BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN DẠY VÀ HỌC

LỜI NÓI ĐẦU
Nằm trong khu vực Đông Nam Á, nơi được xem là “rốn bão” của thế giới, Việt Nam được đánh
giá là một trong những nước chịu nhiều thiệt hại và dễ bị tổn thương nhất bởi thiên tai và biến
đổi khí hậu.
Trong những năm qua, Chính phủ Việt Nam đã có nhiều chủ trương, chính sách nhằm nâng cao
năng lực phòng chống thiên tai và ứng phó với biến đổi khí hậu, cụ thể là Chiến lược quốc gia
phòng chống và giảm nhẹ thiên tai đến năm 2020 và Chương trình mục tiêu quốc gia về ứng phó
với biến đổi khí hậu.
“Tài liệu hướng dẫn dạy và học về ứng phó với biến đổi khí hậu” là tài liệu tham khảo nhằm
hướng dẫn cụ thể về hoạt động dạy và học về ứng phó với biến đổi khí hậu và từng bước nâng
cao nhận thức, kĩ năng, thái độ để thích ứng với biến đổi khí hậu của giáo viên và học sinh. Cuốn
sách được phát triển dựa trên nhiều tài liệu giáo dục quốc tế và Việt Nam, đúc rút từ kinh nghiệm
các nước và địa phương đối với công tác ứng phó với biến đổi khí hậu tại trường học. Đây là
bước đi kịp thời, góp phần thực hiện Kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu của ngành
giáo dục 2011-2015.
“Tài liệu hướng dẫn dạy và học về ứng phó với biến đổi khí hậu”, cùng với “Sổ tay ABC về
Biến đổi khí hậu” và “Tài liệu hướng dẫn dạy và học về giảm nhẹ rủi ro thiên tai”, nằm trong Bộ
tài liệu hướng dẫn dạy và học về giảm nhẹ rủi ro thiên tai và ứng phó với biến đổi khí hậu với sự
tham gia và thẩm định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Nội dung tài liệu được xây dựng bởi Trung
tâm Sống và Học tập vì Môi trường và Cộng đồng (Live&Learn) và Tổ chức Plan tại Việt Nam,
trong khuôn khổ dự án “Thích ứng với biến đổi khí hậu lấy trẻ em làm trung tâm” do Cơ quan Phát
triển Quốc tế Australia (AusAID) tài trợ.
Trong quá trình biên soạn, chúng tôi đã tiến hành nghiên cứu, giảng dạy thử nghiệm tại một số
trường học và đã có những chỉnh sửa, bổ sung dựa trên đóng góp của nhiều chuyên gia và các
quý thầy cô giáo. Vì đây là bộ tài liệu thí điểm, chắc chắn còn nhiều hạn chế, chúng tôi rất mong
muốn nhận được những ý kiến xây dựng để bộ tài liệu hoàn thiện hơn.
Ban soạn thảo xin trân trọng cảm ơn nhà tài trợ AusAID, Live&Learn, Plan tại Việt Nam và các
cán bộ thuộc Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Bộ Giáo dục và Đào tạo, các thầy cô
giáo đã có những đóng góp quý báu cho quá trình xây dựng tài liệu này.
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DANH MỤC VIẾT TẮT
BĐKH

Biến đổi khí hậu

BTNMT

Bộ Tài nguyên và Môi trường

EIA

Cục Thông tin Năng lượng Hoa Kì

GD-ĐT

Giáo dục và Đào tạo

GNRRTT

Giảm nhẹ rủi ro thiên tai

HCTĐ

Hội Chữ thập đỏ Việt Nam

IMHEN

Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Môi trường

IPCC

Ban Liên Chính phủ về Biến đổi khí hậu

KNK

Khí nhà kính

Live&Learn

Trung tâm Sống và Học tập vì Môi trường và Cộng đồng

NKT

Người khuyết tật

ppm

Phần triệu

THCS

Trung học cơ sở

UNFCCC

Công ước Khung của Liên Hiệp Quốc về biến đổi khí hậu

USGS

Cơ quan Thăm dò Địa chất Hoa Kì

ƯPBĐKH

Ứng phó với Biến đổi khí hậu

WHO

Tổ chức Y tế Thế giới
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GIẢI THÍCH THUẬT NGỮ
Định nghĩa các thuật ngữ được sử dụng từ các nguồn: Chương trình mục tiêu quốc gia ứng phó
với biến đổi khí hậu (Bộ Tài nguyên và Môi trường - BTNMT, 2008) và Biến đổi khí hậu và tác
động ở Việt Nam (Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Môi trường - IMHEN, 2010), cùng các
định nghĩa đang được các tổ chức quốc tế sử dụng tại Việt Nam. Để dạy và học, các định nghĩa
này có thể được viết đơn giản và ngắn gọn hơn cho phù hợp với đối tượng học sinh.

Bể chứa
cacbon

Một hay nhiều thành phần của hệ thống khí hậu, trong đó một khí nhà
kính hay tiền tố của nó được lưu giữ (Ðịnh nghĩa của UNFCCC). Ðại
dương, đất và rừng đều là các bể chứa cacbon.

Biến đổi
khí hậu

BĐKH được dùng để chỉ những thay đổi của khí hậu vượt ra khỏi trạng
thái trung bình đã được duy trì trong một khoảng thời gian dài, thường là
một vài thập kỉ hoặc dài hơn. BĐKH có thể là do các quá trình tự nhiên
bên trong hoặc các tác động bên ngoài, hoặc do hoạt động của con người
làm thay đổi thành phần của khí quyển hay trong khai thác sử dụng đất.

Chu trình
cacbon

Các quá trình tự nhiên chi phối sự trao đổi cacbon (dưới dạng CO2,
cacbonat và các hợp chất hữu cơ v.v...) trong khí quyển, đại dương và
Trái Đất. Các quá trình chính bao gồm sự quang hợp, hô hấp trao đổi
giữa các hệ thống khí quyển và Trái Đất (gần 100 tỉ tấn/năm (gigaton
- Gt); sự xâm nhập và thất thoát nhiệt động lực giữa đại dương và khí
quyển; sự vận hành bơm và trộn cacbon ở sâu dưới đại dương (gần 90 tỉ
tấn/năm). Sự phá rừng và đốt nhiên liệu hóa thạch thải gần 7 Gt vào khí
quyển mỗi năm. Tổng lượng cacbon trong các bể chứa là gồm 2.000 Gt
trong hệ sinh vật đất, trong đất và các vật vụn, 730 Gt trong khí quyển và
38.000 Gt trong các đại dương (IPCC, 2001). Trong các thời kì dài hơn
thì các quá trình địa chất như núi lửa, lắng đọng và phong hóa cũng quan
trọng.

Công uớc
Khung của
Liên Hiệp
Quốc về biến
đổi khí hậu

Thường gọi tắt là Công ước khí hậu, được hơn 150 nước kí tại Hội nghị
Thượng đỉnh Trái Đất ở Rio de Janeiro năm 1992. Mục tiêu cuối cùng của
nó là “ổn định nồng độ khí nhà kính trong khí quyển ở mức có thể ngăn
ngừa được sự can thiệp nguy hiểm của con người vào hệ thống khí hậu”.
Công ước không nêu ràng buộc pháp lí về mức phát thải mà chỉ nêu các
nước thuộc Phụ lục I quay trở lại mức phát thải năm 1990 vào năm 2000.
Công ước có hiệu lực vào tháng 3/1994 với sự phê chuẩn của hơn 50
nước, nay đã có hơn 180 nước phê chuẩn. Tháng 3/1995, Hội nghị các
Bên của Công ước (COP), cơ quan tối cao của Công ước họp khóa đầu
tiên ở Berlin, Ban thư kí Công ước có trụ sở tại Bonn, Ðức.
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Giảm nhẹ

Giảm nhẹ biến đổi khí hậu là các hoạt động nhằm giảm mức độ hoặc
cường độ phát thải khí nhà kính.

Hiểm họa

Là sự kiện, vật chất, hoạt động của con người hay điều kiện nguy hiểm
có thể gây ra các tổn thất về tính mạng, thương tích, ảnh hưởng khác
đến sức khỏe, thiệt hại tài sản, sinh kế và dịch vụ, gây gián đoạn các
hoạt động kinh tế - xã hội hoặc tàn phá môi trường.

Khí hậu

Khí hậu là mức độ trung bình của thời tiết trong một không gian nhất
định và khoảng thời gian dài (thường là 30 năm).

Khí nhà kính

Các chất khí trong khí quyển hấp thụ và phát xạ trở lại bức xạ hồng
ngoại phát ra từ mặt đất. Các chất khí này vừa do các quá trình tự
nhiên lẫn con người sinh ra. Khí nhà kính chủ yếu là hơi nước, cacbon đioxit, đinitơ oxit, metan, ozon trong tầng đối lưu và các hợp chất
halocacbon.

Kịch bản biến
đổi khí hậu

Là giả định có cơ sở khoa học và tính tin cậy về sự tiến triển trong
tương lai của các mối quan hệ giữa kinh tế - xã hội, thu nhập bình quân
GDP, phát thải khí nhà kính, biến đổi khí hậu và mực nước biển dâng.
Lưu ý rằng, kịch bản biến đổi khí hậu khác với dự báo thời tiết và dự
báo khí hậu là nó đưa ra quan điểm về mối ràng buộc giữa phát triển
và hành động.

Nguyên tắc
phòng ngừa

Nguyên tắc phòng ngừa - Precautionary Principle (UNFCCC - Ðiều
3): Các bên cần tiến hành các biện pháp phòng ngừa để đoán trước,
ngăn chặn hay giảm thiểu các nguyên nhân của biến đổi khí hậu và
giảm nhẹ các tác động có hại của chúng. Ở nơi nào có các mối đe dọa
bị tổn hại nghiêm trọng hoặc không thể đảo ngược, không được lấy lí
do thiếu sự chắc chắn về mặt khoa học để trì hoãn những biện pháp
đó và lưu ý rằng các chính sách và biện pháp ứng phó với biến đổi khí
hậu phải có tính chi phí - hiệu quả để bảo đảm những lợi ích toàn cầu
ở mức chi phí thấp nhất có thể được.

Thảm họa

Là khi hiểm họa xảy ra làm gián đoạn nghiêm trọng các hoạt động của
một cộng đồng dân cư, gây ra những tổn thất và mất mát về tính mạng,
tài sản, kinh tế và môi trường mà cộng đồng đó không có đủ khả năng
chống đỡ.

Thích ứng

Thích ứng với BĐKH là sự điều chỉnh hệ thống tự nhiên hoặc con
người đối với hoàn cảnh hoặc môi trường thay đổi, nhằm mục đích
giảm khả năng bị tổn thương do dao động và biến đối khí hậu hiện hữu
hoặc tiềm tàng và tận dụng các cơ hội do nó mang lại.

Thời tiết

Là trạng thái khí quyển tại một địa điểm nhất định được xác định bằng
tổ hợp các yếu tố: nhiệt độ, áp suất, độ ẩm, tốc độ gió, mưa,…

Tình trạng
dễ bị tổn
thương

Là những đặc điểm và hoàn cảnh của một cộng đồng, hệ thống hoặc tài
sản làm cho nó dễ bị ảnh hưởng của các tác động bất lợi từ hiểm họa.

Rủi ro

Là khả năng gặp nguy hiểm hoặc chịu thiệt hại và mất mát phát sinh từ
một hoặc nhiều sự kiện.

Dễ bị tổn thương do tác động của BĐKH là mức độ mà một hệ thống
(tự nhiên, xã hội, kinh tế) có thể bị tổn thương do BĐKH, hoặc không
có khả năng thích ứng với những tác động bất lợi của BĐKH.

Rủi ro thảm họa là những tổn thất tiềm ẩn (về tính mạng, tình trạng
sức khỏe, các hoạt động sinh kế, tài sản và các dịch vụ) mà thảm họa
có thể gây ra cho một cộng đồng hoặc một xã hội cụ thể trong một
khoảng thời gian nhất định.
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PHẦN 2.
THÔNG TIN
CHO GIÁO VIÊN

Chủ đề 1: Thời tiết, khí hậu và biến đổi khí hậu
1.1 Thời tiết và khí hậu
THỜI TIẾT

KHÍ HẬU

Thời tiết dùng để diễn tả trạng thái của bầu khí
quyển tại một địa điểm trong một thời gian nhất
định, có thể là một giờ, một buổi, một ngày hay
vài tuần. Ví dụ: Thời tiết hôm nay là mưa phùn,
gió nhẹ.

Khí hậu là mức độ trung bình của thời tiết trong
một không gian nhất định và trong khoảng thời
gian dài (thường là 30 năm). Khí hậu mang
tính ổn định tương đối. Ví dụ: Việt Nam có khí
hậu nhiệt đới gió mùa.

Thời tiết bao gồm các yếu tố như nhiệt độ
không khí, độ ẩm không khí, gió, áp suất khí
quyển… và những hiện tượng thời tiết như
mưa, dông, lốc… Thời tiết luôn luôn thay đổi,
ví dụ, trời có thể mưa hàng tiếng liền và sau
đó lại hửng nắng.

Ngoài ra, khí hậu còn bao gồm cả những thông
tin về các sự kiện thời tiết khắc nghiệt - như
bão, mưa lớn, những đợt nắng nóng vào mùa
hè và rét đậm vào mùa đông - xảy ra tại một
vùng địa lí cụ thể. Đây chính là những thông
tin giúp chúng ta phân biệt khí hậu của những
vùng có những điều kiện thời tiết trung bình
tương tự nhau.

1.2 Biến đổi khí hậu (BĐKH)
Thuật ngữ “Biến đổi khí hậu” được dùng để
chỉ những thay đổi của khí hậu vượt ra khỏi
trạng thái trung bình đã được duy trì trong một
khoảng thời gian dài, thường là một vài thập
kỉ hoặc dài hơn, do các yếu tố tự nhiên và/
hoặc do các hoạt động của con người trong
việc sử dụng đất và làm thay đổi thành phần
của bầu khí quyển (BTNMT, 2008). Một cụm từ
đôi khi được sử dụng như một từ đồng nghĩa
với BĐKH là hiện tượng nóng lên toàn cầu, tuy
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nhiên chúng không phải là một. Nóng lên toàn
cầu là xu hướng tăng lên về nhiệt độ trung bình
của Trái Đất, còn BĐKH là khái niệm rộng hơn
chỉ những thay đổi lâu dài của khí hậu trong
đó bao gồm cả về nhiệt độ, lượng mưa, mực
nước biển dâng và rất nhiều các tác động tới tự
nhiên và con người. Khi các nhà khoa học nói
về vấn đề BĐKH, họ quan tâm tới hiện tượng
nóng lên toàn cầu gây ra bởi các hoạt động của
con người.

Một số biểu hiện của BĐKH:
THẾ GIỚI
(IPCC, 2007b và IPCC, 2012)

VIỆT NAM
(BTNMT, 2011)

Nhiệt độ
trung bình
tăng lên

Nhiệt độ trung bình trên thế giới đã
gia tăng kể từ khi bắt đầu thời kì Cách
mạng Công nghiệp với tốc độ nhanh
chưa từng thấy trong lịch sử Trái Đất.
Theo IPCC, trong 100 năm qua (19062005), nhiệt độ trung bình toàn cầu đã
tăng 0,74°C. Trong 50 năm cuối, nhiệt
độ trung bình tăng nhanh gấp 2 lần.
Thập kỉ 1991-2000 là thập kỉ nóng nhất
kể từ năm 1861, thậm chí là trong 1000
năm qua ở Bắc bán cầu.

Trong 50 năm qua (1958-2007), nhiệt
độ trung bình năm ở Việt Nam tăng lên
khoảng 0,5oC đến 0,7oC. Nhiệt độ trung
bình năm của 4 thập kỉ gần đây (19612000) cao hơn trung bình năm của 3
thập kỉ trước đó (1931-1960). Theo kịch
bản biến đổi khí hậu 2009, dự đoán đến
cuối thế kỉ 21, nhiệt độ sẽ tăng: 1,6-3,6oC
ở miền Bắc và 1,1-2,6oC ở miền Nam so
với thời kì 1980-1999.

Mực nước
biển dâng

Mực nước biển trung bình toàn cầu đã
tăng với tỉ lệ trung bình 1,8 mm/năm
trong thời kì 1961-2003 và tăng nhanh
hơn với tỉ lệ 3,1 mm/năm trong thời kì
1993-2003. Nguyên nhân là do quá trình
giãn nở nhiệt của nước và do băng lục
địa tan (ở hai cực và các đỉnh núi cao).

Số liệu quan trắc tại các trạm hải văn
dọc bờ biển Việt Nam cho thấy tốc độ

Thiên
tai và
các hiện
tượng
thời tiết/
khí hậu
cực đoan

Đã có những ghi nhận về sự thay đổi của
một số những hiện tượng cực đoan kể từ
những năm 1950 đến nay. Trong đó:
✓ Số lượng những ngày và đêm lạnh
đã có sự suy giảm, và số lượng
những ngày và đêm ấm đã gia tăng
trên hầu hết các lục địa.
✓ Có một số bằng chứng cho thấy
các dấu hiệu về sự gia tăng của các
ngày nắng nóng kỷ lục tại châu Á,
châu Phi và Nam Mỹ.
✓ Trên quy mô toàn cầu, có nhiều khu
vực đã ghi nhận được sự gia tăng số
lượng các ngày mưa lớn.

dâng lên của mực nước biển trung bình
tại Việt Nam là khoảng 3 mm/năm trong
giai đoạn 1993-2008, tương đương với
tốc độ tăng trung bình trên thế giới. Kịch
bản biến đổi khí hậu 2009 dự đoán đến
giữa thế kỉ 21 mực nước biển có thể
dâng thêm 28-33 cm và đến cuối thế kỉ
21 dâng thêm từ 65-100 cm so với thời
kì 1980-1999.
✓ Bão: Trong những năm gần đây, các
cơn bão có cường độ mạnh với mức
độ tàn phá nghiêm trọng đã xuất hiện
nhiều hơn trên Biển Đông. Các cơn
bão đổ bộ vào đất liền có xu hướng
chuyển dịch về phía Nam, mùa bão
kéo dài hơn, kết thúc muộn hơn, và
khó lường trước.
✓ Lượng mưa: Nhiệt độ tăng cũng làm
cho mưa trở nên thất thường, phân
bố lượng mưa theo mùa và theo
vùng có sự thay đổi. Vào mùa mưa,
các vùng phía Bắc có ít mưa hơn,
các vùng phía Nam có nhiều mưa
hơn. Số lượng các đợt mưa lớn gia
tăng trên hầu hết các khu vực.
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Thiên
tai và
các hiện
tượng
thời tiết/
khí hậu
cực đoan
(tiếp)

THẾ GIỚI
(IPCC, 2007b và IPCC, 2012)

VIỆT NAM
(BTNMT, 2011)

✓ Do những hạn chế trong việc đo
đạc và ghi chép về xoáy thuận nhiệt
đới (bão và áp thấp nhiệt đới), hiện
nay chưa có được những thống kê
chính xác về xu hướng xuất hiện của
chúng trong hơn nửa thế kỷ qua. Tuy
nhiên, đã có những biểu hiện dịch
chuyển về phía hai cực trong đường
đi của các xoáy thuận cận nhiệt đới.

✓ Các đợt không khí lạnh đã suy giảm
rõ rệt. Tuy nhiên, số các đợt lạnh
bất thường lại có xu hướng diễn ra
thường xuyên hơn..

✓ Đối với các hiện tượng cực đoan
như vòi rồng, mưa đá và tố lốc, do
sự không đồng nhất trong đo đạc và
dữ liệu hạn chế nên hiện nay vẫn
chưa xác định được những biểu hiện
thay đổi.
✓ Các đợt triều cường lớn có xu hướng
gia tăng do sự gia tăng mực nước
biển trong nửa cuối thế kỷ 20.

1.3 Biến đổi khí hậu trong lịch sử
Trong suốt quá trình lịch sử, khí hậu Trái Đất đã thay đổi nhiều lần.

Khởi đầu

Cách đây
70.000 năm
Cách đây
20.000 năm
Cách đây
10.000 năm
Năm 1000

Năm 1850

Năm 2000

Hiện tại
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Những vụ núi lửa phun trào mạnh, đưa vào khí quyển một lượng khói bụi khổng lồ,
ngăn cản ánh sáng Mặt Trời chiếu xuống Trái Đất, làm bề mặt Trái Đất lạnh đi trong
một thời gian dài.
Thời kì này Trái Đất trải qua Kỉ Băng hà. Hầu hết lục địa Bắc Mỹ và Âu Á hoàn toàn bị
bao phủ bởi băng tuyết và mực nước biển thấp hơn hiện nay tới 120 m.
Khí hậu Trái Đất ấm dần. Mặc dù có một số thời kì Trái Đất lạnh đi nhưng xu hướng
chủ đạo là ấm dần lên.
Trái Đất trải qua một thời kì “tiểu băng hà”. Rất nhiều đợt núi lửa phun trào khiến cho
nhiệt độ của Trái Đất lạnh đi.
Thời điểm này đánh dấu sự mở đầu của Cách mạng Công nghiệp, khi con người
bắt đầu tác động lên khí hậu của Trái Đất. Bắt đầu từ đây khí hậu Trái Đất ngày
càng ấm lên.
Khí hậu Trái Đất đang nóng lên một cách bất thường trong vòng 150 năm qua.

1.4 Xu thế BĐKH trong thế kỉ 21
1.4.1 Thông tin chung về kịch bản biến đổi
khí hậu
Xu thế biến đổi khí hậu hiện nay cũng như
trong thế kỷ 21 phụ thuộc chủ yếu vào mức
độ phát thải các khí nhà kính, hay sâu xa hơn
đó chính là mức độ phát triển kinh tế - xã hội
trong tương lai. Việc phát thải khí nhà kính
trong tương lai phụ thuộc rất nhiều vào những
hệ thống vận động phức tạp và chịu sự chi
phối của những yếu tố như: (i) mức độ gia
tăng dân số thế giới và mức độ tiêu dùng, (ii)
mức độ phát triển kinh tế xã hội, (iii) mức độ
thay đổi và phát triển của công nghệ.
Sự tiến triển trong tương lai của những yếu
tố này mang tính bất định rất lớn, hay nói
một cách khác, không ai biết chắc chắn trong

tương lai những yếu tố này sẽ thay đổi như thế
nào. Chính vì vậy, một trong những phương
pháp được đưa ra và sử dụng phổ biến hiện
nay đó là sử dụng các kịch bản khác nhau của
tương lai.
Kịch bản không phải là những dự đoán hay
dự báo, mà là những giả định về tương lai
hay một tập hợp giả định về những tương
lai khác nhau. Bằng việc đưa ra những kịch
bản khác nhau về tương lai, chúng ta có thể
có những nhận định về những thay đổi tương
lai của các hệ thống/yếu tố phức tạp kể trên,
và thông qua đó đưa ra những bức tranh
phát thải khí nhà kính khác nhau và đánh giá
những xu thế biến đổi khí hậu có thể xảy ra.
(IPCC, 2000).

Thông tin cơ bản về những kịch bản phát thải khí nhà kính của IPCC
và việc lựa chọn các kịch bản BĐKH cho Việt Nam (BTNMT, 2011)
Trong Báo cáo đặc biệt về các kịch bản phát thải khí nhà kính năm 2000, IPCC đã đưa
ra 40 kịch bản, phản ánh khá đa dạng khả năng phát thải khí nhà kính trong thế kỷ 21.
Các kịch bản phát thải này được tổ hợp thành 4 kịch bản gốc là A1, A2, B1 và B2 với
các đặc điểm chính sau:
Kịch bản gốc A1: Kinh tế thế giới phát triển nhanh; dân số thế giới tăng đạt đỉnh vào
năm 2050 và sau đó giảm dần; những công nghệ mới được truyền bá nhanh chóng và
hiệu quả; thế giới có sự tương đồng về thu nhập và cách sống, có sự tương đồng giữa
các khu vực, giao lưu mạnh mẽ về văn hoá và xã hội toàn cầu. Trong đó, kịch bản A1
được chia thành các nhóm dựa theo mức độ phát triển công nghệ:
-

A1FI (A1 - Fossil Fuel Intensive): Tiếp tục sử dụng thái quá nhiên liệu hóa thạch
(kịch bản phát thải cao);

-

A1B (A1 - Balanced): Có sự cân bằng giữa các nguồn năng lượng (kịch bản phát
thải trung bình);

-

A1T (A1 - Predominently non-fossil fuel): Chú trọng đến việc sử dụng các nguồn
năng lượng phi hoá thạch (kịch bản phát thải thấp).

Kịch bản gốc A2: Thế giới không đồng nhất, các quốc gia hoạt động độc lập, tự cung
tự cấp; dân số tiếp tục tăng trong thế kỷ 21; kinh tế phát triển theo định hướng khu vực;
thay đổi về công nghệ và tốc độ tăng trưởng kinh tế tính theo đầu người chậm (kịch bản
phát thải cao, tương tự như A1FI).
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Kịch bản gốc B1: Kinh tế phát triển nhanh giống như A1 nhưng có sự thay đổi nhanh
chóng theo hướng kinh tế dịch vụ và thông tin; dân số tăng đạt đỉnh vào năm 2050 và
sau đó giảm dần; giảm cường độ tiêu hao nguyên vật liệu, các công nghệ sạch và sử
dụng hiệu quả tài nguyên được phát triển; chú trọng đến các giải pháp toàn cầu về ổn
định kinh tế, xã hội và môi trường (kịch bản phát thải thấp, tương tự như A1T).
Kịch bản gốc B2: Dân số tăng liên tục nhưng với tốc độ thấp hơn A2; chú trọng đến các
giải pháp địa phương thay vì toàn cầu về ổn định kinh tế, xã hội và môi trường; mức độ
phát triển kinh tế trung bình; thay đổi công nghệ chậm hơn và manh mún hơn so với B1
và A1 (kịch bản phát thải trung bình, được xếp cùng nhóm với A1B).
Các kịch bản biến đổi khí hậu, nước biển dâng cho Việt Nam được xây dựng và công bố
năm 2009 theo các kịch bản phát thải khí nhà kính ở mức thấp (B1), trung bình (B2) và
cao (A2, A1FI), trong đó kịch bản trung bình B2 được khuyến nghị cho các Bộ, ngành và
địa phương làm định hướng ban đầu để đánh giá tác động của biến đổi khí hậu, nước
biển dâng và xây dựng kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu. Kế thừa các
nghiên cứu đã có và trên cơ sở các kết quả tính toán của các mô hình khí hậu ở Việt
Nam, các kịch bản phát thải khí nhà kính được chọn nhằm cập nhật kịch bản BĐKH,
nước biển dâng cho Việt Nam trong báo cáo kịch bản BĐKH, nước biển dâng cho Việt
Nam năm 2011 bao gồm: B1 (kịch bản thấp), B2, A1B (kịch bản trung bình), A2 và A1FI
(kịch bản cao).

1.4.2. Một số nhận định về xu thế BĐKH tại
Việt Nam đến cuối thế kỷ 21
Theo những nghiên cứu và cập nhật về Kịch
bản Biến đổi khí hậu và Nước biển dâng cho
Việt Nam (BTNMT, 2011), những diễn biễn
cụ thể về tình hình BĐKH tại Việt Nam được
phỏng đoán như sau:
a. Về nhiệt độ:
Theo kịch bản phát thải thấp: Đến cuối thế
kỷ 21, nhiệt độ trung bình năm tăng từ 1,6
đến 2,2oC trên phần lớn diện tích phía Bắc
lãnh thổ và dưới 1,6oC ở đại bộ phận diện
tích phía Nam (từ Đà Nẵng trở vào).
Theo kịch bản phát thải trung bình: Đến
cuối thế kỷ 21, nhiệt độ trung bình tăng
2-3oC trên phần lớn diện tích cả nước,
riêng khu vực từ Hà Tĩnh đến Quảng Trị
có nhiệt độ trung bình tăng nhanh hơn so
với những nơi khác. Nhiệt độ thấp nhất
trung bình tăng từ 2,2-3,0oC, nhiệt độ cao
nhất trung bình tăng từ 2,0-3,2oC. Số ngày
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có nhiệt độ cao nhất trên 35oC tăng 10-20
ngày trên phần lớn diện tích cả nước.
Theo kịch bản phát thải cao: Đến cuối thế
kỷ 21, nhiệt độ trung bình năm có mức
tăng phổ biến từ 2,5 đến trên 3,7oC trên
hầu hết diện tích nước ta.
b. Về lượng mưa:
Theo kịch bản phát thải thấp: Đến cuối
thế kỷ 21, lượng mưa năm tăng phổ
biến khoảng trên 6%, riêng khu vực Tây
Nguyên có mức tăng ít hơn, chỉ vào
khoảng dưới 2%.
Theo kịch bản phát thải trung bình: Đến
cuối thế kỷ 21, lượng mưa năm tăng trên
hầu khắp lãnh thổ. Mức tăng phổ biến từ
2-7%, riêng Tây Nguyên, Nam Trung Bộ
tăng ít hơn, dưới 3%. Xu thế chung là
lượng mưa mùa khô giảm và lượng mưa
mùa mưa tăng. Lượng mưa ngày lớn nhất
tăng thêm so với thời kỳ 1980-1999 ở Bắc
Bộ, Bắc Trung Bộ và giảm ở Nam Trung

Bộ, Tây Nguyên, Nam Bộ. Tuy nhiên ở
các khu vực khác nhau lại có thể xuất hiện
ngày mưa dị thường với lượng mưa gấp
đôi so với kỷ lục hiện nay.
Theo kịch bản phát thải cao: Lượng mưa
năm vào cuối thế kỷ 21 tăng trên hầu khắp
lãnh thổ nước ta với mức tăng phổ biến
khoảng 2-10%, riêng khu vực Tây Nguyên
có mức tăng ít hơn, khoảng 1-4%.
c. Về một số yếu tố khí hậu khác:
Khí áp tăng trên phạm vi toàn lãnh thổ Việt
Nam và Biển Đông.
Độ ẩm tương đối giảm trên hầu khắp cả
nước, nhất là phía Đông Bắc Bộ và Nam Bộ.
d. Về nước biển dâng:
Theo kịch bản phát thải thấp: Vào cuối thế
kỷ 21, mực nước biển dâng cao nhất ở

khu vực từ Cà Mau đến Kiên Giang trong
khoảng từ 54-72 cm; thấp nhất ở khu
vực Móng Cái trong khoảng từ 42-57 cm.
Trung bình toàn Việt Nam, mực nước biển
dâng trong khoảng từ 49-64 cm.
Theo kịch bản phát thải trung bình: Vào
cuối thế kỷ 21, nước biển dâng cao nhất ở
khu vực từ Cà Mau đến Kiên Giang trong
khoảng từ 62-82 cm; thấp nhất ở khu vực
Móng Cái trong khoảng từ 49-64 cm. Trung
bình toàn Việt Nam, mực nước biển dâng
trong khoảng từ 57-73 cm.
Theo kịch bản phát thải cao: Vào cuối thế
kỷ 21, nước biển dâng cao nhất ở khu vực
từ Cà Mau đến Kiên Giang trong khoảng
từ 85-105 cm; thấp nhất ở khu vực Móng
Cái trong khoảng từ 66-85 cm. Trung bình
toàn Việt Nam, mực nước biển dâng trong
khoảng từ 78-95 cm.

Nếu mực nước biển dâng 1 m, sẽ có khoảng 39% diện tích đồng bằng sông Cửu Long,
trên 10% diện tích vùng đồng bằng sông Hồng và Quảng Ninh, trên 2,5% diện tích thuộc
các tỉnh ven biển miền Trung và trên 20% diện tích Thành phố Hồ Chí Minh có nguy cơ
bị ngập. Gần 35% dân số thuộc các tỉnh vùng đồng bằng sông Cửu Long, trên 9% dân
số vùng đồng bằng sông Hồng và Quảng Ninh, gần 9% dân số các tỉnh ven biển miền
Trung và khoảng 7% dân số Thành phố Hồ Chí Minh bị ảnh hưởng trực tiếp. Trên 4%
hệ thống đường sắt, trên 9% hệ thống quốc lộ và khoảng 12% hệ thống tỉnh lộ của Việt
Nam sẽ bị ảnh hưởng.
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Chủ đề 2: Nguyên nhân của biến đổi khí hậu
2.1 Nguyên nhân của BĐKH và Hiệu ứng nhà kính
Nguyên nhân chính của BĐKH là sự gia
tăng nồng độ các khí nhà kính (CO2, CH4...)
trong bầu khí quyển.
Theo các nhà khoa học, sự biến đổi của khí
hậu trong vòng 150 năm trở lại đây xảy ra chủ
yếu do các hoạt động khai thác và sử dụng tài
nguyên không hợp lí của con người, đặc biệt
là việc khai thác và sử dụng nhiên liệu hóa
thạch cũng như các tài nguyên khác như đất
và rừng. Những hoạt động này đã làm gia tăng
nồng độ các khí nhà kính trong bầu khí quyển.
Vậy, chúng ta hãy tìm hiểu về khí nhà kính
và hiệu ứng nhà kính.
Bầu khí quyển của Trái Đất chứa một số loại
khí đặc biệt gọi là khí nhà kính vì cách mà
chúng làm ấm Trái Đất tương tự như cách
người ta giữ nhiệt cho các ngôi nhà làm bằng
kính để trồng cây. Các khí nhà kính chủ yếu
bao gồm: hơi nước (H2O), khí cacbon đioxit
(CO2), khí metan (CH4), khí đinitơ oxit (N2O),
các hợp chầt halocacbon (CFC, HFC, HCFC)
và khí ozon (O3) trong tầng đối lưu.
Những khí này giống như một chiếc chăn có
độ dày vừa đủ, giúp giữ ấm cho Trái Đất ở
trong khoảng nhiệt độ thích hợp, khiến sự
sống có thể phát triển và sinh sôi nảy nở. Nếu
không có những khí này, nhiệt từ Mặt Trời sẽ
không được giữ lại và bề mặt Trái Đất sẽ trở
nên lạnh lẽo.
Hiệu ứng nhà kính là khả năng giữ nhiệt của
bầu khí quyển ngay phía trên bề mặt Trái Đất,
do các khí nhà kính có khả năng giữ lại nhiệt
tỏa ra từ bề mặt Trái Đất và mây, và phát lượng
nhiệt đã giữ đó trở lại vào bầu khí quyển.
1. Bức xạ Mặt Trời xuyên qua bầu khí quyển
đến bề mặt Trái Đất.
2. Một phần năng lượng bức xạ phản xạ lại
không gian.
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3. Phần năng lượng còn lại làm bề mặt Trái
Đất nóng lên và phát nhiệt vào bầu khí
quyển.
4. Một phần nhiệt bị các khí nhà kính trong
khí quyển giữ lại làm Trái Đất ấm hơn.
Quá trình này được gọi là “hiệu ứng nhà kính”.

“Hiệu ứng nhà kính tự nhiên” đóng vai trò
rất quan trọng cho sự sống của Trái Đất. Nếu
không có hiệu ứng nhà kính, Trái Đất sẽ quá
lạnh, con người và các sinh vật không thể tồn
tại được.
Các khí nhà kính và hiệu ứng nhà kính chỉ
trở thành một vấn đề lớn khi mà bầu khí
quyển của chúng ta có quá nhiều các khí
này. Đây chính là thực trạng hiện nay của
bầu khí quyển. Các ngành công nghiệp, nông

nghiệp, giao thông vận tải và thậm chí cả
những bãi chôn lấp rác thải trên toàn thế giới
hàng ngày đang phát thải vào khí quyển một
lượng lớn các khí nhà kính như cacbon đioxit
(CO2), metan (CH4), đinitơ oxit (N2O) v.v....
Hiệu ứng nhà kính được gây ra do việc phát
thải các khí nhà kính thông qua các hoạt động
của con người kể trên được gọi là “Hiệu ứng
nhà kính tăng cường”.
Trước Cách mạng Công nghiệp, khí hậu
Trái Đất đã trải qua thời kì ổn định kéo
dài hàng nghìn năm. Hoạt động của con
người không tạo ra nhiều khí nhà kính thải
vào khí quyển.
Năm 1850, Cách mạng Công nghiệp lan
rộng trên thế giới với nhiều phát minh
vượt bậc làm thay đổi cuộc sống của con
người như khai thác mỏ, công nghiệp,
giao thông vận tải…
Từ đó, con người bắt đầu thay đổi môi trường.
Chúng ta đốt nhiều nhiên liệu hóa thạch như
dầu mỏ, than đá và khí tự nhiên để vận hành
máy móc, đáp ứng nhu cầu vận tải, phát điện
và các nhu cầu về năng lượng khác. Việc đốt

nhiên liệu hóa thạch đã thải khí nhà kính vào
bầu khí quyển. Không những thế, bùng nổ dân
số trong hai thập kỉ qua cũng góp phần làm
tăng nồng độ khí nhà kính.
Điều này giống như chúng ta chuyển từ một
chiếc chăn mỏng sang một chiếc chăn dày.
Kết quả là, trong vòng 150 năm qua, khí hậu
Trái Đất bắt đầu thay đổi nhanh hơn theo chiều
hướng ấm dần lên.

2.2 Các khí nhà kính
2.2.1 Các loại khí nhà kính chính
Mặc dù nitơ (78%), oxi (21%) và agon (0,93%)
chiếm đến 99,93% thể tích khí quyển Trái Đất,
nhưng vai trò điều chỉnh nhiệt độ của bầu
khí quyển lại thuộc về một vài trong số rất
ít những khí còn lại, đó chính là các khí nhà
kính như hơi nước (H2O), cacbon đioxit (CO2),
metan (CH4), đinitơ oxit (N2O) và các hợp chất
halocacbon (IPCC, 2007b). Các khí nhà kính
có thể phát sinh trong tự nhiên và từ hoạt động
của con người.

Nguồn phát thải
Hơi nước

Nước ở trạng thái lỏng bốc hơi tạo ra
hơi nước.
Hơi nước phát sinh do hoạt động của
con người không đáng kể. Trên thực
tế, khi nhiệt độ tăng, không khí lưu giữ
nhiều hơi nước hơn, lượng hơi nước
này tăng lên làm hiệu ứng nhà kính
mạnh hơn.

Khí
cacbon
đioxit
(CO2)

Phát thải trong quá trình hô hấp của
động thực vật, xác sinh vật phân hủy
và núi lửa phun trào.

Đặc điểm
Nồng độ: biến đổi liên tục từ vùng này
đến vùng khác. Không đáng kể ở các
vùng cực và sa mạc, và có thể lên đến
4% thể tích các khí ở các vùng nhiệt
đới nóng ẩm.
Thời gian tồn tại: 9-10 ngày trong khí
quyển (USGS, 2012).
Tác động: đóng vai trò rất quan trọng
trong việc điều chỉnh nhiệt độ trên Trái
Đất (IPCC, 2007b).
Nồng độ: Khoảng vài trăm phần triệu
thể tích.
Thời gian tồn tại: Khoảng 5-200 năm
trong khí quyển (IPCC, 2001).

53

Nguồn phát thải
Khí
cacbon
đioxit
(CO2)
(tiếp)

Hoạt động của con người góp phần
tạo ra khí CO2: Đốt nhiên liệu hóa
thạch, thay đổi sử dụng đất (như khai
hoang đất rừng cho các hoạt động
nông nghiệp, phá rừng…). Việc chặt
phá rừng làm mất nguồn hấp thụ CO2
trong khí quyển đồng thời giải phóng
khí CO2 lưu trữ trong cây khi cây chết.

Tác động: Là nguyên nhân chính gây
nên “hiệu ứng nhà kính tăng cường”
(hiệu ứng nhà kính do hoạt động của
con người gây ra).

Khí đinitơ
oxit (N2O)

Được tạo ra khi vi khuẩn phân hủy hợp
chất nitrat trong đất và đại dương.

Nồng độ: Thấp hơn nhiều so với khí
CO2.

Hoạt động của con người góp phần
tạo ra N2O: Thay đổi sử dụng đất, dùng
phân bón, đốt nhiên liệu hóa thạch...

Thời gian tồn tại: 114 năm trong bầu
khí quyển (IPCC, 2007c).

Khí metan
(CH4)

Được tạo ra do quá trình phân hủy hữu
cơ của các vi khuẩn. Có trong các mỏ
khí và than đá và ở các vùng đất ngập
nước.
Hoạt động của con người góp phần tạo
ra CH4: 2/3 lượng khí metan phát thải
trên toàn cầu là do hoạt động của con
người. Nguồn phát thải khí metan chủ
yếu là từ hoạt động khai thác mỏ (than,
dầu và khí tự nhiên), và các hoạt động
nông nghiệp như đất trồng lúa trong
thời gian ngập nước giải phóng nhiều
khí metan; và quá trình lên men thức ăn
trong dạ dày của gia súc).

Các hợp
chất
halocacbon (CFC,
HFC,
HCFC...)

Hoàn toàn do con người tạo ra.
Cho đến giữa thập kỉ 70, các chất CFC
vẫn còn được dùng phổ biến trong
công nghiệp làm lạnh và các đồ dùng
sinh hoạt như: tủ lạnh, máy điều hòa,
bình xịt côn trùng...
Từ năm 1987, cùng với sự ra đời của
Nghị định thư Montreal về các chất
làm suy giảm tầng ozon, chính phủ các
nước đã có những quy định cấm sử
dụng CFC. Từ đó các hợp chất HFC
và HCFC được sử dụng để thay thế.
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Đặc điểm

Tác động: Gây ra hiệu ứng nhà
kính cao gấp 298 lần so với khí CO2
(IPCC, 2007c).
Nồng độ: Thấp hơn khí CO2 rất nhiều.
Thời gian tồn tại: Trung bình khoảng
12 năm trong khí quyển (IPCC, 2007c).
Tác động: Có khả năng gây hiệu ứng
nhà kính cao gấp 25 lần so với khí
CO2 (IPCC, 2007c).

Nồng độ: Chiếm tỉ lệ ít nhất trong các
khí nhà kính.
Thời gian tồn tại: Có thể lên tới 1700
năm trong khí quyển (IPCC, 2007c).
Tác động: Gây ra hiệu ứng nhà kính
cao gấp hàng nghìn lần so với khí
CO2 (IPCC, 2007c).

Sự gia tăng nồng độ các khí nhà kính
từ năm 1750-2000

Từ Cách mạng Công nghiệp vào thế kỉ
19 cho đến nay, lượng khí CO2 trong khí
quyển đã tăng lên khoảng 35% - mức tăng
chưa từng có trong lịch sử tự nhiên của
Trái Đất, cụ thể là từ 280 ppm (phần triệu)
tới 379 ppm vào năm 2005 (IPCC, 2007c).
Cũng từ sau Cách mạng Công nghiệp,
lượng khí N2O trong khí quyển đã tăng
thêm 18%. Do N2O có thể tồn tại lâu trong
khí quyển, những hoạt động tạo ra N2O
ngày hôm nay vẫn sẽ gây ra hiệu ứng nhà
kính trong nhiều thập kỉ tới.
Nồng độ CH4 trong khí quyển hiện nay
tăng hơn gấp đôi so với thời kì trước Cách
mạng Công nghiệp.
Tuy các hợp chất HFC và HCFC không
làm suy giảm tầng ozon, các chất này vẫn
là khí nhà kính có khả năng gây ra hiệu
ứng nhà kính gấp hàng nghìn lần so với
CO2. Hơn nữa, với thời gian tồn tại rất dài,
các halocacbon sẽ gây ra những tác động
lâu dài tới bầu khí quyển của chúng ta.
2.2.2 “CO2 tự nhiên” có phải là loại khí
có hại?
Hoàn toàn không
“Các khí nhà kính tự nhiên” trong đó có
khí CO2 đóng vai trò rất quan trọng cho sự
sống của Trái Đất, giúp giữ ấm Trái Đất,
tạo điều kiện cho con người và các sinh
vật có thể tồn tại và phát triển. Tất cả các
loài động vật trên thế giới đều hít vào khí

O2 và thở ra khí CO2, vì đây là quá trình rất
cần thiết để cung cấp năng lượng cho mọi
hoạt động của cơ thể sống. Trung bình mỗi
lần hít thở, một người sẽ thải vào bầu khí
quyển khoảng 0,04 gam CO2. Ngược lại
với con người và các loài động vật khác,
thực vật có khả năng quang hợp dưới tác
dụng của ánh sáng Mặt Trời, chúng hấp
thụ CO2 trong không khí và tích trữ dưới
dạng đường glucozơ để phục vụ cho quá
trình sinh trưởng của mình. Ngoài ra, CO2
có thể được thải vào không khí một cách
tự nhiên do các quá trình phun trào của
núi lửa, do sự phân hủy xác động thực vật
hoặc có thể được hòa tan vào trong nước.
Tất cả các hoạt động trên là những phần
không thể thiếu của vòng tuần hoàn
cacbon, một hệ thống tuần hoàn tự nhiên
có vai trò tạo ra sự cân bằng giữa những
nguồn hấp thụ và phát thải khí CO2 vào
bầu khí quyển.
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Vòng tuần hoàn cacbon
(Nguồn: http://www.windows2universe.org/earth/
Water/co2_cycle.html)

2.2.3 Khí CO2 và cuộc Cách mạng Công
nghiệp
Mặc dù bầu khí quyển Trái Đất hiện nay tồn
tại nhiều loại khí nhà kính khác nhau, nhưng
trong đó CO2 đóng vai trò quan trọng gây ra
hiệu ứng nhà kính. Đặc biệt khí CO2 có thể tồn
tại trong bầu khí quyển tới 200 năm.
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Trước khi có cuộc Cách mạng Công
nghiệp, nồng độ khí CO2 trong khí quyển
dao động ở mức 280 phần triệu (ppm).

Việc tiêu thụ năng lượng trong các ngành
sản xuất năng lượng, công nghiệp, giao
thông vận tải, xây dựng… đóng góp phần
lớn lượng phát thải khí nhà kính:

Sau cuộc Cách mạng Công nghiệp, nồng
độ đó đã tăng liên tục lên đến 380 ppm.
Hiệu ứng nhà kính do khí CO2 gây ra quá
mức cần thiết khiến nhiệt độ bề mặt địa cầu
tăng nhanh, kéo theo nhiều tác động tiêu
cực cho đời sống trên Trái Đất.

Sản xuất năng lượng: 25,9%.
Giao thông vận tải: 13,1%.
Công nghiệp: 19,4%.
Sử dụng năng lượng trong các tòa
nhà (thương mại và dân cư): 7,9%.

Ngưỡng BĐKH nguy hiểm là khi nhiệt
độ tăng thêm khoảng 2oC, nồng độ khí
nhà kính tăng trên 450 ppm CO2 tương
đương, khi đó tình trạng môi trường sinh
thái bị hủy hoại ở mức không thể khắc
phục được.

Hoạt động lâm nghiệp: Phá rừng, phân
hủy sinh khối bề mặt (sau phá rừng), cháy
rừng… đóng góp khoảng 17,4%.
Hoạt động nông nghiệp: Làm đất, phân
bón, các chất thải nông nghiệp… khoảng
13,5%.

Theo các báo cáo của Ban Liên Chính phủ về
BĐKH, hàm lượng các khí nhà kính cơ bản
đều tăng lên rõ rệt trong những thập kỉ gần
đây. Trong đó, các hoạt động của con người
đóng góp vào lượng phát thải khí nhà kính
năm 2004 như sau:

Các hoạt động khác (quản lí rác thải và
nước thải…): 2,8%.

b)

Triệu tấn CO2 tương đương/ năm

60

a)

N2O 8%

49.0

50

44.7
35.6
28.7

CO2 (khác 3%)

10
1970

1980

1990

Lâm nghiệp
17,40%
Nông nghiệp
13,40%

c)

Năng lượng
25,90%
Giao thông
13,10%

Công nghiệp
13,40%

2000 2004

Phát thải CO2 do đốt nhiên liệu hóa thạch và những nguồn khác

CO2 do mất rừng, phân hủy hữu cơ và từ than bùn

Phát thải CH4 từ nông nghiệp, chất thải và năng lượng

Phát thải N2O từ nông nghiệp và các nguồn khác

Nguồn phát thải các khí nhà kính năm 2004
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Chất thải và
nước thải 2,80%

CO2 (đốt
nhiên liệu hóa
thạch) 57%

CO2 (phá rừng,
phân hủy sinh
khối bề mặt) 17%

20

0

CH4 14%

39.4

40
30

Các khí F 1%

Các khí F

Các tòa nhà ở và
thương mại 7,90%

2.2.4 Ai góp phần phát thải khí nhà kính nhiều nhất?
10 nước đứng đầu về phát thải cacbon đioxit năm 2009,
theo quốc gia (bảng trái) và theo đầu người (bảng phải) (EIA, 2009)
Tổng mức phát thải
cacbon đioxit
tổng quốc gia
(triệu tấn CO2)

Quốc gia

Mức phát thải
cacbon đioxit
theo đầu người
(tấn CO2)

Quốc gia

Trung Quốc

7706,826

Gibraltar

151,9837

Hoa Kỳ

5424,53

Quần đảo Virgin,
Hoa Kỳ

113,7142

Ấn Độ

1591,126

Qatar

76,37635

Liên bang Nga

1556,661

Netherlands Antilles

44,76122

Nhật Bản

1097,965

Bahrain

42,55268

Đức

765,5618

Các tiểu vương
quốc Ả Rập thống
nhất

40,30058

Canada

540,9669

Trinidad và Tobago

38,60476

Iran

528,6026

Singapore

33,56964

Hàn Quốc

528,1344

Kuwait

31,0765

Vương quốc Anh

519,944

Montserrat

28,85417

Kết quả kiểm kê khí nhà kính của Việt Nam
năm 1994 và 2000 theo lĩnh vực (BTNMT, 2010)
(Đơn vị: nghìn tấn CO2 tương đương)
Năm

1994

2000

Ngành

Phát thải

%

Phát thải

%

Năng lượng

25.637,09

24,7

52.773,46

35,0

Các quá trình công nghiệp

3.807,19

3,7

10.005,72

6,6

Nông nghiệp

52.450,00

50,5

65.090,65

43,1

Thay đổi sử dụng đất

19.380,00

18,6

15.104,72

10,0

Chất thải

2.565,02

2,5

7.925,18

5,3

103.839,30

100

150.899,73

100

Tổng
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2.2.5 Dấu chân cacbon
Khi sản xuất hay sinh hoạt, nhiều hoạt động
của con người sẽ phát thải ra một lượng
cacbon đioxit và các khí nhà kính khác. Ví dụ:
Đi ô tô sẽ thải ra lượng khí nhà kính thấp hơn
máy bay, điện sản xuất từ năng lượng Mặt
Trời sẽ thải ra lượng khí nhà kính thấp hơn
nhiều so với điện sản xuất từ than.
Để đo lường lượng khí nhà kính mà con người
hay một quốc gia thải ra, người ta đưa ra khái
niệm “dấu chân cacbon”. Dấu chân cacbon
là tổng lượng khí nhà kính mà con người
tạo ra trong hoạt động sinh sống và sản xuất
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hàng ngày, được tính bằng lượng (tấn) khí
CO2 tương đương (gồm khí CO2 và các khí
nhà kính khác quy ra mức tương đương với
CO2). Dấu chân cacbon của một người (hay
một quốc gia) là tổng tất cả các phát thải CO2
được tạo ra bởi hoạt động của người (quốc
gia) đó trong một khoảng thời gian nhất định
(thường là một năm).
Việc tính toán dấu chân cacbon sẽ giúp chúng
ta hiểu rõ các hoạt động sinh sống và sản xuất
của con người tác động ra sao tới biến đổi khí
hậu, từ đó sẽ giúp kiểm soát và giảm thiểu các
tác động tiêu cực.

Chủ đề 3: Tác động của biến đổi khí hậu
trên thế giới và tại Việt Nam
Nhiệt độ
tăng
Nước biển
dâng

Băng tan

BIỂU
HIỆN
Thiên tai khắc
nghiệt, khó dự
đoán

Thời tiết biển đổi
thất thường

BIẾN ĐỔI
KHÍ HẬU
Khai thác, sử
dụng nhiên liệu
hóa thạch

Lãng phí
năng
lượng

Xâm nhập
mặn

Sử dụng đất
không hợp lí
Chặt phá
rừng,
đốt rừng

NGUYÊN
NHÂN

Sử dụng hợp chất
halocacbon trong công
nghệ làm lạnh

Chăn nuôi
gia súc
không bền
vững

Sử dụng
phân bón
hóa học
quá mức

Mất rừng, suy
thoái rừng

Thiếu nước
sạch

Giảm năng
suất cây trồng

Thiếu
lương thực

Biến đổi hệ
sinh thái

TÁC
ĐỘNG
Phát sinh
dịch bệnh

Phá hủy hạ tầng
giao thông, du lịch

Sơ đồ nguyên nhân, biểu hiện và tác động của biến đổi khí hậu

3.1 Tác động của BĐKH
3.1.1 Tác động của BĐKH trên thế giới
BĐKH tác động lên mọi thành phần của Trái
Đất bao gồm cả môi trường tự nhiên, môi
trường xã hội và sức khỏe của con người. Tuy
nhiên có thể nhận thấy hai mức độ ảnh hưởng
của BĐKH được nêu dưới đây (UNESCO,
2010).
Những tác động sơ cấp do ảnh hưởng của việc
tăng nhiệt độ trong môi trường tự nhiên như:
Các sông băng tan chảy nhanh hơn dự
đoán.
Mực nước biển toàn cầu đang tăng lên,
đặc biệt là ở các vùng đồng bằng châu thổ
thấp và các quốc đảo nhỏ.
Số lượng các siêu bão cấp 4 và 5 tăng
gần gấp đôi trong 30 năm qua.

Bên cạnh đó do cuộc sống của chúng ta phụ
thuộc rất nhiều vào môi trường tự nhiên như
nước, thực phẩm, hàng hóa, giao thông, năng
lượng, công ăn việc làm…, những tác động sơ
cấp kể trên trở nên trầm trọng hơn và tạo ra
những tác động thứ cấp ảnh hưởng đến những
nguồn tài nguyên mà chúng ta cần như:
Nguồn nước: Hạn hán, và tác động liên
quan đến chất lượng nước và nguồn cung
cấp nước.
Thực phẩm: Năng suất và chất lượng chăn
nuôi và trồng trọt bị tác động bởi thiên tai,
dịch bệnh, chất lượng đất…
Hệ sinh thái: Tác động tới các khu bảo tồn
quốc gia, khu bảo tồn đa dạng loài, rừng
tự nhiên và rừng trồng.
Sức khỏe: Các bệnh truyền nhiễm và các
bệnh liên quan đến nhiệt độ.
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3.1.2 BĐKH tác động tới Việt Nam như thế
nào?
Theo đánh giá của Ngân hàng Thế giới (2007),
Việt Nam là một trong các nước sẽ bị ảnh
hưởng nghiêm trọng của BĐKH và nước biển
dâng, trong đó đồng bằng sông Hồng và đồng
bằng sông Cửu Long sẽ bị những ảnh hưởng
nặng nề. Theo tính toán trong kịch bản biến đổi
khí hậu, nước biển dâng cho Việt Nam năm
2009, nếu nước biển dâng 3 m sẽ có khoảng
25% dân số bị ảnh hưởng trực tiếp và tổn thất
khoảng 25% GDP.
Tác động đến mực nước biển
Việt Nam có bờ biển dài 3.260 km. Trên 80%
diện tích đồng bằng sông Cửu Long và trên
30% diện tích đồng bằng trên hệ thống sông
Hồng - Thái Bình có độ cao dưới 2,5 m so với
mặt biển. Đây là những khu vực sẽ chịu ảnh
hưởng lớn nhất khi nước biển dâng, đặc biệt
là vùng đồng bằng sông Cửu Long. Không chỉ
lấy mất đất khiến người dân phải sơ tán, nước
biển dâng còn làm đất nhiễm mặn và thoái hóa
dẫn đến không canh tác được.
Theo kịch bản BĐKH, diện tích bị ngập nếu
mực nước biển dâng lên tương ứng như sau:
-

-

-
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Nước biển dâng 0,25 m: Diện tích ngập
lên đến trên 14% ở các tỉnh đồng bằng
sông Cửu Long; 12% ở thành phố Hồ Chí
Minh và 5% ở Thừa Thiên Huế. Các khu
vực khác hầu như không bị ngập.
Nước biển dâng 0,5 m: Diện tích ngập
lên đến 32% ở các tỉnh đồng bằng sông
Cửu Long; 15% ở thành phồ Hồ Chí Minh
và 5,6% ở Thừa Thiên Huế. Các khu vực
khác hầu như không bị ngập.
Nước biển dâng 1 m: Diện tích ngập lên
đến 67% ở các tỉnh đồng bằng sông Cửu
Long; 21% ở thành phồ Hồ Chí Minh;
11,2% ở đồng bằng sông Hồng; 7,1% ở
Thừa Thiên Huế; 5,7% ở Bà Rịa - Vũng
Tàu. Ở Hà Tĩnh, Quảng Ninh, Quảng Bình,
Đồng Nai có 1-2,5% diện tích bị ngập. Ở
các tỉnh ven biển khác, diện tích bị ngập
chưa đến 1% và riêng Ninh Thuận hầu
như chưa bị ảnh hưởng.

Hàng loạt các ngành kinh tế chịu tác động như:
Nông nghiệp: Thu hẹp đất canh tác do bị
ngập mặn, xói mòn…
Lâm nghiệp: Hệ sinh thái suy giảm.
Thủy sản: Tài nguyên biển và ven biển bị
suy giảm, nước biển xâm nhập sâu vào
đất liền giết chết nhiều loại động thực vật
nước ngọt.
Giao thông vận tải: Ảnh hưởng cả đường
bộ, đường thủy, đường sắt, bến cảng…
Du lịch: Mất bãi tắm, thu hẹp địa điểm
thăm quan và lưu trú cho du khách…
Tác động đến các hệ sinh thái tự nhiên và
đa dạng sinh học (Võ Quý, 2009)
Đa dạng sinh học là nguồn tài nguyên quý giá
của đất nước. Tuy nhiên BĐKH đang làm thay
đổi diện mạo của các hệ sinh thái.
Ranh giới của các vùng sinh thái bị thay đổi:
Các kiểu rừng nguyên sinh, thứ sinh ở
Việt Nam có thể dịch chuyển, mở rộng
hoặc thu hẹp.
Nhiều loài côn trùng, chim và cá đã di cư
sang những vùng sinh sống khác.
Các loài sinh vật thay đổi dần cách thức sinh
tồn của mình:
Nhiều loài cây, côn trùng, chim và cá đã
chuyển dịch lên phía bắc và lên các vùng
cao hơn.
Nhiều loài thực vật nở hoa sớm hơn.
Nhiều loài chim đã bắt đầu mùa di cư
sớm hơn.
Nhiều loài động vật đã vào mùa sinh sản
sớm hơn.
Nhiều loài côn trùng đã xuất hiện ở khu
vực khí hậu lạnh.
Sâu bệnh phát triển phá hoại cây trồng.
Các nhà khoa học nhận thấy nhiều loài cây
trên dãy Hoàng Liên Sơn đang phải “sơ tán”
lên cao hơn để tồn tại. Ví dụ như loài thông
Vân San Hoàng Liên - một loài chỉ tìm thấy duy

nhất tại đây (đặc hữu), trước đây sinh trưởng
ở độ cao 2.200-2.400 m, nay chỉ có thể gặp ở
độ cao 2.400-2.700 m.
Thiên tai và các hiện tượng thời tiết cực đoan
Các hiểm họa thiên tai và hiện tượng thời tiết
cực đoan xảy ra thường xuyên, khắc nghiệt
và bất thường hơn như mưa lớn, lũ lụt, khí
nóng, bão, hạn hán, hỏa hoạn, nhiễm mặn,
bệnh dịch... Ảnh hưởng của chúng khó có thể
kiểm soát được.
Bão: Trong những năm gần đây, các cơn
bão có cường độ mạnh với mức độ tàn phá
nghiêm trọng đã xuất hiện nhiều hơn tại Việt
Nam. Các cơn bão có xu hướng chuyển dịch
về phía nam, mùa bão kéo dài hơn, kết thúc
muộn hơn, và khó lường trước. Nguyên nhân
là do các cơn bão được hình thành từ những
vùng nước ấm, không khí ẩm ướt và gió hội
tụ. Chính vì vậy, khi nhiệt độ bề mặt của đại
dương tăng do sự gia tăng nhiệt độ của Trái
Đất, các cơn bão càng dễ hình thành hơn và
có khả năng lấy được nhiều năng lượng từ đại
dương hơn để trở thành các cơn bão lớn và/
hoặc siêu bão.
Lũ lụt và hạn hán: Nhiệt độ tăng làm cho mưa
trở nên thất thường, phân bố lượng mưa ở
các vùng có sự thay đổi. Những vùng mưa
nhiều, lượng mưa càng nhiều hơn, cường độ
mưa lớn hơn. Các vùng hạn càng khô hạn
hơn. Hạn hán trong mùa hanh khô làm tăng
nguy cơ cháy rừng.
Tác động đến tài nguyên nước
Mặc dù là quốc gia có nguồn tài nguyên nước
phong phú, Việt Nam có nguy cơ phải đối mặt
với tình trạng khan hiếm nước, do phần lớn
lượng nước mặt chảy qua Việt Nam phụ thuộc
rất nhiều vào các nước láng giềng. Theo dự
báo hơn 8,4 triệu người ở Việt Nam có thể bị
ảnh hưởng (ADB, 2009) do tổng lượng dòng
chảy của sông Hồng và sông Cửu Long sẽ bị
suy giảm.
BĐKH cùng với nước biển dâng làm thay đổi
sự phân bố tài nguyên nước. Những thay đổi

về chế độ mưa có thể gây lũ lụt nghiêm trọng
vào mùa mưa và hạn hán vào mùa khô.
Hạn hán dẫn đến tình trạng thiếu nước cho
các hoạt động nông nghiệp. Nó cũng dẫn
đến tình trạng thiếu điện nghiêm trọng. Mùa
hè năm 2010, nhiệt độ cao khiến nhu cầu về
điện tăng. Hạn hán đã dẫn đến tình trạng thiếu
nước ở các đập thủy điện, gây thiếu điện trên
phạm vi cả nước, đặc biệt là ở các thành phố
lớn như Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh.
Nguồn cung cấp nước ngọt cũng sẽ trở nên
hạn hẹp do nguồn nước ngầm bị nhiễm mặn
khi nước biển dâng.
Tác động đến sản xuất nông nghiệp và an
ninh lương thực
Tăng nguy cơ thu hẹp diện tích đất nông
nghiệp. Hàng chục ngàn hecta diện tích
đất canh tác ở vùng đất thấp đồng bằng
ven biển, đồng bằng sông Hồng và đồng
bằng sông Cửu Long đã và đang bị xâm
nhập mặn do nước biển dâng cũng như
do hạn hán vào mùa khô, gây ảnh hưởng
lớn đến sản xuất nông nghiệp và an ninh
lương thực quốc gia.
Nhiệt độ tăng, thời gian hạn hán kéo dài,
dịch bệnh lây lan, cỏ dại và sâu bệnh phát
triển có thể khiến cho năng suất cây trồng
suy giảm.
Gia súc và gia cầm có nhiều nguy cơ mắc
dịch bệnh trên diện rộng.
Đồng cỏ chăn nuôi bị ảnh hưởng bởi thay
đổi mùa sinh trưởng.
Sự gia tăng các thiên tai khiến cho nhiều địa
phương bị mất trắng mùa màng và gia súc.
Tất cả những khó khăn này làm tăng rủi ro
trong nông nghiệp, đẩy giá lương thực lên
cao làm tình trạng đói nghèo càng trở nên
nghiêm trọng.
Việt Nam vẫn là một nước nông nghiệp với
75% dân số sống bằng nông nghiệp. Cuộc
sống của người dân vẫn còn phụ thuộc nhiều
vào điều kiện tự nhiên và hoạt động sản xuất
nông nghiệp còn phụ thuộc nhiều vào thời tiết.
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Sự gia tăng của các thiên tai đã ảnh hưởng
trực tiếp tới hoạt động sản xuất, như đợt rét
kéo dài 33 ngày năm 2008 đã làm chết 33.000
con trâu bò và thiệt hại hàng chục ngàn hecta
lúa đã cấy và mạ non.
Tác động đến sức khỏe
Nhiệt độ ấm hơn khiến cho các loài côn
trùng gây bệnh và kí sinh trùng như muỗi
xuất hiện ở những vùng mới đem theo các
bệnh truyền nhiễm như sốt rét và sốt xuất
huyết.
Thiếu nước, nắng nóng cũng gia tăng
nguy cơ mắc bệnh, thậm chí tử vong liên
quan đến nguồn nước và nắng nóng.
Khi nhiệt độ tăng lên, gánh nặng suy dinh
dưỡng, tiêu chảy, các bệnh tim, phổi và
các bệnh lây nhiễm tăng theo. Các hậu quả
tiêu cực về sức khỏe xảy ra nhiều nhất ở
các khu vực có điều kiện sống thấp, trong
đó người nghèo, người cao tuổi, phụ nữ
và trẻ em, đặc biệt ở vùng ven biển, chịu
rủi ro cao.
Tổ chức Y tế Thế giới ước tính 150.000 ca tử
vong hàng năm là do ảnh hưởng của BĐKH,
một nửa trong số đó là ở châu Á - Thái Bình
Dương (WHO, 2005).
Tác động đối với năng lượng, công nghiệp,
giao thông vận tải và xây dựng
Những hoạt động công nghiệp dễ bị tổn
thương nhất sẽ xảy ra ở dải ven biển và
những vùng đồng bằng châu thổ thường
bị lũ lụt, nơi mà nền kinh tế của nó phụ
thuộc chặt chẽ vào tài nguyên khí hậu
nhạy cảm và những nơi dễ xảy ra các hiện
tượng thời tiết cực đoan, nhất là những
vùng đang đô thị hóa nhanh.
Nhiệt độ tăng cùng với số ngày nắng nóng
tăng lên làm tăng nhu cầu tiêu thụ năng
lượng để làm mát và thông gió trong các
hoạt động công nghiệp, giao thông và
dân dụng, nhất là ở các thành phố, khu
công nghiệp.
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Những thay đổi trong phân bố mưa, bốc
hơi ảnh hưởng đến tài nguyên nước sẽ
tác động đến các hoạt động của các hồ
chứa và nguồn năng lượng thủy điện.
Nước biển dâng, thiên tai, nhất là bão, mưa
lớn, ngập lụt ảnh hưởng đến các dàn khoan
và hệ thống vận chuyển dầu khí trên biển, các
công trình xây dựng năng lượng, cảng biển,
giao thông, dân dụng ở ven biển.

3.2 Ai bị ảnh hưởng nhiều nhất bởi
BĐKH - Người nghèo và các đối
tượng dễ bị tổn thương khác
Người nghèo - Họ là ai?
Nghèo đói là vấn đề không của riêng quốc gia
nào mà là vấn đề chung của cả thế giời. Có rất
nhiều quan điểm khác nhau về nghèo, nhưng
tựu chung thì: “Nghèo là trạng thái con người
không duy trì được những nhu cầu (cả về vật
chất và tinh thần) của mình ở mức tối thiểu”.
Để xác định người nghèo, có nơi sử dụng các
thước đo về mức thu nhập, sở hữu tài sản, hay
cơ hội họ được hưởng các dịch vụ xã hội cơ
bản… Và có các chuẩn nghèo khác nhau giữa
các khu vực, thời kì và cả tiêu chuẩn đánh giá
của các tổ chức.
Ngân hàng Thế giới cũng đưa ra hai chuẩn
nghèo là 1 đô la Mỹ/ngày và 2 đô la Mỹ/ngày
để đảm bảo tính so sánh quốc tế. Căn cứ theo
chuẩn nghèo là 1 đô la Mỹ/ngày thì nước ta
có 13,1% dân số là người nghèo, theo chuẩn
2 đô la Mỹ/ngày thì con số đó là 58,5% (tức là
hơn một nửa dân số không có được 40.000
đồng/ngày).
Ở nước ta, việc xác định đói nghèo được căn
cứ theo thu nhập bình quân. Theo Quyết định
09/2011/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về
việc ban hành chuẩn hộ nghèo, hộ cận nghèo
áp dụng cho giai đoạn 2011-2015, chúng ta có
thể sử dụng từ “người nghèo” cho những người
có mức thu nhập bình quân từ 400.000 đồng/
tháng (đối với khu vực nông thôn), và 500.000
đồng/tháng (đối với khu vực thành thị).

Ai là người dễ bị tổn thương? Tại sao họ dễ
bị tổn thương?

Dễ bị tổn thương (hay tình trạng dễ bị tổn
thương) là gì?

Một người hay một nhóm người được gọi là
dễ bị tổn thương khi cần được hỗ trợ để sống
độc lập bằng chính nguồn lực của mình (sức
khỏe, kiến thức…) và tham gia an toàn, tích
cực vào cộng đồng.

Trong bối cảnh BĐKH thì tình trạng dễ bị tổn
thương được hiểu là những đặc điểm hoặc
điều kiện có tác động bất lợi đến cá nhân,
cộng đồng trong việc đối phó với thiên tai.

Trên thực tế, người dễ bị tổn thương là người
có một hoặc nhiều đặc điểm sau đây:
-

Không có khả năng tự chủ về kinh tế (trẻ
em, người già, phụ nữ…).

-

Yếu về thể chất và cần sự trợ giúp của
người khác (phụ nữ mang thai, người bị
bệnh, người khuyết tật, người có HIV…).

-

Ít có cơ hội tiếp cận thông tin, các hoạt
động xã hội và các dịch vụ cơ bản (người
dân tộc thiểu số, người ở vùng sâu vùng
xa, người khuyết tật…).

Họ dễ bị tổn thương bởi khả năng chống đỡ
yếu với những ảnh hưởng tâm lí từ điều kiện
bên ngoài và rất dễ trở thành người nghèo khi
có các chấn động làm ảnh hưởng đến sinh kế
của họ.

Dễ bị tổn thương có thể thể hiện trên các mặt
của phát triển bền vững:
-

Kinh tế: thu nhập thấp không đủ hoặc chỉ
vừa đủ đáp ứng các nhu cầu cơ bản trong
sinh hoạt; cơ sở vật chất thiếu thốn, tạm
bợ; thiếu khả năng được đáp ứng các dịch
vụ công cộng cơ bản (y tế, giáo dục, nước
sạch...), v.v…

-

Xã hội: ít tham gia vào các tổ chức đoàn
thể cũng như hoạt động cộng đồng tại địa
phương; địa vị xã hội thấp...

-

Môi trường: sinh sống nhiều đời tại những
khu vực dễ bị tổn thương do tác động
bởi thiên tai; chịu ảnh hưởng từ việc xả
thải trong các hoạt động kinh tế tại địa
phương…

-

Thái độ: tâm lí tự ti, bi quan, thiếu sự đoàn
kết với tập thể...

Tác động của BĐKH với các nhóm đối tượng dễ bị tổn thương (HCTĐ, 2009)
(Người nghèo, Người cao tuổi, Trẻ em, Phụ nữ, Người khuyết tật,
Người nhiễm HIV/AIDS, Người dân tộc thiểu số)

Đối tượng

Trẻ em

Những yếu tố góp phần vào
tình trạng dễ bị tổn thương
Yếu tố chủ quan

Yếu tố khách quan

Không có sức khỏe
như người lớn.
Sự tò mò có thể dẫn
đến các hoàn cảnh
rủi ro.

Môi trường văn hóa
thiếu sự sàng lọc và
quản lí khiến trẻ dễ
bị cám dỗ bởi những
luồng văn hóa không
lành mạnh.

Không có nhiều kinh
nghiệm như người
lớn.

Nhu cầu vui chơi, giải
trí lành mạnh của trẻ
chưa được đáp ứng.

Khả năng

Có thể đóng góp hỗ trợ
gia đình và cộng đồng
khi diễn ra những tác
động đầu tiên và sau
thảm họa.
Trẻ lớn hơn có thể
chăm sóc trẻ nhỏ.
Mạng lưới hỗ trợ các
bạn cùng lứa tuổi.
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Đối tượng

Trẻ em
(tiếp)

Những yếu tố góp phần vào
tình trạng dễ bị tổn thương
Yếu tố chủ quan

Yếu tố khách quan

Ít có khả năng kiểm
soát cảm xúc và có
thể trải qua các tác
động tâm lí do các
hoàn cảnh khó khăn
gây ra.

Chưa được coi trọng
và tin tưởng bởi người
lớn (cha mẹ, thầy
cô…).

Nhân cách chưa ổn
định nên dễ bị lôi kéo
vào những hành vi
lệch chuẩn có ảnh
hưởng xấu đến bản
thân, gia đình và cộng
đồng.

Hệ thống giáo dục
chưa đảm bảo cho
trẻ sự phát triển toàn
diện về cả thể chất lẫn
tinh thần (quá nặng về
kiến thức sách vở, nhẹ
về phát triển kĩ năng
sống).

Khả năng

Có thể tổ chức các đội
tình nguyện thúc đẩy
việc bảo vệ an toàn
của trẻ em ở trường
học và cộng đồng.
Khả năng
nhanh.

học

hỏi

Rất tự nhiên, trẻ em
linh hoạt hơn so với
người lớn trong tưởng
tượng và suy nghĩ
rộng hơn ngoài cách
nghĩ bó hẹp thông
thường.
Có khả năng đóng góp
vào việc phát triển kinh
tế gia đình, giúp đỡ
người cao tuổi trong
sinh hoạt hàng ngày
đặc biệt là trong đời
sống tinh thần.

Phụ nữ

Các yếu tố thể chất:
thai nghén, thể lực.
Các nhu cầu về sức
khỏe sinh sản (thai
nghén, sinh con, sức
khỏe phụ khoa).
Cơ hội việc làm khác
nhau và tiền lương
thấp hơn so với nam
giới.
Hạn chế về cơ hội học
tập và làm việc trong
thời kì thai sản. Do
đó ít cơ hội tham gia
vào các hoạt động lao
động được trả lương
cao.

Việc hạ thấp giá trị của
phụ nữ/thiếu nữ trong
văn hóa ở một số
vùng. (Ví dụ: tư tưởng
trọng nam khinh nữ ở
các nước Á Đông.)
Kì thị xã hội đối với
những phụ nữ đơn
thân (như góa bụa,
chủ hộ gia đình).
Ít cơ hội hơn để nêu
lên những lo ngại của
bản thân.
Chịu nhiều áp lực
từ gia đình, từ trách
nhiệm với các thành
viên trong gia đình.
Thiếu cơ hội tiếp cận
với các dịch vụ xã hội.
Là nạn nhân của bạo
lực gia đình.
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Nhạy cảm với những
thay đổi của môi
trường sống.
Phụ nữ là người có
vai trò chính trong
công tác ứng phó và
khôi phục hậu quả của
thiên tai.
Phụ nữ không phải
là những người phụ
thuộc về kinh tế mà là
những người trực tiếp
sản xuất, trực tiếp làm
công tác xã hội và có
thu nhập.
Phụ nữ nắm giữ những
hiểu biết riêng về giới
có ý nghĩa quan trọng
đối với việc ra quyết
định.

Đối tượng

Những yếu tố góp phần vào
tình trạng dễ bị tổn thương
Yếu tố chủ quan

Người
khuyết tật
(NKT)

Không có/ít khả năng
tiếp cận được với các
nguồn lực hỗ trợ.
Dễ bị tổn hại sức khỏe
bởi các yếu tố từ môi
trường bên ngoài.

Yếu tố khách quan
Kì thị xã hội.
Thiếu cơ hội học tập
và làm việc như những
người bình thường.
Bị phân biệt đối xử.

Tâm lí mặc cảm, tự ti
về bản thân.

Ít cơ hội giao tiếp, kết
bạn, lập gia đình.

Trình độ học vấn thấp.

Thiếu các cơ sở hạ
tầng hỗ trợ (ví dụ: lối
đi dành cho người ngồi
xe lăn, cửa dành riêng
cho NKT lên xuống xe,
các hỗ trợ viên chưa có
kinh nghiệm và kỹ năng
hỗ trợ NKT).

Hạn chế về lựa chọn
sinh kế. Nhìn chung
thu nhập của người
khuyết tật thường
thấp.
Hạn chế trong việc
tiếp cận với dịch vụ xã
hội (thiếu những hành
động cụ thể của các
tổ chức liên quan đến
giảm thiểu tác hại của
thiên tai đối với NKT).
Hạn chế trong việc tiếp
cận thông tin (thiếu
kiến thức về dấu hiệu
cảnh báo sớm; thiếu
kênh thông tin đặc
thù cho NKT - người
khiếm thính và khiếm
thị).

Khả năng

Trong các hoạt động
ứng phó với thiên tai
như sơ tán, cứu hộ, cứu
trợ: phải lệ thuộc vào
các thành viên trong
gia đình; nơi trú ẩn và
các dụng cụ không phù
hợp với NKT do đó ảnh
hưởng tới sức khỏe và
sinh hoạt của NKT.

Có thể huy động để
nâng cao nhận thức và
phổ biến thông tin về
BĐKH.
Duy trì mạng lưới xã
hội.
Đóng góp ý kiến cho
việc xây dựng các
chính sách hỗ trợ NKT.
Có thể đóng vai trò
quan trọng trong ứng
phó thảm họa và các
hoạt động cứu trợ (như
làm nhân viên hỗ trợ…)
Có thể dựa vào kinh
nghiệm của NKT để
lên kế hoạch cho các
cộng đồng an toàn hơn
(một cộng đồng có mọi
thành phần tham gia an
toàn hơn cho tất cả mọi
người sống ở đó).

Không biết về quyền
của mình (và một bộ
phận trong xã hội cũng
không biết về quyền
của người khuyết tật).

Dân tộc
thiểu số

Thiếu tiếp cận giáo
dục, thông tin và kĩ
năng.
Mức nghèo cao.

Thường sống ở các
vùng sâu, xa xôi và hẻo
lánh nên khó có cơ hội
tiếp cận các dịch vụ xã
hội.

Thông hiểu điều kiện
tự nhiên của khu vực
sống.
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Đối tượng

Dân tộc
thiểu số
(tiếp)

Những yếu tố góp phần vào
tình trạng dễ bị tổn thương
Yếu tố chủ quan

Yếu tố khách quan

Thu nhập phụ thuộc
vào điều kiện thời tiết
và môi trường.

Cơ sở hạ tầng kém
phát triển.

Thiếu hiểu biết về
ngôn ngữ phổ thông.
Hạn chế nhận thức về
vai trò của giáo dục.
Chưa biết cách và
chưa mạnh dạn làm
kinh tế.
Phụ thuộc nhiều vào
môi trường tự nhiên.

Người cao
tuổi

Thể trạng yếu.
Sức khỏe kém.
Bất an về tài chính.
Có thể không muốn
rời khỏi nhà.
Thiếu tiếp cận với
thông tin.

Người
nghèo

Sinh kế kém đa dạng.
Thiếu định hướng,
chiến lược dài hạn
Hứng chịu nhiều thiên
tai.
Cộng đồng chưa nhìn
nhận đúng về người
dân tộc thiểu số (thái
độ thiếu tôn trọng,
chưa thừa nhận khả
năng).
Thiếu các cơ hội cho
người cao tuổi tham
gia vào các hoạt động
cộng đồng.
Thái độ thiếu tích cực
của cộng đồng (người
cao tuổi chỉ nghỉ ngơi
chứ không đóng góp
được gì).

Không
muốn
trở
thành một gánh nặng
của con cái, do vậy
có thể không dễ dàng
chấp nhận sự giúp đỡ
từ con cái.

Thiếu cơ hội tiếp cận
các dịch vụ xã hội
(chăm sóc sức khỏe,
vui chơi giải trí).

Thiếu kĩ năng.

Điều kiện sinh hoạt
yếu kém.

Nhận thức chưa cao.
Không đủ khả năng
về vật chất.
Nguy cơ mắc các
bệnh cao.
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Xã hội ít có hiểu biết
về các phong tục tập
quán của một số dân
tộc thiểu số.

Không có khả năng
tiếp cận và sử dụng
các dịch vụ xã hội.

Khả năng

Sống gần gũi với thiên
nhiên, có nơi trú ẩn tự
nhiên tốt.
Bản sắc văn hóa
phong
phú
được
truyền từ đời này qua
đời khác.
Tính cộng đồng cao,
mức độ hỗ trợ lẫn
nhau tốt.
Có kiến thức sử dụng
các nguyên vật liệu địa
phương.
Huy động sức mạnh
cộng đồng.
Kiến thức bản địa về
ứng phó với thiên tai.
Nhạy cảm với những
thay đổi của thời tiết.
Có
kinh
nghiệm
trong nhiều lĩnh vực
của cuộc sống, kinh
nghiệm giải thích thảm
họa.
Hiểu biết về lịch sử.
Có ảnh hưởng đến
cộng đồng.
Là những chuyên gia
giỏi trong một số lĩnh
vực, ngành nghề.
Có khả năng liên kết.
Sẵn sàng chia sẻ và
đùm bọc.
Chăm chỉ.
Tiết kiệm.
Mềm dẻo trong tìm
kiếm sinh kế.

Đối tượng

Những yếu tố góp phần vào
tình trạng dễ bị tổn thương
Yếu tố chủ quan

Yếu tố khách quan
Thích ứng nhanh với
môi trường sống mới.

Người
nghèo
(tiếp)

Người
nhiễm HIV/
AIDS

Khả năng

Người nghèo ở đô thị
thường có học vấn tốt
hơn ở các vùng.

Dễ bị kích động, lôi
kéo.
Chi phí chữa bệnh
cao.
Sức khỏe kém, dễ bị
ảnh hưởng bởi môi
trường.

Xã hội kì thị, cô lập.
Không có cơ hội sử
dụng các dịch vụ xã
hội (chăm sóc sức
khỏe, vui chơi giải
trí…).

Có khả năng tư duy trí
tuệ và lao động như
những người bình
thường.

Tự ti, mặc cảm.
Suy giảm về thể chất
và tinh thần.
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Chủ đề 4: Ứng phó với biến đổi khí hậu
4.1 Chiến lược ứng phó với BĐKH
BĐKH là một vấn đề toàn cầu tác động lên
tất cả các quốc gia và lên toàn thể chúng ta.
Nó đã trở thành một “tình huống khẩn cấp” và
thế giới chỉ còn chưa đầy một thập kỉ để thay
đổi tình hình. Nếu lựa chọn hành động ngay
hôm nay, chúng ta có thể tránh được nguy cơ
thảm họa khí hậu của thế kỉ 21 cho các thế hệ
tương lai.
Tất cả các nước đều phải thực hiện cả hai
chiến lược ứng phó với BĐKH.

-

Giảm nhẹ BĐKH là ngăn chặn sự nóng
lên toàn cầu thông qua việc giảm phát thải
khí nhà kính.

-

Thích ứng với BĐKH bao gồm tất cả
những hoạt động, những điều chỉnh trong
hoạt động của con người để thích nghi và
tăng cường khả năng chống chịu của con
người trước tác động của BĐKH và khai
thác những mặt thuận lợi của nó.

ỨNG PHÓ VỚI
BĐKH
GIẢM NHẸ

Tiết kiệm nước

THÍCH ỨNG
Dạy bơi cho
trẻ em, phụ nữ
ở vùng lũ

Tắt điện khi
không sử dụng
Ăn nhiều
rau xanh

Trồng cây
xanh

Hạn chế dùng
túi ni lông

Sử dụng đèn
compact

Giảm thiểu
phát thải khí
nhà kính
Tận dụng
năng lượng
Mặt Trời
Đi bộ, xe đạp
hoặc xe buýt

Cải tạo
hệ thống
thủy lợi

Thay đổi
các giống cây
chịu hạn, chịu lụt

Thay đổi lịch
mùa vụ và các kỹ
thuật canh tác

Xây dựng và
củng cố hệ thống
đê biển
Hạn chế
tăng dân số

Sơ đồ các hoạt động ứng phó với biến đổi khí hậu
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Ví dụ:
Các biện pháp thích ứng

Các biện pháp giảm nhẹ
-

Nâng cao hiệu quả sử dụng
năng lượng: sử dụng các thiết
bị tiết kiệm năng lượng và hiệu
suất cao, tránh tổn thất năng
lượng.

-

Tăng cường sử dụng các nguồn
năng lượng mới và năng lượng
tái tạo: gió, năng lượng Mặt
Trời, thủy điện nhỏ, điện thủy
triều, địa nhiệt…

-

-

Bảo vệ và tăng cường các bể
chứa và hấp thụ khí nhà kính:
trồng và bảo vệ rừng, khai thác
rừng hợp lí, chống cháy rừng;
trồng rừng ngập mặn…
Tăng cường thu hồi khí nhà
kính từ các mỏ khai thác than,
dầu khí, bãi rác thải…

-

Biện pháp công nghệ: công nghệ sinh học (đa dạng hoá cây
trồng với các giống cây ngắn ngày, cây có khả năng chịu
úng, chịu hạn hán, chịu mặn, năng suất cao); công nghệ xây
dựng; công nghệ vật liệu mới (chống nóng cho toà nhà); lập
hệ thống cảnh báo sớm sự thay đổi của thời tiết; sản xuất
loại áo chống nóng…

-

Biện pháp công trình: củng cố đê chắn sóng và đê biển; xây
dựng nhà kiên cố cho người dân ở các vùng bị ảnh hưởng
của bão lũ; cải tiến hệ thống canh tác và tưới tiêu; sử dụng
vật liệu mới trong xây dựng (nhẹ, cách âm, cách nhiệt, bền,
chịu được nước)…

-

Biện pháp về thể chế và chính sách: ban hành và thực hiện
quy chế cấm khai thác gỗ; cải tiến quy hoạch sử dụng đất để
giảm lũ quét, úng ngập; nâng cấp cơ sở hạ tầng (di chuyển
nhà ở đến nơi an toàn; tổ chức các trạm y tế trên thuyền);
phát triển hệ thống tín dụng ưu đãi, bảo hiểm nông nghiệp.

-

Biện pháp truyền thông, giáo dục: truyền thông về BĐKH
đến người dân; dạy bơi cho phụ nữ và trẻ em; rèn luyện khả
năng sẵn sàng thay đổi thói quen và phong tục (thói quen ăn
uống, rèn luyện sức khỏe, thay đổi lịch thời vụ…).

4.2 Các nỗ lực của quốc tế ứng phó
với BĐKH
Liên Hiệp Quốc đã có nhiều cố gắng trong
cuộc chiến chống BĐKH toàn cầu. Những kết
quả quan trọng là Công ước Khung của Liên
Hiệp Quốc về BĐKH và Nghị định thư Kyoto.
Công ước Khung của Liên Hiệp Quốc về
BĐKH (UNFCCC) - có hiệu lực từ ngày 19
tháng 3 năm 1994
Công ước đã được 155 nước trong đó có Việt
Nam kí kết tham gia tại Hội nghị Thượng đỉnh
Thế giới của LHQ tại Rio de Janeiro (1992).
Công ước tạo ra một khuôn khổ chung nhằm
đẩy mạnh những lỗ lực toàn cầu để giải quyết
các vấn đề liên quan đến BĐKH.
Mục tiêu của Công ước nhằm đạt được sự
ổn định khí nhà kính trong khí quyển ở mức
có thể ngăn ngừa sự can thiệp nguy hiểm
của con người đối với hệ thống khí hậu.

Để đạt được mục tiêu này, Công ước
đưa ra những biện pháp dựa trên những
nguyên tắc về: tính công bằng; trách
nhiệm chung nhưng có phân biệt; khả
năng tương thích cùng các điều kiện kinh
tế và xã hội của các nước phát triển và
đang phát triển; nhu cầu về các biện pháp
phòng ngừa; sự phát triển và một hệ thống
kinh tế mở.
Cho đến nay đã có 189 nước trên thế giới
tham gia phê chuẩn Công ước quốc tế này.
Nghị định thư Kyoto (KP) - có hiệu lực từ
ngày 16 tháng 12 năm 2005
Nhằm tăng cường cơ sở pháp lí về trách nhiệm
thực hiện UNFCCC, Hội nghị các bên lần thứ
3 của UNFCCC tại Tokyo, Nhật Bản, tháng 11
năm 1997 đã thông qua Nghị định thư Kyoto.
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Mục tiêu chính của Nghị định thư là hỗ trợ
các nước đang phát triển thực hiện phát
triển bền vững và các nước phát triển
thực hiện cam kết giảm phát thải khí nhà
kính định lượng nhằm góp phần đạt được
mục tiêu chung của UNFCCC.
Thành quả chính của Nghị định thư Kyoto
là xác định những chỉ tiêu giảm phát thải
của các nước công nghiệp và thành lập ba
cơ chế linh hoạt để các bên tham gia Nghị
định thư có thể cùng nhau phối hợp thực
hiện mục tiêu chung. Đó là:
-

Cơ chế cùng thực hiện (JI).

-

Cơ chế Phát triển sạch (CDM): đây
là cơ chế liên quan trực tiếp đến các
nước đang phát triển và là cơ chế
được xếp vào loại ưu tiên.

-

Buôn bán phát thải quốc tế (IET).

4.3 Nỗ lực của Việt Nam trong ứng
phó với BĐKH

Chương trình mục tiêu quốc gia ứng phó
với BĐKH
Mục tiêu chiến lược của chương trình là đánh
giá được mức độ tác động của BĐKH đối
với các lĩnh vực, ngành và địa phương
trong từng giai đoạn và xây dựng được kế
hoạch hành động có tính khả thi để ứng
phó hiệu quả với BĐKH cho từng gia đoạn
ngắn hạn và dài hạn nhằm đảm bảo sự phát
triển bền vững của đất nước, tận dụng các cơ
hội phát triển theo hướng cacbon thấp và tham
gia cùng cộng đồng quốc tế trong nỗ lực giảm
nhẹ BĐKH, bảo vệ hệ thống khí hậu Trái Đất.
Mục tiêu cụ thể của Chương trình bao gồm:
Đánh giá được mức độ biến đổi của khí
hậu Việt Nam do BĐKH toàn cầu và mức
độ tác động của BĐKH đối với các lĩnh
vực, ngành và địa phương.

Nhận thức rõ tác động của BĐKH, Việt Nam
đã sớm tham gia các hoạt động ứng phó của
khu vực và quốc tế về BĐKH.

Xác định được các giải pháp ứng phó với
BĐKH.

► Tham gia kí Công ước Khung của Liên
Hiệp Quốc về BĐKH (UNFCCC) ngày
11/6/1992 và phê chuẩn UNFCCC ngày
16/11/1994.

Tăng cường được các hoạt động khoa
học công nghệ nhằm xác lập các cơ sở
khoa học và thực tiễn cho các giải pháp
ứng phó với BĐKH.

► Tham gia kí Nghị định thư Kyoto (KP) ngày
03/12/1998 và phê chuẩn Nghị định ngày
25/9/2002.

Củng cố và tăng cường được năng lực tổ
chức, thể chế, chính sách về BĐKH.

► Phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia
ứng phó với biển đổi khí hậu năm 2008.
► Thông qua Luật sử dụng năng lượng tiết
kiệm và hiệu quả vào tháng 6 năm 2010.
► Phê duyệt Chiến lược quốc gia về biến đổi
khí hậu năm 2011.
Với sự quan tâm của Đảng và Chính phủ,
công tác ứng phó với biến đổi khí hậu ở nước
ta đã đạt được một số thành công bước đầu
được quốc tế ghi nhận. Hai cơ sở pháp lí quan
trọng làm cơ sở cho các chiến lược, kế hoạch,
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quy hoạch phát triển bền vững đất nước trong
bối cảnh biến đổi khí hậu là Chương trình mục
tiêu quốc gia ứng phó với BĐKH và Chiến
lược quốc gia về BĐKH.

Nâng cao được nhận thức, trách nhiệm
tham gia của cộng đồng và phát triển
nguồn nhân lực.
Tăng cường được hợp tác quốc tế nhằm
tranh thủ sự giúp đỡ, hỗ trợ của quốc tế
trong ứng phó với BĐKH.
Tích hợp vấn đề BĐKH vào các chiến lược,
quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã
hội, phát triển ngành và địa phương.
Xây dựng và triển khai các kế hoạch hành
động của các bộ, ngành và địa phương
ứng phó với BĐKH; triển khai các dự án,
trước tiên là các dự án thí điểm.

Chương trình mục tiêu quốc gia ứng phó với
biến đổi khí hậu được thực hiện trên phạm vi
toàn quốc theo ba giai đoạn: giai đoạn Khởi
động (2009-2010), giai đoạn Triển khai (20112015) và giai đoạn Phát triển (sau 2015).

thiện với hệ thống khí hậu.
Góp phần tích cực với cộng đồng quốc tế
trong ứng phó với biến đổi khí hậu; tăng
cường các hoạt động hợp tác quốc tế của
Việt Nam để ứng phó hiệu quả với biến đổi
khí hậu.

Chiến lược quốc gia về BĐKH 2011
Mục tiêu chung
Phát huy năng lực của toàn đất nước,
tiến hành đồng thời các giải pháp thích
ứng với tác động của biến đổi khí hậu và
giảm nhẹ phát thải khí nhà kính, bảo đảm
an toàn tính mạng người dân và tài sản,
nhằm mục tiêu phát triển bền vững.
Tăng cường năng lực thích ứng với biến
đổi khí hậu của con người và các hệ thống
tự nhiên, phát triển nền kinh tế cacbon thấp
nhằm bảo vệ và nâng cao chất lượng cuộc
sống, bảo đảm an ninh và phát triển bền
vững quốc gia trong bối cảnh biến đổi khí
hậu toàn cầu và tích cực cùng cộng đồng
quốc tế bảo vệ hệ thống khí hậu Trái Đất.
Mục tiêu cụ thể
Đảm bảo an ninh lương thực, an ninh năng
lượng, an ninh nguồn nước, xóa đói giảm
nghèo, bình đẳng giới, an sinh xã hội, sức
khỏe cộng đồng, nâng cao đời sống, bảo
vệ tài nguyên thiên nhiên trong bối cảnh
biến đổi khí hậu.
Nền kinh tế cacbon thấp, tăng trưởng
xanh trở thành xu hướng chủ đạo trong
phát triển bền vững; giảm nhẹ phát thải
khí nhà kính và tăng khả năng hấp thụ khí
nhà kính dần trở thành chỉ tiêu bắt buộc
trong phát triển kinh tế - xã hội.
Nâng cao nhận thức, trách nhiệm và năng
lực ứng phó với biến đổi khí hậu của các
bên liên quan; phát triển tiềm lực khoa
học và công nghệ, chất lượng nguồn nhân
lực; hoàn thiện thể chế, chính sách, phát
triển và sử dụng hiệu quả nguồn lực tài
chính góp phần nâng cao sức cạnh tranh
của nền kinh tế và vị thế của Việt Nam;
tận dụng các cơ hội từ biến đổi khí hậu
để phát triển kinh tế - xã hội; phát triển và
nhân rộng lối sống, mẫu hình tiêu thụ thân

4.4 Là một cá nhân, mỗi chúng ta có
thể làm gì?
Chính phủ và các tổ chức quốc tế có vai trò đi
đầu trong việc ứng phó với BĐKH. Tuy nhiên,
việc ngăn chặn và ứng phó với BĐKH cũng
có thể bắt đầu từ chính gia đình và bản thân
chúng ta, những tế bào nhỏ nhất của xã hội.
Dưới đây là một số gợi ý cho bạn:
CẬP NHẬT THÔNG TIN. Hãy tìm hiểu những
chính sách - kế hoạch ứng phó với BĐKH và
tiến bộ khoa học mới nhất. Đây là những thông
tin quan trọng giúp bạn thuyết phục những
người khác cùng thực hiện tốt hơn.
HÃY THAY ĐỔI. Hãy thực hiện một lối sống
thân thiện với môi trường và là tấm gương để
lôi cuốn những người xung quanh cùng thay
đổi; hành động và kiểm soát lượng khí thải
trong bất cứ hoạt động nào như: tiêu thụ năng
lượng, thói quen mua sắm, sử dụng phương
tiện giao thông… Những nỗ lực của bạn sẽ
được nhân lên gấp bội. Những ví dụ dưới đây
rất đơn giản và dễ thực hiện:
Trong gia đình
-

Tận dụng ánh sáng tự nhiên vào ban ngày
và trong nhà dùng các bóng đèn tiết kiệm
điện.

-

Chỉ bật bình nóng lạnh vừa đủ (từ 7-10
phút), tiết kiệm điện năng. Hiện nay Việt
Nam đã có loại bình nóng lạnh bằng năng
lượng Mặt Trời.

-

Rút hẳn phích điện và tắt đèn khi bạn
không dùng thiết bị hoặc khi ra khỏi nhà
(tivi, đèn bàn, quạt, máy giặt,...), vừa tiết
kiệm điện lại tăng tuổi thọ cho thiết bị.

-

Sử dụng điều hòa ở mức 26 độ hoặc hơn.

-

Hãy làm cho ngôi nhà của bạn sạch và
xanh. Hạn chế sử dụng các hóa chất vì
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chúng rất có hại cho sức khỏe của chúng
ta và môi trường. Hãy thay thế hóa chất
bằng các biện pháp sinh học hoặc các
chất có nguồn gốc từ thực vật.
-

Thay đổi khẩu phần ăn hàng ngày: ăn
nhiều rau xanh hơn, vừa tốt cho sức khỏe,
vừa góp phần giảm phát thải khí nhà kính.

-

Hạn chế thải rác vì rác khi phân hủy sẽ tạo
ra khí metan. Hãy sử dụng các đồ vật có
tuổi thọ bền và phân loại những vật dụng
có thể tái sử dụng. Rác thải hữu cơ có thể
làm phân bón cây.

tủ lạnh, máy điều hòa, máy tính… có dán
nhãn sử dụng năng lượng hiệu quả.
-

Tại cộng đồng
-

Tham gia trồng cây, bảo vệ rừng và biển.
Bạn có thể đã biết cây xanh đem lại rất
nhiều lợi ích cho con người, trong đó có
lợi ích giảm thiểu hiệu ứng nhà kính do
khả năng hấp thụ cacbon đioxit. Nhưng
bạn có biết đại dương cũng chính là một
bể chứa khí cacbon đioxit khổng lồ đấy.

-

Dạy bơi cho trẻ em và phụ nữ vì đây là
nhóm người dễ bị tổn thương khi thiên tai
xảy ra. Bơi là một kĩ năng quan trọng giúp
họ có thể tự bảo vệ chính mình trong mùa
bão lũ.

-

Hãy tìm hiểu và áp dụng các hoạt động
thích ứng với BĐKH tại địa phương, đặc
biệt hỗ trợ các khu vực và đối tượng dễ bị
tổn thương

-

Chuẩn bị cẩn thận trước khi thực hiện một
hoạt động. Đề phòng những thay đổi khí
hậu và thời tiết bất thường để có thể thích
ứng với những thay đổi của khí hậu và có
thể giảm lượng khí phát thải.

Ngoài đường phố
-

Đi bộ hoặc đi xe đạp tới các địa điểm gần,
giúp tiết kiệm nhiên liệu và giảm thiểu khí
gây ô nhiễm.

-

Đi chung xe với bạn bè, đồng nghiệp (đi
học, đi chơi...), vừa tiết kiệm lại vừa vui vẻ.

-

(Với xe máy) Tắt máy khi dừng đèn đỏ nếu
bạn thấy đèn đỏ quá 30 giây.

Tại trường học - nơi làm việc
-

-

Giảm lượng giấy sử dụng. Giấy hiện chiếm
tới 70% rác thải văn phòng. Chỉ in nếu bạn
thấy cần thiết. Nếu phải in hay photo, hãy
in/photo trên 2 mặt trước khi ném chúng
vào thùng rác nhé.
Đưa ra những lời nhắc nhở. Hãy tạo ra
những biển báo nhắc nhở mọi người hãy
tiết kiệm nước và điện trong các nhà vệ
sinh, phòng học, nơi làm việc của bạn. Hãy
cho mọi người biết rằng họ có thể giúp tiết
kiệm bao nhiêu nước và điện bằng những
việc làm đơn giản.

Khi mua sắm
-

-
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Giảm bớt túi ni lông: túi ni lông đang tràn
ngập khắp nơi, khó phân hủy (có thể mắc
lại dưới đất, trôi theo những trận mưa,
nổi trên sông hồ) làm ô nhiễm đất và đại
dương. Hãy luôn mang theo túi của bạn
khi đi chợ.
Chọn mua các thiết bị ít tiêu hao năng
lượng. Hãy để ý một số thiết bị điện như

Chọn mua các sản phẩm địa phương, vì
vận chuyển sản phẩm nhập khẩu sẽ tiêu
tốn nhiều nhiên liệu, do đó sẽ phát thải
nhiều khí nhà kính.

XANH HÓA NGHỀ NGHIỆP. Rất đơn giản,
bạn hãy áp dụng những biện pháp bảo vệ môi
trường ngay trong ngành học hoặc trong lĩnh
vực mình đang theo học hoặc đang công tác.
Ví dụ, những bạn đang học xây dựng hoặc
kiến trúc không chỉ thiết kế những tòa nhà
đẹp mà còn thân thiện với môi trường, có hệ
thống xử lí rác thải hợp lí, khuôn viên nhiều
cây xanh, tận dụng các vật liệu địa phương...
TRUYỀN THÔNG - GIÁO DỤC. Hãy chia
sẻ kiến thức, thông tin và những sáng kiến
của bạn với bạn bè, thầy cô, đồng nghiệp và
các tổ chức, đoàn thể nơi bạn sống để cùng
nhau hướng tới những việc làm thân thiện
với môi trường.

HOẠT ĐỘNG TÌNH NGUYỆN. Hãy tham gia
và tổ chức các hoạt động bảo vệ môi trường.
Những hoạt động tình nguyện của các cá
nhân, tập thể có tác động to lớn tới những nỗ
lực phát triển cộng đồng bền vững trước mắt
và lâu dài.

LAN TỎA, KẾT NỐI SỨC MẠNH TẬP THỂ.
“Một cây làm chẳng nên non
Ba cây chụm lại nên hòn núi cao”
Hãy tin rằng hành động của bạn dù nhỏ,
nhưng cùng nhau, chúng ta có thể tạo nên
sự thay đổi!
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(Cảnh băng ở hai thời điểm tại sông băng nổi tiếng Muir Glacier ở Hoa Kì
vào năm 1976 - ảnh trên và 2003 - ảnh dưới)

Nguồn: Windows to the Universe, http://windows2universe.org/National Earth Science
Teachers Association

2

3

Hạn hán
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Lũ lụt
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Thiên tai và các hiện tượng thời tiết khó dự đoán

Tài liệu phát tay 1.3c
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Quá trình hiệu ứng nhà kính
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8

Hơi nước

Khí cacbon đioxit (CO2)

Phát thải trong
quá trình hô hấp
của động thực
vật, xác sinh vật
phân hủy và núi
lửa phun trào.

Tác nhân chính
tạo nên “hiệu
ứng nhà kính tự
nhiên”.

Tác động: là nguyên nhân chính của “hiệu
ứng nhà kính tăng cường” (hiệu ứng nhà kính
do hoạt động của con người gây ra).

Thời gian tồn tại: khoảng 100-1000 năm trong
khí quyển.

Nồng độ: Khoảng vài trăm phần triệu thể tích.

Tác động: đóng vai trò rất quan trọng trong
việc điều chỉnh nhiệt độ trên Trái Đất.

Thời gian tồn tại: 9-10 ngày trong khí quyển.

Nồng độ: biến đổi liên tục từ vùng này đến
vùng khác. Không đáng kể ở các vùng cực và
sa mạc, và có thể lên đến 4% thể tích các khí
ở các vùng nhiệt đới nóng ẩm.

(cắt rời các thẻ)

Bộ thẻ về các khí nhà kính

Tài liệu phát tay 2.3

Việc chặt phá rừng không chỉ
làm mất nguồn hấp thụ khí này
trong khí quyển mà còn giải
phóng khí này lưu trữ trong cây
khi cây chết.

Đốt nhiên liệu hóa thạch, thay
đổi sử dụng đất (như chuyển
đất rừng làm đất nông nghiệp).

Lượng khí này phát sinh do
hoạt động của con người
không đáng kể.

9

Khí metan (CH4)

Khí đinitơ oxit
(N2O)

Các hợp chất
halocacbon
(CFC, HFC, HCFC)

Phát sinh do hoạt
động của con
người.

Được tạo ra khi vi
khuẩn phân hủy
hợp chất nitrat
trong đất và đại
dương.

Được tạo ra do
quá trình phân
hủy hữu cơ của
các vi khuẩn. Có
trong các mỏ khí
và than đá và
ở các vùng đất
ngập nước.

Tác động: là tác nhân gây ra hiệu ứng nhà kính gấp
từ 3000-13000 lần so với khí CO2.

Thời gian tồn tại: 45-100 năm trong khí quyển.

Nồng độ: tỉ lệ % trong không khí thấp hơn nhiều so
với khí CO2.

Tác động: gây ra hiệu ứng nhà kính cao gấp gần
300 lần so với khí CO2.

Thời gian tồn tại: 114 năm trong khí quyển.

Nồng độ: thấp hơn nhiều so với khí CO2.

Tác động: là tác nhân có khả năng gây hiệu ứng
nhà kính cao gấp 25 lần so với khí CO2.

Thời gian tồn tại: trung bình khoảng 12 năm trong
khí quyển.

Nồng độ: thấp hơn rất nhiều so với khí CO2.

(cắt rời các thẻ)

Bộ thẻ về các khí nhà kính

Tài liệu phát tay 2.3

Đến giữa thập kỉ 70, các khí
này vẫn còn được dùng phổ
biến trong công nghiệp làm
lạnh và đồ dùng sinh hoạt như:
bình xịt côn trùng, khử mùi, tủ
lạnh, máy điều hòa...

Nguyên nhân: do thay đổi sử
dụng đất, dùng phân bón, đốt
nhiên liệu hóa thạch.

Nguồn phát thải khí này lớn
nhất là từ hoạt động khai thác
mỏ (than, dầu và khí tự nhiên),
tiếp đó là các hoạt động nông
nghiệp. Ví dụ: đất trồng lúa
trong thời gian ngập nước giải
phóng nhiều khí này, và quá
trình lên men thức ăn trong dạ
dày của gia súc.
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Các hoạt động của con người và phát thải khí nhà kính

Tài liệu phát tay 2.4

Tài liệu phát tay 2.5
Câu chuyện về Hugo và Lan
Xin chào, tôi sẽ kể cho các bạn nghe câu chuyện về hai bạn nhỏ. Một bạn tên là Hugo sống ở
một thành phố lớn của châu Âu. Còn một bạn tên là Lan, sống trong một vùng núi xinh đẹp ở
châu Á. Nào, bây giờ chúng ta cùng xem một ngày của hai bạn nhỏ này diễn ra như thế nào nhé.
Một ngày mới bắt đầu! Hugo thức dậy đánh răng
rửa mặt. Nhà tắm bạn ý có bồn rửa mặt đấy.
Ồ, bạn ý biết tắt vòi nước khi đang đánh răng.
Hugo ra khỏi phòng và đã quên không tắt đèn.

Sáng nay trời mưa, Lan dậy sớm. Bạn múc
nước từ chum để rửa mặt đánh răng. Bố mẹ
Lan dùng rất nhiều chum vại để chứa nước mưa
dùng cho sinh hoạt. Rửa mặt xong, Lan dùng
nước đó để tưới rau.

Trong bữa sáng, Hugo và chị gái thích ăn sữa và
ngũ cốc đóng gói trong các túi và hộp nhựa. Nhà
Hugo có hai thùng rác, một thùng đựng thức ăn
thừa, còn một thùng đựng các đồ khó phân hủy.

Mẹ nấu cơm cho hai anh em Lan ăn và dùng
rau quả trồng trong vườn. Thật là ngon! Ăn xong
Lan cho thức ăn thừa vào thùng đựng thức ăn
cho lợn gà.

Đến giờ đi học, Hugo đi ô tô buýt đến trường
trong khi nhiều bạn được bố mẹ đưa đi bằng ô
tô riêng. Ngoài trời rất lạnh nhưng lớp học của
Hugo rất ấm vì có lò sưởi mà.

Mưa đã tạnh rồi. Lan đi bộ tới trường. Hôm nay
lớp em tổ chức tổng kết học kì. Cả lớp có rất
nhiều bánh kẹo và nước ngọt đựng trong các
chai và túi nhựa.

Buổi chiều, Hugo và các bạn tham dự hoạt động
kiểm tra năng lượng của câu lạc bộ Xanh trong
trường. Hugo hiểu rằng có rất nhiều cách để tiết
kiệm năng lượng. Ví dụ Hugo sẽ nhắc mẹ mua
bóng đèn compact để thay cho bóng đèn tròn
ở nhà.

Sau bữa tiệc Lan cùng các bạn thu nhặt vỏ chai
và cốc nhựa để đem bán cho hàng đồng nát.
Các bạn ấy đã kiếm được một số tiền nhỏ cho
vào quỹ lớp.

Hết giờ học, Hugo đi ô tô cùng mẹ đi chợ mua
đồ. Mẹ bạn ấy mang theo túi vải để đựng đồ. Ui
chao, mẹ Hugo mua thật là nhiều. Tủ lạnh nhà
Hugo chứa đầy thức ăn chế biến sẵn và nhập
khẩu từ nước khác.

Lan cùng bạn đi bộ về nhà. Bạn giúp mẹ chăm
vườn rau và nấu cơm. Hàng ngày mẹ Lan đi
chợ để mua thịt tươi về nấu và mẹ Lan thích
dùng túi ni lông để đựng đồ vì thấy rất thuận
tiện.
Vườn nhà Lan trồng một số loại rau quả để ăn.
Lan thấy có một số hàng xóm dùng nhiều phân
bón hóa học để cây mau lớn và cho nhiều quả
để bán.

Buổi tối sau khi học bài xong, Hugo được bố mẹ
cho phép xem ti vi. Chị gái Hugo đang nghe nhạc
bằng chiếc máy rất hiện đại mà bố mẹ mua cho.
Đã hơn 10 giờ tối rồi và Hugo thấy buồn ngủ.
Thật may là Hugo đã nhớ ra, bạn tắt ti vi và đèn
trước khi đi ngủ.

Còn Lan thì giúp mẹ rửa bát đĩa và quét nhà.
Buổi tối, nhất là những hôm trăng sáng, hàng
xóm và các bạn của Lan thường cùng nhau múa
hát rất vui.
Bây giờ đã muộn, Lan và cả nhà đã tắt đèn đi
ngủ.

Thế đấy, cuộc sống của 2 bạn nhỏ thật khác nhau phải không các bạn? Chúng ta hãy cùng nhau
thảo luận để trả lời câu hỏi “Ai là người phát thải khí cacbon đioxit nhiều hơn” nhé?
(Dựa theo ADEME, n.d, “Hành tinh chìm dưới nước”)
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b. Xe máy (5)
c. Xe buýt (1)

b. Quạt (2)

c. Thông thoáng gió tự nhiên (nhờ thiết kế, vật liệu) (0)

c. Tất cả thiết bị điện trong gia đình em đều là TKNL (0)

b. Một số thiết bị trong gia đình em là TKNL (1)

a. Gia đình em không có thiết bị nào TKNL (3)

3. Thiết bị tiết kiệm năng lượng (TKNL) hoặc dùng năng
lượng Mặt Trời (ít tốn năng lượng/có nhãn TKNL):

d. Bạn luôn tắt chúng và rút ổ cắm (0)

c. Bạn thường để chế độ chờ (1)

b. Đôi khi bạn nhớ để tắt hoặc để ở chế độ chờ (2)

a. Bạn thường không tắt (3)

c. Thường xuyên (0)

b. Thỉnh thoảng (2)

a. Không bao giờ (3)

6. Em có sử dụng lại đồ cũ hay dùng đồ tái chế:

d. Em là người thường xuyên ăn chay (0)

c. Em thích ăn nhiều rau và đôi khi ăn chay (1)

b. Em luôn ăn có cả rau và thịt (2)

a. Bữa nào em cũng ăn rất nhiều thịt và ít rau (3)

5. Chế độ ăn uống của em là:

d. Xe đạp, đi bộ (0)

a. Xe ô tô riêng (10)

a. Máy lạnh, điều hòa nhiệt độ (3)

2. Với các thiết bị điện trong nhà (tivi, quạt, máy tính…),
sau khi sử dụng:

4. Phương tiện giao thông em thường xuyên sử dụng:

1. Khi trời nóng, bạn làm mát phòng bằng:

Hãy tự tính điểm để biết dấu chân cacbon của mình nhé!

Tài liệu phát tay 2.6
Dấu chân cacbon của bạn
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Tác động của biến đổi khí hậu

Tài liệu phát tay 3.1a

Tài liệu phát tay 3.1b
Sơ đồ tác động của biến đổi khí hậu
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Tài liệu phát tay 3.3
Câu chuyện biến đổi khí hậu và tác động
Trường hợp a

Anh Hồ Sĩ Thuận, 46 tuổi, và vợ là Nguyễn
Thị Thẹo, sống tại thôn Lương Điền, xã Hải
Sơn. Gia đình anh chị có một ruộng lúa,
ngoài ra còn cấy thuê cho một hộ khác và
trồng rau màu. Anh chị có 5 con trai đều
biết bơi. Anh Thuận cũng biết bơi, vì như
anh nói nếu sống ở Lương Điền mà không
biết bơi thì có ngày sẽ mất mạng. Tuy vậy
chị Thẹo không tập bơi vì sợ nước.
“Lũ lụt ngày càng thất thường hơn so với
10 năm về trước. Lụt năm 1999 là to nhất,
nhưng năm ngoái thì cũng khá nghiêm
trọng. Tháng 10 năm ngoái, nước ngập tới
đầu gối trong 4 ngày. Trước đây lũ thường
xảy ra 2 lần một năm, nhưng giờ thì là 4
lần. Mùa lũ cũng về sớm hơn trước. Năm
ngoái, chúng tôi thu hoạch lúa trước mùa
lũ chính cho chắc, nhưng lại mất vụ sắn,
khoai lang, và đậu.
Rét đậm rét hại hồi tháng 2 làm mất vụ
lúa. Gia đình có cấy lại nhưng sau đó gặp
mưa lớn hồi tháng 4 và lại mất.
Khi lũ về, chúng tôi đưa hết mọi thứ lên
gác xép, kể cả thực phẩm, xoong nồi,
thậm chí cả lợn gà cũng cho vào lồng treo
lên. Không may là năm ngoái chúng tôi bị
mất lồng gà trong cơn lũ.
Trẻ con khiếp sợ vì gió và mưa lớn quá.
Có người ở đội cứu hộ đi thuyền tới
và đưa bọn trẻ tới trú ở trường học vì
trường được làm bằng bê tông nên chắc
chắn hơn.

Ảnh: Nguyễn Thị Hoàng Yến/Oxfam

Năm nào chúng tôi cũng được xã tập
huấn chống lũ. Chúng tôi dự trữ đồ ăn
đủ cho cả tuần vì biết rằng phải chuẩn bị
tốt trong những ngày lũ. Tuy nhiên, nếu
có thêm thuyền và áo phao cứu hộ thì tốt
hơn. Chúng tôi không thể chuyển nhà đi
nơi khác vì đất đắt quá.
Không biết vì sao thời tiết lại thay đổi như
vậy? Vì sao ruộng vườn của chúng tôi lại
bị tàn phá thế này? Chúng tôi rất lo bị mất
nhà, mất mùa và phải bị đói”.
(Nguồn: Oxfam, 2008. Việt Nam: Biến đổi
khí hậu, sự thích ứng và người nghèo)
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Tài liệu phát tay 3.3
Câu chuyện biến đổi khí hậu và tác động

Trường hợp b

kém phải dùng cho lợn ăn. Năm nay, trời
rét đậm làm mạ chết hết.
Giờ tôi trồng khoai lang ngoài ruộng lúa,
một nửa để ăn, còn nửa kia để dành cho
mùa đông, còn lá thì để nuôi lợn. Khoai
lang chịu được mùa khô tốt hơn lúa,
nhưng cũng không chịu được lũ lụt.

Ảnh: Nguyễn Thị Hoàng Yến/Oxfam

Bà Lê Thị Nay, 58 tuổi sống cùng gia đình
tại thôn miền núi Trầm Sơn, xã Hải Sơn.
Bà Nay đã sống cả đời tại thôn này và
nhớ rằng chưa bao giờ thời tiết lại xấu
như ba năm trở lại đây.
“Hai mươi năm trước đây làm nông
rất dễ vì có thể dự đoán được thời tiết.
Hồi đó mùa khô không quá nóng và cũng
ít lụt hơn. Năm ngoái, lúa vụ đầu nhà tôi
bị mất do lũ về sớm. Nhà tôi chỉ thu được
có khoảng 200 kg, nhưng lúa chất lượng

Nhà tôi có một gác xép gỗ dùng làm sàn
chống lũ làm từ năm 1990. Khoảng 1/3
số các gia đình thôn này có sàn chống
lũ thế này, còn ở những thôn dưới đồng
bằng thì nhà nào cũng có. Chúng tôi phải
đảm bảo có đủ lương thực cho 10 ngày
khi mùa lũ đến.
Chúng tôi rất lo về thời tiết. Năm nay có
khi bị đói vì không trồng được lúa nên
nhiều người trong thôn giờ vào rừng lấy
gỗ, hoặc tìm các mảnh kim loại hay bom
mìn sót lại từ hồi chiến tranh. Có khi kiếm
được 100.000 đồng một ngày nhưng nguy
hiểm lắm. Đã mấy năm nay tôi không đi,
nhưng thấy mọi người nói là giờ tìm phế
liệu cũng khó lắm. Chúng tôi không đi
rừng vì sống nhờ vào tiền mấy đứa con
đi làm thuê”.
(Nguồn: Oxfam, 2008. Việt Nam: Biến đổi
khí hậu, sự thích ứng và người nghèo).
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Tài liệu phát tay 3.3
Câu chuyện biến đổi khí hậu và tác động

Trường hợp c
Khi nào em lại được đến trường?
Chúng em ở nơi thường xuyên bị ngập lụt.
Sau mỗi lần lụt bão đường đi học rất khó
khăn vì nước lâu rút, nhiều bùn lầy, cây cối
đổ ngổn ngang nên thường trong 1 năm
chúng em phải nghỉ học nhiều hơn các
bạn vùng khác khoảng 7-10 ngày. Nhà thì
bị dột, nước vào nhà cao nên sách vở hay
bị ướt, phải thay lại toàn bộ vở nên rất tốn
tiền, nhiều khi không có tiền mua lại đợi đến khi được trợ cấp mua được đồ dùng học
tập mới đi học tiếp, có bạn đã nghỉ học luôn vì quá khó khăn. Đặc biệt sau cơn bão năm
2006, nhiều bạn bị mất đồ đạc, không có nhà ở vì bị sập hoặc bay tôn chưa sửa lại được,
không có đồ dùng học tập, không có áo quần mặc.
(Nhóm học sinh tổ 37, phường Hòa Hiệp Bắc, Quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng).

Trường hợp d
Người khuyết tật càng trở nên dễ bị tổn thương trong bối cảnh BĐKH
Ông Nguyễn Văn Rớt không có việc làm vì ông bị mù và khuyết tật do tai nạn năm 1974.
Vì không có thu nhập nên ông phải dựa vào người em trai của mình là một công nhân
xây dựng. Ông chia sẻ: “Trong tương lai, sẽ còn có nhiều mưa, nhiệt và các cơn bão lớn;
tuy nhiên, tôi gần như sợ lạnh nhất bởi vì tôi đã già và yếu. Những người già luôn có nhu
cầu riêng, nhất là khi họ là những người nghèo và neo đơn, họ cần được hỗ trợ mùng,
mền, thuốc men và thực phẩm đúng lúc.”
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Câu chuyện biến đổi khí hậu và tác động

Trường hợp e
Tăng thêm nỗi lo cho người già khi mất đi tài sản trong bão lũ
Gia đình bà Nguyễn Thị Bưởi (65 tuổi) tại xã Đại Đồng, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam
là nạn nhân của bão số 9 xảy ra cuối tháng 9/2009. Bà Bưởi vẫn tiếc “hì hà hì hụt” mấy
cái cào cái cuốc để làm đồng bởi đó là những vật dụng để gia đình bà kiếm sống. Bốn
con người với 2 sào ruộng mùa được mùa mất, cuộc sống với bao khó khăn đã thế mưa
lũ lại “vô tình” cuốn trôi hết nhà cửa, đồ đạc trong nhà chỉ sau một đêm. Giờ đây gia tài
duy nhất của bà Bưởi là cái nền nhà trống không. Được sự giúp đỡ của bà con làng xóm,
bà Bưởi cũng dựng tạm được cái lều nhưng cái lều ấy cũng chỉ che được ba góc thôi.
Mọi sinh hoạt của cả gia đình đều quay trong cái lều chật chội ấy. Đêm đến, gió lùa vào
chỉ biết co mình lại cho đỡ lạnh. Giờ đây, đối với gia đình bà có cơm ăn và có chỗ để ngủ
như thế là mừng lắm rồi.
http://dantri.com.vn/c167/s167-355489/chia-se-kho-khan-voi-nguoi-dan-noi-bao-lu-diqua.htm
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Tài liệu phát tay 3.4
Bộ ảnh về tác động của biến đổi khí hậu

Ảnh: Hoàng Chiên/PanNature

Ảnh: Hoàng Chiên/PanNature
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Tài liệu phát tay 3.4
Bộ ảnh về tác động của biến đổi khí hậu

Ảnh: Hoàng Chiên/PanNature

Ảnh: Nguyễn Thị Hoàng Yến/Oxfam
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Tài liệu phát tay 3.4
Bộ ảnh về tác động của biến đổi khí hậu

Ảnh: Nguyễn Thị Hoàng Yến/Oxfam

Ảnh: Nguyễn Thị Hoàng Yến/Oxfam
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Tài liệu phát tay 3.4
Bộ ảnh về tác động của biến đổi khí hậu

Ảnh: Plan tại Việt Nam

Ảnh: Plan tại Việt Nam
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Bộ ảnh về tác động của biến đổi khí hậu

Ảnh: Hoàng Chiên/PanNature

Ảnh: Plan tại Việt Nam
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Tài liệu phát tay 3.4
Bộ ảnh về tác động của biến đổi khí hậu

Ảnh: Nguyễn Thị Hoàng Yến/Oxfam

Ảnh: Nguyễn Thị Hoàng Yến/Oxfam
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Tài liệu phát tay 3.4
Bộ ảnh về tác động của biến đổi khí hậu

Ảnh: Nguyễn Thị Hoàng Yến/Oxfam

Ảnh: Nguyễn Thị Hoàng Yến/Oxfam
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Bộ ảnh về tác động của biến đổi khí hậu

Ảnh: Nguyễn Thị Hoàng Yến/Oxfam

Ảnh: Nguyễn Thị Hoàng Yến/Oxfam
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Tài liệu phát tay 3.4
Bộ ảnh về tác động của biến đổi khí hậu

Ảnh: Nguyễn Thị Hoàng Yến/Oxfam

Ảnh: Nguyễn Thị Hoàng Yến/Oxfam
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Tài liệu phát tay 3.4
Bộ ảnh về tác động của biến đổi khí hậu

Ảnh: Hoàng Chiên/PanNature

Ảnh: Hoàng Chiên/PanNature
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Tăng cường trồng rừng, nhất là rừng đầu nguồn và rừng ngập mặn.
Giữ gìn và bảo tồn các giống cây địa phương.
Trong gia đình sử dụng thiết bị tiết kiệm điện.
Sử dụng năng lượng Mặt Trời cho các thiết bị công nghiệp
và trong gia đình.
Sử dụng khí biogas để đun nấu trong gia đình.
Hạn chế sử dụng chất hóa học trong nông nghiệp.
Áp dụng kĩ thuật canh tác lúa cải tiến.
Đi bộ hoặc đi xe đạp tới những nơi có khoảng cách gần.
Trồng rừng, chăm sóc và bảo vệ rừng, chống cháy rừng.
Đưa ra lời nhắc nhở hoặc biển báo nhắc nhở mọi người hãy tiết kiệm
nước trong nhà vệ sinh, phòng ăn, nơi làm việc.
Đi chung xe với bạn bè, đồng nghiệp (đi học, đi chơi...) nếu có thể.
Giảm bớt túi ni lông khi đi mua sắm.
Thành lập câu lạc bộ môi trường trong trường học có các sáng kiến
bảo vệ môi trường.

Dạy bơi cho trẻ em và phụ nữ ở vùng lũ.

Cảnh báo sớm và sẵn sàng đối phó với thiên tai.

Tham gia trồng, chăm sóc và bảo vệ rừng ngập mặn.

Xây dựng nhà an toàn, chống chịu lũ ở vùng ven biển miền Trung và
đồng bằng sông Cửu Long.

Sử dụng nước hợp lí và tiết kiệm.

Xây dựng và củng cố hệ thống đê biển.

Cải tạo hệ thống thủy lợi.

Chuyển đổi bằng các giống cây chịu hạn, chịu lụt.

Thay đổi lịch mùa vụ và kĩ thuật canh tác.

Các cơ sở sản xuất sử dụng thiết bị, máy móc có năng suất cao và tiết
kiệm năng lượng.

Hạn chế tăng dân số.

Rửa tay trước khi ăn.

Hạn chế rác thải, phân loại đồ dùng để tái sử dụng và tái chế;
mua sắm những vật dụng có tuổi thọ cao để dùng lâu bền.

(cắt rời các thẻ)

Bộ thẻ ứng phó với biến đổi khí hậu

Tài liệu phát tay 4.1

Tài liệu phát tay 4.2
Bộ thẻ các bên tham gia
(Nguồn: Teacher toolkit, 2009, Tread lightly)

Nhóm 1: Hoa Kì
-

Hoa Kì là một trong số các nước phát thải khí nhà kính nhiều nhất thế giới. Ngành ô
tô của Hoa Kì với tổng số khoảng 130 triệu xe chiếm khoảng 25% phương tiện đi lại
trên thế giới.

-

Là nước không có tinh thần hợp tác trong các cuộc đàm phán quốc tế, không chịu
cam kết trong Nghị định thư Kyoto.

-

Kí vào Nghị định thư Kyoto nghĩa là Hoa Kì buộc phải thay đổi các chính sách trong
nước về tạo việc làm, không phụ thuộc vào năng lượng, và cân bằng giữa bảo vệ
môi trường với phát triển kinh tế.

-

Hoa Kì là một trong những nước ít bị ảnh hưởng bởi BĐKH, có nhiều nguồn lực để
thực hiện các biện pháp thích ứng vơí BĐKH.

Nhóm 2: Trung Quốc, Ấn Độ (và các nền kinh tế mới nổi như LB Nga,
Hàn Quốc, Brazil...)
-

Trung Quốc và Ấn Độ là hai nền kinh tế phát triển nhanh trên thế giới.

-

Có dân số và diện tích khá lớn, hai nước này đóng vai trò khá quan trọng trong hệ
thống thương mại và chính trị thế giới. Dân số đông cũng làm tăng lượng tiêu dùng
cá nhân.

-

Do phát triển kinh tế mạnh, nhiều người dân ở hai nước đã thoát nghèo. Nhưng điều
đó cũng có nghĩa họ phải tác động nhiều đến môi trường vì hai nước này chủ yếu
dựa vào nguồn nhiên liệu hóa thạch để tạo năng lượng và phát thải một lượng lớn
khí nhà kính.

-

Do đầu tư vào các nhà máy sản xuất điện từ đốt than rất tốn kém và lâu thu lợi
nhuận, cả hai nước sẽ tiếp tục tiêu thụ than để đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng.

-

Hai nước có cố gắng giảm phát thải khí nhà kính. Ấn Độ đang phát triển các chương
trình dùng năng lượng sạch. Trung Quốc đang cố gắng chuyển đổi từ dùng than
sang dùng ga tự nhiên và trồng cây.

-

Tuy nhiên những cố gắng này cần phải có đầu tư tài chính rất lớn. Dù có nền kinh tế
đang tăng trưởng, một bộ phận dân số của hai nước này vẫn đang sống trong nghèo
đói. Do đó hai nước này vẫn phải phát triển kinh tế để đáp ứng nhu cầu của người dân.
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Tài liệu phát tay 4.2
Bộ thẻ các bên tham gia
(Nguồn: Teacher toolkit, 2009, Tread lightly)

Nhóm 3: Liên minh các quốc đảo nhỏ
-

Liên minh các quốc đảo nhỏ gồm 43 đảo nhỏ, có vùng ven bờ thấp hơn mực nước biển.

-

Liên minh đại diện cho các nước thành viên và là quan sát viên tại Liên Hợp Quốc

-

Các quốc đảo nhỏ chỉ chiếm khoảng 0,5% tổng lượng phát thải khí nhà kính toàn cầu.

-

Mặc dù là các quốc gia ít chịu trách nhiệm nhất về BĐKH, họ lại là các nước dễ bị
tổn thương nhất do BĐKH, đặc biệt là khi nước biển dâng.

-

Hiện nay nước biển đã dâng 2 mm mỗi năm. Theo IPCC, trong vòng 100 năm nữa
nước biển sẽ dâng cao tới 880 mm. Khi đó các quốc đảo sẽ đối mặt với những vấn
đề sau:
Bị thoái hóa đất và mất đất.
Con người phải di cư.
Các hiện tượng thời tiết cực đoan ngày càng tăng.
Hệ sinh thái ven biển giảm khả năng chống chịu.
Nguồn nước ngọt bị xâm nhập mặn.
Rạn san hô bị chết trắng và suy giảm.
Rừng ngập mặn bị mất.
Hệ sinh thái ven biển bị hủy hoại, suy giảm đa dạng sinh học.

-

Khả năng thích ứng với những tác động của BĐKH của các quốc đảo kém do có
diện tích đất nhỏ, nguồn lực hạn chế, thu nhập thấp, dân số tăng nhanh, nhạy cảm
với các thiên tai tự nhiên.

-

Liên minh các quốc đảo không có nhiều ảnh hưởng trong các cuộc thương lượng
quốc tế. Họ chỉ có đủ chi phí để gửi một vài đại biểu tới đàm phán với đoàn đại biểu
hùng hậu của các nước giàu.

-

Liên minh cho rằng các nước phát triển phải có trách nhiệm cắt giảm phát thải khí
nhà kính và hỗ trợ tài chính cho các nước nghèo - không chỉ hỗ trợ bảo vệ môi
trường mà còn giúp các nước thích ứng với tác động của BĐKH.
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Tài liệu phát tay 4.2
Bộ thẻ các bên tham gia
(Nguồn: Teacher toolkit, 2009, Tread lightly)

Nhóm 4: Các nước kém phát triển
-

Theo Chỉ số Phát triển Con người của Liên Hợp Quốc, các nước kém phát triển bao
gồm 33 nước châu Phi, 15 nước châu Á Thái Bình Dương, và 1 nước châu Mỹ La tinh.

-

Các nước này có đặc điểm:
Nghèo đói cùng cực: khoảng một nửa dân số các nước này sống dưới mức
1 đô la/ngày trong các khu ổ chuột.
Nền kinh tế kém phát triển, nợ nước ngoài chồng chất.
Thiếu các cơ sở hạ tầng và dịch vụ xã hội cơ bản (Ví dụ: 60% dân số không
được tiếp cận nước sạch và vệ sinh môi trường).
Sức khỏe kém, tuổi thọ trung bình của người dân khoảng 51 tuổi.
Tỉ lệ tăng dân số nhanh nhất thế giới: 5.1%.

-

Các nước nghèo phải chiến đấu với các vấn đề như: bệnh như sốt rét, HIV/AIDS,
trình độ giáo dục thấp, các vấn đề môi trường (sa mạc hóa, thoái hóa đất, mất đa
dạng sinh học…).

-

Các nước này nhạy cảm với BĐKH và ít có năng lực để thích ứng.

-

Các nước kém phát triển đóng góp rất ít lượng phát thải khí nhà kính. Nếu BĐKH
vẫn tiếp diễn, các nước này sẽ là người phải hứng chịu hậu quả thay cho các nước
công nghiệp giàu.

-

Chỉ gần đây, lãnh đạo của các nước kém phát triển đã coi BĐKH là một vấn đề đáng
ưu tiên. Tuy nhiên họ quan tâm nhiều hơn đến các biện pháp thích ứng với BĐKH vì
họ hầu như phát thải rất ít khí nhà kính.

-

Giống như Liên minh các quốc đảo nhỏ, các nước kém phát triển cho rằng các nước
giàu phải thực hiện những biện pháp mạnh hơn trong việc cắt giảm phát thải khí nhà
kính và hỗ trợ tài chính cho các nước nghèo để đối phó với BĐKH.

-

Các nước kém phát triển không có nhiều quyền lực trong cuộc thương thuyết quốc tế.
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