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Tóm tắt
Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) của Việt Nam là vùng hạ lưu cuối cùng của lưu vực sông
Mekong trước khi chảy ra biến. Đây là vùng đất thấp, được xem là vùng đất ngập nước lớn nhất
của Việt Nam. Hằng năm, từ tháng 8 đến tháng 10, vùng ĐBSCL bị ngập lũ từ sông Mekong đặc
biệt là các vùng Đồng Tháp Mười, vùng Tứ giác Long Xuyên và vùng giữa sông Tiền và sông
Hậu. Vùng đồng bằng cũng được nhiều nhà khoa học cảnh báo là một trong những nơi chịu tác
động mạnh mẽ của hiện tượng biến đổi khí hậu và nước biển dâng đang xảy ra.
Hơn 300 năm qua, cư dân vùng Đồng bằng sông Cửu Long đã khá quen thuộc với quy luật dòng
chảy lũ và họ đã sống thích nghi tốt với tình trạng lũ lụt ở đây. Kinh nghiệm “Sống chung với lũ”
rất quen thuộc với người dân ĐBSCL. Người dân đã biết cách hạn chế các nguy cơ của lũ và biết
cách khai thác các lợi ích do lũ đem lại. Hiện nay, người dân vùng ĐBSCL bắt đầu làm quen dần
với khái niệm “Sống chung với biến đổi khí hậu” và thật sự họ cũng đã có nhiều sáng tạo để thích
nghi với sự thay đổi thời tiết theo hoàn cảnh và điều kiện sinh sống của từng địa phương.
Bài báo cáo này khái quát lại quá trình thích ứng với thiên nhiên của người dân ĐBSCL từ quan
điểm “Sống chung với lũ” rồi mở rộng thành “Sống chung với biến đổi khí hậu”. Báo cáo cũng
trình bày các đề xuất nghiên cứu ứng dụng thực tế cho các nhà quản lý và nhà khoa học để góp
phần ổn định cuộc sống, hạn chế rủi ro và phát triển bền vững kinh tế - xã hội vùng ĐBSCL.

Từ khóa: Đồng bằng sông Cửu Long; Lũ lụt; Biến đổi khí hậu; Thích nghi.
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BỐI CẢNH KHU VỰC
Vùng Đồng bằng sông Cửu Long nằm ở cuối dòng chảy của sông Mekong trước khi đổ ra Biển
Đông và và một phần nhỏ ra Vịnh Thái Lan (Hình 1). Đây là một vùng đất thấp và bằng phẳng,
cao độ trung bình phổ biến ở nhiều nơi từ 1,0 – 2,0 m so với mực nước biển, được bồi tụ bởi phù
sa của sông Mekong. Vùng đồng băng có diện tích gần 4 triệu ha (39.734 km2), trong đó có trên
2,4 triệu ha đất canh tác nông nghiệp (NEDECO, 1993) và gần 700 ngàn ha đất nuôi trồng thủy
sản (Tổng cục Thống kê, 2006). Vùng đất này là nơi cư trú và sản xuất của hơn 18 triệu người
dân (2009). Vùng ĐBSCL được xem là vựa lúa lớn nhất của Việt Nam, cung cấp hơn 50% sản
lượng gạo (trong đó góp 90% lượng gạo xuất khẩu của Việt Nma ra thế giới), hơn 60% lượng
thủy sản và hơn 70% lượng trái cây cho cả nước. Vùng ĐBSCL cũng là vùng đất ngập nước lớn
nhất Việt Nam (Tuan and Guido, 2007).

Hình 1: Bản đồ vị trí vùng Đồng bằng sông Cửu Long
Do địa thế nằm ở vùng cuối hạ lưu, toàn bộ dòng chảy lũ từ thượng nguồn tràn về vùng ĐBSCL
qua hai nhánh sông Tiền, sông Hậu và phần tràn bờ chảy trên đất liền vượt biên giới giữa
Campuchia và Việt Nam làm ngập nhiều vùng đất trũng, chủ yếu là vùng Tứ giác Long Xuyên –
Hà Tiên, vùng Đồng Tháp Mười và vùng trũng giữa hai nhánh sông Tiền và sông Hậu. Mùa lũ
bắt đầu từ tháng 7, gia tăng dần từ tháng 8 – 9, cao điểm vào tháng 10 và giảm dần vào tháng 11 12. Bình quân vào mùa mưa, lưu lượng lũ cao nhất là 39.000 m3/giây, gây ngập từ 1.2 đến 1.9
triệu ha. Lũ là hiện tượng tự nhiên xảy ra hàng năm ở Đồng băng sông Cửu Long (Trung et. al.,
2009).Từ nhiều thập kỷ qua, nông dân Đồng Bằng Sông Cửu Long đã tìm ra nhiều phương cách
khác nhau để sống thích nghi với diễn biến lũ, đặc biệt là các biện pháp bảo vệ mùa màng và tài
sản, đồng thời cũng khai thác các nguồn lợi mang lại từ lũ. Quan điểm “Sống chung với lũ” khá
quen thuộc với người dân ở đây từ bao đời nay.
Hơn hai thập kỷ gần đây, diễn biến thời tiết và thiên tai đang có xu hướng thay đổi bất thường ở
nhiều nơi trên thế giới và Việt Nam. Vùng ĐBSCL đã được nhiều nhà khoa học và các tổ chức
quốc tế cảnh báo là nơi chịu nhiều tác động tiêu cực của hiện tượng biến đổi khí hậu và nước biển
dâng (IPCC, 2001, 2007; ADB, 1994; MONRE, 2003; Hanh và Furukawa, 2007; Peter và Greet,
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-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2008; Tuan and Supparkorn, 2009). Cư dân vùng ĐBSCL hiện nay vừa chịu tác động của lũ
thượng nguồn vào mùa mưa, vừa chịu tác động của sự xâm nhập mặn vào mùa khô và các tác
động do diễn biến thời tiết cực đoan khác như nhiệt độ gia tăng, phân bố mưa bất thường, khô
hạn kéo dài, lốc xoáy, ... Qua thực tiễn, người dân đang dân chuyển qua cách sống và sản xuất
phù hợp với hoàn cảnh mới. Quan điểm “Sống chung với biến đổi khí hậu” như một khẩu hiệu
mở rộng quan điểm “Sống chung với lũ” đang dần dần hình thành ở vùng đất này.
2.
QUÁ TRÌNH THÍCH NGHI CỦA CƯ DÂN VÙNG ĐBSCL
Người Việt Nam đã khai phá và định cư ở vùng ĐBSCL từ hơn 300 năm nay. Vào thế kỷ thứ
XVI – XVIII, miển Nam vẫn là các vùng đất hoang sơ, vắng người, ẩm thấp, lầy lụt, nhiều muỗi
mòng và thú hoang. Những lưu dân đầu tiên để biết sáng tạo những cách sống, kiếm ăn, canh tác
phù hợpvới thủy thổ. Thời đó, phương tiện đi lại duy nhất là ghe xuồng, di chuyển dọc theo hệ
thống sông dựa theo quy luật thủy triều của Biển Đông. Sự hình thành các trung tâm hành chính
dọc theo hệ thống sông ngòi sau này, với khoảng cách tương đối đều là 60 km, mang tính độc đáo
mà không nơi nào khác có được, chính là sự thích nghi với thiên nhiên đầu tiên của người dân
vùng ĐBSCL trong quá trình chinh phục thiên nhiên và hình thành “văn minh sông nước” (Tuấn,
2009). Đối với quy luật lũ đến hằng năm, người dân vùng ĐBSCL đã quá quen thuộc và gọi mùa
lũ là “mùa nước nổi”, họ tìm cách hạn chế các tác hại của lũ ban đầu bằng cách “né lũ” qua biện
pháp xây nhà sàn, chuyển người và gia súc nơi ở cao hơn, sắp lịch thời vụ phù hợp để kịp thu
hoạch trước khi lũ về, ... Quan điểm “chống lũ” triệt để có những trở ngại về kinh phí và môi
trường. Dần dần, người dân mềm dẻo hơn, chuyển sang hình thức “sống chung với lũ” một cách
phù hợp, nghĩa là kết hợp giữa hạn chế tác hại của lũ đồng thời khai thác các lợi ích do lũ mang
lại, bao gồm cả biện pháp công trình và biện pháp phi công trình (Hình 2). Sự phối hợp giữa
chính quyền (chính sách, ngân sách), nhà khoa học (nghiên cứu, đề xuất, ứng dụng), nhà doanh
nghiệp (đầu tư, xây dựng) cùng nhà nông đều tạo ra nhiều hình thức phù hợp.
Sống chung với lũ

Biện pháp công trình

•
•
•
•
•
•

Xây đê bao;
Xây nhà sàn;
Khu dân cư vượt lũ;
Kênh thoát lũ;
Rừng phòng hộ;
…

Biện pháp phi công trình

Nâng cấp hệ thống
dự báo, cảnh báo
thời tiết và thiên tai

•
•
•
•
•
•

Đa dạng lịch thời vụ;
Thuyền y tế;
Nhà trẻ mùa lũ;
Dạy bơi cho trẻ;
Truyền thông;
…

Hình 2: Một số phương cách “Sống chung với lũ” của người dân vùng ĐBSCL
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-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Qua nhiều phân tích từ mô hình toán và qua thảo luận ở cấp người quản lý cùng với cộng đồng
nông dân, xu thế biến đổi khí hậu chung ở vùng ĐBSCL có thể tóm tắt ở bảng 1. Tổng quát cho
thấy, diễn biến khí hậu hiện nay và tương lai là những yếu tố bất lợi cho sản xuất, sinh kế và đời
sống của người dân ở đây. Các tác động của biến đổi khí hậu có thể làm kiềm hãm các kế hoạch
phát triển kinh tế - xã hội của các địa phương.
Bảng 1: Xu thế thay đổi khí hậu và các thiên tai khác ở ĐBSCL trong 3 thập kỷ sắp tới
Yếu tố khi hậu
Xu thế
Khu vực bị tác động chủ yếu
Nhiệt độ max, min, trung bình mùa khô



An Giang, Đồng Tháp, Long An, Cần
Thơ, Sóc Trăng, Kiên Giang

Số ngày nắng nóng trên 35°C mùa khô



Các vùng giáp biên giới với Cambodia,
vùng Tây sông Hậu

Lượng mưa đầu mùa (tháng 5, 6, 7)



Toàn đồng bằng SCL

Lượng mưa cuối mùa (tháng 8, 9, 10)



Các vùng ven biển ĐBSCL

Lốc xoáy – gió lớn – sét



Các vùng ven biển, hải đảo ĐBSCL

Mưa lớn bất thường (> 100 mm/ngày)



Các vùng ven biển bán đảo Cà Mau,
vùng giữa sông Tiền và sông Hậu

Áp thấp nhiệt đới và bão ven biển



Các vùng ven biển bán đảo Cà Mau,
vùng giữa sông Tiền và sông Hậu

Lũ lụt (diện tích ngập và số ngày ngập)



Vùng Tứ giác Long Xuyên – Hà Tiên,
vùng Đồng Tháp mười, vùng giữa
sông Tiền và sông Hậu

Nước biển dâng - Xâm nhập mặn



Các tỉnh ven biển

Sạt lở



Các tỉnh ven biển, vùng giữa sông
Tiền và sông Hậu

Tác động của triều cường



Toàn đồng bằng

Sự thay đổi mực nước ngầm



Toàn đồng bằng
Nguồn: Tuấn, 2010

Liên quan đến vấn đề ứng phó với biến đổi khí hậu và nước biển dâng ở vùng ĐBSCL, hiện nay
các tỉnh và địa phương chỉ mới ở mức phân tích vấn đề và nâng cao nhận thức đến cộng đồng.
Các tỉnh có thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện “Chương trình mục tiêu quốc gia ứng phó với biến
đổi khí hậu”, căn cứ vào Quyết định 158/2008/QĐ-TTg ban hành ngày 02/12/2008 của Thủ
tướng Chính phủ. Thực tế, người dân vùng ĐBSCL đã có một số phương cách đối phó của riêng
họ mang tính tự phát hoặc chọn lọc theo tình thế nhằm giảm thiểu tác động và thích nghi với biến
đổi khí hậu. Thực tế, đây là một hình thức mở rộng của quan điểm “sống chung với lũ” ở quy mô
rộng hơn cho cả vùng đồng bằng chứ không giới hạn không gian cho riêng vùng bị ảnh hưởng
của lũ lụt. Quan điểm “sống chung với biến đổi khí hậu” hiện chưa là một khẩu hiệu chính thức
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chúng nói đến. Sơ đồ ở hình 3 cho thấy cả hai hành động giảm nhẹ và thích nghi đều tồn tại song
song và bổ sung cho nhau.
Sống chung với
biến đổi khí hậu
Thích nghi

Giảm thiểu
• Trồng cây;
• Tái sử dụng, tái chế rác
thải, nước thải;
• Trữ nước, tiết kiệm nước;
• Dùng năng lượng tái tạo
…
• Thay đổi kiến trúc nhà
cửa tiết kiệm năng lượng;
• Công trình thủy lợi, …

Nâng cao
nhận thức,
Cảnh báo
thiên tai

• Điều chỉnh thời vụ;
• Chọn giống cây – con có
tính kháng chịu bất lợi về
thời tiết;
Biện pháp phi công trình • Dạy nghề mới;
• …
• Đê biển – đê sông;
• Nhà cộng đồng, …

Biện pháp công trình

Hình 3: Một số phương cách “Sống chung với biến đổi khí hậu” của người dân vùng ĐBSCL
3.
THẢO LUẬN VÀ ĐỀ XUẤT
Mặc dầu sự biến đổi nào mang tính toàn cầu cũng mang lại cả rủi ro và cơ hội cho các nhóm lợi
ích trong cộng đồng là khác nhau. Tuy nhiên, tác động của biến đổi khí hậu dường như mang
nhiều bất lợi chung cho cả xã hội hơn là thuận lợi. Do vậy, việc giảm nhẹ và thích nghi phải được
nghiên cứu và đề xuất. Đồi với các quốc gia nghèo và tài nguyên hạn chế, biện pháp thích nghi
được chú trọng hơn hơn giảm thiểu mặc dầu cả hai có thể bổ sung cho nhau. Thích nghi với biến
đổi khí hậu đòi hỏi phải có một quá trình lâu dài. Xây dựng kế hoạch hành động thích nghi với
biến đổi khí hậu vừa mang tính cấp bách trước mắt vừa mang tính chiến lược lâu dài nhằm giữ
được sự phát triển bền vững kinh tế - xã hội cũng như môi trường. Biến đổi khí hậu và nước biển
dâng ở ĐBSCL là vấn đề nghiêm trọng mà các quan chức họach định chính sách, các chuyên gia
quy hoạch, giới khoa học tự nhiên, khoa học xã hội, thương gia, các cán bộ địa phương và người
dân phải nhận thức được. Các kịch bản và tình huống tác động cần phải được tiếp tục phân tích
để có các dữ liệu thuyết phục và khoa học hơn. Căn cứ vào kết quả phân tích về mặt dữ liệu, tiếp
đến cần có các chủ trương ủng hộ việc chia xẻ thông tin và tìm phương cách giảm nhẹ - thích ứng
đặt ra. Mỗi địa phương và mỗi ban ngành cần xây dựng kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi
khí hậu phải được biên soạn. Tiếp đến, cần triển khai các biện pháp thực hành thích nghi cho toàn
xã hội. Cứ như vậy chúng at sẽ tiếp tục thu thập các chứng cớ và dữ liệu từ thực tế để quay vòng
tiếp chu trình. Có thể hình dung các bước này qua sơ đồ ở Hình 4, tạm đặt tên là sơ đồ 5A: Phân
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-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------tích (Analysis) – Nhận thức (Awareness) – Vận động (Advocacy) – Hành động (Action) – Thích
nghi (Adaptation).
ANALYSIS
(Phân tích)

ADAPTATION
(Thích nghi)

ACTION
(Hành động)

AWARENESS
(Nhận thức)

ADVOCACY
(Vận động)

Hình 4: Năm bước thực hành thích nghi với biến đổi khí hậu (Tuấn, 2009)
Liên quan đến tìm kiếm và xác định biện pháp thích nghi với biến đổi khí hậu cho người dân
vùng ĐBSCL, các đề xuất sau được liệt kê nhằm có sự phối hợp giữa các nhà quản lý, nhà khoa
học và người dân cùng thực hiện:
• Ghi nhận các hình thức thích nghi theo tập quán địa phương.
• Xác định các đối tượng chịu tổn thương, đánh giá mức độ tổn thương.
• Tăng cường năng lực, nhận thức, ý thức và hành vi bảo vệ môi trường - sinh thái, giảm
thiểu các tác nhân làm khí hậu xấu hơn.
• Đề xuất và thử nghiệm các mô hình thích nghi với hoàn cảnh mới: các kiểu kiến trúc nhà,
ngoại cảnh, các trang thiết bị phòng tránh thiên tai ở mức cộng đồng.
• Tìm các giống cây trồng và vật nuôi có khả năng chịu đựng ngưỡng thời tiết - khí hậu
khắc nghiệt hơn. Điều chỉnh lịch thời vụ và cơ cấu cây trồng – vật nuôi phù hợp.
• Xây dựng quy chuẩn xây dựng cơ sở hạ tầng phù hợp với điều kiện biến đổi khí hậu và
nước biển dâng trong tương lai.
• Lồng ghép các biện pháp thích nghi với biến đổi khí hậu vào kế hoạch phát triển kinh tế xã hội của địa phương.
• Xây dựng và duy trì mạng lưới thông tin, nâng cấp hệ thống cảnh báo thời tiết - thiên tai.
• Tăng cường hợp tác quốc tế và quốc gia, thường xuyên trao đổi, chia sẻ thông tin trong và
ngoài nước.
Lê Anh Tuấn
Viện Nghiên cứu Biến đổi Khí hậu
Đại học Cần Thơ
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