỗi KHHĐ trên điểm số tối đa là 63 (Bảng 2). 

Ngoài ra, sử dụng điểm số trên và căn cứ vào dữ liệu từ nhiều cuộc phỏng vấn khác nhau ở mỗi địa 
phương, chúng tôi xác định xem địa phương đó đã áp dụng bao nhiêu trong số 24 thực hành tốt đã 
xác định căn cứ theo kinh nghiệm quốc tế. Chúng tôi so sánh các KHHĐ trên cơ sở điểm số của mỗi 
KHHĐ và việc áp dụng các thực hành tốt, sử dụng các thông tin khác thu thập được trong các 
phỏng vấn để giải thích những điểm khác nhau và để bổ sung cho so sánh này. Chi tiết về các câu 
hỏi khảo sát và các thực hành tốt về xây dựng KHHĐ được trình bày trong Phụ lục 1 và 2. 
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5.2 Kết quả 

5.2.1 Kết quả tính điểm và so sánh  

Trước tiên, điểm số đánh giá các nội dung trong KHHĐ của các địa phương được so sánh với nhau 
(xem Bảng 2). Kết quả cho thấy nội dung cũng như cách tiêp cận của các địa phương có nhiều khác 
biệt. Nếu địa phương không chủ động đề nghị, KHHĐ của họ sẽ KHÔNG có sự rà soát của văn 
phòng NTP-RCC. Hầu như tất cả các KHHĐ đều do chuyên gia tư vấn kỹ thuật cấp quốc gia soạn 
thảo, cụ thể là các đơn vị kỹ thuật liên quan đến Bộ TN&MT như Cục Khí tượng, Thủy văn và Môi 
trường (IMHEN), và các viện nghiên cứu, trường đại học. Sở TN&MT sau đó sẽ so sánh KHHĐ 
này với hướng dẫn của NTP-RCC và trình UBND cấp tỉnh/thành phố phê duyệt chính thức. Một 
phần do hạn chế về kinh nhiệm và thiếu sự rà soát của Bộ TN&MT, tồn tại sự phân hóa đáng kể 
giữa các KHHĐ này ngay cả sau khi đã được phê duyệt. 

Kết quả nghiên cứu này đã chỉ ra sự thiếu nhất quán trong chất lượng các KHHĐ. Chỉ có bốn trong 
số chín địa phương đạt trên 50% số điểm tối theo 21 tiêu chí đánh giá (xem Hình 2). Căn cứ theo số 
điểm đánh giá, chín KHHĐ trong nghiên cứu được chia làm ba nhóm. Bảng xếp hạng này là tương 
đối và không đủ chính xác để phân biệt giữa các KHHĐ trong mỗi nhóm, nhưng nó chỉ ra sự khác 
biệt đáng kể về nội dung giữa ba nhóm. 

1) Nhóm I (điểm cao): Cần Thơ, Bến Tre và Quảng Nam đạt khoảng 70% tổng điểm tối đa;  

2) Nhóm II (điểm khá): Bình Định, Huế và Sơn La đạt khoảng 50% tổng điểm tối đa, trong đó 
Bình Định đạt cao hơn hai địa phương còn lại;  

3) Nhóm III (điểm trung bình): Hà Nội, Lào Cai và Kon Tum đạt khoảng 30% tổng điểm tối đa. 

Kết quả từ các cuộc phỏng vấn và thu thập dữ liệu khác đã giúp giải thích một phần sự khác nhau về 
điểm số giữa các nhóm trên. Tất cả các địa phương thuộc nhóm I đều có sự hỗ trợ quốc tế trong quá 
trình xây dựng KHHĐ. Trong trường hợp Cần Thơ, địa phương với số điểm cao nhất, chính quyền 
địa phương đã nhận được một số hỗ trợ tài chính, và một số cố vấn kỹ thuật nhất định của quốc tế. 
Cần Thơ đã thuê chuyên gia tư vấn từ Đại học Cần Thơ và Viện Khoa học thủy lợi miền Nam để 
cung cấp các phân tích kỹ thuật, bao gồm cả mô hình thủy văn và các kịch bản nước biển dâng khác 
nhau. Dự thảo KHHĐ của Cần Thơ được biên soạn bởi Trung tâm Quang trắc Tài nguyên và Môi 
trường, là đơn vị sự nghiệp thuộc Sở TN&MT Cần Thơ, đó là khác biệt với các địa phương khác 
trong nghiên cứu. Bến Tre và Quảng Nam sử dụng cùng một đơn vị tư vấn trong nước cho việc soạn 
thảo KHHĐ, và đều được hỗ trợ bởi DANIDA, bao gồm hỗ trợc của các cố vấn kỹ thuật quốc tế. 
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Cả Cần Thơ và Bến Tre đều bắt đầu với việc đánh giá tác động của BĐKH tại địa phương và lập kế 
hoạch trước khi thực hiện soạn thảo bản KHHĐ đầu tiên, một phần do có sự quan tâm rất lớn của 
các nhà tài trợ quốc tế trong việc hỗ trợ thích ứng với BĐKH ở khu vực đồng bằng sông Cửu Long, 
nơi đã bắt đầu phải đối mặt với các tác động của BĐKH. Ở trường hợp của Cần Thơ, điểm số cao 
của họ là đặc biệt đáng chú ý bởi Cần Thơ là một trong những địa phương đầu tiên (thứ 3 trong số 
63 tỉnh thành) ban hành KHHĐ. KHHĐ của Cần Thơ đã được UBND thành phố phê duyệt gần một 
năm trước so với các địa phương khác trong nghiên cứu này. Việc đây là KHHĐ duy nhất trong 
nghiên cứu này được soạn thảo hoàn toàn bởi cán bộ địa phương đã chứng tỏ địa phương có năng 
lực và chuyên môn rất cao trong đợt xây dựng KHHĐ lần đầu tiên này. Cần Thơ cũng đã sử dụng ít 
kinh phí nhất cho việc xây dựng KHHĐ, dù cũng nhận được một phần kinh phí hỗ trợ từ Quỹ 
Rockefeller cho giai đoạn chuẩn bị (khoảng 20.000 USD, tương đương 400 triệu đồng). Điều này 
chứng tỏ mức độ khá cao về năng lực và kinh nghiệm địa phương trong thời điểm đó. Cần Thơ cũng 
đã dành số tiền ít nhất từ Trung ương và địa phương để hoàn thiện KHHĐ của thành phố. Bến Tre 
đã dành thời gian 2 năm, dài nhất trong các địa phương trong nghiên cứu để soạn thảo và ban hành 
KHHĐ. Tỉnh Quảng Nam có một số điểm tương đồng với Cần Thơ và Bến Tre, đó là có hỗ trợ kỹ 
thuật, cố vấn quốc tế, và hỗ trợ tài chính để thực thi các khuyến nghị. Điểm số cao của các địa 
phương này cũng giống nhau ở nhiều mặt, đáp ứng được các tiêu chí hầu như tương tự với nhau về 
đặc điểm của KHHĐ. 

Ha#Noi,#29%#

Lao#Cai,#32%#

Kon#Tum,#35%#

Son#La,#46%#

Hue,#46%#

Binh#Dinh,#51%#

Quang#Nam,#
68%#

Ben#Tre,#71%#

Can#Tho,#73%#

Ghi$chú:$Điểm$số$trên$đại$diện$cho$phần$trăm$đạt$được$trên$tổng$điểm$tối$đa$cho$21$tiêu$chí$
về$nộ$dung$KHHĐ,$rút$ra$từ$việc$rà$soát$nội$dung$và$phỏng$vấn$với$chính$quyền$địa$phương.$

Hình#2:#Nội#dung#KHHĐ#so#sánh#với#các#thực#hành#tốt#
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Nhóm II có điểm số thấp hơn nhóm I ở một số lĩnh vực quan trọng, mặc dù các địa phương trong 
nhóm có nhiều điểm khác nhau: 

- Các cơ sở khoa học khí hậu thường chưa toàn diện, ví dụ như không xem xét tính không 
chắc chắn của các thông tin dự đoán khí hậu; 

- Các tác động của BĐKH không được xác định rõ ràng; 
- Cách đánh giá tính dễ bị tổn thương không xác định rõ các nhóm dễ bị tổn thương hoặc 

tính chất dễ bị tổn thương của họ; 
- Khó xác định nguồn tài chính để thực hiện các dự án ưu tiên đề ra.  

Các địa phương trong nhóm III còn có sự phân hóa rõ rệt hơn. Trong khi các KHHĐ ở nhóm đạt 
điểm cao là tương đối giống nhau, nhóm này lại khá đa dạng. Ưu điểm chung của nhóm là xác định 
được trách nhiệm thực hiện các dự án ưu tiên đề ra trong KHHĐ, tuy nhiên, còn khá hạn chế ở các 
khía cạnh khác, được tổng kết như sau: 

- Ít kinh nghiệm hơn các tỉnh thành khác về các vấn đề/dự án liên quan đến BĐKH; 
- Những luận giải khoa học khí hậu còn hạn chế (ví dụ: không có dự đoán về các hiện 

tượng cực đoan); 
- Thông tin khí hậu không được cung cấp trong KHHĐ, và không được chia sẻ với các sở, 

ngành liên quan khác; 
- Không có đánh giá tính dễ bị tổn thương hoặc chất lượng đánh giá chưa đảm bảo; 
- Không có tham vấn với các nhóm dễ bị tổn thương; 
- Không có đánh giá rủi ro; 
- Thứ tự ưu tiên của các kiến nghị trong KHHĐ chưa rõ ràng; 
- Chưa có sự gắn kết rõ ràng giữa các kiến nghị hành động với tính dễ bị tổn thương; 
- Chưa thực thi các biện pháp đã đề xuất. 

So sánh điểm số căn cứ trên 21 tiêu chí về nội dung KHHĐ giữa các tỉnh được thể hiện trong Bảng 
2 ở phần trên. Điểm số này khác nhau rất nhiều giữa các địa phương, ở từng tiêu chí cụ thể của từng 
địa phương. Việc đánh giá cho thấy ở tất cả các tỉnh, điểm số cao và đều nhất ở các tiêu chí về “dự 
đoán tác động của BĐKH”, “xác định được các đối tượng hay lĩnh vực dễ bị tổn thương”, và “phân 
công cụ thể trách nhiệm thực hiện các dự án ưu tiên cho các đơn vị liên quan”. Hầu hết các địa 
phương này đều đưa ra được các thông tin khí hậu hiện có, và xác định được các tác động tiềm ẩn 
của BĐKH trong tương lai. Các khía cạnh này là trọng tâm của Hướng dẫn xây dựng KHHĐ của 
văn phòng NTP-RCC và của các nghiên cứu kỹ thuật. Ngoài ra, hầu hết các địa phương cũng đã đề 
cập đến xu thế phát triển trong tương lai cũng như ý nghĩa của nó với tính dễ bị tổn thương do 
BĐKH trong tương lai.  

Nhiều chuyên gia tư vấn giúp địa phương đề xuất các dự án ưu tiên trong KHHĐ trên cơ sở các tiêu 
chí đánh giá ưu tiên của SP-RCC trong việc bố trí kinh phí ở cấp quốc gia cho các hoạt động thích 
ứng với BĐKH (Quyết định số 1719/QĐ-TTg ngày 4/10/2011). Trong các tỉnh nghiên cứu, chỉ có 
Cần Thơ và Bến Tre đã xây dựng KHHĐ với sự tham khảo các quy hoạch, kế hoạch liên quan của 
các tỉnh/thành phố lân cận. Nhìn chung, những nội dung về tính không chắc chắn của điều kiện tác 
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động của khí hậu trong tương lai—trong đó có tính không chắc chắn do các yếu tố không liên quan 
đến khí hậu như thay đổi về hình thái phát triển đô thị và sử dụng đất—còn tương đối yếu ở tất cả 
các địa phương. Việc áp dụng đánh giá rủi ro cũng còn rất hạn chế. Sự khác biệt lớn nhất của tất cả 
các KHHĐ trong nghiên cứu này là về phương pháp phân tích để đánh giá tính dễ bị tổn thương, 
bao gồm xác định các nhóm cộng đồng và lĩnh vực dễ bị tổn thương, và xác định mức độ nhạy cảm 
và năng lực thích ứng của các nhóm/lĩnh vực này. Các tỉnh có điểm số cao thường đã có các phân 
tích tỉ mỉ về các yếu tố này, trong khi các tỉnh có điểm số thấp hầu như chưa chú ý đến. 

5.2.2 Kinh nghiệm thực hành tốt đã được vận dụng trong các KHHĐ  

Nhóm nghiên cứu đã đề xuất ra 24 thực hành tốt dựa trên các thực hành đã mô tả trong Chương 4. 
Các thực hành tốt này được liệt kê đầy đủ trong Phụ lục 2. Dựa trên các trả lời phỏng vấn và rà soát 
nội dung các KHHĐ, chúng tôi tính điểm cộng cho các địa phương dựa trên bằng chứng về việc áp 
dụng những thực hành tốt nêu trên trong quá trình xây dựng KHHĐ. Không địa phương nào trong 
số chín trường hợp nghiên cứu có bằng chứng về việc đáp ứng tất cả 24 thực hành tốt này, tuy Cần 
Thơ đã đạt được 22/24 thực hành tốt, Bến Tre và Bình Định có 20/24 thực hành tốt, và Quảng Nam 
có 18 thực hành tốt. Các địa phương khác có tỷ lệ đáp ứng ít hơn đáng kể (xem Hình 3). 

 

Trong trường hợp của Bình Định, Sở TN&MT tỉnh đã có kinh nghiệm trước đó với sự hỗ trợ kỹ 
thuật quốc tế về xây dựng KHHĐ cho thành phố Quy Nhơn trong chương trình ACCCRN. Cần Thơ 
đã xây dựng được KHHĐ của mình trên cơ sở kế thừa trực tiếp những nội dung KHHĐ do 
ACCCRN hỗ trợ xây dựng trước đó, bởi thành phố Cần Thơ có cấp hành chính tương đương với 
một tỉnh (thành phố trực thuộc Trung ương). Trong khi đó tại Bình Định, KHHĐ cấp tỉnh lại là một 
quá trình riêng biệt hoàn toàn và có phạm vi rộng hơn nhiều so với KHHĐ của thành phố Quy Nhơn 
do ACCCRN hỗ trợ xây dựng. Tuy nhiên, do đã có kinh nghiệm xây dựng KHHĐ trong khuôn khổ 
ACCCRN nên chính quyền địa phương có cách tiếp cận gần gũi hơn với những thực hành tốt trong 
xây dựng KHHĐ cấp tỉnh. 
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Khi so sánh các thực thành tốt, chúng tôi nhận thấy rằng hầu như tất cả các đơn vị tư vấn cấp tỉnh 
đều sử dụng các kịch bản BĐKH và nước biển dâng đã được ban hành của Bộ TN&MT/IMHEN. 
Đây là những thông số kịch bản cung cấp các thông tin khoa học về BĐKH mang tính phổ biến nhất 
đối với chính quyền các địa phương vào thời điểm đó. Ngoài các dự báo tiêu chuẩn này, các đơn vị 
tư vấn cũng thường bổ sung thêm các thông tin khác về tính không chắc chắn và tính biến thiên, 
nhưng ít có thông tin về khả năng xảy ra hay mức độ của các sự kiện cực đoan. 

Tất cả chín địa phương đều có đánh giá tác động của BĐKH dựa trên các dự đoán sẵn có về khí hậu, 
và hầu hết đều áp dụng các thông tin mô hình thủy văn tiêu chuẩn liên quan như các nguồn tài liệu 
tham khảo quốc gia. Các dữ liệu khí hậu và kết quả tính toán mô hình thủy văn không được công bố 
công khai. Bất kỳ tổ chức nào muốn sử dụng dữ liệu này đều phải mua từ các đơn vị cung cấp. Kết 
quả là, chỉ có một vài đơn vị tư vấn mua và sử dụng các dữ liệu trong nhiều dự án nghiên cứu. 
Ngoài đặc điểm liên quan đến số liệu khí hậu này, việc xây dựng KHHĐ ban đầu hầu hết đều cho 
thấy chính quyền địa phương đã có cam kết mạnh mẽ trong suốt quá trình xây dựng, mặc dù những 
hoạt động này còn rất mới. Tóm lại, quá trình xây dựng KHHĐ đã nhận được sự quan tâm rất cao 
của chính quyền địa phương, nhưng phần lớn tập trung vào thông tin khoa học về khí hậu và đánh 
giá tác động và chưa chú trọng tới tính trạng dễ bị tổn thương hay chiến lược giảm thiểu rủi ro. 

Có thể thấy rõ thực tế này qua việc chỉ khoảng một phần ba các địa phương trong nghiên cứu này 
tiến hành đánh giá rủi ro để làm cơ sở đưa ra các khuyến nghị về can thiệp ưu tiên. Chỉ có một 
trường hợp thông tin khí hậu được chia sẻ rộng rãi giữa các đơn vị liên quan khác. Chưa đến một 
nửa các trường hợp có quá trình xây dựng kế hoạch dựa trên nhu cầu thông tin của các sở ngành 
khác, và xác định được mối quan tâm của các bên tại địa phương để làm định hướng cho quá trình 
xây dựng. Cũng chưa đến một nửa các địa phương có kế hoạch gắn liền với nguồn tài chính để triển 
khai các dự án ưu tiên. 

Hầu hết các địa phương đều có sự tham gia tích cực của các sở ban ngành chịu trách nhiệm triển 
khai các hành động thích ứng vào quá trình xây dựng kế hoạch. Hầu hết các địa phương cũng thực 
hiện tham vấn với các cộng đồng dễ bị tổn thương, tiến hành đánh giá tính dễ bị tổn thương liên 
quan đến tác động của BĐKH (tuy nhiên không phải lúc nào cũng xét đến múc độ nhạy cảm và khả 
năng thích ứng). Các hành động được đánh giá ưu tiên (thường dựa trên các tiêu chí của SP-RCC 
như đề cập ở trên), và được phân công rõ ràng về trách nhiệm thực hiện. Khoảng 50% các địa 
phương đã bắt đầu thực hiện một số khuyến nghị, thường sử dụng tài trợ bên ngoài, và hầu hết đều 
đưa ra đề xuất về cơ chế giám sát tình trạng dễ bị tổn thương trong tương lai và các biện pháp thực 
hiện. 

Nói chung, các KHHĐ này chưa chỉ ra được hết những rào cản trong việc thực hiện các dự án ưu 
tiên được đề xuất. Mặc dù đã xác định rõ trách nhiệm của đơn vị chủ trì, và đảm bảo sự hỗ trợ của 
các đơn vị kỹ thuật chịu trách nhiệm thực thi trực tiếp nhưng hầu hết các KHHĐ không có sự gắn 
kết rõ ràng giữa các khuyến nghị với nguồn lực tài chính cụ thể, hoặc không nêu rõ được những rào 
cản hay cơ hội khi triển khai vào thực tế. Kết quả là các khuyến nghị chỉ được thực hiện chủ yếu 
trong những trường hợp đã có sẵn từ các nguồn tài trợ bên ngoài. 
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Khó có thể khái quát hóa các điểm mạnh hay hạn chế của các KHHĐ đầu tiên này do sự phân hóa là 
rất lớn. Trong cả chín địa phương được nghiên cứu, thế mạnh lớn nhất là đã đưa ra được các số liệu 
khí hậu và tác động của nó, xác định được các nhóm dễ bị tổn thương, và phân công nhiệm vụ thực 
hiện các biện pháp đề xuất cho các đơn vị cụ thể, và sự tham vấn thường xuyên với các đơn vị kỹ 
thuật khác. Nhiều địa phương đã tổ chức tham vấn với các cộng đồng dễ bị tổn thương về tác động 
của BĐKH và về KHHĐ, một số địa phương đặt ra được ưu tiên hợp lý cho các hành động thích 
ứng đề xuất. Một hạn chế chung của hầu hết các KHHĐ là chưa quan tâm thích đáng đến tính 
không chắc chắn và tính biến thiên trong các dự đoán khí hậu và các biến số liên quan về phát triển 
có thể ảnh hưởng đến bản kế hoạch. Một hạn chế nữa là trong các đánh giá thường ít có nội dung về 
đánh giá rủi ro. Tuy nhiên, hạn chế lớn nhất của quá trình xây dựng KHHĐ là chưa quan tâm thích 
đáng đến việc các khuyến nghị thích ứng sẽ được triển khai như thế nào, bởi các KHHĐ chưa có kết 
nối với quá trình xây dựng kế hoạch phát triển KT-XH và quy hoạch ngành, để có thể hỗ trợ triển 
khai cho KHHĐ.  

5.2.3 Thảo luận về quá trình xây dựng KHHĐ lần đầu tiên của Việt Nam 

Sự khác nhau và đa dạng của các KHHĐ xây dựng trong khoảng thời gian 2010–2012 là không nằm 
ngoài dự đoán. Đây là một hoạt động hoàn toàn mới đối với tất cả các địa phương, và mặc dù đã có 
hướng dẫn của Bộ TN&MT, mỗi tỉnh lại có thế mạnh chuyên môn và nhiều hướng tiếp cận khác 
nhau trước yêu cầu mới về lập kế hoạch này. Tại thời điểm hướng dẫn được ban hành, Văn phòng 
NTP-RCC cũng đã lường trước rằng nhiều địa phương có thể sẽ chưa đủ năng lực tự xây dựng 
KHHĐ. Trên thực tế, hầu hết các địa phương chỉ có một vài cán bộ ở phòng ban liên quan tại Sở 
TN&MT tham gia giám sát quá trình xây dựng KHHĐ. Trong nghiên cứu này, tỉnh Kon Tum phụ 
thuộc gần như hoàn toàn vào tư vấn bên ngoài trong tất cả các hoạt động soạn thảo và tham vấn về 
KHHĐ. 

Xét thấy những hạn chế về kinh nghiệm xây dựng KHHĐ, văn phòng NTP-RCC đã đưa ra hướng 
dẫn cho chính quyền địa phương trong giai đoạn đầu tiên xây dựng KHHĐ. Mặt khác, NTP-RCC 
cũng đảm bảo một nguồn ngân sách trung ương trị giá một tỷ đồng (khoảng 50 nghìn USD) cung 
cấp cho các địa phương để chi trả chi phí tư vấn và thu thập số liệu phục vụ xây dựng KHHĐ. 
Trong nghiên cứu này, tất cả các địa phương đều sử dụng kinh phí từ nguồn ngân sách này của 
NTP-RCC để xây dựng KHHĐ, ngoại trừ Cần Thơ là địa phương sử dụng cả nguồn vốn tài trợ quốc 
tế và ngân sách nhà nước.  

Ở cấp địa phương, Sở TN&MT là đầu mối phụ trách xây dựng KHHĐ, nhưng do những hạn chế về 
nguồn nhân lực, hầu hết các địa phương đều thuê chuyên gia tư vấn để soạn thảo KHHĐ dựa trên 
hướng dẫn của NTP-RCC. Sở TN&MT dựa vào các hướng dẫn này để xác định các nội dung cần 
thực hiện trong báo cáo, và đơn vị tư vấn thực hiện thu thập dữ liệu, phân tích và báo cáo. Một số ít 
địa phương cũng đã nhận được tài trợ quốc tế cho việc xây dựng kế hoạch này (DANIDA/UNDP; 
ACCCRN/Quỹ Rockefeller). Trong những trường hợp này, địa phương thường đã cam kết thực 
hiện theo yêu cầu của nhà tài trợ trước khi có yêu cầu của Trung ương, vì vậy quá trình lập KHHĐ 
thường đã bắt đầu từ trước. 
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Trong tất cả các trường hợp nghiên cứu, ngoại trừ Cần Thơ, nội dung KHHĐ được dự thảo chủ yếu 
bởi các đơn vị tư vấn kỹ thuật do chính quyền địa phương thuê khoán. Cũng ở tất cả các trường hợp 
ngoại trừ Kon Tum, chính quyền địa phương phụ trách xây dựng phần kiến nghị các dự án ưu tiên 
của KHHĐ. Như đã giải thích ở trên, điều này là có thể hiểu được do hạn chế về nguồn nhân lực tại 
Sở TN&MT, đặc biệt là hạn chế về kinh nghiệm xây dựng KHHĐ thích ứng với BĐKH. Tuy nhiên, 
cần lưu ý rằng điểm hạn chế của KHHĐ nhìn chung đều liên quan đến các tư vấn kỹ thuật thực hiện 
công việc này, chứ không chỉ là các cán bộ của chính quyền địa phương tham gia chỉ đạo và giám 
sát. 

Một đặc điểm quan trọng là những hạn chế đã phân tích ở trên chủ yếu thuộc lĩnh vực đánh giá tính 
dễ bị tổn thương, đánh giá rủi ro, điều phối và phối hợp tại địa phương, trong khi các khía cạnh 
nhấn mạnh vào khoa học khí hậu và mô hình thủy văn lại thường được chú trọng và thực hiện tốt 
hơn. Đây là xu hướng điển hình của quá trình xây dựng KHHĐ cấp địa phương lần đầu tiên ở các 
quốc gia khác, thường nhấn mạnh nhiều về khoa học khí hậu hơn là ý nghĩa của các kiến thức khoa 
học này đối với việc lập kế hoạch (Füssel & Klein, 2006; Preston et al., 2011). Tuy nhiên, một hạn 
chế quan trọng nữa là trách nhiệm của chính quyền địa phương trong việc thực hiện các khuyến 
nghị của KHHĐ. Nội dung này sẽ được thảo luận thêm ở phần dưới.  

Khi được hỏi về kết quả quan trọng nhất đạt được qua quá trình xây dựng KHHĐ, hầu hết các địa 
phương đều ghi nhận rằng sau khi tham gia xây dựng KHHĐ, họ đã nhận thức được thấu đáo hơn, 
đạt được sự hiểu biết chung và có định hướng rõ ràng hơn về các biện pháp thích ứng với BĐKH. 
Tuy nhiên, cũng có các trường hợp ngoại lệ là Lào Cai, Kon Tum và Huế, với nhận xét rằng quá 
trình xây dựng KHHĐ không mang lại nhiều lợi ích cho họ (xem Hình 4). 

Việc triển khai xây dựng KHHĐ là theo một quy trình khá giống nhau ở hầu hết các địa phương, 
với một cam kết từ chính quyền tỉnh/thành phố, thường dựa trên yêu cầu của Bộ TN&MT trong 
chương trình NTP-RCC, với một quyết định hoặc văn bản chính thức từ UBND tỉnh, một Ban chỉ 
đạo và Tổ công tác. Mặc dù còn hạn chế cả về năng lực và kinh nghiệm, các cán bộ của Sở 
TM&MT đã hết sức tuân thủ theo hướng dẫn của NTP-RCC. Lãnh đạo các địa phương đạt thuộc 
các nhóm điểm tốt thường xuyên quan tâm và tham gia sát sao vào công tác xây dựng KHHĐ. Ở 
các địa phương này cũng có sự tham gia của nhiều sở ban ngành liên quan vào hoạt động thông qua 
tổ công tác, hoặc qua một số hội thảo góp ý xây dựng và rà soát nội dung dự thảo KHHĐ. Các sở 
ban ngành khác tại địa phương cũng khá quen thuộc với KHHĐ, và trong nhiều trường hợp, được 
yêu cầu xem xét và nhất trí về các khuyến nghị trước khi dự thảo KHHĐ được phê duyệt. Riêng ở 
Kon Tum, có tương đối ít sự tham gia của các sở ngành ngoài Sở TN&MT, trừ quá trình lấy ý kiến 
góp ý cho bản dự thảo cuối cùng, và đây có thể là trường hợp phổ biến của quá trình tham vấn sở 
ban ngành ở nhiều địa phương khác ở Việt Nam.  
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Mặt khác, sự tham gia của các nhóm cộng đồng dễ bị tổn thương, và quá trình họ được (hoặc không 
được) tham vấn cũng có sự khác nhau đáng kể giữa các địa phương. Bình Định đã tiến hành một số 
cuộc điều tra và tham vấn với các nhóm dễ bị tổn thương, nhưng không chia sẻ dự thảo KHHĐ đã 
được phê duyệt. Một số địa phương khác cũng đã thực hiện một số hình thức tham vấn, và thường 
chia sẻ những kết quả quan trọng nhất của KHHĐ với các nhóm dễ bị tổn thương. Nhóm nghiên 
cứu đã phỏng vấn các đại diện của các nhóm dễ bị tổn thương của bốn địa phương và họ xác nhận 
đã được tham khảo ý kiến trong quá trình lập kế hoạch, và đã tham dự ít nhất một cuộc họp thảo 
luận và đóng góp ý kiến về kế hoạch, và các ý kiến của họ đã được tiếp thu theo cách này hay cách 
khác. 

Các địa phương đều có nhận định chung là họ không có đủ kinh phí để thực thi các dự án ưu tiên. 
Hầu hết các đơn vị chuyên môn được phỏng vấn đều cho biết rằng thiếu kinh phí là rào cản lớn nhất 
đối với thành công của KHHĐ. Chỉ có Bến Tre và Quảng Nam là không phải đối mặt với rào cản tài 
chính trong việc thực hiện các khuyến nghị của KHHĐ, bởi họ nhận được tài trợ của DANIDA cho 
rất nhiều dự án ưu tiên được đưa ra trong KHHĐ. Thiếu ngân sách là một mối lo ngại của nhiều địa 
phương, họ cho biết trong hầu hết các trường hợp, các biện pháp đề xuất chưa được thực hiện đều là 
do thiếu kinh phí. Một điểm nữa cần được nhấn mạnh là dường như có rất ít hoặc không có kết nối 
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nào giữa quá trình xây dựng KHHĐ với các quá trình lập kế hoạch quy hoạch khác của địa phương 
gắn liền với kế hoạch đầu tư công và phát triển cơ sở hạ tầng đô thị, vốn là nhiệm vụ của nhiều sở 
ngành khác nhau. 

Ngoài ra, các KHHĐ dường như đều đặt giả định rằng nguồn kinh phí để thực hiện các dự án ưu 
tiên sẽ đến đến từ nguồn hỗ trợ nào đó bên ngoài, và thực tế trong một số trường hợp, nhiều địa 
phương cũng đã nhận được hỗ trợ cho dự án từ cả nguồn tài quốc tế và từ Bộ TN&MT. Điều này 
cho thấy thách thức trong việc điều phối quá trình lập kế hoạch chi tiêu công ở cấp Bộ, thậm chí cả 
ở cấp địa phương. Dường như chưa có cơ chế nào để đưa các kết quả của KHHĐ vào các quyết định 
về quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng hoặc kế hoạch phát triển KT-XH. 

Các đơn vị chủ trì thực hiện xây dựng KHHĐ đợt đầu tiên đều đã có những đề xuất khác nhau nhằm 
cải thiện quá trình này. Nhìn chung, họ hy vọng có được hướng dẫn tốt hơn của NTR-RCC và kinh 
phí từ ngân sách nhà nước, đặc biệt là để thực hiện các đánh giá tình trạng dễ bị tổn thương, tham 
vấn các nhóm và cộng đồng bị ảnh hưởng. Họ cũng yêu cầu có các thông tin khoa học rõ ràng, phù 
hợp, đầy đủ và dễ hiểu hơn với địa phương, do các cơ quan có thẩm quyền ở cấp quốc gia hay các 
tư vấn kỹ thuật cung cấp. Cũng có lo ngại rằng các cơ chế nội bộ của địa phương cần được cải thiện 
tốt hơn để điều phối quá trình lập KHHĐ, và để đảm bảo có các bước đi thực tiễn để các đề xuất 
được cấp kinh phí và thực hiện. Sau khi rút kinh nghiệm ban đầu này, nhiều tỉnh/thành phố nhỏ 
cũng bày tỏ quan ngại là họ thiếu cán bộ kỹ thuật và năng lực cần thiết để hỗ trợ hiệu quả quá trình 
lập KHHĐ. 

Đợt xây dựng KHHĐ đầu tiên này là rất quan trọng vì nó đã đưa ra khái niệm về xây dựng KHHĐ 
cho chính quyền địa phương. Vào thời điểm đó, ít có ví dụ nào trên thế giới về một cách tiếp cận có 
hệ thống trong lập KHHĐ tại địa phương, và quá trình được vạch ra trong hướng dẫn của Bộ 
TN&MT dường như đã đem lại kết quả khả quan. Ngày càng có nhiều kinh nghiệm trên thế giới 
cho thấy sự nhất quán với những hướng dẫn mà NTP-RCC đã đặt ra ban đầu. Một so sánh giữa các 
thực hành tốt trên thế giới với các hướng dẫn kỹ thuật của NTP-RCC (IMHEN, 2011) chỉ ra rằng 
khác biệt chủ yếu từ khi có các kinh nghiệm quốc tế là phương pháp tiếp cận trong đánh giá tính dễ 
bị tổn thương; việc xác định tính dễ bị tổn thương như một thành tố của rủi ro chứ không phải là 
ngược lại, vai trò của các bên liên quan khác nhau thuộc khối nhà nước và tư nhân, và đặc biệt là 
các nhóm dễ bị tổn thương trong quá trình này; và yêu cầu nhấn mạnh vào thực thi các biện pháp 
thích ứng đề xuất và sự phù hợp của các biện pháp này với các quá trình quy hoạch khác. Hầu hết 
các khía cạnh khác của thực hành tốt đều được đề cập trong văn bản hướng dẫn lần đầu năm 2011.  

Đối với các địa phương, lợi ích chính mà họ nhận thấy là đạt được sự hiểu biết chung giữa các 
ngành về các vấn đề liên quan đến BĐKH và định hướng thích ứng rõ ràng. Hầu hết các địa phương 
cho biết họ đạt được lợi ích từ việc thực hiện KHHĐ và đã có thể tiếp tục bước triển khai các hành 
động thiết thực để giảm thiểu rủi ro khí hậu. Danh mục dự án ưu tiên đề xuất là một sản phẩm quan 
trọng cho họ định hướng, và với hầu hết các địa phương có cán bộ kỹ thuật được tham gia sâu vào 
xây dựng hoặc xem xét dự thảo KHHĐ, năng lực chuyên môn về BĐKH đều đã được cải thiện đáng 
kể. KHHĐ nhận được sự quan tâm cao. Ở hầu hết các địa phương, các lãnh đạo cấp cao đều nhận 



Dự thảo báo cáo tổng kết dự án CAP              Hà Nội, 04/2014 

38 

thức được về KHHĐ và biết về một số hoạt động thích ứng cần tiến hành trong thời gian tới. Một số 
địa phương trong các phỏng vấn đã ghi nhận rằng họ cần phối hợp tốt hơn và chú ý hơn đến vấn đề 
tài chính cho việc thực thi, nhằm nâng cao hiệu quả của KHHĐ. Cuối cùng, do hầu hết các địa 
phương đều vấp phải hạn chế về nhân lực tại sở TN&MT, các tư vấn kỹ thuật sẽ luôn có vai trò rất 
quan trọng trong việc xây dựng và thực hiện KHHĐ. Tuy vậy, địa phương có thể chưa có hướng 
dẫn đầy đủ, hoặc thiếu năng lực kỹ thuật để đánh giá chất lượng công việc mà các chuyên gia tư vấn 
thực hiện. Điều này đặt ra câu hỏi làm thế nào để đảm bảo một cách tốt nhất rằng các tư vấn kỹ 
thuật xây dựng được bản KHHĐ đáp ứng được chất lượng theo nhu cầu về lập kế hoạch thích ứng 
cho địa phương. 
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6. KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ 

Các kết luận và khuyến nghị sẽ được trình bày thành các nội dung sau: 

F Kết luận chung từ so sánh kinh nghiệm của các địa phương về KHHĐ;  
F Giá trị của nghiên cứu này đối với các giai đoạn cập nhật KHHĐ của các địa phương;  
F Chia sẻ các thực hành tốt để xây dựng sự tin tưởng và hiểu biết ở các cấp;  
F Hướng dẫn gợi ý về nội dung của KHHĐ trong thời gian tới;  
F Hướng dẫn gợi ý về quy trình xây dựng/cập nhật KHHĐ;  
F Hướng dẫn gợi ý cho UBND tỉnh/thành phố về điều phối quá trình xây dựng KHHĐ với các 

kế hoạch/quy hoạch khác của địa phương; và  
F Đề xuất gợi ý về việc đào tạo và xây dựng năng lực để cải thiện hiệu quả xây dựng KHHĐ ở 

cấp chính quyền địa phương. 

6.1 Kết luận chung của nghiên cứu  

Mặc dù thiếu kinh nghiệm và kiến thức về BĐKH ở cấp địa phương, hầu hết các địa phương đã phê 
duyệt KHHĐ trong giai đoạn đầu sau khi nhà nước ban hành quy định vào năm 2009. Việc áp dụng 
các hướng dẫn của nhà nước về xây dựng KHHĐ, và sự tham gia của một số lượng hạn chế các đơn 
vị tư vấn kỹ thuật đã đảm bảo tính nhất quán khá cao trong nội dung của KHHĐ giữa nhiều địa 
phương, mặc dù quá trình tiến hành và chất lượng các phân tích là khác nhau. Nhìn chung, ở các 
vùng trên cả nước, đã có khá nhiều nghiên cứu và kế hoạch được thực hiện phục vụ việc soạn thảo 
và sửa đổi KHHĐ ở các địa phương. Thế mạnh của quá trình xây dựng KHHĐ là việc áp dụng khoa 
học khí hậu vào soạn thảo nội dung, xác định được các tác động tiềm ẩn của BĐKH, và xin ý kiến 
góp ý của các sở ban ngành liên quan, đặc biệt là các đơn vị có trách nhiệm chủ trì thực hiện các dự 
án ưu tiên được khuyến nghị. Tuy nhiên, có nhiều sự khác biệt về chi tiết của các KHHĐ, và trong 
quá trình xây dựng KHHĐ ở từng địa phương. Đặc biệt, trong số chín địa phương thuộc bảy phân 
vùng khí hậu trên cả nước, có sự phân hóa rõ ràng thành ba nhóm với chất lượng khác nhau. 

So sánh này cho thấy sự khác biệt rõ ràng giữa các KHHĐ đã được thực hiện với sự hỗ trợ quốc tế 
và những địa phương không có bất kỳ sự hỗ trợ quốc tế nào. Nhưng có rất ít sự khác biệt giữa 
KHHĐ có sự hỗ trợ từ các tổ chức quốc tế khác nhau. Các KHHĐ có hỗ trợ quốc tế thường có đánh 
giá tính dễ bị tổn thương chi tiết hơn, xác định rõ các nhóm dễ bị tổn thương, có sự tham gia nhiều 
hơn của các bên liên quan bao gồm các sở ngành chuyên môn và các nhóm cộng đồng, có đánh giá 
rủi ro tốt hơn, và lựa chọn ưu tiên phù hợp hơn cho các khuyến nghị, đồng thời thực thi được các 
khuyến nghị ưu tiên đó. Các KHHĐ được đánh giá cao trong nghiên cứu này cũng đã thực hiện tốt 
ở hầu hết các tiêu chí này.  

Các KHHĐ không có hỗ trợ quốc tế (đa phần các địa phương trên cả nước) có sự phân hóa đa dạng 
hơn. Hầu hết các địa phương chỉ thực hiện theo các nội dung cơ bản được yêu cầu, rất ít đầu tư cho 
việc đánh giá tính dễ bị tổn thương, đánh giá rủi ro, và xác định ưu tiên cho các khuyến nghị. Các 
KHHĐ này chủ yếu tập trung tổng hợp thông tin về khoa học khí hậu và đánh giá tác động hơn là 
phân tích tình trạng dễ bị tổn thương và đề ra các chiến lược để giảm thiểu rủi ro, thường không 
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xem xét đến nhiều yếu tố ảnh hưởng đến tính không chắc chắn trong tương lai, trong đó có sự thay 
đổi về hình thái phát triển đô thị hay sử dụng đất. Các địa phương này thường đạt điểm cao về một 
số tiêu chí, như phân công rõ trách nhiệm thực hiện, hoặc chú ý đến các chi tiết về tính biến thiên 
của khí hậu. Nhưng nhìn chung, hạn chế của các địa phương này dẫn đến KHHĐ của họ không phát 
huy được hiệu quả tốt nhất. 

Đối với nhóm đứng giữa, quá trình xây dựng KHHĐ đã áp dụng một số thực hành tốt trong đánh 
giá kinh nghiệm quốc tế. Tuy nhiên, việc xây dựng KHHĐ trong nhưng nhóm này tương đối không 
đồng nhất về những thực hành tốt được áp dụng: một số địa phương có sự tham gia của nhiều bên 
liên quan, nhưng lại hạn chế về hoạt động đánh giá tính dễ bị tổn thương và đánh giá rủi ro. Một số 
địa phương lại hạn chế trong việc hợp tác với các sở ngành ngoài Sở TN&MT, trong khi địa phương 
khác lại chưa xác định ưu tiên cho các khuyến nghị thích ứng hoặc vai trò của đơn vị thực thi. 

Nhiều thực hành tốt từ các đánh giá của quốc tế đã được áp dụng rộng rãi trong lần đầu tiên xây 
dựng KHHĐ tại Việt Nam, bao gồm việc áp dụng các thông tin khí hậu phù hợp trong đánh giá tác 
động của BĐKH và đánh giá tính dễ bị tổn thương; sự tham vấn các sở ban ngành chuyên môn có 
liên quan; phân công trách nhiệm thực hiện; và sự tham gia của các bên liên quan ngoài nhà nước. 
Đây là những kết quả đặc biệt ấn tượng khi kinh nghiệm về xây dựng KHHĐ tại Việt Nam còn rất 
hạn chế. Tuy nhiên, nhìn chung việc đánh giá rủi ro và cách thực thi hay giám sát thực thi các hoạt 
động còn chưa được chú ý nhiều. Các KHHĐ này chưa có nhiều hiệu quả trong việc định hướng 
cho các quyết định về ngân sách của địa phương hay hỗ trợ cho kế hoạch phát triển KT-XH. 

Trong quá trình xây dựng KHHĐ, mối quan tâm chính của Sở TN&MT và UBND tỉnh là thực hiện 
tốt các yêu của Bộ TN&MT trong hướng dẫn của NTP-RCC. Qua ý kiến của các cán bộ tham gia 
trực tiếp vào quá trình xây dựng KHHĐ, hầu hết các địa phương đều học hỏi được rất nhiều từ quá 
trình này, ngay cả khi chưa có nhiều dự án can thiệp được triển khai. Những vấn đề chung của 
BĐKH, tác động của BĐKH và nhu cầu thích ứng của địa phương trong tương lai đang bắt đầu 
được chính thức đưa vào các quyết định của chính quyền địa phương. 

6.2 Những thách thức cơ bản trong quá trình cập nhật KHHĐ tại địa phương 

Một kết quả quan trọng của nghiên cứu này là kết luận về sự thiếu gắn kết giữa hầu hết các KHHĐ 
đã xây dựng trong giai đoạn đầu với việc thực thi các khuyến nghị. Đây là một vấn đề nghiêm trọng 
bởi vì mục đích của KHHĐ không phải là báo cáo với Bộ TN&MT, mà là để làm rõ và hỗ trợ hành 
động của chính quyền địa phương. KHHĐ bản thân nó không phải là một mục tiêu, mà đơn thuần 
chỉ là một công cụ để hỗ trợ chính quyền địa phương thực hiện phát triển kinh tế và xã hội có hiệu 
quả trong bối cảnh tính không chắc chắn của BĐKH. Nhưng nghiên cứu so sánh đã cho thấy hiện 
nay chưa có sự liên kết chặt chẽ giữa KHHĐ thích ứng với BĐKH và các kế hoạch phát triển của 
chính quyền địa phương. Trong thời gian tới, việc cập nhật KHHĐ nên đảm bảo liên kết tốt hơn 
giữa KHHĐ và kế hoạch phát triển KT-XH cũng như quy hoạch tổng thể đô thị của địa phương. Có 
một thuận lợi là đây cũng là một ưu tiên của cả Bộ KHĐT, với Quyết định số 1485/QĐ-BKHĐT 
ngày 17 tháng 10 năm 2013, và Bộ Xây dựng trong Quyết định số 2623/QĐ-BXD ngày 31 tháng 12 
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năm 2013. Hai quyết định này đều khuyến cáo các biện pháp thích ứng BĐKH nên được lồng ghép 
vào các quy hoạch địa phương. 

Một bài học quan trọng khác từ nghiên cứu này là các thông tin khí hậu cần phải được chia sẻ tốt 
hơn để phục vụ cho việc lập kế hoạch. Thông thường, các dữ liệu này đều do các cơ quan nhà nước 
nắm giữ, và phải mất chi phí mới được chia sẻ. Kết quả là các nhà hoạch định tại địa phương phải 
chi trả cho các thông tin dự đoán về BĐKH, hoặc các dữ liệu khí tượng, thủy văn và kết quả mô 
hình do các cơ quan khác xây dựng. Do thông tin tốn kém và không được chia sẻ rộng rãi nên 
không được sử dụng ở mức độ cần thiết. Ví dụ, trong nghiên cứu này, thành phố Hà Nội không chi 
trả cho việc mua thông tin khí hậu nên kết quả dự đoán tác động của BĐKH trong KHHĐ còn khá 
hạn chế. 

Kết quả khảo sát cũng cho thấy sự không đồng nhất về nội dung giám sát trong KHHĐ của chính 
quyền các địa phương. Nhóm nghiên cứu khuyến nghị rằng Bộ TN&MT có thể tìm hiểu về việc xây 
dựng bộ chỉ số về khả năng thích ứng với BĐKH ở địa phương, từ đó khuyến khích chính quyền địa 
phương giám sát những thay đổi về khả năng sẵn sàng ứng phó với BĐKH.  

Những bài học từ nghiên cứu này được khuyến nghị đưa vào Hướng dẫn cập nhật KHHĐ trong các 
giai đoạn tiếp theo. Các kết quả này có thể góp phần cải thiện việc xây dựng KHHĐ ở tất cả các giai 
đoạn, từ khâu ứng dụng thông tin khoa học khí hậu đến các đánh giá tính dễ bị tổn thương và đánh 
giá rủi ro, phê duyệt, thực hiện, và giám sát. Các khuyến nghị được trình bày cụ thể trong phần 5 
của báo cáo này. Chúng tôi khuyến nghị rằng những bài học này cần được xem xét trong quá trình 
sửa đổi Hướng dẫn về xây dựng KHHĐ, để ban hành cho tất cả các địa phương trong thời gian tới, 
góp phần nâng cao chất lượng và hiệu quả của các bản KHHĐ cập nhật. 

6.3 Chia sẻ các thực hành tốt  

Một lý do lặp đi lặp lại trong các kết luận của nghiên cứu này khi giải thích về những điểm còn hạn 
chế của các KHHĐ là sự “hạn chế về năng lực” của cán bộ địa phương tại Sở TN&MT hoặc các 
chuyên gia tư vấn kỹ thuật được thuê để thực hiện công việc. Điều này cho thấy để giải quyết vấn 
đề, cần tập trung vào “nâng cao năng lực” với việc đào tạo cho các các bộ chuyên môn về các 
phương pháp mới. Công tác đào tạo luôn có lợi trong nhiều trường hợp, chúng tôi sẽ bàn thêm về 
nội dung này ở phần tiếp theo. Nhưng hạn chế về nhân lực chuyên trách là một thách thức khác ảnh 
hưởng đến năng lực của sở TN&MT các địa phương. Trong hầu hết các trường hợp, phòng Khí 
tượng-Thủy văn thuộc Sở TN&MT tỉnh chỉ có 2 hoặc 3 chuyên viên, vì vậy khả năng tập trung vào 
vấn đề thích ứng với BĐKH không khỏi hạn chế khi họ còn có nhiều nhiệm vụ, trách nhiệm khác. 

Tuy nhiên, vấn đề thường không phải là do thiếu kỹ năng hay thời gian, mà đơn giản là địa phương 
chưa có kinh nghiệm và chưa được tiếp cận với các thực hành tốt. Xây dựng KHHĐ là mới mẻ với 
mọi quốc gia, chúng tôi nhận thấy trong quá trình xem xét các kinh nghiệm quốc tế rằng có rất 
nhiều cách thức khác nhau trong việc thực hiện nhiệm vụ này, và sự nhất trí về việc đâu là một thực 
hành tốt cũng chỉ mới hình thành trong thời gian gần đây. Đây không phải là một lĩnh vực đã có 
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nhiều tài liệu hay phương pháp và công cụ được chấp nhận rộng rãi. Tất cả vẫn đang học hỏi để 
thực hiện tốt nhiệm vụ này. 

Điều này có nghĩa là năng lực của tất cả các cán bộ thường xuyên tham gia xây dựng KHHĐ sẽ 
được cải thiện thông qua trao đổi thông tin và sự hiểu biết chung về các thực hành tốt. Bởi vì công 
việc này vẫn còn mới mẻ, nên tiến hà việc tiến hành nó như thế nào vẫn còn chưa có nhiều chắc 
chắn, và có rất ít tiêu chuẩn chung ngoài những hướng dẫn của Bộ TN&MT. Chúng tôi khuyến nghị 
một số giải pháp để cải thiện các hướng dẫn này, tuy việc cải thiện hướng dẫn chỉ là một phần của 
giải pháp. Không phải thực hành tốt nào cũng có thể áp dụng ngay cho các địa phương khác, vì vậy 
hướng dẫn chi tiết không phải lúc nào cũng hiệu quả. Cán bộ thực hiện cần hiểu rõ vì sao một hành 
động cần được thực hiện, và đưa ra được nhận định dựa vào kinh nghiệm của bản thân. Nhưng các 
kinh nghiệm này có thể được chia sẻ và thảo luận. 

Các chuyên gia và cán bộ kỹ thuật có liên quan cần phải trao đổi và chia sẻ những kiến thức và kinh 
nghiệm tích lũy được ở địa phương để đạt được sự đồng thuận về các thực hành tốt và phổ biến 
rộng rãi. Điều này không chỉ áp dụng cho các chuyên viên tại Sở TN&MT, mà cả cán bộ các sở 
ngành khác sẽ cần sử dụng các kết quả của KHHĐ, như Sở Xây dựng, Sở KHĐT, hay cơ quan tư 
vấn kỹ thuật và các nhà lãnh đạo chính quyền địa phương. Mỗi đơn vị có một vai trò riêng trong 
quy trình xây dựng và thực hiện KHHĐ, và việc chia sẻ kinh nghiệm sẽ góp phần tạo ra sự tin tưởng 
và sự hiểu biết ở các cấp, để cùng xác định những thực hành tốt để phát huy và học hỏi.  

Quá trình khảo sát cho thấy một số tỉnh ở Việt Nam đã áp dụng những thực hành tốt trong quá trình 
xây dựng KHHĐ, do đó có kinh nghiệm và bài học hay, nên được các đơn vị chịu trách nhiệm chính 
làm đại diện để chia sẻ. Trong nghiên cứu này, chúng tôi thấy rằng Cần Thơ, Bến Tre, Quảng Nam 
và Bình Định đã có nhiều thực hành tốt có thể chia sẻ và giải thích cho các đồng nghiệp ở các địa 
phương khác. Có thể nhiều địa phương không tham gia nghiên cứu này cũng có kinh nghiệm hay 
trong quá trình xây dựng KHHĐ. Ở một chừng mực nào đó, đã có những chia sẻ không chính thức, 
nhưng cần tăng cường quá trình trao đổi học hỏi lẫn nhau bằng cách tạo lập các cơ hội chia sẻ họ 
hỏi giữa các cán bộ kỹ thuật. 

Do đó, nhóm nghiên cứu khuyến nghị không chỉ việc đào tạo, mà còn là hỗ trợ sự tương tác và chia 
sẻ bài học giữa các nhóm. Cơ chế hỗ trợ tương tác có thể khác nhau, trong đó có thể gồm việc tham 
gia vào một mạng lưới mới được thành lập gọi là Cộng đồng Hành động Thích ứng với BĐKH 
(UCR-CoP), thuộc Diễn đàn Đô thị Việt Nam (VUF), do Bộ Xây dựng tài trợ một phần. Nhóm này 
cũng sẽ tạo cơ sở thúc đẩy và chia sẻ rộng rãi hướng dẫn mới về xây dựng KHHĐ, và kết nối 
KHHĐ với quá trình quy hoạch xây dựng tại các địa phương. 

6.4 Khuyến nghị cho các hướng dẫn về nội dung của KHHĐ 

Hướng dẫn đầu tiên của Bộ TN&MT trong Quyết định 3851/BTNMT-KHTVBDKH (IMHEN, 
2011) đã rất hữu ích trong việc tạo sự nhất quán cho các KHHĐ thực hiện trong giai đoạn đầu tiên. 
Tuy nhiên, nghiên cứu và so sánh với những kinh nghiệm thực hành tốt quốc tế, chúng tôi nhận thấy 
rằng một số nội dung của hướng dẫn có thể được cải thiện hơn, cụ thể như sau: 
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1. Dữ liệu khí hậu: việc xử lý các thông tin dự đoán về khí hậu trong tương lai nên làm rõ về đặc 
điểm cố hữu là tính không chắc chắn của các thông tin dự đoán, trong đó có việc trình bày 
khoảng kết quả đưa ra từ các mô hình hoặc kịch bản phát thải khác nhau. Dự đoán về BĐKH 
nên thảo luận về vai trò của các biến thiên khí hậu và những thay đổi dự kiến về tần suất của các 
sự kiện cực đoan (cường độ mưa lớn, các đợt nóng, hạn hán kéo dài, bão lớn). Đối với quy 
hoạch của địa phương, yếu tố khí hậu quan trọng nhất là tần suất và cường độ của các hình thái 
thời tiết cực đoan và những thay đổi về tính biến thiên. Các vấn đề này đã được bàn đến trong 
KHHĐ giai đoạn đầu của một số tỉnh;  

2. Đánh giá tính dễ bị tổn thương: Hướng dẫn mới nên chỉ ra phương hướng đánh giá tính dễ bị 
tổn thương, xem xét mức độ phơi nhiễm, mức độ nhạy cảm, và khả năng thích ứng. Các nhóm 
dễ bị tổn thương cũng cần được xác định rõ ràng; 

3. Đánh giá rủi ro: Hướng dẫn mới cũng nên làm rõ yêu cầu về đánh giá rủi ro định tính và định 
lượng. Có một số cách ước tính rủi ro từ các dữ liệu có sẵn, nhưng tính không chắc chắn trong 
dự đoán rủi ro cần được giải thích rõ ràng; 

4. Khuyến nghị cho KHHĐ: Các biện pháp kiến nghị để ứng phó với rủi ro khí hậu cần giải 
quyết được những tình trạng dễ bị tổn thương đã xác định trong đánh giá tính dễ bị tổn thương 
một cách rõ ràng, và nên chỉ ra nguồn tài chính để thực hiện (tham khảo ý kiến với Sở KH&ĐT). 
Cần xác định ưu tiên cho các hành động dựa vào các tiêu chí rõ ràng. Có thể dựa vào các tiêu 
chí xác định ưu tiên do SP-RCC ban hành (Quyết định 1719/QĐ-TTg, 2011) hoặc sửa đổi cho 
phù hợp với điều kiện địa phương. Các khuyến nghị nên liên hệ trực tiếp tới kế hoạch ngành và 
quy trình triển khai; 

5. Giám sát: KHHĐ nên chỉ những cá nhân/đơn vị sẽ chịu trách nhiệm giám sát các kết quả 
trong đề xuất của KHHĐ, những cá nhân/đơn vị sẽ chịu trách nhiệm cập nhật KHHĐ, và thực 
hiện bao lâu một lần. 

6.5 Khuyến nghị cho các hướng dẫn về quy trình xây dựng KHHĐ 

Có thể cải thiện chất lượng và hiệu quả xây dựng KHHĐ không chỉ bằng cách làm rõ các nội dung 
mong muốn của KHHĐ, mà còn bằng cách cung cấp một số hướng dẫn cụ thể cho quá trình xây 
dựng kế hoạch. Nghiên cứu này cho thấy một số khía cạnh quan trọng về quy trình cần được thực 
hiện nhất quán hơn, bao gồm các quá trình sau: 

1. Tuyển chọn tư vấn: Sở TN&MT có thể được cung cấp gợi ý về điều khoản tham chiếu hoặc 
các tiêu chí về thuê chuyên gia tư vấn xây dựng KHHĐ. Đối với giai đoạn xây dựng KHHĐ đầu 
tiên, Sở TN&MT thường chưa đặt rõ yêu cầu về trình độ của tư vấn xây dựng KHHĐ. Kinh 
nghiệm quốc tế cho thấy tầm quan trọng của cả chuyên môn về khoa học tự nhiên lẫn khoa học 
xã hội, cũng như các kỹ năng khác về hướng dẫn, hỗ trợ. Nếu gặp khó khăn trong việc tìm kiếm 
đơn vị tư vấn có tất cả các kỹ năng cần thiết, sẽ cần xây dựng các cơ chế và quá trình phối hợp 
để cho phép sự tham gia của nhiều nhóm tư vấn cùng một lúc. 
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2. Sự tham gia của các sở ngành chuyên môn: Sở TN&MT cần được cung cấp các hướng dẫn về 
thời điểm và cách thức huy động các sở ngành khác cùng tham gia vào tổ công tác xây dựng 
KHHĐ ngay từ ban đầu. Nếu đợi đến khi dự thảo KHHĐ đã hoàn thành rồi mới gửi cho các đơn 
vị để xin ý kiến thì có thể đã quá muộn để có được các thông tin, góp ý có giá trị về tính dễ bị 
tổn thương và rủi ro. Các sở ngành chuyên môn sẽ có kiến thức chuyên sâu về các lĩnh vực cơ 
sở hạ tầng, kinh tế trọng điểm, và có thể tư vấn về tính dễ bị tổn thương của ngành họ trước các 
biến cố khí hậu cực đoan ngay ở giai đoạn đầu của dự thảo KHHĐ, sau đó cung cấp thông tin 
phản hồi và hướng dẫn liên tục trong quá trình dự thảo KHHĐ. Một số địa phương đã thực hiện 
điều tốt này, nhưng quá trình này cần được khuyến khích ở tất cả các địa phương. 

3. Sự tham gia của các nhóm dễ bị tổn thương: Sự tham gia của các nhóm được xác định là dễ bị 
tổn thương là một phần rất quan trọng của quá trình xây dựng KHHĐ vì nó cung cấp thông tin 
cho các nhà hoạch định và giúp nâng cao nhận thức của cộng đồng về rủi ro BĐKH. Tuy nhiên, 
nhiều cán bộ chính quyền địa phương chưa có kinh nghiệm về việc tiến hành tham vấn thế nào 
cho hiệu quả. Hướng dẫn thực hiện việc này sẽ rất có giá trị. 

4. Quá trình điều phối lập kế hoạch và thực hiện: Chính quyền địa phương sẽ cần điều phối tốt 
hơn để kết quả của KHHĐ phù hợp với các kế hoạch cấp tỉnh quan trọng khác, trong đó có kế 
hoạch phát triển KT-XH và quy hoạch tổng thể đô thị. Điều này sẽ đảm bảo tính nhất quán với 
các chính sách hiện hành của các bộ (Quyết định 1485 của KHĐT về khung hướng dẫn lựa chọn 
ưu tiên thích ứng với BĐKH trong lập kế hoạch phát triển KT-XH, và Quyết định 2623 của Bộ 
Xây dựng về việc lồng ghép thích ứng BĐKH vào quy hoạch đô thị). Hướng dẫn cho quá trình 
phối hợp này cần sớm được nghiên cứu xây dựng. 

5. Phối hợp với các tỉnh lân cận: Trước khi hoàn thiện KHHĐ, Sở TN&MT nên tham khảo các 
KHHĐ hiện hành của các tỉnh lân cận để tìm ra những mối quan tâm chung hay mâu thuẫn về 
lợi ích phục vụ cho các hợp tác trong tương lai. Nên đưa ra hướng dẫn về các vấn đề chính cần 
xem xét (như quản lý lưu vực sông và thay đổi sử dụng đất; cơ sở hạ tầng giao thông; cấp nước). 

6.6 Khuyến nghị cho hướng dẫn về vai trò của lãnh đạo chính quyền địa phương 

UBND cấp tỉnh/thành phố đóng vai trò quan trọng trong việc xây dựng KHHĐ, và có thể giúp nâng 
cao chất lượng của KHHĐ nếu hiểu rõ được vai trò đó. Các vai trò chính của lãnh đạo chính quyền 
địa phương gồm có: 

1. Đảm bảo rằng Ban chỉ đạo cấp tỉnh/thành phố về ứng phó với BĐKH được phân công là cơ 
quan thường xuyên và có trách nhiệm giám sát việc xây dựng và thực hiện KHHĐ. Điều này sẽ 
giúp đảm bảo sự phối hợp tốt hơn giữa Sở KHĐT, Sở Xây dựng và Sở TN&MT trong việc triển 
khai các quyết định và chính sách của Trung ương về lồng ghép nội dung BĐKH vào các quyết 
định quy hoạch tại địa phương. Ban chỉ đạo cũng cần chịu trách nhiệm giám sát thực thi các 
khuyến nghị của KHHĐ một cách liên tục, và xác định các nỗ lực cần thiết để cập nhật KHHĐ 
theo yêu cầu của Bộ TN&MT. Lãnh đạo UBND cấp tỉnh/thành phố và Ban chỉ đạo có thể cần 
xem xét sự cần thiết của một văn phòng thường trực hoặc văn phòng điều phối hỗ trợ cho quá 
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trình xây dựng KHHĐ, điều phối các sở ngành liên quan, giám sát và đánh giá quá trình thực 
hiện các khuyến nghị của KHHĐ (như Văn phòng điều phối BĐKH tại Cần Thơ, Bình Định và 
Đà Nẵng); 

2. Nhấn mạnh tầm quan trọng của việc có các chuyên viên cao cấp thuộc các sở ban ngành liên 
quan quan tâm tham gia xây dựng và thực hiện KHHĐ. Đặc biệt, tất cả các sở ngành liên quan 
cần sẵn sàng chỉ ra KHHĐ sẽ tác động như thế nào đến kế hoạch của ngành mà họ đại diện; 

3. Đảm bảo đội ngũ chuyên viên của Sở TN&MT và các cán bộ kỹ thuật chủ chốt của các đơn 
vị khác được đào tạo nâng cao năng lực chuyên môn về xây dựng KHHĐ và điều phối hoạt 
động; 

4. Hỗ trợ và quan tâm đến quá trình xây dựng KHHĐ và các kết luận, để đảm bảo các hướng 
dẫn của NTP-RCC được tuân thủ nghiêm túc ở cấp địa phương; 

5. Đảm bảo cho các khuyến nghị ưu tiên trong KHHĐ phù hợp với các tiêu chuẩn lồng ghép và 
các ưu tiên trong kế hoạch phát triển KT-XH và kế hoạch của các ngành khác. 

6.7 Khuyến nghị đối với các hoạt động đào tạo và nâng cao năng lực 

Để nâng cao chất lượng và hiệu quả của KHHĐ trong giai đoạn cập nhật sắp tới, Bộ TN&MT nên 
có kế hoạch tập huấn cho một số nhóm cán bộ chủ chốt sau khi các hướng dẫn về xây dựng KHHĐ 
đã được sửa đổi như các khuyến nghị nêu trên. Tập huấn cần đưa vào các ví dụ thực tiễn và bài tập 
thực hành, chứ không chỉ thông qua tài liệu hoặc bài giảng. Cán bộ địa phương cần có cơ hội để 
thảo luận về các khái niệm và hành động thực tiễn còn mới đối với họ. Nội dung và phương pháp 
đào tạo sẽ khác nhau tùy thuộc vào đối tượng, và nên được thực hiện bởi các giảng viên có trình độ 
cao, có kỹ năng truyền thông và nghiệp vụ sư phạm. Đối tượng chính của tập huấn bao gồm: 

1. Sở TN&MT: Các lĩnh vực cần tập huấn bao gồm: 

• Các khía cạnh kỹ thuật của BĐKH, và đặc biệt là phương pháp quản lý và lập kế hoạch 
trong điều kiện không chắc chắn và biến thiên của khí hậu; 

• Hướng dẫn về các nội dung của KHHĐ; 
• Hướng dẫn về quá trình xây dựng KHHĐ, bao gồm tiêu chí lựa chọn các cơ quan tư vấn 

và xem xét chất lượng công việc thực hiện; 
• Cơ chế phối hợp trong xây dựng KHHĐ (tổ công tác, thủ tục tham vấn, tiêu chí xác định 
ưu tiên cho các khuyến nghị, v.v.). 

2. Các đơn vị tư vấn kỹ thuật: 

• Hướng dẫn về các nội dung của KHHĐ; 
• Hướng dẫn về quá trình xây dựng KHHĐ, bao gồm tiêu chí lựa chọn các cơ quan tư vấn 

và xem xét chất lượng công việc thực hiện. 

3. Các lãnh đạo chính quyền địa phương và cán bộ kỹ thuật cấp cao: 
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• Liên hệ giữa BĐKH và các cơ chế lập kế hoạch khác (kế hoạch phát triển KT-XH, phát 
triển đô thị, xây dựng và cơ sở hạ tầng); 

• Cơ chế phối hợp xây dựng KHHĐ với kế hoạch phát triển KT-XH, và phát triển đô thị; 
• Quy định tài chính và phân bổ ngân thực hiện các dự án ưu tiên trong KHHĐ. 
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PHỤ LỤC 1: BỘ CÂU HỎI PHỎNG VẤN KINH NGHIỆM CHÍNH QUYỀN 
ĐỊA PHƯƠNG TRONG QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG KHHĐ ỨNG PHÓ VỚI 
BĐKH TẠI VIỆT NAM 

Tỉnh/ Thành phố 

     Tên  cơ quan  

Thông tin liên hệ của người được phỏng vấn 

              Tên  

              Chức danh  

              Phòng/ ban  

              Địa chỉ  

              Hòm thư điện tử  

              Điện thoại  

              Fax  

Các thành viên khác tham gia phỏng vấn (nếu có) 

            Tên                      Phòng/ ban 
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Tổng quan 

Mục này nhằm mục đích trình bày cấu trúc cơ bản của bộ câu hỏi. Những câu hỏi chi tiết được liệt kê bên 

dưới trong các hạng mục có trong cấu trúc của bộ câu hỏi. Việc thu thập dữ liệu tại mỗi địa phương sẽ đòi 

hỏi một vài cuộc phỏng vấn. Các mục phỏng vấn được tóm gọn trong phần A (gồm 5 mục). Những buổi 

phỏng vấn khác sẽ ngắn hơn và có thể được thực hiện qua điện thoại kèm theo hướng dẫn và giải thích phù 

hợp. Phần B là buổi phỏng vấn riêng lẻ với các cơ quan thực hiện. Phần C là một buổi phỏng vấn với các nhà 

lập pháp. Phần D là phỏng vấn với các đại diện của các nhóm ngành dễ bị tổn thương. 

Trong tất cả các trường hợp, người phỏng vấn cần phải giới thiệu về bản thân, mục đích của cuộc phỏng vấn 

(xem xét và rút kinh nghiệm nhằm nâng cao tính hiệu quả cho lần cập nhật Kế hoạch Hành động (KHHĐ) 

ứng phó biến đổi khí hậu (BĐKH) sắp tới), giải thích thời gian cần thiết cho một cuộc phỏng vấn (1 số có thể 

sẽ ngắn hơn) cũng như mời người được phỏng vấn đặt câu hỏi. 

 

A. Phỏng vấn với đơn vị chủ chốt của văn phòng KHHĐ ứng phó với BĐKH (thông thường là Sở 

TN&MT) – với các thành viên nhóm thực thi khác. 

1. Thông tin chung: 

1.1. Kiến thức đã biết về BĐKH 

1.2. Các dự án đã thực hiện liên quan đến BĐKH 

1.3. Vấn đề cần chú ý về KHHĐ ứng phó BĐKH 

2. Mô tả quá trình thực hiện xây dựng KHHĐ ứng phó với BĐKH  

2.1. Thời gian 

2.2. Ngân sách 

2.3. Nhân lực 

2.4. Thành phần và các đơn vị phối hợp 

3. Đánh giá quá trình thực hiện xây dựng KHHĐ ứng phó với BĐKH  

3.1. Sự phối hợp và liên lạc giữa các thành viên chủ chốt 

3.2. Hỗ trợ từ Ủy Ban Nhân Dân (UBND) tỉnh/ thành phố 

3.3. Tham vấn với các nhóm ngành dễ bị tổn thương 

3.4. Chia sẻ kiến thức 

3.5. Công tác báo cáo 

3.6. Vai trò của cán bộ địa phương (tham khảo phần nhân lực bên trên) 

3.7. Kiến nghị: Những kiến nghị này đã được xem xét, sửa đổi và đóng góp ý kiến bởi các cơ quan có 

trách nhiệm thực thi hay chưa? 

3.8. Quá trình triển khai 
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3.9. Giám sát 

4. Chuẩn bị kỹ lưỡng từ các tài liệu của KHHĐ và theo sát các buổi phỏng vấn nếu có các câu hỏi 

4.1. Khí hậu học 

4.2. Tác động của BĐKH 

4.3. Đánh giá tính dễ bị tổn thương 

4.4. Đánh giá mức độ rủi ro 

4.5. Tính ưu tiên 

4.6. Kiến nghị 

5.  Tóm tắt các bài học rút ra từ việc xây dựng KHHĐ ứng phó BĐKH 

(phản hồi quan điểm cá nhân) - Không nên lưu hành trước khi phỏng vấn, những ý kiến này có thể được 

nêu ra vào cuối phỏng vấn và yêu cầu sự phản hồi mang tính cá nhân. TỐT NHẤT LÀ THỰC HIỆN 

TRONG NHỮNG BUỔI PHỎNG VẤN NGẮN, trong trường hợp không thể thực hiện được, trả lời 

bằng văn bản có thể được chấp nhận (nhưng có thể gặp vấn đề trong việc câu trả lời không được rõ 

ràng). 

 

Thang điểm đánh giá: Những câu hỏi trong mục A-3, ý kiến trả lời được đánh giá dựa trên các bài học kinh 

nghiệm, chúng tôi đề nghị thang điểm từ 0 - 3 như sau: 

0 – Không đáp ứng được các tiêu chí đề ra (không có sự cố gắng hoặc mức độ hoàn thành tối thiểu cần có) 

1 – Đã có một chút nỗ lực trong việc hoàn thành hoặc đáp ứng được yêu cầu nhưng vẫn chưa đạt được hiệu 

quả cao. 

2 – Có nỗ lực tốt, đạt được hiểu quả cao và đáp ứng được các tiêu chí đề ra 

3 – Hoàn thành một cách xuất sắc và có thể trở thành một điển hình tốt để các kế hoạch khác áp dụng. 
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CÁC CÂU HỎI KHẢO SÁT CHI TIẾT 

Phần A (mục 1 - 3 có thể được gửi đi trước khi phỏng vấn trực tiếp) 

1.  Thông tin chung 

(Ghi chú: những câu hỏi phần này là câu hỏi “tự đánh giá”, có nghĩa là nội dung quan tâm không phải 

câu trả lời đúng hay sai, mà là việc chính quyền địa phương sẽ tự đánh giá sự hiểu biết về BĐKH hoặc 

kinh nghiệm đã có trong lĩnh vực BĐKH. Dù nhóm xây dựng KHHĐ không có kiến thức sâu rộng về 

BĐKH cũng không có ảnh hưởng đến mục đích của dự án. Cần tránh nhầm lẫn giữa việc tự đánh giá 

của các địa phương với tình hình thực tế, vì đây là ý kiến và quan điểm của địa phương. Tuy nhiên, mục 

đích của việc tự đánh giá của địa phương là để giải thích cho sự khác nhau ở số điểm mà các địa 

phương nhận được trong các so sánh liên quan) 

1.1.  Trước khi bắt đầu thực hiện xây dựng KHHĐ ứng phó BĐKH tại địa phương, kiến thức của nhóm 

công tác (nhóm thực hiện việc xây dựng KHHĐ về BĐKH) ở mức (0 - 4): 

(0) Hoàn toàn chưa có gì; 

(1) Chỉ dừng lại ở các tin tức trên báo hoặc phương tiện truyền thông; 

(2) Một vài kiến thức cơ bản từ các tài liệu chuyên sâu; 

(3) Có bằng cấp cao và kiến thức về kỹ thuật chuyên môn; 

(4) Mức độ chuyên gia. 

1.2. Trước khi bắt đầu thực hiện xây dựng KHHĐ ứng phó BĐKH tại địa phương, địa phương đã có 

những dự án liên quan đến BĐKH với sự hỗ trợ cấp quốc gia hoặc quốc tế chưa? Nếu có, liệt kê 

chi tiết (số lượng dự án, tên dự án)? 

1.3. KHHĐ ứng phó BĐKH được thực hiện ở địa phương chúng tôi vì: 

1.3.1. Theo yêu cầu của Chương trình mục tiêu quốc gia ứng phó BĐKH (NTP-RCC)? 

1.3.2. Bắt đầu trước đó do sự quan tâm của chính quyền địa phương trước khi có yêu cầu của 

NTP-RCC 

2. Mô tả quá trình thực hiện xây dựng KHHĐ ứng phó với BĐKH 

2.1.  Thời gian 

2.1.1. Thời gian bắt đầu thực hiện xây dựng KHHĐ ứng phó với BĐKH của tỉnh là khi nào 

(tháng/năm)? 

2.1.2. Khi nào KHHĐ ứng phó với BĐKH được TRÌNH LÊN chính quyền địa phương để phê 

duyệt (tháng/năm)? 

2.1.3. Quá trình xây dựng KHHĐ thực tế là bao nhiêu tháng? 

2.1.4. KHHĐ ứng phó với BĐKH khi nào được PHÊ DUYỆT bởi chính quyền địa phương? 

2.2. Kinh phí 
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2.2.1. Ngân sách địa phương chuẩn bị cho việc xây dựng KHHĐ ứng phó với BĐKH là bao 

nhiêu (VND)? 

2.2.2. Có nhận được sự hỗ trợ về tài chính từ chính phủ trong việc xây dựng KHHĐ ứng phó với 

BĐKH hay không? Nếu có, tổng số theo quyết toán là bao nhiêu? 

2.2.3. Có nhận được sự hỗ trợ về tài chính từ các tổ chức Quốc tế cho việc xây dựng KHHĐ ứng 

phó với BĐKH hay không? Nếu có, gồm những dự án nào, trong giai đoạn nào, tổng kinh 

phí là bao nhiêu? 

2.3. Nhân lực 

2.3.1. Công tác xây dựng KHHĐ ứng phó với BĐKH và các nghiên cứu liên quan được thực 

hiện toàn bộ bởi các cán bộ địa phương hay không (đơn vị nào, số lượng bao nhiêu)? 

2.3.2. Nếu không, có bao nhiêu tư vấn trong nước tham gia (đơn vị nào, số lượng bao nhiêu)? 

2.3.3. Có chuyên gia Quốc tế nào hỗ trợ cho việc xây dựng KHHĐ ứng phó với BĐKH không? 

Nếu có, đề nghị cung cấp số lượng chuyên gia Quốc tế (tên, thuộc đơn vị nào, số lượng là 

bao nhiêu) 

2.4. Thành phần và các đơn vị phối hợp 

2.4.1. Cá nhân nào có trách nhiệm cao nhất trong việc chỉ đạo xây dựng KHHĐ ứng phó với 

BĐKH? (tên, chức danh) 

2.4.2. Việc xây dựng KHHĐ ứng phó với BĐKH được tổ chức và quản lý thế nào? Có ban chỉ 

đạo không? Có nhóm công tác không? Có tư vấn giám sát không? (nếu có quyết định thì 

gửi kèm QĐ) 

2.4.3. Thành phần của nhóm công tác tham gia chuẩn bị cho việc xây dựng KHHĐ ứng phó với 

BĐKH gồm những ai? (danh sách tên, phòng/ ban) 

2.4.4. Vai trò chính của các thành viên khác trong nhóm? (mô tả chung – chức danh, giám sát kỹ 

thuật, báo cáo dự thảo, …)? 

2.4.5. Ban chỉ đạo/ nhóm công tác có được hỗ trợ tốt từ UBND tỉnh/ thành phố không? Cho ví dụ 

về sự hỗ trợ của UBND tỉnh/ thành phố đối với việc xây dựng KHHĐ ứng phó với BĐKH 

(kinh phí, nhân lực, chỉ đạo sự phối hợp cho các sở/ ban ngành tại địa phương)? 

3. Đánh giá quá trình thực hiện xây dựng KHHĐ ứng phó với BĐKH (phần này cần được đánh giá 

dựa trên các tiêu chí với thang điểm tương ứng đã nêu ở trên) 

(Chỉ cho điểm duy nhất một lần với mỗi câu hỏi, chọn số điểm đúng nhất/phù hợp nhất với nội dung câu 

trả lời. Khi hỏi câu hỏi lần đầu tiên, không được nhắc hay gợi ý cho người trả lời, nếu người trả lời 

không hiểu hoặc gặp khó khăn trong việc cho điểm câu hỏi thì gợi ý dựa trên tiêu chí đánh giá) 

3.1. Sự phối hợp và liên lạc giữa các thành viên chủ chốt 
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3.1.1. Nhóm công tác có thường xuyên họp để chuẩn bị cho việc xây dựng KHHĐ ứng phó với 

BĐKH không? (0– không có nhóm thực thi hoặc họp 2 lần hoặc ít hơn; 1- họp 3-6 lần; 2- 

họp 7-10 lần; 3- nhiều hơn 10 lần) 

3.1.2. Có những sở, ban, ngành nào hoặc đơn vị khác của địa phương tham gia vào hầu hết các 

cuộc họp của nhóm công tác? (có thể xem câu hỏi 2.4.3.) (0- chỉ 1 ban/ ngành; 1- 2 hoặc 3 

ban/ngành; 2- 4 hoặc 5 ban/ngành; 3- nhiều hơn 5 ban/ngành) 

3.1.3. Vai trò tham gia của các sở, ban, ngành bên ngoài Sở TN&MT trong quá trình xây dựng 

KHHĐ? (0 - không có vai trò; 1- chỉ xem xét các văn bản được cung cấp; 2- tham gia vào 

các buổi họp và cho ý kiến nhận xét; 3- chỉ đạo nghiên cứu và viết một vài phần của kế 

hoạch) 

3.2. Nhóm công tác báo cáo cho ban chỉ đạo xây dựng KHHĐ ứng phó BĐKH địa phương bao nhiêu 

lần? (tính đến khi hoàn thành KHHĐ, nếu có biên bản cuộc họp thì cung cấp các mốc thời gian) 

(0- không có ban chỉ đạo; 1- chỉ 1 lần; 2- 2 hoặc 3 lần; 3- nhiều hơn 3 lần)Hỗ trợ từ UBND 

tỉnh/ thành phố 

3.2.1. Lãnh đạo UBND tỉnh/ thành phố chỉ đạo quá trình xây dựng KHHĐ ứng phó với BĐKH 

của địa phương như thế nào? (cụ thể bằng số cuộc họp có lãnh đạo tham dự)? (0- không 

có ban chỉ đạo; 1- chỉ 1 lần; 2- 2 hoặc 3 lần; 3- nhiều hơn 3 lần) 

3.3. Tham vấn với các nhóm, ngành dễ bị tổn thương 

3.3.1. Thông tin về KHÍ HẬU có được giải thích, thảo luận với các nhóm, ngành dễ bị tổn 

thương để đánh giá các tác động có khả năng xảy ra? Đề nghị ghi rõ hình thức tham vấn 

nhằm đánh giá TÁC ĐỘNG CỦA KHÍ HẬU, và số lượng người đã tham gia? (0- không 

có sự tham vấn; 1- cán bộ xã/phường được mời để nhận xét; 2- cán bộ địa phương các cấp, 

các nhóm ngành liên quan tham gia tham vấn; 3- nhiều hơn 20 cán bộ, thành viên cộng 

đồng và  đại diện các ngành tham gia tham vấn) 

3.3.2. Các nhóm cộng đồng dễ bị tổn thương có được mời tham vấn về kinh nghiệm ứng phó với 

các hiện tượng thời tiết cực đoan, mức độ dễ bị ảnh hưởng và khả năng ứng phó không? 

Họ được mời tham vấn thông qua hình thức nào? Thông tin thu được từ tham vấn cộng 

đồng được sử dụng như thế nào trong quá trình xây dựng KHHĐ? (0- không có sự tham 

vấn; 1- các nhóm dễ bị tổn thương được mời tham vấn về lịch sử của các thảm họa; 2- cá 

nhân và các nhóm ngành dễ bị tổn thương được tham vấn về mức độ nhạy cảm cũng như 

khả năng chống chịu đối với diễn biến của BĐKH trong tương lai; 3- các nhóm cộng đồng 

đóng góp các ý kiến về tính dễ bị ảnh hưởng và nguồn lực có thể được sử dụng trong kế 

hoạch -  cho ví dụ từ kế hoạch) 

3.4. Chia sẻ kiến thức 
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3.4.1. Trong quá trình xây dựng KHHĐ, thông tin được chia sẻ như thế nào giữa các bên liên 

quan (giữa các sở ban ngành, các nhóm cộng đồng, ngành dễ bị tổn thương, các tổ chức 

xã hội dân sự, ban chỉ đạo)? (0- chỉ 1 chút hoặc không có thông tin được chia sẻ; 1- tài 

liệu được phổ biến khi hoàn thành; 2- dự thảo KHHĐ được đưa ra thảo luận trong hội 

thảo; 3- ban/ngành và các nhóm dễ bị tổn thương được mời để rà soát các thông tin và 

tham gia vào việc soạn thảo các tài liệu phục vụ việc xây dựng KHHĐ qua các hội thảo 

định kỳ được tổ chức hoặc thông qua các cuộc hội thảo chia sẻ, học hỏi và đối thoại) 

3.5.  Công tác báo cáo 

3.5.1. Các bên liên quan (ban/ngành, nhóm ngành dễ bị tổn thương, các tổ chức xã hội dân sự, 

ban chỉ đạo) được cập nhật như thế nào trong quá trình xây dựng KHHĐ ứng phó với 

BĐKH? (0- không có báo cáo định kỳ; 1- kết quả giữa kỳ được chia sẻ với các đơn vị 

thuộc chính quyền; 2- kết quả giữa kỳ và báo cáo định kỳ được chia sẻ với các đơn vị 

chính quyền; 3- kết quả giữa kỳ cũng như báo cáo định kỳ được chia sẻ với chính quyền 

CŨNG NHƯ các tổ chức phi chính phủ có liên quan) 

3.6. Vai trò của chính quyền địa phương 

3.6.1. Ai sẽ là người hoàn thiện bản KHHĐ cuối cùng (so sánh ý kiến với câu 2.3.1 để đạt được 

sự thống nhất)? (0- chuyên gia/tư vấn bên ngoài; 1- tư vấn viết hầu hết các nội dung của 

KHHĐ ngoại trừ các kiến nghị; 2- Nhóm công tác chuẩn bị hầu hết các nội dung của 

KHHĐ ngoại trừ những chi tiết kỹ thuật; 3- Nhóm công tác xem xét các báo cáo kỹ thuật 

và hoàn thiện toàn bộ KHHĐ) 

3.7. Các kiến nghị/đề xuất 

3.7.1. Các đơn vị triển khai các giải pháp, dự án ưu tiên của KHHĐ có được mời tham gia rà soát, 

chỉnh sửa và nhất trí với các đề xuất đó không? (0- các kiến nghị không được xem xét bởi 

các đơn vị triển khai các giải pháp, dự án ưu tiên của KHHĐ; 1- các đơn vị triển khai các 

giải pháp, dự án ưu tiên của KHHĐ được mời để nhận xét cho bản KHHĐ cuối cùng; 2- 

các kiến nghị được xem xét bởi  từng đơn vị thực hiện 1 cách riêng rẽ; 3- kiến nghị được 

xem xét và thông qua bởi từng đơn vị trước khi được đưa vào KHHĐ ứng phó BĐKH) 

3.8. Quá trình triển khai (chú ý: câu hỏi đặt ra là đã có bao nhiêu dự án được triển khai TÍNH TỪ 

KHI KHHĐ ỨNG PHÓ VỚI BĐKH ĐƯỢC PHÊ DUYỆT để thực hiện các khuyến nghị đề ra 

trong KHHĐ ứng phó BĐKH. Các dự án phải liên quan trực tiếp đến các khuyến nghị/đề xuất 

được đưa ra trong KHHĐ ứng phó BĐKH. Sự hoàn thành các dự án có nghĩa là các đề xuất đã 

được thực hiện đầy đủ) 

3.8.1. Có bao nhiêu dự án được hỗ trợ bởi chính quyền địa phương? (điểm số của dự án được 

cho từ 0-3, điểm số là cho trường hợp  số lượng dự án nhiều hơn 3) - ( nếu không tin 
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tưởng vào câu trả lời của câu hỏi này, đề nghị cung cấp 1 bản sao quyết định thực hiện dự 

án cho mỗi trường hợp) 

3.8.2. Có bao nhiêu dự án được hỗ trợbởi trung ương (đánh giá như trên) 

3.8.3. Có bao nhiêu dự án được hỗ trợ bởi các tổ chức quốc tế (đánh giá như trên) 

3.8.4. Có bao nhiêu dự án do tư nhân đầu tư (đánh giá như trên) 

3.9. Giám sát 

3.9.1. Quá trình triển khai của KHHĐ được giám sát và báo cáo cho ban chỉ đạo như thế nào? (0- 

không có sự giám sát; 1- hoạt động của dự án được báo cáo nếu các dự án ưu tiên được 

triển khai thực hiện; 2- báo cáo đều đặn của các đề xuất dự án ưu tiên; 3- báo cáo thường 

xuyên về tình trạng của các hoạt động triển khai dự án ưu tiên và các trở ngại trong quá 

trình thực hiện) 

3.9.2. Đơn vị nào thực hiện giám sát quá trình triển khai và báo cáo kết quả các đề xuất, dự án ưu 

tiên của KHHĐ? (0- không đơn vị nào; 1- đơn vị triển khai các đề xuất, dự án ưu tiên; 2- 

Sở TN&MT; 3- cùng 1 nhóm công tác xây dựng KHHĐ ứng phó BĐKH)  

4. Nắm rõ nội dung của KHHĐ và theo sát các buổi phỏng vấn, trong trường hợp có thêm câu hỏi nào 

(tất cả các câu hỏi sẽ được đánh giá theo thang điểm từ 0 – 3) 

0 – Không đáp ứng được các tiêu chí (không có sự cố gắng hoặc mức độ hoàn thành tối thiểu cần có) 

1 – Đã có một chút nỗ lực trong việc hoàn thành hoặc đáp ứng được yêu cầu nhưng kết quả còn hạn chế 

2 – Có nỗ lực tốt, đạt được hiểu quả cao và đáp ứng được yêu cầu đề ra 

3 – Hoàn thành một cách xuất sắc và có thể trở thành một điển hình tốt để các đơn vị khác học tập.  

 

4.1. Các nghiên cứu, dự án về BĐKH đã và đang có sẵn ở địa phương: KHHĐ của địa phương 

có tóm tắt các kết quả của các nghiên cứu, dự án đã có ở địa phương và giải thích ý nghĩa 

của những kết quả đấy đối với KHHĐ? 

4.2. Khí hậu học: việc xây dựng KHHĐ ứng phó với BĐKH có thể sử dụng những kiến thức thu 

được từ khí hậu học từ khi bắt đầu quá trình xây dựng KHHĐ đến lúc kết thúc (mức độ đánh giá 

theo thang điểm từ 0 – 3): 

4.2.1. Đưa ra dự báo về các thông số khí tượng trong các khoảng thời gian khác nhau trong 

tương lai theo các kịch bản so với số liệu của kịch bản đường cơ sở 

4.2.2. Đưa ra ước tính những sự thay đổi về tần suất và mức độ nghiêm trọng của các hình thái 

cực đoan trong các giai đoạn khác nhau trong tương lai (VD. Tối thiểu phải đề cập đến 2 

thông số khí hậu: số ngày nóng/ mưa lớn/ bão lớn) 

4.2.3. Đưa ra ước tính về mực nước biển dâng bao gồm: thủy triều, sóng hoặc nước dâng do 

bão 
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4.2.4. Đề cập đến tính không chắc chắn của các dự báo trong tương lai (KHHĐ được xây dựng 

dựa trên sự dự báo về tình huống xấu nhất có thể xảy ra, chứ không phải giá trị trung 

bình)  

4.2.5. Sự gia tăng mức độ dao động của các điều kiện khí hậu (mùa mưa, mùa hạn,…) (có 

nghĩa là trong KHHĐ có đề cập đến khả năng tăng lên của các dao động khí tượng. VD: 

hạn hán kéo dài ở năm này, và lũ lụt xảy ra trong mùa khô năm tiếp theo. Điều này mang 

lại khó khăn, thách thức cho công tác xây dựng KHHĐ) 

4.3. Các tác động của BĐKH 

4.3.1. Ước tính các tác động của các loại thiên tai/ hiểm họa đến các lĩnh vực khác nhau và 

vùng khác nhau 

4.3.2. Các mô hình thủy văn: các tác động được dự báo dựa trên các mô hình về các mô hình lũ 

lụt trong tương lai 

4.3.3. Các tác động của mực nước biển được dự báo dựa trên các bản đồ số hóa (độ cao) 

4.3.4. Các vùng ven biển (thường xuyên có bão) và ngập lụt tại các vùng đồng bằng khi có các 

hiện tượng thời tiết cực đoan được chỉ ra trên các bản đồ đã được chồng lấp 

KHHĐ được xây dựng với sự hợp tác/cộng tác với các tỉnh lân cận để cùng chia sẻ những 

giả định, số liệu, mô hình và phân tích tác động giống nhau 

4.4. Đánh giá tính dễ bị tổn thương: 

4.4.1. Ai là đối tượng dễ bị tổn thương? Và dễ bị tổn thương bởi cái gì? Các nhóm cộng đồng, 

ngành dễ bị tổn thương có được xác định dựa trên hiện tượng thiên tai/ hiểm họa không? 

4.4.2. Các nhóm ngành dễ bị tổn thương được xác định dựa trên mức độ dễ bị ảnh hưởng (phơi 

nhiễm) với các tác động và khả năng chống chịu. 

4.4.3. Đánh giá sự dễ bị tổn thương dựa trên các điều kiện khí hậu và các điều kiện phát triển 

trong tương lai (VD. Các quy hoạch tổng thể, các xu hướng phát triển chung của các kế 

hoạch). 

4.5. Đánh giá mức độ rủi ro: 

4.5.1. KHHĐ ứng phó BĐKH mô tả khả năng xảy ra của các hiện tượng cực đoan và các tác 

động của BĐKH. 

4.5.2. KHHĐ ứng phó BĐKH nêu ra các ước tính tổn thất (cả về định tính và định lượng, (VD. 

thấp/ trung bình/ cao) từ các hiện tượng thời tiết cực đoan. 

 

4.6. Các dự án ưu tiên: 

4.6.1. KHHĐ sử dụng/dựa việc đánh giá rủi ro để xác định ra các dự án ưu tiên  
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4.6.2. Các đề xuất đưa ra trong KHHĐ hướng tới việc giải quyết những tính dễ bị tổn thương 

chính đã được xác định khi đánh giá tính dễ bị tổn thương. 

4.7. Các đề xuất: 

4.7.1. Trách nhiệm trong việc triển khai các đề xuất được nêu rõ trong KHHĐ ứng phó BĐKH 

4.7.2. Nguồn tài chính để triển khai được xác định rõ trong KHHĐ ứng phó BĐKH. 

5. Tóm tắt 

5.1. (Quan điểm cá nhân): Đọc câu hỏi 2 lần. Hỏi các đối tượng phỏng vấn nếu như các vấn đề được 

đưa ra rõ ràng. Nếu có rõ ràng, hỏi đối tượng phỏng vấn để thu được câu trả lời cho thang điểm từ 

1 – 5. Trong đó, 1 tức là hoàn toàn phản đối lại ý kiến, 5 tức là hoàn toàn đồng ý với ý kiến, 3 tức 

là ở mức độ bình thường, không phản đối nhưng cũng không ủng hộ. 

5.1.1. KHHĐ cấp địa phương đã cung cấp các thông tin mới, cập nhật để hỗ trợ cho chính 

quyền địa phương trong việc thích ứng với BĐKH (phản hồi theo thang điểm từ 1 – 5 

như dưới đây) 

1 2 3 4 5 

Phản đối hoàn toàn  Không chắc chắn  Hoàn toàn đồng ý  

 

5.1.2. Quá trình xây dựng KHHĐ ứng phó với BĐKH đã có được hiệu quả trong việc nâng cao 

nhận thức sâu rộng về vấn đề thích ứng với BĐKH trong các ban ngành chuyên môn. 

1 2 3 4 5 

Phản đối hoàn toàn  Không chắc chắn  Hoàn toàn đồng ý  

 

5.1.3. KHHĐ ứng phó với BĐKH đã cung cấp rõ ràng cụ thể các hướng dẫn cho chính quyền địa 

phương trong việc đầu tư vào các dự án ưu tiên 

1 2 3 4 5 

Phản đối hoàn toàn  Không chắc chắn  Hoàn toàn đồng ý  

 

5.1.3. Việc triển khai top 5 dự án ưu tiên cho kế hoạch thích ứng với BĐKH là dễ dàng cho 

chính quyền địa phương. 

1 2 3 4 5 

Phản đối hoàn toàn  Không chắc chắn  Hoàn toàn đồng ý  

5.2.  Theo ông/ bà, kết quả nào được cho là quan trọng nhất từ quá trình thực hiện KHHĐ ứng phó với 

BĐKH? (câu hỏi mở, ghi chép câu trả lời, yêu cầu đối tượng trả lời chỉ chọn 1. Nói với họ rằng chỉ 

cần 1 sản phẩm được nêu ra)  
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5.3. Các bài học thu được: Theo ông/ bà, vấn đề nào cần được cải thiện, rút kinh nghiệm nhất cho lần 

cập nhật KHHĐ tiếp theo dựa trên kinh nghiệm thu được? 

5.4. Ông/ bà có yêu cầu thêm thông tin hoặc sự hỗ trợ nào để phục vụ cho lần cập nhật KHHĐ tiếp 

theo? Nếu có, loại thông tin nào ông/ bà yêu cầu? Thông tin đó được lấy từ ai? (thu được càng 

nhiều đề xuất càng tốt) 

5.5. Ông/ bà có dự đoán được những trở ngại/ khó khăn hoặc thách thức nào mà sẽ ảnh hưởng đến quá 

trình triển khai các đề xuất, góp ý cho KHHĐ ứng phó BĐKH không? Nếu có, đề nghị nêu rõ cách 

khó khăn, thách thức đó (không hạn chế số lượng) 

 

Phần B: Phỏng vấn thực hiện với các phòng ban triển khai KHHĐ 

Phỏng vấn này dành riêng cho đơn vị địa phương trực tiếp chịu trách nhiệm triển khai KHHĐ. Trong trường 

hợp các đơn vị chịu trách nhiệm được xác định trong KHHĐ, một hoặc 2 đơn vị sẽ được phỏng vấn. Việc lựa 

chọn đơn vị phỏng vấn sẽ được dựa trên sự góp ý của ban lãnh đạo Sở Tài Nguyên và Môi Trường hoặc văn 

phòng chuyên trách triển khai KHHĐ ứng phó với BĐKH. 

 

(giải thích mục đích của buổi phỏng vấn) 

1. Ông/ bà có được tiếp xúc và tìm hiểu về KHHĐ ứng phó BĐKH cấp địa phương đã được phê duyệt 

không (làm rõ thời gian đã được đề cập ở câu hỏi 2.1.1)? 

 

2. Ông/ bà có được tham gia chuẩn bị KHHĐ không? Vai trò của ông/ bà? 

 

3. Ông/ bà được tiếp cận với các thông tin của KHHĐ như thế nào? (0 – một ít hoặc thậm chí không có 

thông tin nào được chia sẻ; 1 – các tài liệu được  chia sẻ khi đã hoàn thành; 2 – các bản dự thảo báo 

cáo được thảo luận trong các cuộc họp; 3 – Tôi được mời đến để rà soát các thông tin và đóng góp vào 

nội dung của các bản dự thảo báo cáo thông qua các cuộc họp định kỳ hoặc các buổi họp chia sẻ kinh 

nghiệm) [tương tự như câu hỏi 3.4.1 ở trên] 

 

4. Ông/ bà có được rà soát, điều chỉnh và đóng góp ý kiến vào các đề xuất, kiến nghị của KHHĐ? (0 – 

không được rà soát; 1 – được mời đến đóng góp ý kiến trong bản báo cáo cuối cùng; 2 – các đề xuất, 

kiến nghị được xem xét một cách chi tiết tại đơn vị của ông/ bà; 3 – các đề xuất, kiến nghị được xem xét 
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chi tiết và thông qua tại văn phòng của ông/ bà trước khi được cho vào KHHĐ) [giống như câu hỏi 

3.7.1] 

  

5. Đơn vị của ông/ bà có chủ trì/ tham gia các dự án hỗ trợ cho các đề xuất của KHHĐ nào không Nếu có, 

đề nghị cung cấp số lượng của các dự án đó.  

 
6. Ông/ bà có dự đoán được những trở ngại/ khó khăn hoặc thách thức nào mà sẽ ảnh hưởng đến quá trình 

triển khai các đề xuất, góp ý cho KHHĐ ứng phó BĐKH không? Nếu có, đề nghị nêu rõ cách khó khăn, 

thách thức đó (không hạn chế số lượng) 

 

Phần C: Phỏng vấn với ban lãnh đạo, người chịu trách nhiệm đưa ra quyết định cuối cùng 

Phỏng vấn này dành cho đội ngũ lãnh đạo - chịu trách nhiệm đưa ra các quyết định cuối cùng, theo như gợi ý 

của Sở TN & MT hoặc văn phòng chỉ đạo thực hiện KHHĐ ứng phó với BĐKH. Cố gắng phỏng vấn tối 

thiểu một người qua điện thoại hoặc trực tiếp. Có thể là Chánh văn phòng hoặc phó chánh phòng của Ban chỉ 

đạo chương trình KHHĐ cấp tỉnh/ thành phố; hoặc phó chủ tịch tỉnh/ thành phố. 

(giải thích mục đích của buổi phỏng vấn) 

1. Ông/ bà có được biết về KHHĐ ứng phó với BĐKH được đã được phê duyệt bởi địa phương và báo 

cáo lên Bộ TN&MT không? (đề nghị cung cấp thời gian) 

 

2. Ông/ bà có tham gia vào các cuộc họp Ban chỉ đạo ứng phó BĐKH của địa phượng để đóng góp ý 

kiến cho dự thảo KHHĐ không? 

 

3. Ông/bà quan điểm/ đánh giá thế nào về những đề xuất chủ chính trong bản KHHĐ (lưu ý là hỏi quan 

điểm của người được phỏng vấn chứ không phải hỏi quan điểm của lãnh đạo tỉnh nói chung) 

 

4. Ông/ bà có biết đến một ví dụ về việc triển khai một trong những dự án ưu tiên trong KHHĐ được 

phụ trách bởi UBND tỉnh/ thành phố? (đề nghị cung cấp một ví dụ hoặc dự án cụ thể) 

 

5. Chính quyền địa phương có cam kết sẽ hỗ trợ tài chính bằng ngân sách địa phương cho việc triển 

khai thực hiện các đề xuất cho KHHĐ? 
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6. Ông/ bà có dự đoán được những trở ngại/ khó khăn hoặc thách thức nào mà sẽ ảnh hưởng đến quá 

trình triển khai các đề xuất, góp ý cho KHHĐ ứng phó BĐKH không? Nếu có, đề nghị nêu rõ cách 

khó khăn, thách thức đó (không hạn chế số lượng) 

 

PHẦN D: Phỏng vấn đại diện của các nhóm ngành dễ bị tổn thương 

1. Ông/ bà có được sở TN&MT (hoặc đơn vị chịu trách nhiệm thực hiện KHHĐ) mời tham vấn về các tác 

động của BĐKH, các thảm họa thiên tai trong quá khứ, hoặc năng lực cộng đồng trong việc ứng phó với 

các thiên tai?  

 

2. Ông/ bà có nhận được phản hồi từ Sở TNMT về việc thông tin mà ông bà cung cấp được sử dụng như thế 

nào không? 

 

3. Ông/ bà có được mời tham dự các buổi họp cộng đồng nhằm thảo luận đưa ra các khuyến nghị cho bản 

dự thảo KHHĐ không? 

 

4. Ông/ bà có nhận thấy được tỉnh có dự án nào đã được triển khai nào mà đáp ứng được với các yêu cầu 

mang tính ưu tiên đã được ông/ bà kiến nghị cho dự án không? 
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PHỤ LỤC 2: DANH SÁCH CÁC THỰC HÀNH TỐT  

 

Bảng dưới đây liệt kê các thực hành tốt được sử dụng trong đánh giá KHHĐ của các địa phương trong 

nghiên cứu. Địa phương sẽ được cộng điểm về áp dụng một thực hành tốt nếu có bằng chứng liên quan đến 

thực hành tốt đó trong quá trình xây dựng KHHĐ. Cột “báo cáo” cung cấp thêm thông tin nền về nội dung 

các thực hành tốt, và về việc thực hành tốt này đã được áp dụng như thế nào trên thế giới. Cột “tần suất” cho 

thấy số lần một thực hành tốt được áp dụng tại các tỉnh trong mẫu nghiên cứu tại Việt Nam (n=9).  

 

Thực hành tốt  Mô tả Báo cáo Tần suất 

Tổ chức thực hiện xây dựng KHHĐ  

Sự điều phối của các cán bộ 

địa phương với đóng góp của 

các chuyên gia bên ngoài  

Quá trình xây dựng KHHĐ do cán bộ chính quyền địa 

phương điều phối với sự hỗ trợ kỹ thuật của chuyên 

gia bên ngoài theo nhu cầu  

4,6 7 

Các sở ngành tham gia thực 

thi kế hoạch 

Các sở ngành chuyên môn chính sẽ thực thi kế hoạch 

cũng được tham gia vào nhóm xây dựng KHHĐ   
4,5 6 

Sự tương tác/phối hợp giữa 

các chuyên viên, sở ngành, 

đơn vị 

Có cơ chế chính thức cho sự phối hợp và tham vấn 

giữa các sở ngành, và các cơ quan, đơn vị để xem xét 

và góp ý cho dự thảo KHHĐ  

4,3 9 

Tham vấn với các nhóm cộng 

đồng dễ bị tổn thương  

Các nhóm đối tượng dễ bị tổn thương nhất trước các 

tác động của BĐKH được tập trung tham vấn để đánh 

giá tình trạng dễ bị tổn thương, rủi ro và các biện pháp 

thích ứng thay thế  

4,3 6 

Trách nhiệm thực thi được 

phân công  

Phân công trách nhiệm rõ ràng cho các đơn vị cụ thể 

trong việc thực thi các kiến nghị của KHHĐ  
4.5 8 

Quá trình lặp đi lặp lại (chia 

sẻ học hỏi, tìm tòi)  

Quá trình xây dựng KHHĐ mang tính lặp đi lặp lại: 

một số công đoạn trong quá trình này được thực hiện 

nhiều lần khi có thêm thôm tin, bài học được chia sẻ 

rộng rãi và tài liệu hóa, có đưa ra ý kiến góp ý cho 

nhóm xây dựng  

4,6 5 

Cam kết của địa phương   

Cam kết cao của chính quyền địa phương đối với quá 

trình xây dựng KHHĐ, thể hện ở các hỗ trợ ở cấp thực 

thi  

4,6 7 

Xuất phát từ sự quan tâm của 

địa phương  

Quy trình và các ưu tiên trong KHHĐ được đưa ra dựa 

vào bối cảnh của địa phương và đáp ứng các chính 
4,6 4 
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sách và ưu tiên do địa phương đề ra hơn là chỉ dựa vào 

các hướng dẫn của trung ương  

Có sự hỗ trợ/hướng dẫn của 

quốc tế 

Quá trình lập kế hoạch có sự cố vấn của các nhà tài trợ 

quốc tế, các chuyên gia kỹ thuật của họ, cũng như các 

ưu tiên do họ đưa ra  

4,6 4 

Yêu cầu cung cấp thêm 

thông tin  

Các nhà xây dựng kế hoạch ở địa phương yêu cầu 

cung cấp thêm thông tin từ các chuyên gia tư vấn bên 

ngoài hoặc các cơ quan ở cấp quốc gia và từ các sở 

ngành để đáp ứng các vấn đề phát sinh trong quá trình 

xây dựng KHHĐ  

4,3 4 

Các kiến nghị và thực thi KHHĐ  

Xác định ưu tiên các biện 

pháp thích ứng  

KHHĐ đưa ra một số các biện pháp thích ứng ưu tiên 

nhất định để thực thi  
4,5 5 

Kiến nghị tập trung vào 

những đặc điểm dễ bị tổn 

thương chính 

Các kiến nghị ưu tiên trực tiếp giải quyết các đặc điểm 

dễ bị tổn thương xác định trong kế hoạch  
4,5 9 

Thực thi các kiến nghị  
Các kiến nghị ưu tiên trong bản KHHĐ đầu tiên đã 

được thực thi bởi chính quyền địa phương  
4,5 5 

Các kiến nghị được sự hỗ trợ 

của các đơn vị thực thi  

Các kiến nghị của KHHĐ được các sở chịu trách 

nhiệm thực thi xem xét và phê duyệt 
4,5 7 

Tài chính cho quá trình thực 

thi  

Nguồn tài chính hỗ trợ thực thi được xác định rõ trong 

KHHĐ  
4,5 4 

Rào cản/khuyến khích thực 

hiện  

KHHĐ chỉ rõ những rào cản hay yếu tố khuyến khích 

đáng chú ý, có thể ngăn cản hay hỗ trợ quá trình thực 

thi các kiến nghị   

4,5 0 

Giám sát 
KHHĐ bao gồm cơ chế giám sát thực hiện và cập nhất 

kế hoạch  
4,6 7 

Đánh giá kỹ thuật và khí hậu học 

Sử dụng khoa học tiên tiến 

nhất  

Lập kế hoạch thích ứng với BĐKH sử dụng các dự 

đoán mới nhất hiện có về khí hậu tương lai, bao gồm 

các ước tính về sự biến thiên khí hậu  

4,1 8 

Chia sẻ các thông tin khí hậu  
Thông tin khí hậu được chia sẻ rộng rãi trong quá 

trình lập kế hoạch và tham vấn  
4,1 1 

Đánh giá tác động khí hậu  Các dự đoán về khí hậu được sử dụng để đánh giá các 4,1 9 
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tác động mà BĐKH có thể gây ra  

Áp dụng mô hình thủy văn  
Mô hình thủy văn được áp dụng để đánh giá rủi ro 

ngập lụt từ các con sông và nước biển dâng  
4,1 8 

Đánh giá tình trạng dễ bị tổn 

thương  

Một đánh giá tính dễ bị tổn thương được thực hiện 

chính thức, chỉ ra các nhóm đối tượng hoặc khu vực 

nào dễ bị tổn thương nhất trước các tác động của 

BĐKH  

4,2 5 

Đánh giá nguy cơ 

Một đánh giá nguy cơ được thực hiện chính thức, 

bằng phương pháp định tính lượng hoặc định tính, trực 

tiếp đánh giá khả năng xảy ra và mức độ thiệt hại của 

các tác động của BĐKH  

4,4 3 

Đánh giá rủi ro được sử dụng 

trong xác định ưu tiên  

Các kết luận của đánh giá rủi ro được sử dụng để xác 

định ưu tiên cho các kiến nghị thích ứng  
4,4 3 

 

 

 

 

 


