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 BIẾN ĐỔI TOÀN CẦU    

    (KHỦNG HOẢNG  THỜI HIỆN ĐẠI) 

- Khủng hoảng khí hậu, 

- Khủng hoảng tài chính 

- Khủng hoảng Năng lượng 

- Khủng hoảng Lương thực 

- Khủng hoảng Tài nguyên 

- Các vấn đề chính trị - xã hội 



  Biến đổi khí hậu mà trước 
hết là sự nóng lên toàn 

cầu và nước biển dâng là 
thách thức lớn nhất của 

toàn nhân loại trong  

Thế kỷ 21 



Biểu hiện của biến đổi khí hậu 
 

 Nhiệt độ trung bình, nhịp điệu và 
độ bất thường của khí hậu thời tiết 
tăng, 

 Băng tan làm nước biển dâng 
(xâm nhập mặn), 

 Lượng mưa thay đổi, 

 Thiên tai (bão, lũ lụt, hạn han…) 
gia tăng về tần xuất, cường độ và 
độ bất thường 



TÁC ĐỘNG CỦA BĐKH 

  Tới tất cả các vùng  

  Tới tất cả các tài 
nguyên, môi trường 
và họat động kinh 
tế, xã hội  

  Mặt lợi 



BĐKH gia tăng ? 

2010 



LŨ LỤT Ở BANGKOK 

• 815 người chết, 13 triệu người bị ảnh hưởng;  
 

• 930 nhà máy bị ngập; 600.000 việc làm bị đe doạ. 
 

• 45 tỉ USD thiệt hại; cần 72 tỉ USD để khôi phục; 
  giảm 1.5% GDP. 



 
Thi trấn Moore, ít nhất 
37 người chết 
(20.5.2013) 

 

Sandy: gần 100 người 
chết ; thiệt hại 50 tỷ 
(10.2012) 

BÃO Ở MỸ 

Katrina (2005): 1800 
người chế, thiệt hại 
3000 tỷ 



NGUYÊN NHÂN BĐKH QUÁ KHỨ 

 Nguyên nhân kiến tạo 
địa chất, địa lý… 
 
Khối thiên thạch ngoài vũ 
trụ va chạm với Trái Đất 
65,51 triệu năm về trước, 
được coi là thủ phạm chính 
dẫn đến sự tuyệt chủng 
của khủng long và gần 
70% các sinh vật khác trên 
Trái Đất. Khi vụ va chạm 
xảy ra, khối thiên thạch 
này lập tức bị nổ tung, 
cuốn theo hàng triệu tấn 
đất đá, tro bụi lên bầu khí 
quyển. .. 



Source: IPCC 2001 

Thµnh phÇn khÝ quyÓn: 

N¨m 

Carbon Dioxide CO2 

     Methane CH4 

Nitrous Oxide N2 O 

2000 1000 

H»ng ngµy cã 60 

million tÊn CO2 th¶i 

vµo khÝ quyÓn 

 - N¨ng lîng 

 - C«ng nghiÖp 

 - Giao th«ng 

 - N«ng nghiÖp 

  - L©m nghiÖp 

 - Sinh ho¹t 

BĐKH hiện nay do 
con người: 



Tăng hiệu ứng 
nhà kính 



CÁC CÔNG ƯỚC QUỐC TẾ 

 Công ước khung Liên Hợp Quốc về Biến 

đổi khí hậu, 1992 – UNFCCC, 

 Nghi định thư  Kyoto, 1997,   

 nhằm cố gắng ổn định nồng độ khí nhà 

kính trong khi quyển, ứng phó với BĐKH 

trên phạm vi toàn cầu. 

 Các Phụ lục của UNFCCC :  I & II 



Tiến trình đàm phán cắt giảm phát thải 
KNK 

 COP1 Berlin 1995 

 COP2 Geneva 1996  

 COP3 Kyoto 1997 

 COP4 Buenos Aires 1998  

 COP5 Bonn 1999  

 COP6 The Hague 2000  

 COP6 bis Bonn 2001  

 COP7 Marrakesh 2001   

 COP8 Delhi 2002  

 

 

 COP 9 Milan 2003  

 COP10 Buenos Aires 2004  

 COP11/CMP1 Montreal 2005   

 COP12/CMP2 Nairobi 2006  

 COP13/CMP3 Bali 2007   

 COP14/CMP4 Poznan 2008 

 COP15/CMP5 Copen., 2009 

 COP 16/CMP 6 Cancun, 2010 

 COP 17/CMP7Durban, 2011 

 COP 18/CMP 8 Doha, 2012 

* Danh sách các hội nghị COP/CMP 

25 



1- Nhất trí bắt đầu thương lượng về một thỏa thuận 

mới, theo đó tất cả các nước thực hiện cam kết 

kiểm soát khí thải theo cùng một khuôn khổ pháp lý. 

Thỏa thuận sẽ có hiệu lực muộn nhất là vào năm 

2020.  

2- Gia hạn Nghị định thư thêm 5 năm, tức là đến 

năm 2017… (COP 18 – đến năm 2020)  
 



   

CARRING FOR THE EARTH   

OUR COMMON HOME 

ONE VOICE ON THE EARTH 

? 

- 0,4 % nước 

- 18% đất có n. xuất 

- Nghiêng 

Nghiêng: suy kiệt… 



Xã hội  

- Cácbon thấp 

- Tái chế tài nguyên 

- Hài hoà với tự nhiên 

PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG 
Trong bối cảnh BĐTC 



KINH TẾ XANH 

        Kinh tế xanh bao gồm năng lượng xanh dựa vào năng 
lượng tái tạo và sử dụng năng lượng có hiệu quả. Kinh tế 
xanh tạo ra việc làm, bảo đảm tăng trưởng kinh tế bền 
vững và ngăn chặn ô nhiễm môi trường, nóng lên toàn 
cầu, cạn kiệt nguồn tài nguyên và suy thoái môi trường. 



 

 

Challenges for 
SD  
 
- Economic, 
energy and food 
crisis 
- Climate change 
- Degradation of 
natural resources  

  &  environment 

- ... 

2 main 
topics: 
- Green  
  Economy 
- Institution  
  system 

RIO + 20 
 6/2012 

7 critical 
issues 

Jobs 

Energy 

Cities 

Food 

Water 

Oceans 

Disasters 

 

Hai chủ đề: 
- Kinh tế 
xanh 
-Hệ thống  
 thể chế 



 TÌNH HÌNH          
VIỆT NAM 



   Việt Nam – 1 trong số rất ít nước  

chịu tác động nặng nề nhất của BĐKH 
         

 VN+ Banglades 

 

 VN, Banglades, 

    Maldives 

  
 VN, Banglades, 
    Myanma, Honduras  
 
 VN, Egypt, Suriname, 
    Bahamas, Bangladesh 
                 (WB, 2007) 

 



CLIMATE CHANGE IN VIET NAM 

Temperature 

increased:  

  0.5 – 0.7oC 

    

  Temperatur
e 

SLR 

Sea level rised: 20 cm 

During the past 50 years: 



Climate change, sea level rise 

scenarios for Vietnam, 2012 

2100 (A1F1) 
  Temperature Max: 2.5 – 
3.7OC 
  Sea level rise Max: 85 - 105 
cm 



Thiệt hại kinh tế (triệu USD ) và 

Số người chết và mất tích 1989-

2011 
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Tài n. nước   Nông nghiệp Sức khỏe Lâm nghiệp 

Cơ sở hạ tầng 

Đông, thực vật 

Du lịch 

 An ninh  

BĐKH 
tác động tới 

tất cả các 
lĩnh vực 
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Sea level rise 

 Dark blue: 1m 

 Light blue : 5 m 

(John Pilgrim, 2007) 



Vào mùa khô, nhiệt độ cao,  
dòng chảy giảm mạnh và  
mặn xâm nhập sâu vào đất liền 

Tháng 4/2010: Ranh mặn 1 
g/L đã ghi nhận được ở Cần 
Thơ  
 
Lưỡi mặn 1 g/L đã đi vào sâu 
khoảng 70 km so với bờ biển.   

2005 
2010 

CẦN 
THƠ 

 70 km 



THIỆT HẠI KINH TẾ: 1.5% GDP 



    NGƯỜI CHẾT VÀ MẤT TÍCH:  
     450 người/năm 



DỰ TÍNH THIỆT HẠI 

 Nếu mực nước biển dâng thêm 1m thì Việt 
Nam sẽ đối mặt với mức thiệt hại lên tới 17 
tỉ USD/năm (10% GDP); 1/5 dân số mất 
nhà cửa; 12,3% diện tích đất trồng trọt 
biến mất; 40.000km2 diện tích đồng bằng 
(39% ĐBSCL và 10% ĐBSH), 17km2 bờ 
biển ở khu vực các tỉnh lưu vực sông 
Mêkông sẽ chịu tác động của lũ ở mức độ 
không thể dự đoán. 

 Nếu mực nước biển dâng thêm 3m – thiệt 
hại lên tới 25% GDP 



TÁC ĐỘNG TỚI: 8 MUC TIÊU  

THIÊN NIÊN KỶ & 3 TRỤ CỘT CỦA PTBV 



VIỆT NAM THAM GIA… 

 Tất cả các Hội nghị về BĐKH và PTBV, 

 Tích cực đóng góp với cộng đồng quốc tế 

 Thực hiện các cam kết quốc tế đã cam kết 



PHẢI HÀNH ĐỘNG NGAY 

 

- Trái đất đang cần 
bạn, Hãy LIÊN HIỆP 
chống lại BĐKH !  
(UN, 2009) 

-Hành động ngay, 
hành  động cùng 
nhau & hành động 
theo một cách khác  
(UN, 2010) 

- Chúng ta chỉ con 
vừa đủ thời gian…. 

  

  “Sống hay chết -  
Alive or Dead” 

(N.T. Dũng, 2011) 

http://www.unep.org/wed


2008 2009 
2012 

2011 2012 

CHIẾN LƯỢC QUỐC GIA: 

 

Chiến lược 
Phát triển 
bền vững  
Việt Nam  
giai đoạn   
2011 – 2020 
 



NATIONAL STRATEGIES ON: 

2012 
 

2012 

National 
Strategy on 
Green Growth 



NGHỊ QUYẾT HNBCHTU 7 
KHÓA XI 

  Chủ trương, giải pháp chủ động ứng 
phó với BĐKH, đẩy mạnh quản lý tài 

nguyên và bảo vệ môi trường 



VẤN ĐỀ ? 

 Chủ động 

 Ứng phó với BĐKH lồng ghép trong 
các CP, QH, KH, CT phát triển 

 Cách tiếp cận HST & CL phát triển 
- Tích hợp 

- Hợp sinh thái, Vốn tự nhiên 

- Dựa vào cộng đồng 

 Tăng trưởng xanh – con đường PTBV 

 Nâng cao nhân thức & XD năng lực 



NGHIÊN CỨU  

BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU ? 



 

 

Suy tho¸i tÇng 

«z«n 

Thay ®æi khÝ 

hËu 

Suy tho¸i §a d¹ng sinh 

häc 

Suy tho¸i ®Êt vµ hoang 

m¹c 

Níc Rõng 

T¸c ®éng m¹nh 

T¸c ®éng Ýt h¬n 

T¸c ®éng t¬ng ®-

¬ng 

BĐKH - vấn đề môi trường toàn câu 



2. BDKH – thách thức 
lớn cho phát triển bền 
vững 

3. BDKH – Vấn đề mang tính chính trị 



 TÍNH PHỨC HỢP của BĐKH  



NHỮNG VẤN ĐỀ CẦN NGHIÊN CỨU 



1. CÁCH TIẾP CẬN  

Liên ngành/Lồng ghép/HST ? 

Dựa vào cộng đồng ? 



TIẾP CẬN LIÊN NGÀNH ? 

- Chính sách 
- Tổ chức thực hiện 
- Chuyên môn 
- Giám sát-đánh giá… 



Tiếp cận HST ? 

MA 

Nguyên nhân 
trực tiếp 

Nguyên 
nhân gian 

tiếp 

-Deforestation for 
Agri. Land 
-Logging 
-Fuel/energy use 
-Infrastruction 
conduction 
-Land use 
changing 
- Pollution 
- Climate 
change/natural 
disasters 

- Demographic 
change 
- Poverty and 
Inequality 
- Public policies 
and politics 
- 
Macroeconomic 
policies 
- Sector-
economic 
policies 
- Social change 
& development 
- Climate 
change 
(policies) 



 Bản chất, cường độ X  nguy cơ tổn thương 

Năng lực thích ứng 
Rui ro = 

Thảm họa Cộng 
đồng 

Tác động Rủi ro 

Nguy cơ tổn thương  Năng lực thích ứng 

Tác đông, Nguy cơ tổn thương, năng lực, rủi ro 

   Tổn thât 

1 

2 3 

2. ĐÁNH GIÁ ? 



3. LƯỢNG GIÁ KINH TẾ ? 

- Kinh tế tài nguyên, môi trường 
 

- Kinh tế BĐKH 



 

 

Tăng cường tính chống chịu của  

Hệ sinh thái-xã hội 

PTBV 

Ứng phó BĐKH 

Tiếp cận HST 

4. TÍNH CHỐNG CHỊU 



ECOSYSTEM SERVICES 

Providing Regulating Cultural Supporting 

Hệ Sinh thái-
xã hội 

 

Thích ứng     Giảm nhẹ 

Tăng cường tính chống chịu của hệ thống 

Sinh thái Công nghệ  Xã hội 

- Trồng cây  
/rừng,  
- Bảo tồn  
  ĐDSH 
- REDD  

-  Thay đổi mùa vụ 

-  Giống mới (lúa, đậu, ngô, lạc…) 
-  Kỹ thuật trên đất dốc 
-  Tăng tính chống chịu của CSHT 
-  Chuyển giao công nghệ (biogas, 
tưới tiêu)  

-  Thể chế:  
- Tích hợp 
- nâng cao NT 
- Xây dựng NL 
- Phát triển sinh kế. 

BĐKH 
Tác động 

MT 

SOCIAL SYSTEM  ADAPTIVE 
CAPACITY 

Institution Management Financial 

Ecosystem Health Rais.  

5. Xây dựng 
mô hình cộng 

đồng thích 
ứng với BĐKH 



BDKH do 
con người 

gây ra 
 

Chi có con 
người mới 
giải quyết 

được 
 



6. ĐÁNH ĐỔI TRONG HĐ CHÍNH SÁCH 

     Trade offs 
GIỮA 

Bảo tồn  & Phát triển  

Ngắn hạn  & Lâu dài 

Địa phương  & Trung ương / 

địa phương khác 

Ngành này & Ngành khác 

Nhóm này  & Nhóm khác 

Giải pháp mềm  & Giải pháp cứng… 

Bản lĩnh lãnh đạo: TÂM, TẦM, TÀI  

? 



7. NÂNG CAO NHẬN THỨC/NL 

Nhận thức 
Hành vi 



8. CHUNG SỐNG VỚI  

BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU 
như thế nào ? 



Kết luận: ÁP LỰC & CƠ HỘI 

      Áp lực: 

 - Than: 250 năm (VN: ?) 

 - Dầu khí: 60 năm (VN:30 năm) 

 - Tài nguyên (suy thoái, rừng) 

 - BĐKH… 



  CƠ HỘI: 

- Phát triển năng lượng sạch  

  (gió, mặt trời, biển, nước, địa nhiệt, sinh khối…) 

- Đổi mới công nghệ, CNH, HĐH 

- Xây dựng năng lực 

- Mở rộng HTQT… 



DANH MỤC CÁC NHIỆM VỤ ĐÃ VÀ ĐANG THỰC HIỆN TỪ NĂM 2011 

Thuộc Chương trình KH&CN phục vụ CTMTQG ứng phó với BĐKH (33) 

1 Nghiên cứu xây dựng kịch bản về các hiện tượng thời tiết cực đoan trung hạn (2015-2030) cho khu vực Việt Nam – 

Biển Đông sử dụng kịch bản Biến đổi khí hậu  trong chương trình Kakushin (BĐKH-01) 

2 Nghiên cứu ứng dụng công nghệ viễn thám để giám sát và cảnh báo những tác động của biến đổi khí hậu nhằm chủ 

động phòng tránh và giảm thiểu thiệt hại do tai biến thiên nhiên (BĐKH-02) 

3 Xây dựng cơ sở khoa học và thực tiễn nhằm thiết lập hệ thống giám sát tác động của biến đổi khí hậu và nước biển 

dâng đối với chất lượng môi trường nước mặt lục địa (BĐKH-03) 

4 Nghiên cứu cơ sở khoa học xây dựng mạng lưới giám sát biến đổi khí hậu và điều chỉnh, bổ sung mạng lưới quan 

trắc khí tượng, thủy văn, hải văn góp phần nâng cao chất lượng dự báo thiên tai trong bối cảnh biến đổi khí hậu 

(BĐKH-04) 

5 Nghiên cứu cơ sở khoa học xác định nguyên nhân, đề xuất giải pháp ứng phó với xâm nhập mặn trong điều kiện 

Biến đổi khí hậu ở vùng đồng bằng sông Cửu Long (BĐKH-05) 

6 Nghiên cứu ảnh hưởng của biến đổi khí hậu tới sức khỏe, bệnh tật của lực lượng vũ trang và đề xuất giải pháp y 

sinh học khắc phục (BĐKH-06) 

7 Nghiên cứu đánh giá biến động đường bờ biển các tỉnh Nam Bộ dưới tác động của biến đổi khí hậu và mực nước 

biển dâng (BĐKH-07) 

8 Nghiên cứu đánh giá ảnh hưởng của biến đổi khí hậu đến sự biến đổi tài nguyên nước đồng bằng sông Cửu Long 

(BĐKH-08) 

9 Nghiên cứu, đánh giá tiềm năng lợi ích kép về môi trường của các hoạt động ứng phó với biến đối khí hậu ở Việt 

Nam (BĐKH-09) 

10 Nghiên cứu đánh giá tác động của biến đổi khí hậu đến một số cây trồng chủ lực (lúa, ngô, đậu tương, mía) tại Đồng 

bằng sông Cửu Long và Đồng bằng sông Hồng (BĐKH-10) 

11 Nghiên cứu cơ sở khoa học và thực tiễn thành lập hành lang đa dạng sinh học nhằm bảo tồn đa dạng sinh học, thích 

ứng và giảm nhẹ biến đổi khí hậu (BĐKH-11) 

12 Nghiên cứu xây dựng định hướng và các phương án giảm phát thải khí nhà kính trên cơ sở đảm bảo các mục tiêu 

phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam (BĐKH-12) 



DANH MỤC CÁC NHIỆM VỤ ĐÃ VÀ ĐANG THỰC HIỆN TỪ NĂM 2011 

Thuộc Chương trình KH&CN phục vụ CTMTQG ứng phó với BĐKH 

 TT Tên đề tài 

13 Nghiên cứu thiết kế mô hình làng sinh thái thích ứng với biến đổi khí hậu dựa vào cộng đồng cho khu vực đồng 

bằng sông Cửu Long (BĐKH-13) 

14 Nghiên cứu xây dựng phương án đàm phán khung của Việt Nam về biến đổi khí hậu, những vấn đề lớn trong đàm 

phán giai đoạn sau năm 2012 đến năm 2020 và định hướng đến năm 2050 (BĐKH.14)  

15 Nghiên cứu cơ sở khoa học, tăng cường năng lực đáp ứng thông tin khí tượng thủy văn phục vụ công tác ứng phó 

với biến đổi khí hậu.(BĐKH-15) 

16 Nghiên cứu phát triển bộ chỉ số thích ứng với biến đổi khí hậu phục vụ công tác quản lý nhà nước về biến đổi khí 

hậu. (BĐKH-16) 

17 Nghiên cứu xây dựng Atlas khí hậu và biến đổi khí hậu Việt Nam (BĐKH-17) 

18 Luận cứ khoa học cho việc lựa chọn và hoàn thiện các mô hình thích ứng với biến đổi khí hậu dựa vào cộng đồng ở 

miền Trung và đề xuất nhân rộng. (BĐKH-18) 

19 Đánh giá mức độ tổn thương về kinh tế - xã hội do lũ lụt trên một số lưu vực sông chính ở Miền Trung trong bối 

cảnh biến đổi khí hậu và khai thác các công trình thủy điện, thủy lợi (BĐKH-19) 

20 Xây dựng hệ hỗ trợ ra quyết định trong quản lý tài nguyên đất và nước đồng bằng sông Cửu Long ứng phó với biến 

đổi khí hậu. (BĐKH-20) 

21 Nghiên cứu, đánh giá, tuyển chọn và khảo nghiệm bộ giống lúa chịu hạn thích ứng cho vùng duyên hải miền Trung 

chịu ảnh hưởng bất lợi của biến đổi khí hậu (BĐKH-22) 

22 Nghiên cứu đánh giá tác động biến đổi khí hậu đến quy hoạch sử dụng không gian của một số đầm phá ven biển 

miền Trung Việt Nam và đề xuất giải pháp ứng phó; (thí điểm cho khu kinh tế mở Nhơn Hội, Bình Định) (BĐKH-

23) 

23 Đánh giá mức độ tổn thương của hệ thống kinh tế - xã hội do tác động của biến đổi khí hậu tại vùng Bắc Trung Bộ”  

(Thí điểm cho 1 tỉnh) (BĐKH-24) 
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24 Lượng giá kinh tế do biến đổi khí hậu đối với thủy sản miền Bắc và đề xuất giải pháp giảm thiểu thiệt hại do biến 

đổi khí hậu (BĐKH-25) 

25 Nghiên cứu cơ chế chính sách, định hướng đổi mới công nghệ để giảm thiểu khí nhà kính hướng tới nền kinh tế 

cacbon thấp phù hợp với điều kiện thực tế ở Việt Nam đối với các khu kinh tế ven biển (BĐKH-29) 

26 Nghiên cứu xây dựng cơ chế, chính sách liên kết vùng trong việc ứng phó với biến đổi khí hậu ở Việt Nam (BĐKH-

30) 

27 Nghiên cứu và xây dựng mô hình đô thị ven biển có khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu. (BĐKH-32) 

28 Nghiên cứu và đề xuất các giải pháp nhằm giảm thiểu phát thải khí CO2 trong lĩnh vực sản xuất gạch ngói, gốm sứ. 

(BĐKH-35) 

29 Nghiên cứu ứng dụng công nghệ neo trong đất để gia cố đê biển sử dụng làm nền đường ô tô ứng phó với biến đổi 

khí hậu, nước biển dâng (BĐKH-36) 

30 Đánh giá tác động của biến đổi khí hậu đến nhóm người nghèo ở Bắc Bộ Việt Nam và đề xuất các giải pháp giảm 

thiểu (BĐKH-21) 

31 Nghiên cứu, xây dựng quy trình kỹ thuật canh tác và bảo vệ đất cho cây trồng chủ lực tại các vùng đồng bằng dưới 

ảnh hưởng của BĐKH (BĐKH-27) 

32 Nghiên cứu ảnh hưởng của biến đổi khí hậu đến các bệnh truyền nhiễm trên người và thử nghiệm một số giải pháp 

can thiệp cho vùng ven biển đồng bằng Bắc Bộ và Nam Bộ  (BĐKH-28) 

33 Nghiên cứu cơ sở khoa học và thực tiễn, đề xuất giải pháp công nghệ cất giữ CO2 trong các hệ tầng, cấu trúc địa 

chất ở miền Bắc Việt Nam. (BĐKH-34) 



Thank you ! 


