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Ứng phó với biến đổi khí hậu:
Chính sách quốc gia và hành động

của địa phương

Lồng ghép BĐKH 
trong chính sách phát
triển ở địa phương

• Tại sao phải lồng ghép?

• Thực trạng xây dựng kế hoạch
phát triển ở địa phương

• Các nội dung lồng ghép?



11-Jun-20

2

Tại sao phải lồng ghép biến đổi khí hậu trong kế hoạch
phát triển ở địa phương

- Thực tiễn:  Hiện trạng biến đổi khí hậu đang diễn biến phức tạp và nhanh hơn
trong kịch bản.

- Chủ trương, chính sách của nhà nước:

+ Kế hoạch hành động Quốc gia về BĐKH (QĐ 1474/QĐ-TTg ngày 05 tháng 10 năm
2012 của Thủ tướng Chính phủ)

+ Kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu tỉnh Lai Châu(Quyết định số 
1071/2012 của UBND tỉnh Lai Châu) (giai đoạn 2011 – 2015 tầm nhìn 2025)

+ Quyết định số 819/QĐ-BNN-KHCN về Kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi
khí hậu ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn giai đoạn 2016-2020

- Cam kết của Việt Nam với Quốc tế

+ Kế hoạch thực hiện Thỏa thuận Paris về BĐKH (QĐ 2053/QĐ-TTg ngày 28 tháng
10 năm 2016)

Nguồn phát thải khí nhà kính

53%

8%

33%

6%

Energy Industrial Processes Agriculture Waste
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Giảm phát
thải KNK

Thích ứng
BĐKH

Năng
lượng

Nông
nghiệp

Sử
dụng
đất

Rác
thải

Chủ động phòng
chống thiên tai và
tang cường giám

sát khí hậu

Đảm bảo an sinh 
xã hội

Ứng phó với mực
nước biển dâng và

ngập úng đô thị

Việt Nam cam kết tới năm 2030:
• Giảm 8% lượng phát thải khí nhà kính so với kịch bản

phát triển thông thường

• Giảm đến 25% nếu nhận được hỗ trợ quốc tế.

Một số chính sách của tỉnh liên quan đến
biến đổi khí hậu

• Quy hoạch bảo vệ và phát triển rừng (điều chỉnh) năm 2015 và định
hướng 2020(phê duyệt tại Quyết định 3585/2014/QĐ-UBND)

• Kế hoạch hành động của tỉnh Lai Châu triển khai thực hiện Đề án
“Tái cơ cấu ngành Lâm nghiệp” (phê duyệt tại Quyết định 575/QĐ-
/2014/QĐ-UBND ngày 25 tháng 3 năm 2014) 

• Đề án xât dựng nông thôn mới tỉnh Lai Châu (tại Nghị Quyết 29/NQ-
HĐND)
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Hiện trạng lập kế hoạch ở địa phương ?

Áp dụng các mô hình canh tác tốt
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Bản Lang Bình Lư Sam Mứn Núa Ngam Sập Vạt Hát Lót Mường Bú
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Năng lực ứng phó với biến đổi khí hậu

0.4

0.46

0.38
0.28

0.13

Năng lực cán bộ

Sự tham gia của 
người dân

Sự hỗ trợ của các tổ 
chức xh

Hiểu biết của 
người dân

Truyền thông

Hát Lót

Mường Bú

0.4

0.57

0.46
0.3

0.11

Sập Vạt

0.5

0.46

0.49

0.28

0.07

Lồng ghép bđkh trong kế hoạch phát triển ở địa phương

Các nội dung lồng ghép:

- Thích ứng với biến đổi khí hậu

- Giảm phát thải khí nhà kính từ các hoạt động nông nghiệp

- Xây dựng năng lực quản trị ứng phó với biến đổi khí hậu
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Các nhóm nhiệm vụ thực hiện cam kết thỏa thuận
Paris của Việt Nam

(QĐ 2053/QĐ-TTg ngày 28 tháng 10 năm 2016)

1. Nhóm nhiệm vụ thích ứng

2. Nhóm nhiệm vụ giảm thiểu

3. Nhóm nhiệm vụ thông tin – minh bạch

4. Nhóm nhiệm vụ về nguồn lực con người

5. Nhóm nhiệm vụ về tài chính

THÍCH ỨNG

GIẢM THIỂU

NĂNG LỰC QUẢN 
TRỊ

Khả năng thích
ứng của sản xuất

với khí hậu

Thiệt hại do các yếu
tố khí hậu

Việc áp dụng các
giải pháp canh tác

thân thiện

Xử lý các chất thải, 
phế phẩm

Năng lực ứng phó
của địa phương

Năng lực cả cán bộ
và người dân

Thông tin

Sự tham gia của cộng
đồng

Sự hỗ trợ của các tổ
chức xã hội và tài

chính

Áp dụng các giải
pháp phòng tránh

GIẢM THIỂU

QUẢN TRỊ ỨNG 
PHÓ

THÍCH ỨNG

Áp dụng các mô hình
canh tác tốt
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Chỉ số thành 
phần

Mục tiêu Chỉ số Cách xác định
Nguồn lưu 

trữ

Người thực 

hiện

Thích ứng với rét 
đậm rét hại

Giảm thiệt hại 

năng ứng phó 

với rét đậm, 

rét hại, sương 

muối

Tỷ lệ hộ chăn nuôi đại gia
súc có gia súc bị chết

Số hộ gia đình chăn nuôi đại gia
súc ở đầu vụ

Số hộ gia đình chăn nuôi đại gia 
súc có gia súc bị chết sau mùa rét

Tỷ lệ hộ nuôi trồng thủy 
sản bị thiệt hại

Số hộ gia đình nuôi trồng thủy sản

Số hộ gia đình nuôi trồng thủy sản
bị thiệt hại từ…. Sau mùa lũ

Tỷ lệ diện tích cây trồng vụ
đông bị thiệt hại

Diện tích các cây trồng chính vụ 
đông (ngô, lúa)
Diện tích cây trồng chính vụ đông
bị chết

Tăng mức độ 

sẵn sàng ứng 

phó với rét 

đậm, rét hại, 

sương muối

Tỷ lệ  hộ áp dụng các giải 

pháp chống rét đậm, rét 

hại, sương muối cho gia 

súc

Số hộ áp dụng các giải pháp chống rét 
cho gia súc (*)

Tỷ lệ  hộ áp dụng các giải 

pháp chống rét đậm, rét 

hại, sương muối cho gia 

súc

Số hộ áp dụng các giải pháp chống rét
cho cây trồng vụ đông

Tỷ lệ hộ áp dụng các giải pháp Số hộ áp dụng các giải pháp chống rét

Thích
ứng

Chỉ số thành
phần

Mục tiêu Chỉ số Cách xác định
Nguồn lưu 

trữ

Người 

thực hiện

Thích ứng với 
khô hạn

Giảm các thiệt
hại do khô hạn
đối với đất sản
xuất

Tỷ lệ đất canh tác bị
khô hạn

Diện tích đất nông nghiệp 

của địa phương

Diện tích đất canh tác bị ảnh 

hưởng (bỏ hoang hoặc giảm 

năng suất) do thiếu nước.

Tăng cường 

năng lực của hệ 

thống tưới

Tỷ  lệ diện tích lúa 

được tưới đủ nước

Diện tích canh tác lúa 2 vụ

Diện tích lúa được tưới đủ 

nước bởi hệ thống kênh 

mương

Số km kênh mương nội đồng 

được kiên cố hóa

Tăng hiệu quả 
của các giải pháp 
canh tác nhằm 
thích ứng với 
điều kiện khô 
hạn

Tỷ lệ diện tích đất 

khô hạn được tăng 

hệ số sử dụng

Diện tích đất bỏ hoang 

(không phải đất lâm nghiệp) 

được khai thác

Diện tích đất một vụ chuyển
thành 2 vụ
Diện tích đất 2 vụ chuyển thành 
3 vụ



11-Jun-20

8

GIẢM 
THIỂU

Chỉ số thành 
phần

Mục tiêu Chỉ số Cách xác định
Nguồn 

lưu trữ

Người thực 

hiện

Giảm phát thải
trong chăn nuôi

Tăng cường ứng 

dụng các mô hình 

chăn nuôi bền vững 

giảm phát thải, bảo 

vệ môi trường và 

đảm bảo an ninh 

năng lượng 

Tỷ lệ hộ chăn nuôi có sử 
dụng hầm biogas

Số hộ có từ 3 con đại gia súc trở 
lên

Số hộ có từ 3 con đại gia súc trở 
lên sử dụng hầm biogas

Tỷ lệ hộ chăn nuôi sử dụng
chất độn chuồng

Số hộ chăn nuôi sử dụng chất 
độn chuồng

Tỷ lệ hộ sử dụng men để ủ 
phân vi sinh và xử lý chất thải 
chăn nuôi

Số hộ chăn nuôi có sử dụng men 
vi sinh để xử lý chất thải chăn
nuôi

Giảm phát thải 
trong trồng trọt và 
hệ thống nông 
nghiệp

Tăng cường áp dụng 

các mô hình canh tác 

sinh thái, thân thiện 

với môi trường ở 

cộng đồng

Tỷ lệ số hộ hiểu biết và áp 

dụng  mô hình canh tác 

sinh thái, thân thiện với 

môi trường

Số hộ hiểu biết về các mô hình
sinh thái

Trung bình số mô hình được 

các hộ biết tới

Số hộ áp dụng một trong các 

mô hình canh tác thân thiện 

với môi trường

Tỷ lệ diện tích áp dụng 

các mô hình canh tác thân 

thiện với môi trường

Diện tích áp dụng các giải 

pháp canh tác thân thiện với 

môi trường

Chỉ số thành phần Mục tiêu Chỉ số Cách xác định
Nguồn lưu 

trữ

Người 

thực hiện

Các tổ chức xã hội hỗ trợ
cộng đồng

Tăng cường sự 

hỗ trợ của các tổ 

chức xã hội trong 

SXNN ứng phó 

với BĐKH.

Tỷ lệ người dân được 

hỗ trợ bởi các tổ chức 

xã hội để sản xuất 

nông nghiệp

Số hộ được hỗ trợ (về 

vốn sản xuất, kỹ thuật) 

từ các tổ chức xã hội ở 

địa phương

Các công cụ tài chính

Tăng cường sự 

hỗ trợ của các tổ 

chức xã hội trong 

SXNN ứng phó 

với BĐKH.

Tỷ lệ số hộ có nhu cầu 

sử được tiếp cận với 

các công cụ tài chính

Số hộ có sử dụng vay 

vốn từ các công cụ tài 

chính ở địa phương (các 

ngân hàng, quỹ tín 

dụng… hội, nhóm)

Năng lực cán bộ

Nâng cao năng lực 
của cán bộ về 
BĐKH và lồng ghép 
bđkh trong lập kế 
hoạch

Tỷ lệ cán bộ quản lý và 

cán bộ liên quan đến 

nông nghiệp được đào 

tạo (hoặc tập huấn) về 

biến đổi khí hậu và 

nông nghiệp thân thiện

Số cán bộ quản lý và cán bộ
có chức năng liên quan đến
sản xuất nông nghiệp

Số cán bộ được đào tạo 

về bđkh và sản xuất 

nông nghiệp bền vững

Số cán bộ được tập 

huấn về lồng ghép biến 

đổi khí hậu

QUẢN 
TRỊ

ỨNG 
PHÓ
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Thôn tin

Tỷ lệ hộ được tham dự các 

hoạt đồng truyền thông về 

biến đổi khí hậu tại thôn, 

bản

Số hộ biết đến các chương 

trình tuyên truyền về biến đổi 

khí hậu tại thôn/ bản

Tỷ lệ hộ được tập huấn về 

cá kỹ thuật canh tác bền 

vững ở thôn bản

Số hộ được tham gia các lớp 

tập huấn về sản xuất nông 

nghiệp tại thôn/bản

Sự tham gia của cộng 
đồng trong lậ kế hoạch 
phát triển,  quản lý tài 
nguyên và tổ chức sản 
xuất

Thúc đẩy sự tham
gia của cộng đồng
trong lập kế hoạch
phát triển KT-XH, 
SXNN và giám sát
thực hiện kế hoạch. 

Tỷ lệ hộ được tham gia vào 

lập kế hoạch phát triển ở địa 

phương

Số hộ gia đình biết đến kế 

hoạch phát triển của địa 

phương

Mức độ tham gia vào kế 

hoạch phát triển ở địa 

phương của hộ gia đình

Tỷ lệ hộ có tham gia vào các
nhóm sản xuất, quản lý tài
nguyên

Số hộ tham gia vào các nhóm sở
thích để tổ chức sản xuất cùng
nhau

Số hộ tham gia vào các nhóm 

quản lý tài nguyên rừng, 

nước

Chỉ số thành
phần

Mục tiêu Chỉ số Cách xác định
Nguồn 

lưu trữ

Người 

thực 

hiện

Thôn tin
Thông tin về biến
đổi khí hậu và sản
xuất bền vững

Tỷ lệ hộ được tham dự 

các hoạt đồng truyền 

thông về biến đổi khí hậu 

tại thôn, bản

Số hộ biết đến các 

chương trình tuyên 

truyền về biến đổi khí 

hậu tại thôn/ bản

Tỷ lệ hộ được tập huấn 

về cá kỹ thuật canh tác 

bền vững ở thôn bản

Số hộ được tham gia 

các lớp tập huấn về sản 

xuất nông nghiệp tại 

thôn/bản

Sự tham gia của
cộng đồng trong
lậ kế hoạch phát
triển,  quản lý tài
nguyên và tổ
chức sản xuất

Thúc đẩy sự tham
gia của cộng đồng
trong lập kế hoạch
phát triển KT-XH, 
SXNN và giám sát
thực hiện kế hoạch. 

Tỷ lệ hộ được tham gia 

vào lập kế hoạch phát 

triển ở địa phương

Số hộ gia đình biết đến 

kế hoạch phát triển của 

địa phương

Mức độ tham gia vào kế 

hoạch phát triển ở địa 

phương của hộ gia đình

Tỷ lệ hộ có tham gia vào các 
nhóm sản xuất, quản lý tài 
nguyên

Số hộ tham gia vào các 
nhóm sở thích để tổ chức 
sản xuất cùng nhau

Số hộ tham gia vào các 

nhóm quản lý tài 

nguyên rừng, nước
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Các chính sách phát triển và vấn đề biến đổi khí hậu, nông
nghiệp bền vững của tỉnh Lai Châu.

➢ Định hướng ưu tiên của Lai Châu là đẩy nhanh tăng trưởng
kinh tế và phát triển theo hướng bền vững, nâng cao chất

lượng tăng trưởng, lấy thủy điện, kinh tế rừng, tài nguyên
khoáng sản, sản phẩm cây công nghiệp (mủ cao su, chè) làm

sản phẩm hàng hóa chủ lực và lâu dài

➢ Tăng độ che phủ rừng lên 50% năm 2015, và 58% năm
2020; bảo vệ rừng đầu nguồn và sử dụng hợp lý tài nguyên
thiên nhiên

✓ Quyết định 1406 /QĐ-UBND về tái cơ
cấu ngành nông nghiệp tỉnh

✓ Nghị quyết 51/2012/NQ-HĐND về xây dựng
nông thôn mới tỉnh Lai Châu
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➢ Ưu tiên phát triển ngành công nghiệp - xây dựng, đến năm 2015 tỷ
trọng các ngành nông lâm ngư nghiệp khoảng 23,8%, công nghiệp
- xây dựng chiếm khoảng 41% và khu vực dịch vụ chiếm khoảng
35,2%, đến năm 2020 các tỷ lệ tương đương là 20%, 44%, 36%.

➢ Quy hoạch sử dụng đất trong giai đoạn 2011-2020 cho thấy diện
tích đất dành cho nông lâm nghiệp sẽ tăng lên 633.132,13 ha (năm
2020), đất khu bảo tồn tăng 41.300,00 ha (năm 2020); đất cho hoạt
động khoáng sản cũng tăng lên 588,29 ha (năm 2020). Trong quy
hoạch, đất nông nghiệp khác (có thể là đất trồng cây ngắn ngày: 
ngô, sắn…) sẽ giảm xuống 39.623,76 ha (năm 2020). Bên cạnh đó, 
thực hiện việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất cũng sẽ được thực
hiện đối với từng nhóm đất. Cụ thể, đất nông nghiệp chuyển sang 
đất phi nông nghiệp khoảng 10.678,95 ha cho từ 2011-2020. Trong
nội bộ nhóm đất nông nghiệp, thực hiện việc chuyển đổi cơ cấu cây
trồng, chuyển 3.437,87 ha đất rừng sản xuất và 20.942,69 ha đất
rừng phòng hộ sang đất sản xuất nông nghiệp, đất nuôi trồng thủy
sản và đất nông nghiệp khác.

➢ Tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn liền với việc xây dựng
nông thôn mới của tỉnh Lai Châu. Đối với cây lương thực
thì tập trung ổn định cây lúa, phát triển cây ngô (tương lai
sử dụng ngô biến đổi gen). Để giảm thiểu ảnh hưởng của
BĐKH, mục tiêu đến năm 2015 tỷ lệ che phủ đạt 45%, đến
năm 2020 đạt 50%, đến năm 2030 đạt 60%

➢ Xây dựng nông thôn mới với các tiêu chí về cơ sở hạ tầng, 
văn hóa, y tế, kinh tế… Trong đó, cũng chỉ rõ về xây dựng
nền kinh tế theo hướng chuyển dịch công nghiệp, tiểu thủ

công nghiệp, thương mại – dịch vụ; đồng thời xây dựng mô
hình sản xuất nông nghiệp theo hướng phát triển sản xuất

hàng hóa, hình thành các mô hình nông nghiệp công nghệ cao
như rau, hoa quả ôn đới… Ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ

thuật vào phát triển nền nông nghiệp công nghệ cao.
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➢ Nội dung chương trình là xây dựng nông thôn mới với
các tiêu chí về cơ sở hạ tầng, văn hóa, y tế, kinh tế… 

➢ Xây dựng nền kinh tế theo hướng chuyển dịch công
nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, thương mại – dịch vụ; đồng
thời xây dựng mô hình sản xuất nông nghiệp theo hướng
phát triển sản xuất hàng hóa, hình thành các mô hình
nông nghiệp công nghệ cao như rau, hoa quả ôn đới… 
Ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào phát triển nền
nông nghiệp công nghệ cao.

➢ Kế hoạch hành động chiến lược tăng trưởng xanh của Lai 
Châu được phê duyệt tại Quyết định 1498/QĐ-UBND của
tỉnh Lai Châu. Trong đó, mục tiêu của kế hoạch được xác
định là “xanh hóa các ngành kinh tế… giảm cường độ phát
thải khí nhà kính, góp phần ứng phó hiệu quả với biến đổi
khí hậu…” 

➢ Các giải pháp chủ yếu cho ngành nông nghiệp được xác
định: cải tạo, thâm canh và ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ
thuật vào sản xuất nông nghiệp, canh tác bền vững trên đất
dốc, phát triển các vùng sản xuất nông nghiệp, bảo tồn nguồn
gen bản địa, bảo vệ rừng đầu nguồn… 
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➢ Đối với lĩnh vực lâm nghiệp, ưu tiên việc bảo vệ và phát
triển rừng, phát triển lâm nghiệp bền vững và tăng cường sự
tham gia của các thành phần kinh tế trong việc trồng rừng, 
phát triển nghề rừng và dịch vụ du lịch sinh thái. 

➢Khai thác, chế biến khoáng sản phải đảm bảo môi trường
sinh thái, bảo vệ các di sản thiên nhiên và di tích lịch sử. 
Thực hiện các giải pháp bảo vệ môi trường và tài nguyên như
tuyên truyền, vận động để nâng cao nhận thức và giáo dục ý 
thức bảo vệ môi trường; sử dụng công nghệ và trang thiết bị
mới, tiên tiến vào khai thác, chế biến khoáng sản.  

✓ Tác động của các chính sách phát triển đến
ngành nông nghiệp trong bối cảnh BĐKH

➢ Tác động đến tài nguyên đất:
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➢ Tác động đến việc thay đổi cơ cấu cây trồng/vùng trồng
trọt

➢Tác động đến việc giảm thiểu phát thải khí nhà kính

➢ Tác động đến nhận thức về thích ứng với BĐKH


