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Dự án: “Thích ứng với biến đổi khí hậu 
và bảo hiểm nông nghiệp”

BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU

Địa điểm: 5 xã: Nghi Thái, Nghi Yên, Nghi Văn, Nghi Lâm,  
Nghi Công Nam - huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An
Thời gian: 1/2011-1/2014
chủ dự án: SNV
Đối tác: IPSARD, Sở NN&PTNT tỉnh Nghệ An
Tài trợ: Bộ Môi trường, Bảo tồn Thiên nhiên và An toàn 
Nguyên tử của Cộng hoà Liên bang Đức (BMU)
Mục tiêu: Giảm đói nghèo bằng cách tăng năng lực ứng phó 
của cộng đồng địa phương đối với những ảnh hưởng của 
biến đổi khí hậu.

Thông Tin dự án

Một số biện pháp thích ứng đã và đang được áp 
dụng tại địa phương:

1    Mô hình nuôi dê dưới tán rừng giúp dê tự tìm nguồn 
thức ăn, đỡ nóng nên phát triển tốt hơn, thịt dê ngon 
hơn do dê được vận động nhiều. Nuôi dê ngày càng 
phát triển tại những xã có địa hình đồi rừng của huyện 
Nghi Lộc. Quy mô hộ nuôi dê nhỏ có thể 3-5 con, nhiều 
có thể lên tới 50-60 con. 

3    Đưa giống mới vào sản xuất là một giải pháp đã được thử 
nghiệm tại nhiều nơi. Điển hình thành công tại xã Nghi 
Thái, huyện Nghi Lộc đã thử nghiệm giống vừng mới, do 
đặc điểm có thời vụ ngắn hơn nên tránh được mùa mưa 
bão vì thế cho năng suất cao hơn 30% so với giống cũ.

2    Sản xuất lúa tại các xã của huyện Nghi Lộc rất khó khăn do 
thường xuyên bị hạn hán, bão lũ đặc biệt là vụ hè thu nên 
rất nhiều hộ chỉ sản xuất 1 vụ lúa trong năm. Một số hộ đã 
chuyển đổi trồng lúa sang cây màu có vụ mùa ngắn hơn 
để tránh bão lũ, điển hình là hiệu quả khi chuyển sang 
trồng cây lạc do đặc tính không yêu cầu nhiều nước tưới 
như lúa nên chịu được điều kiện khô hạn vì thế đã góp 
phần cải thiện thu nhập cho người dân.

Sở NN&PTNT
Nghệ An



1.  Kịch bản A2 của IPCC (Ủy ban Liên chính phủ về BĐKH)
2.  Kịch bản BĐKH 2012, MONRE
3. MONRE (Bộ Tài nguyên và Môi trường Việt Nam), 2012

Biến Đổi khí hậu (BĐkh)

Tại nghệ An

Trong những năm gần đây, do tác động của biến đổi khí 
hậu, các loại hình thiên tai như bão, lũ lụt, hạn hán và các 
hiện tượng thời tiết cực đoan khác (rét đậm, nắng nóng 
kéo dài) ngày càng khốc liệt và diễn biến thất thường cả 
về tần suất và cường độ. 

Thích ứng với BĐKH là đưa ra các sáng kiến và áp dụng các 
giải pháp điều chỉnh hệ thống tự nhiên hoặc xã hội trong 
hoàn cảnh hoặc môi trường thay đổi, nhằm mục đích giảm 
nguy cơ bị tổn thương và rủi ro do BĐKH và tận dụng các 
cơ hội nó mang lại.

Thích ứng với BĐkh: 

Ảnh: lúa đổ do gió lốc

4. MARD, DARD

Thiệt hại do thảm họa tự nhiên đối với các tỉnh                 
miền Trung, trong đó Nghệ An ngày càng tăng. 

   về con người: Cơn bão số 8 tháng 9/2013 cả nước có 24 

người chết, 7 người mất tích, trong đó Nghệ An có 8 
người chết và 4 người mất tích.
   về nông nghiệp: 
       Mất mùa và giảm năng suất cây trồng do hạn hán 

tăng, mưa bão nhiều và tình trạng rét đậm kéo dài. 
Trung bình năng suất lúa tại Nghệ An giảm khoảng 

30-40% trong những năm gần đây; riêng năm 2010 

bão lũ đã gây thiệt hại cho 3.000 ha lúa hè thu, 

3.500 ha lúa mùa, 628 ha rau màu. 
       Chăn nuôi bị thiệt hại do gia súc gia cầm chết vì rét 

đậm kéo dài. Các loại cây trồng làm thức ăn gia súc suy 
giảm ảnh hưởng nặng nề đến chăn nuôi, về số lượng 
và chất lượng. 

        Ngành nuôi trồng thủy sản tại Nghệ An cũng bị ảnh 
hưởng nghiêm trọng do mưa lũ:  năm 2011 đã bị 

thiệt hại trên 43 tỷ đồng, mưa lớn gây lũ trên thượng 

nguồn làm trôi 11 chiếc lồng bè nuôi cá, làm ngập 

trôi cá, tôm nuôi trên 1.800 ha ao đầm và 300 ha 
ruộng. 

        Ngành lâm nghiệp cũng gặp khó khăn do cháy 

rừng: Nắng nóng năm 2012 đã làm cháy 1.324 
ha rừng, riêng Nghệ An do tác động của gió                             

Lào cũng làm cháy 36 ha4.

Biện pháp thích ứng BĐkh mà cộng đồng có thể áp 
dụng trước mắt:
   Thay đổi mùa vụ: Xem xét lịch thời vụ và thiên tai để quyết 

định thời gian sản xuất.
    Thay đổi giống mới, giống ngắn ngày có khả năng thích 

ứng với thời tiết khắc nghiệt,  hạn hán và rét đậm.
    Cải tiến các biện pháp canh tác mới tăng sức chống chịu 

cho cây trồng và thân thiện với môi trường (ví dụ biện 
pháp tưới tiết kiệm).

    Gia cố hệ thống tưới tiêu đảm bảo đủ nước tưới cho vụ 
đông xuân và hè thu, ngăn chặn hiện tượng xâm nhập mặn.

Biến đổi khí hậu đã, đang và dự báo sẽ ảnh hưởng tiêu cực 
tới cuộc sống con người:
    Ảnh hưởng đến an ninh lương thực của quốc gia và 

hộ gia đình: đến năm 2050 biến đổi khí hậu sẽ làm mất 

khoảng 50% lượng lương thực sản xuất của các nước 
Châu Á trong đó có Việt Nam1.
    gia tăng ô nhiễm môi trường và bệnh tật đối với con 

người: điển hình tại Việt Nam cũng như các tỉnh miền 
Trung, ô nhiễm nước, dịch bệnh sau những trận mưa bão, 
lũ lụt ảnh hưởng rất nghiêm trọng tới đời sống người dân. 
   Mất đất do nước biển dâng: Trong Trong giai đoạn 2007- 

2100, Việt Nam có thể mất trên 7% diện tích đất nông 
nghiệp2, làm thay đổi cấu trúc mùa vụ, phân bố cây trồng 
và kỹ thuật sản xuất nông nghiệp, kéo theo sự xuất hiện 
các loại sinh vật ngoại lai và gia tăng nguồn dịch bệnh. 

Khoảng 9% dân số các tỉnh ven biển miền Trung bị ảnh 

hưởng trực tiếp nếu nước biển dâng lên 1m.3


