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Giới thiệu về GIZ

Tổ chức Hợp tác quốc tế Đức – GIZ (Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammen
arbeit) được thành lập ngày 01 tháng 01 năm 2011, quy tụ những kinh nghiệm lâu năm 
của ba tổ chức tiền nhiệm là DED (Tổ chức Hỗ trợ Phát triển Đức), GTZ (Tổ chức Hợp tác 
Kỹ thuật Đức) và InWEnt (Tổ chức Bồi dưỡng và Nâng cao Năng lực Quốc tế Đức). Là một 
tổ chức thuộc nhà nước liên bang, GIZ hỗ trợ Chính phủ Đức trong lĩnh vực hợp tác quốc 
tế cho phát triển bền vững, cũng như công tác giáo dục quốc tế trên toàn cầu.

Bên cạnh đó, GIZ hoạt động trong nhiều lĩnh vực khác bao gồm phát triển kinh tế và xúc 
tiến việc làm; xây dựng nhà nước và khuyến khích dân chủ; an ninh, tái thiết và giải quyết 
mâu thuẫn dân sự; an ninh lương thực, y tế, giáo dục phổ cập; bảo vệ môi trường, bảo 
tồn tài nguyên và giảm thiểu tác động của biến đổi khí hậu.

Nhiều năm qua, Việt Nam là đối tác ưu tiên của Hợp tác Phát triển Đức. Nhiều chương 
trình, dự án liên kết chặt chẽ với nhau trong mục tiêu tổng thể Giảm Nghèo bao trùm 3 
lĩnh vực ưu tiên sau đây của hợp tác: 1) Phát triển Kinh tế Bền vững và Đào tạo Nghề, 2) 
Chính sách Môi trường, các Nguồn Tài nguyên Thiên nhiên và Phát triển Đô thị và 3) Y tế. 
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BẢNG TỪ VIẾT TẮT

ACIAR  Trung tâm nghiên cứu nông nghiệp quốc tế Úc
ASS  Đất phèn
aASS  Đất phèn thực thụ
pASS  Đất phèn tiềm tàng
AusAID  Cơ quan phát triển quốc tế Úc
CCCEP  Chương trình Biến đổi khí hậu và các hệ sinh thái ven biển
DARD  Sở Nông nghiệp & Phát triển nông thôn
DoCST  Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
DoET  Sở Giáo dục và Đào tạo
DoF  Sở Tài chính
DoNRE  Sở Tài nguyên môi trường
DoST  Sở Khoa học công nghệ
DPI  Sở Kế hoạch và đầu tư
GoV  Chính phủ Việt Nam 
KGBR  KDTSQ Kiên Giang
MARD  Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn
MPI  Bộ Kế hoạch và đầu tư
PPC  Ủy ban nhân dân
ToT  Đào tạo tiểu giáo viên
WAR  Tổ chức Wildlife at Risk
WWF  Quĩ Quốc tế bảo vệ thiên nhiên
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TÓM TẮT

KDTSQ Kiên Giang được thành lập năm 2006, bao gồm hầu hết vùng bờ biển, biển và các 
khu vực lân cận, cũng như hai khu vườn quốc gia U Minh Thượng và Phú Quốc. Thách 
thách đối với khu sinh quyển là cân bằng giữa phát triển kinh tế với bảo tồn môi trường 
thiên nhiên, đặc biệt là tính độc đáo về đa dạng sinh học.

Dựa trên sự hợp tác thành công ở Kiên Giang giữa ba bên Úc, Đức và Việt Nam và mở 
rộng chương trình hỗ trợ đồng bằng sông Cửu Long ứng phó với biến đổi khí hậu, chính 
phủ Đức và Cơ quan Hợp tác phát triển quôc tế Úc (AusAID) đang xây dựng một chương 
trình mới: Biến đổi khí hậu và các hệ sinh thái ven biển (CCCEP). Chương trình sẽ được 
triển khai tại năm tỉnh và một hợp phần ở cấp quốc gia. Các hợp phần và chủ đề tạo ra sự 
liên kết toàn vùng đồng bằng sông Cửu Long cùng với sự hỗ trợ phát triển và triển khai 
chính sách chiến lược, khung pháp lý và hình mẫu mới trong quản lý kết hợp giữa năm 
tỉnh hạ lưu sông Cửu Long do GIZ và AusAID tài trợ. 

Xâm nhập mặn, đất phèn tiềm tàng bị chuyển hóa thành đất phèn trên diện rộng, và các 
hiện tượng thời tiết khắc nghiệt làm cho nước biển dâng cao tràn qua mặt đê gây những 
thiệt hại đáng kể về mặt môi trường và điều này sẽ còn gia tăng theo kịch bản dự đoán 
về biến đổi khí hậu.

Với sự hỗ trợ từ các ban ngành trong tỉnh, Dự án KDTSQ Kiên Giang đã tập trung giải pháp 
cho vấn đề này theo nhiều hướng, trong đó gồm:

• Thành lập Ban quản lý KDTSQ Kiên Giang và Ban chỉ đạo dự án. 
• Tổ chức chương trình tuyên truyền về bảo tồn thiên nhiên gồm các chương trình 

phát thanh trên Radio, phát hình trên truyền hình và ngày Môi trường của tỉnh.
• Xây dựng kế hoạch quản lý mới cho vườn quốc gia U Minh Thượng. 
• Tổ chức tập huấn cho giáo viên tiểu học về biến đổi khí hậu, bảo tồn thiên nhiên và 

xử lý rác thải. Tập huấn được dựa trên sách tham khảo và những tài liệu và bài tập 
tại lớp đơn giản do dự án phát triển.

• Đánh giá tính đa dạng sinh học của vườn quốc gia U Minh Thượng và Phú Quốc và 
tập huấn cho kiểm lâm và cán bộ vườn.

• Đánh giá hiện trạng Quản lý rừng ngập mặn và bờ biển dựa trên kỹ thuật lập bản đồ 
cải tiến trong đó dùng băng ghi hình bờ biển, hình ảnh viễn thám vệ tinh, khảo sát 
hiện trường với sự cộng tác của trường Đại học Queensland. 

• Triển khai các biện pháp kỹ thuật khôi phục rừng ngập mặn với hệ thống quản lý 
vườn ươm tiên tiến và phục hồi thành công rừng ngập mặn cùng với hàng rào bảo 
vệ bằng cừ tràm nhằm giữ bùn và giảm tác động của sóng. 

• Rà soát qui chế quản lý rừng ngập mặn ven biển theo chính sách 7:3 đang được thử 
nghiệm tại Kiên Giang trong đó các hộ dân được sử dụng 30% diện tích đất rừng 
được giao vào các hoạt động sinh kế, và đất sẽ bị thu hồi nếu không được sử dụng 
theo đúng quy định. 

• Sử dụng bản đồ mới trong quy hoạch và quản lý khu vực ven biển. Cán bộ của Phân 
viện điều tra quy hoạch rừng Nam bộ cũng được tập huấn về kỹ thuật bản đồ.
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Thiết kế đê biển hiệu quả để hạn chế xói lở.
Đề xuất và thực hiện giải pháp sử dụng gỗ tràm, ví dụ như làm đồ gỗ chất lượng cao và 
làm hàng rào bảo vệ khi trồng rừng ngập mặn ven biển.
Thiết lập các mô hình trình diễn nhằm nâng cao hiệu quả rừng tràm bằng phương pháp 
phân bón, mật độ trồng và chế độ tỉa thưa hợp lý.
Triển khai các chương trình sinh kế bền vững, nhất là cho phụ nữ tham gia dựa trên sử 
dụng có hiệu quả nguồn tài nguyên thiên nhiên. 
Xuất bản hàng loạt các tờ thông tin, nghiên cứu điển hình, và bảng áp phích mô tả chi 
tiết các kết quả của dự án bằng tiếng Anh và tiếng Việt và trình bày một số kết quả trong 
các Hội nghị chuyên đề quốc tế.
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THỎA THUẬN HỢP TÁC ỦY NHIỆM AUSAID/GIZ

Vào tháng 2 năm 2007, chính phủ Úc và Đức ký bản ghi nhớ hợp tác song phương (MOU) 
hướng đến thúc đẩy hợp tác kinh tế hiệu quả giữa hai nước theo nguyên tắc của Tuyên 
bố Paris về tính hiệu quả của chương trình tài trợ. Theo đó, Cơ quan hợp tác kỹ thuật 
Đức – GTZ (nay là GIZ) và AusAID bắt đầu hợp tác về Bảo tồn và phát triển các trọng điểm 
KDTSQ Kiên Giang trong tháng tư năm 2008 theo các nguyên tắc của hợp tác ủy nhiệm. 

Dựa trên thành công của dự án tại Kiên Giang, vào tháng 2 năm 2009. Hội đồng các bộ 
trưởng đã phê duyệt cho AusAID, là đối tác của GIZ, xây dựng một chương trình ứng phó 
với Biến đổi khí hậu ở vùng đồng bằng sông Cửu Long với khoản ngân sách cam kết từ 
chính phủ Úc lên đến 23 triệu đôla Úc trong thời gian 5 năm. Văn kiện phê chuẩn này là cơ 
sở cho sự ra đời của Chương trình Biến đổi khí hậu và các hệ sinh thái ven biển (CCCEP). 

Thêm vào đó, vào tháng 3 năm 2010, AusAID và Bộ Hợp tác phát triển Đức (BMZ) đã ký 
tuyên bố chung (JSol) phác thảo khung hợp tác giữa hai bên trong hỗ trợ phát triển tại 
Việt Nam. Văn kiện này nhằm tăng cường quan hệ hợp tác giữa Úc và Đức tại Việt Nam 
trong lĩnh vực môi trường, với quan tâm đặc biệt về ứng phó và giảm thiểu tác động của 
biến đổi khí hậu ở các vùng ven biển cũng như bảo tồn đa dạng sinh học. 
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CHƯƠNG TRÌNH BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU 
VÀ CÁC HỆ SINH THÁI VEN BIỂN (CCCEP)

Chương trình biến đổi khí hậu và các hệ sinh thái ven biển (CCCEP) được tài trợ bởi chính 
phủ Úc và Đức, do GIZ và chính phủ Việt Nam triển khai.

Cơ quan chủ quản là Bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn (MARD) và Ủy ban nhân 
dân năm tỉnh Kiên Giang, An Giang, Cà Mau, Sóc Trăng và Bạc Liêu. Các đối tác khác của 
chương trình gồm Bộ tài nguyên và môi trường (MoNRE), Sở nông nghiệp và phát triển 
nông thôn (DARD), Sở Tài nguyên môi trường (DoNRE), Sở khoa học công nghệ (DoST).
 
Chương trình bắt đầu từ tháng 7 năm 2011 đến tháng 6 năm 2016.

Úc đóng góp 24,3 triệu đôla Mỹ cho chương trình và Đức cam kết tài trợ 14,1 triệu đôla 
Mỹ dưới dạng hợp tác kỹ thuật. CCCEP được thực hiện bởi GIZ, tổ chức hợp tác quốc tế 
Đức. Hơn nữa, Chính phủ Đức đã cam kết tài trợ 25,3 triệu đôla Mỹ dưới dạng hợp tác 
tài chính nhằm khôi phục hệ thống đê biển do ngân hàng tái thiết Đức KfW thực hiện. 

Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu (IPCC) xác định Việt Nam là một trong những 
nước bị ảnh hưởng nặng nề nhất của biến đổi khí hậu nhất. Đồng bằng sông Cửu Long, 
nơi có mật độ dân số cao nằm trong vùng trũng dễ bị đe dọa bởi nước biển dâng cũng 
như việc gia tăng tần suất và cường độ của các thảm họa thiên nhiên như gió bão, lũ lụt.

Đồng bằng sông Cửu Long được biết như thường được gọi là “vựa thóc” của quốc gia 
do đây khu vực có sản lượng lương thực cao. Khu vực này được nhắc đến như một nơi 
có sự đa dạng sinh học cao và đặc thù, đặc biệt tại các khu vực đất ngập nước ven biển, 
rừng ngập mặn và rừng tràm (Melaleuca) cũng như một diện tích nhỏ rừng cây họ Dầu 
(Diterocarpaceae) còn sót lại.

Các hệ sinh thái này đang chịu áp lực từ sự gia tăng dân số và ảnh hưởng của biến đổi khí 
hậu. Chất lượng nước và đất ở đồng bằng Sông Cửu Long đang bị xấu đi và mực nước 
ngầm đang xuống thấp hơn do việc sử dụng quá mức. Lưu lượng dòng chảy bị giảm đi do 
việc đắp đập thủy điện ở thượng nguồn và lượng mưa thấp trong mùa gió mùa.

Chương trình CCCEP cung cấp các giải pháp thực tiễn nhằm giải quyết một loạt các nguy 
cơ về môi trường đang đe dọa các hệ sinh thái ven biển.

Kế hoạch hành động của tỉnh thích ứng với biến đổi khí hậu sẽ được xây dựng gồm các 
hoạt động như phục hồi rừng ngập mặn, cải tiến kỹ thuật xây dựng và quản lý đê biển. 

3

Người dân sống ven biển đang bị 
đe dọa bởi bão lũ

Rừng ngập mặn tăng sức đề 
kháng trước biến đổi khí hậu
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Kế hoạch sẽ phát thảo các biện pháp để bảo vệ rừng ven biển tốt hơn, như là tập huấn 
cho cộng đồng về canh tác bền vững, khuyến khích các hoạt động tạo thu nhập thay thế 
cho các cộng đồng sống dựa vào các khu rừng ven biển.

Mục tiêu chung của chương trình CCCEP là hỗ trợ Việt Nam quản lý và bảo vệ các hệ sinh 
thái ven biển nhằm ứng phó với tác động của biến đổi khí hậu.

Sự thành công của chương trình mở rộng này (CCCEP) sẽ được đánh giá theo các chỉ số 
chính sau: 

• Các sáng kiến thích ứng với biến đổi khí hậu được lồng ghép vào quá trình lập kế 
hoạch của tỉnh và được triển khai theo kế hoạch hàng năm. 

• Chính phủ Việt Nam phân bổ nguồn lực thích hợp để hỗ trợ các kế hoạch ứng phó 
với biến đổi khí hậu của tỉnh. 

• Diện tích rừng ngập mặn ở các tỉnh thực hiện chương trình được khôi phục và duy 
trì ổn định.

• Các cơ hội sinh kế cải tiến góp phần nâng cao thu nhập cho các đối tượng chủ yếu 
được chương trình hỗ trợ.

• Tổn thương về giới được hiểu và đề cập trong kế hoạch thích ứng của tỉnh. 
• Nhận thức của ủy ban nhân dân tỉnh, cán bộ các cơ quan chính phủ và cộng đồng địa 

phương về tác động của biến đổi khí hậu được nâng lên. 
• Khung pháp lý rõ ràng về quản lý các hệ sinh thái ven biển ở cấp quốc gia được chính 

phủ Việt Nam phê chuẩn và thực hiện. 

Dự kiến sau khi kết thúc 5 năm thực hiện chương trình, các nhà ra quyết định, cán bộ các 
cơ quan chính phủ và cộng đồng địa phương sẽ nâng cao nhận thức về tác động của biến 
đổi khí hậu và các chiến lược thích ứng tiềm năng. Chính phủ trung ương sẽ đưa ra hỗ 
trợ cần thiết để phối hợp và triển khai kế hoạch thích ứng với biến đổi khí hậu vào quá 
trình lập kế hoạch và phân bổ ngân sách của tỉnh. Thông tin từ các dự án thí điểm thành 
công sẽ được lồng ghép vào kế hoạch quản lý vùng ven biển. Đa dạng sinh học và phạm 
vi rừng ngập mặn ven biển được bảo vệ và cải thiện.

Bắt cua trong khu vực 
 rừng ngập mặn
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DỰ ÁN KHU DỰ TRỮ SINH QUYỂN KIÊN GIANG

Dự án được tài trợ bởi AusAID và triển khai bởi GIZ và Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang 
(PPC). Cơ quan đối tác chính của dự án là Sở khoa học công nghệ. Giai đoạn một của dự 
án là từ tháng 6 năm 2008 đến tháng 6 năm 2011, và giai đoạn hai là từ tháng 7 năm 2011 
đến tháng 6 năm 2016. 

Các vùng dự án trong KDTSQ Kiên Giang bao gồm:
• Vườn quốc gia U Minh Thượng: là khu vực đầm lầy còn sót lại của Việt Nam và được 

công nhận là một trong ba khu vực đất ngập nước có mức độ ưu tiên bảo tồn cao 
ở bằng sông Cửu Long. Rừng tràm trong vùng lõi của Vườn đóng vai trò quan trọng 
trong việc duy trì chất lượng đất và nước trong vùng đệm. Rừng tràm lọc nước ngầm 
và giữ nước trong mùa khô. 

• Vườn quốc gia Phú Quốc: nằm trải dài từ rừng trên núi đến các vùng san hô, bao 
gồm rừng cây họ Dầu còn sót lại, rừng tràm, rừng ngập mặn, các thảm cỏ biển và rạn 
san hô quan trọng. 

• Kiên Giang có 200 km bờ biển với rừng ngập mặn có tính đa dạng cao. Đai rừng 
ngập mặn này có vai trò thiết yếu trong giảm thiểu ảnh hưởng của nước biển dâng 
do biến đổi khí hậu gây ra. 

Tỉnh Kiên Giang nằm ở đồng bằng sông Cửu Long, có 85% diện tích đất liền có độ cao 
chưa tới 1 m so với mực nước biển. Phần lớn người dân trong tỉnh sống ở các vùng trũng, 
dễ bị đe dọa bởi nước biển dâng cùng với thiên tai như gió bão, lũ lụt ngày càng nhiều 
và nặng nề. Áp lực về kinh tế, tình trạng nghèo đói và thiếu hiểu biết đã dẫn đến việc sử 
dụng không bền vững nguồn tài nguyên ven biển. 

Mục tiêu của Dự án là giúp quản lý bền vững tài nguyên thiên nhiên cho tỉnh Kiên Giang, 
nhất là ở các khu bảo tồn và rừng ngập mặn. Dự án đang hỗ trợ xây dựng và thực hiện 
cơ chế quản lý có hiệu quả cho các Khu bảo tồn và Vườn quốc gia. Bên cạnh cơ quan chủ 
quản Dự án là Ủy ban nhân dân tỉnh và đối tác thực hiện là Sở Khoa học và Công nghệ, 
Dự án cũng phối hợp và hỗ trợ các Sở, ban, ngành khác trong tỉnh như Sở Nông nghiệp 
và phát triển nông thôn và Sở tài nguyên môi trường. 

Sử dụng phương pháp triển khai hoạt động có sự tham gia, dự án đã tạo sự tương tác 
giữa người dân địa phương, Hội liên hiệp phụ nữ, Đoàn thanh niên, và cán bộ cơ quan 
nhà nước. Dự án hỗ trợ về mặt kỹ thuật nhằm giúp đỡ người nghèo trong tỉnh, nhất là 
phụ nữ. Dự án đã thành công trong việc kết hợp với các chương trình sinh kế và xóa đói 
giảm nghèo hiện tại, tổ chức tập huấn và xây dựng năng lực cộng đồng trong bảo tồn 
đa dạng sinh học ở cấp huyện và cấp tỉnh. Dự án đã hỗ trợ Sở nông nghiệp và phát triển 
nông thôn xây dựng các tài liệu thông tin phù hợp, dễ hiểu với cộng đồng địa phương. 

Các đối tượng mục tiêu bao gồm dân nghèo sống phụ thuộc vào khai thác tài nguyên 
thiên nhiên ở các khu rừng ven biển, bãi bồi và các khu vực trọng điểm của KDTSQ, cũng 
như những hộ được giao khoán rừng và đất rừng trong tỉnh. Các nhóm trung gian của dự 
án gồm chính quyền địa phương, Hội phụ nữ, Đoàn thanh niên, và Ban quản lý KDTSQ và 
các khu vực trọng điểm. 
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Dự án cũng hướng đến xây dựng năng lực cho các vườn quốc gia, Ban quản lý rừng 
phòng hộ ven biển cũng như sự tham gia nhiều cơ quan hữu quan khác. Dự án đã tập 
hợp nhiều thông tin, cơ sở dữ liệu, báo cáo kinh tếxã hội và thống kê đa dạng sinh học. 
Những nghiên cứu này hỗ trợ các hoạt động của các sở, ban ngành trong tỉnh. 

Dự án cũng nêu lên những vấn đề cốt lõi về đa dạng sinh học và bảo tồn thiên nhiên 
trong điều kiện phát triển kinh tế nhanh của tỉnh và biến đổi khí hậu. Trong giai đoạn hai, 
dự án sẽ thực hiện và kiểm chứng một số giải pháp giảm thiểu tác động của biến đổi khí 
hậu trên hệ thống thủy văn sông Cửu Long và khả năng cung cấp nguồn tài nguyên thủy 
sản của hệ thống sông này và cách thích nghi với biến đổi khí hậu. Kế hoạch mở rộng và 
phát triển ngành du lịch trên đảo Phú Quốc có thể gây xâm hại đến sự đa dạng sinh học 
đặc trưng của đảo, nếu không có được một qui trình lập kế hoạch thích hợp. Dự án đã 
dẫn chứng bằng tài liệu về sự đa dạng sinh học tại Phú Quốc và sẽ tham gia vào quá trình 
đánh giá, phân tích các tác động về môi trường cho các chương trình phát triển tại đây. 

Nhiều chương trình tập huấn cũng góp phần tăng cường năng lực cho nguồn nhân sự 
quản lý cấp tỉnh và huyện, từ đó góp phần thiết lập tính đề kháng của của hệ sinh thái. 
Các Sở, ban ngành cũng bắt đầu sử dụng khái niệm quy hoạch không gian, nhân viên 
vườn quốc gia biết sử dụng kỹ năng quản lý nước, lửa rừng và đa dạng sinh học, giáo viên 
tiểu học tham gia chương trình đào tạo tiểu giáo viên về sử dụng các tài tiệu mới trong 
giáo dục môi trường; Hội liên hiệp phụ nữ tỉnh và huyện sử dụng dịch vụ đào tạo tiểu giáo 
viên để phổ biến thông tin về cải thiện sinh kế và nâng cao nhận thức về biến đổi khí hậu.

Cộng đồng chung sức  
trồng rừng ngập mặn

Rừng trong vùng lõi vườn quốc gia 
U Minh Thượng đang hồi phục

Kiểm lâm vườn quốc gia tham gia 
tập huấn quản lý đa dạng sinh học
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BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU – VẤN ĐỀ VÀ GIẢI PHÁP

Biến đổi khí hậu theo dự đoán sẽ ảnh hưởng đến dòng chảy của sông Mê Công thông 
qua sự ảnh hưởng đến quá trình tan chảy của các núi băng. Lượng mưa trong mùa mưa 
sẽ tăng lên ở hầu hết các lưu vực nước và giảm đi trong mùa khô ở hạ nguồn sông Mê 
Công khoảng từ 100  120 mm, một phần lớn của lượng mưa hiện nay. Mực nước biển 
dự đoán sẽ tăng lên 1 m vào năm 2100 sẽ khiến phần lớn diện tích tỉnh Kiên Giang (85%) 
bị ngập lụt. Hiện nay nước biển dâng đang gây ảnh hưởng đến tính nguyên vẹn và chức 
năng của rừng ngập mặn và làm nhiều đoạn đê biển bị sạt lở (xem mục 16). Xâm nhập 
mặn đang ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp ở vùng ven biển tại huyện Hòn Đất.  
Ở những nơi không có rừng ngập mặn, đê biển không được bảo vệ, và nước biển thường 
tràn qua đê khi sóng cao và gió mạnh bất thường. Hiện nay dự án đang hỗ trợ tỉnh nhằm 
hạn chế vấn đề tái diễn trong tương lai (xem mục 17, 18, 19, 20 và 21). Việc gia tăng nhiệt 
độ ban đêm cùng với biến đổi khí hậu sẽ làm giảm sản lượng thu hoạch của các giống lúa 
hiện nay và khả năng tạo ra giống lúa mới cho sản lượng cao, thích nghi với sự thay đổi 
khi hậu là rất thấp. 

Một tác động lớn khác của biến đổi khí hậu là quá trình chuyển hóa đất phèn tiềm tàng 
thành đất phèn. Đất phèn tiềm tàng chiếm một diện tích lớn trong tỉnh Kiên Giang (xem 
phần 9). Phèn được giữ trong đất bằng cách giữ cho đất ở môi trương bão hòa nước. Khi 
đất bị khô đến tầng đất phèn tiềm tàng, một lượng lớn axit sẽ được sản sinh và gây ảnh 
hưởng nặng nề đến sản xuất lúa và nuôi trồng thủy sản. Biến đổi khí hậu hiện đang làm 
giảm mực nước ngầm trong mùa khô. Đã có nhiều báo cáo phản ánh việc mất mùa mà 
nhiều khả năng là do đất sản sinh nhiều axit. 
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Tại Kiên Giang, dự án tập trung vào những vấn đề sau:
 

Vấn đề Liên quan với biến đổi khí hậu Giải pháp

Hệ thống quản lý nước và lửa 
không phù hợp làm suy giảm 
đa dạng sinh học. 

Phương pháp quản lý phù hợp giúp 
bảo tồn đa dạng sinh học chống biến 
đổi khí hậu.

Hệ thống quản lý nước cải tiến cho Vườn 
quốc gia U Minh Thượng.

Tài nguyên thiên nhiên chưa 
được quản lý lồng ghép.

Chiến lược quản lý giúp chuẩn bị tốt 
cho biến đổi khí hậu.
 

Thành lập Ban quản lý khu dự trữ sinh 
quyển. Xem phần 6, 17.

Người dân chưa có ý thức 
bảo vệ môi trường tốt.

Kiến thức hỗ trợ người dân thích ứng 
với biến đổi khí hậu. 

Chương trình toàn diện nâng cao nhận 
thức của người dân.

Nhiễm phèn và nhiễm mặn gia 
tăng làm giảm sản lượng cây 
trồng.

Hệ thống sản xuất thay thế nhằm tạo 
sức đề kháng với biến đổi khí hậu.

Triển khai các hoạt động sinh kế mới.  
Thu nhập gia tăng đáng kể. 
Xem phần 20.

Gỗ tràm có giá trị thấp và nông 
dân muốn chuyển rừng thành 
đất trồng lúa.

Rừng tràm giúp tăng sức đề kháng 
trước biến đổi khí hậu.

Dự án đang thử nghiệm sử dụng tràm 
làm đồ gỗ có giá trị cao và bảo vệ rừng 
ngập mặn. Xem phần 13.

Xói lở bờ biển, xâm nhập mặn, 
đất và nước bị phèn mạnh đòi 
hỏi giải pháp kỹ thuật mới.

Hiểu biết tốt hơn về hệ thống tự 
nhiên giúp thích ứng với biến đổi  
khí hậu. 

Phát triển kỹ năng và học tập kinh 
nghiệm thong qua các hoạt động.  
Xem phần 16, 18.

Vườn quốc gia Phú Quốc bị chia 
cắt do phát triển du lịch và xây 
dựng đường sá.

Duy trì tính đa dạng sinh học giúp 
tăng sức đề kháng với biến đổi khí 
hậu.  

Nhân viên VQG học cách bảo tồn đa 
dạng sinh học sẽ quản lý VQG tốt hơn.  
Xem phần 13.

Phần lớn đất ngập nước ở  
Việt Nam bị chuyển đổi thành 
đất trồng lúa.

Duy trì môi trường tự nhiên đem lại 
tính đề kháng trước biến đổi khí hậu. 

UBND tỉnh thành lập khu bảo tồn thiên 
nhiên tại Phú Mỹ, sinh cảnh đồng cỏ 
bàng còn sót lại ở ĐBSCL. Xem phần 4.

Rừng ngập mặn có trữ lượng  
cácbon lớn nhưng bị chặt phá vì 
lợi ích trước mắt.

Lưu trữ cácbon trong rừng giúp 
giảm thiểu tác động của biến đổi khí 
hậu. 

Chi trả dịch vụ môi trường sẽ giúp cộng 
đồng ven biển duy trì tính bảo vệ rừng 
ngập mặn. Xem phần 17.

30% bờ biển đang bị xói lở. Băng ghi hình và ảnh vệ tinh cho thấy 
các thay đổi về hiện trạng bờ biển có 
liên quan đến biến đổi khí hậu.

Nghiên cứu chi tiết về không gian sẽ hỗ 
trợ công tác qui hoạch của tỉnh.  
Xem phần 16.

Chỉ có hai loài ngập mặn được 
trồng phổ biến. 

Rừng ngập mặn có tính đa dạng sinh 
học cao sẽ tăng sức đề kháng trước 
biến đổi khí hậu. 

Hiện đã ươm giống và trồng được mười 
loài ngập mặn sử dụng vườn ươm giá 
thành thấp và dễ bảo trì. Xem phần 18. 

Trước đây rừng trồng ngập  
mặn chỉ đạt tỉ lệ thành công  
rừng là 50%. 

Hàng rào cừ tràm với thiết kế mới 
bảo vệ cây ngập mặn con, hỗ trợ tái 
sinh và giảm xói lở.

Dự án thiết kế hàng rào cừ tràm mới làm 
chậm quá trình xói lở và bảo vệ rừng 
ngập mặn. Xem phần 18.

Phương pháp xây dựng đê kém 
hiệu quả là phổ biến.

Đê biển giúp trì hoãn thời gian  
khi biến đổi khí hậu làm nước biển 
dâng. 

Chi cục Thủy lợi đang sử dụng kỹ thuật 
xây dựng đê biển cải tiến được dự án 
giới thiệu. Xem phần 19.
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KHU DỰ TRỮ SINH QUYỂN UNESCO

Chương trình UNESCO Con người và Sinh quyển xác định KDTSQ là “những khu vực có 
hệ sinh thái bờ biển hoặc trên cạn giúp thúc đẩy các giải pháp dung hòa giữa bảo tồn 
đa dạng sinh học với phát triển bền vững”. KDTSQ Kiên Giang được Chính phủ đề cử và 
được công nhận năm 2006, là một trong 8 khu sinh quyển hiện có tại Việt Nam. Các khu 
sinh quyển được gọi là phòng thí nghiệm sống cho thử nghiệm và trình diễn sự lồng ghép 
giữa bảo tồn và quản lý tài nguyên thiên nhiên như đất, nước và đa dạng sinh học. Các 
khu sinh quyển thực hiện chức năng bổ sung và củng cố công tác quản lý về cảnh quan, 
hệ sinh thái, đa dạng loài và nguồn gen, và chức năng phát triển sinh thái bền vững bao 
gồm cả yếu tố con người và kinh tế, cung cấp hiện trường cho nghiên cứu, giám sát, giáo 
dục và trao đổi và phổ biến thông tin. 

 

KDTSQ Kiên Giang có tổng diện tích là 1.118.105 ha, trong đó vùng lõi là 36.935 ha, vùng 
đệm là 172.578 ha và vùng chuyển tiếp là 978.591 ha.

KDTSQ được quản lý theo Chương trình nghị sự 21 của Liên Hợp Quốc về bảo tồn đa dạng 
sinh học và các mục tiêu phát triển thiên niên kỷ. Hệ thống quản lý hướng đến sự tham 
gia của cộng đồng địa phương vào việc bảo tồn các giá trị văn hóa và sinh thái của khu 
sinh quyển. Vùng lõi là khu vực được bảo vệ theo pháp luật như các vườn quốc gia và 
khu bảo tồn. Việc phân vùng nhằm lồng ghép công tác quản lý các vườn quốc gia và khu 
bảo tồn trong một hệ sinh thái cảnh quan rộng hơn. Rừng ngập mặn phòng hộ ven biển 
đa dạng đóng vai trò quan trọng trong thích ứng với biến đổi khí hậu, nhưng không nằm 
trong vùng lõi của KDTSQ và là đối tượng bị tác động của hệ thống quản lý và các hoạt 
động kinh tế. KDTSQ đặc biệt nhấn mạnh việc bảo tồn nhiều loài bị đe dọa như Bò biển, 
Đồi mồi và Sếu đầu đỏ.
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Ngày 21 tháng 6 năm 2011, UBND tỉnh Kiên Giang áp dụng Quyết định số 1335/QĐUBND 
về việc thành lập Ban quản lý và Ban điều hành KDTSQ theo mô hình của dự án GIZ. Hệ 
thống quản lý cho phép qui hoạch đa ngành nhằm thích ứng với biến đổi khí hậu, bảo 
tồn, phát triển bền vững cho cộng đồng địa phương, nghiên cứu khoa học, giáo dục và 
đào tạo. Ban Quản lý KDTSQ gồm lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Khoa học công nghệ, 
Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Nông nghiệp và 
Phát triển nông thôn, lãnh đạo huyện và dự án GIZ. 

Một thách thức đối với Ban quản lý KDTSQ là chương trình phát triển du lịch tại Phú 
Quốc do chính phủ Trung ương qui hoạch. Chương trình này nhằm gia tăng hoạt động du 
lịch trên khắp đảo Phú Quốc và tạo nguồn thu cho tỉnh. Phú Quốc có rất nhiều ưu điểm 
về thiên nhiên nên rất hấp dẫn với du khách. Tuy nhiên, lượng khách quốc tế đến đây  
vẫn còn ít. Đảo Phú Quốc có vườn quốc gia lớn và có tính đa dạng sinh học đặc thù (xem 
phần 13). Tuy nhiên, tính nguyên vẹn và đa dạng sinh học tại đây đang bị đe dọa bởi các 
tác động như xây dựng và mở rộng đường giao thông dọc theo bờ biển. Mối quan ngại 
lớn nhất là việc xây dựng tuyến đường lớn dài 15 km cắt ngang vùng lõi, và kế hoạch xây 
đập nước lớn tại khu vực này. Thêm vào đó, khoảng 400 ha đất ven biển thuộc vườn 
quốc gia đã được duyệt cho hoạt động phát triển. 

Đối với du khách quốc tế, vẻ đẹp tự nhiên của đảo với những vùng biển san hô và rừng 
cây họ Dầu là điểm thu hút và phải cân nhắc trong kế hoạch phát triển du lịch để không 
xâm hại thiên nhiên trong quá trình hiện đại hóa. Quá trình lập kế hoạch phù hợp với 
Phân tích tác động môi trường thích hợp cần được sử dụng nhằm bảo tồn tính đặc trưng 
của Phú Quốc. Bằng cách đó nguồn thu từ du lịch sẽ tăng bền vững. Mặc dù quyết định 
mở rộng hoạt động du lịch, cơ sở hạ tầng là từ phía chính phủ, song Ban quản lý KDTSQ 
cần giám sát mọi sự thay đổi để giảm thiểu tác động đến môi trường và tính đa dạng sinh 
học. 

Hiện tại dự án GIZ đang làm việc với Ban quản lý nhằm kết hợp sự tham gia nhiều Sở, ban 
ngành vào quá trình ra quyết định.
Ví dụ như thiết lập khu bảo tồn thiên nhiên Phú Mỹ nhằm bảo vệ môi trường sống cho 
loài Sếu đầu đỏ. UBND tỉnh Kiên Giang dự định công bố quyết định chính thức công nhận 
khu bảo tồn này vào tháng 12 năm 2011. 

Sếu đầu đỏ trên 
đồng cỏ bàng Phú Mỹ

Tuyến đường mới được mở  
rộng sẽ cắt ngang vùng lõi vườn 

quốc gia Phú Quốc
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ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG

Sông Mê Công bắt nguồn từ vùng cao nguyên tỉnh Vân Nam, Trung Quốc, chảy qua địa 
phận Lào, Thái Lan và Campuchia trước khi vào Việt Nam. Có 18 lưu vực trong hệ thống 
sông Mê Công tham gia bổ sung lượng nước cũng như hưởng lợi từ dòng chảy chính. 
Sông Mê Công là một trong những con sông dài nhất thế giới (4.800 km) và là nơi sinh 
sống của 60 triệu người. Vùng hạ nguồn sông Mê Công ở Việt Nam (đồng bằng sông Cửu 
Long) chiếm 3,9 triệu ha và là một trong những nơi đông đúc nhất thế giới. Phần lớn diện 
tích vùng đồng bằng này vốn là rừng tràm, nhưng với việc giao đất và quá trình Đổi mới, 
cũng như việc đầu tư phát triển hệ thống kênh rạch thoát lũ, vùng đất này đã trở thành 
khu vực canh tác và xuất khẩu lúa gạo lớn, góp phần đưa Việt Nam trở thành nhà xuất 
khẩu gạo lớn thứ hai sau Thái Lan. 

Những tác động lớn từ thượng nguồn sẽ ảnh hưởng đến năng suất của vùng đồng bằng 
sông Cửu Long. Các đập thủy điện và tưới tiêu (Trung quốc có 23 đập) sẽ ảnh hưởng đến 
dòng chảy vùng hạ nguồn. Mặc dù các con đập Trung quốc ít tác động đến lượng nước, 
chúng lại ảnh hưởng đến qui luật tự nhiên của dòng chảy và lịch trình tưới tiêu trong mùa 
khô. Nhiều đập khác dự kiến được xây thêm tại Thái Lan và Lào. Dòng chảy của sông Mê 
Công ở hạ nguồn vào mùa khô phụ thuộc vào lượng nước từ hồ Tonle Sap ở Campuchia 
và lượng nước này đang giảm cùng với việc gia tăng sử dụng nước tưới đang diễn ra 
quanh hồ. Hồ Tonle Sap được đổ đầy nước vào mùa mưa và chảy ra sông Mê Công vào 
mùa khô. Mực nước sông ở Việt Nam vào mùa khô đã suy giảm. Các đập thủy điện gây 
ảnh hưởng lớn đến việc di cư và đẻ trứng của các loài cá, từ đó ảnh hưởng đến trữ lượng 
cá. Cá là nguồn thực phẩm chủ yếu cho cư dân sống ven các lưu vực nước của sông  
Mê Công. 

Vào mùa mưa, dòng chảy ở hạ nguồn sông Mê Công đổ vào các kênh lớn của vùng trũng 
(71 kênh ở Kiên Giang, xây dựng từ năm 1991) mang theo lượng nước ra biển, do đó 
tránh ngập úng cho vùng đồng bằng. Các kênh rạch này có tác dụng ngược đối với khu 
vực ven rừng ngập mặn cho đến cửa thoát ra biển do sự thay đổi dòng chảy. Kênh rạch 
giúp dẫn nước cho canh tác từ 2  3 vụ lúa/năm ở các tỉnh trong vùng đồng bằng. Khả 
năng trồng lúa vụ hai (đầu mùa mưa) bị ảnh hưởng khi có xâm nhập mặn vào mùa khô 
vào sâu các kênh mương và lượng axit sản sinh từ các bờ kênh cần được thau rửa. Trong 
quá trình xây dựng và nạo vét kênh rạch, lượng đất phèn tiềm tàng được bổ sung trên 
hai bên bờ kênh và vào mùa khô chúng sản sinh ra nhiều axit (xem phần 9) và lượng a xít 
này được nước mưa đầu mùa rửa trôi và chảy vào nước kênh và làm cá và các loài thủy 
sản có thể bị chết. 

7

Ngư dân sống dọc kênh thoát lũ
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Chợ ven kênh thoát lũ và  
tuyến đường thủy chủ yếu ở 

đồng bằng sông Cửu Long

Hiện nay dự án đang phối hợp chặt chẽ với chương trình Sáng kiến thích ứng với biến đổi 
khí hậu ở sông Mê Công (CCAI), được thực hiện bởi Ủy ban sông Mê Công, với phần tài 
trợ bước đầu từ AusAID, và hiện tại đang được cam kết tài trợ từ Đan Mạch, Luxembourg 
và Thụy Điển. Kiên Giang là nơi thực hiện thí điểm chương trình CCAI tại Việt Nam. Mối 
liên kết này sẽ cho phép chia sẻ kiến thức và thông tin giữa các nước vùng sông Mê Công 
và Kiên Giang và giữa Kiên Giang với các dự án khác trong chương trình CCCEP. 

Lũ theo mùa tại tỉnh An Giang
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BỐI CẢNH ĐỊA LÝ VÀ MÔI TRƯỜNG

Kiên Giang là một tỉnh duyên hải phía tây đồng bằng sông Cửu Long, nằm ở tọa độ  
90 23’50” đến 100 32’30’’ ở phía bắc và từ 1040 40’00” đến 1050 32’40’’ ở phía đông. 
Tỉnh Kiên Giang giáp với Campuchia ở phía bắc; Cần Thơ và Hậu Giang ở phía đông và 
đông nam, Cà Mau và Bạc Liêu ở phía nam và vịnh Thái Lan ở phía tây nam. Kiên Giang 
có diện tích đất liền hơn 626.900 ha (theo quản trị Atlas Việt Nam), chiếm khoảng 14% 
đồng bằng sông Cửu Long. Tỉnh có 142 đảo nhỏ và đảo Phú Quốc (diện tích 58.000 ha) và 
200 km đường bờ biển trên phần đất liền. Bốn trong 15 huyện của tỉnh nằm ở khu vực 
ven biển. 

Hệ thống kênh rạch trải rộng và chằng chịt được thiết lập để kiểm soát lũ. Từ năm  
2001  2003 chính phủ xây dựng bốn kênh lớn từ An Giang qua Kiên Giang. Tuy giúp kiểm 
soát lũ, những kênh đào này cũng là đường dẫn nước biển xâm nhập sâu vào đất liền khi 
triều dâng vào mùa khô. Theo quan sát, xâm nhập mặn đã gia tăng trong mùa khô năm 
2009 và 2010, có nơi lên đến 14 phần ngàn. Điều này sẽ ảnh hưởng đến sản xuất nông 
nghiệp và chức năng của hệ sinh thái rừng tràm, cụ thể là tác động nặng nề đến chức 
năng làm nơi sinh sản cho các loài cá. 

Là một phần của chương trình CCCEP, một dự án mới sẽ bắt đầu tại An Giang vào tháng 7 
năm 2011. Mục tiêu của dự án này là cải thiện quản lý nước trong khu vực sản xuất nông 
nghiệp và rừng tràm nhằm gia tăng tính đề kháng của các hệ sinh thái đối với biến đổi khí 
hậu, góp phần vào chương trình xóa đói giảm nghèo. 

Bờ biển tỉnh Kiên Giang liền kề với Cà Mau. Cũng là một hợp phần trong chương trình 
CCCEP, một dự án mới cũng bắt đầu tại Cà Mau vào tháng 7 năm 2011. Dự án sẽ xây dựng 
trên những bài học kinh nghiệm tại Kiên Giang và áp dụng phương pháp chiến lược hơn 
trong ứng phó với những tác động của biến đổi khí hậu. Dự án giúp khôi phục các hệ sinh 
thái, và cải thiện kinh tế xã hội cho cộng đồng địa phương. Các biện pháp thích ứng với 
biến đổi khí hậu sẽ được kết hợp vào quá trình lập kế hoạch của tỉnh để đạt được những 
kết quả đề ra. 
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ĐẤT PHÈN

Nước biển xâm nhập vào khu vực trầm tích ở đồng bằng sông Cửu Long khoảng  
4.500 năm trước đã tạo ra tầng đất phèn tiềm tàng (pASS) được bao phủ bởi tầng trầm 
tích không chứa axit. Chế độ ngập lũ thường xuyên làm cho tầng đất này luôn được bão 
hòa trong nước, duy trì điều kiện kỵ khí và do đó ngăn chặn việc hình thành đất phèn 
thực thụ. Một lượng than bùn lớn cũng được hình thành dưới điều kiện này dưới tán 
rừng tràm và rừng ngập mặn và bao phủ phần lớn diện tích đồng bằng. 

Sự chuyển đổi qui mô lớn các khu rừng sang hệ thống sản xuất khác – lúa, nuôi trồng 
thủy sản và rau màu – đã diễn ra từ giữa thập niên 90 bằng cách phát triển một hệ thống 
kênh rạch dày đặc nhằm thoát nước ngập ra biển. Việc chuyển đổi này làm mất đi một 
lượng lớn cácbon từ cây rừng và đặc biệt từ đất than bùn (vốn chứa nhiều các bon hơn 
thảm thực vật trên mặt đất). Việc thoát thủy và chuyển đổi mục đích sử dụng đất qui mô 
lớn cũng khiến một lượng đất phèn tiềm tàng biến thành đất phèn thực thụ, rất khó để 
quản lý một cách hiệu quả. 

Đất phèn chứa sunphit sắt (phyrit) hoặc ô xít sắt như khoáng jaroxit và gỉ sắt. Một khi đất 
phèn bị khô hoặc lộ sáng (do mực nước giảm xuống), sunphit sắt sẽ phản ứng với ô xy 
tạo ra chất axit sunphuaric (chất hóa học giống như sản phẩm trong bình ắc qui của xe) 
và trở thành độc hại cho cây trồng hoặc các loài thủy sản sống trên mặt đất phèn hoặc 
xung quanh. 

Đất phèn bao phủ trên phạm vi hơn 15 triệu ha ở các vùng nhiệt đới với hơn 6 triệu ha 
ở vùng Đông Nam Á và Đông Á, 1 triệu ha ở Việt nam và khoảng 8.200 ha ở Kiên Giang 
(Tram và Lieu 1975). Do lớp xun phuya sắt của loại đất này được hình thành trong điều 
kiện thủy triều nên ASS thường thấy ở các khu vực đất thấp gần vùng biển. Đất phèn tiềm 
tàng xuất hiện nhiều ở Kiên Giang.

Phần lớn diện tích đất này đã được khai thác hoặc chịu áp lực phát triển nông nghiệp và 
đô thị hóa. Sự can thiệp bằng máy móc vào đất phèn sẽ sinh ra axit và hòa lẫn nhiều kim 
loại nặng vào nước, gây hậu quả xấu cho môi trường: giết chết cá và cây trồng, làm cho 
nước trên bề mặt và nước ngầm bị chua, không sử dụng được. Đây là những tác động lâu 
dài và rất khó khắc phụ, nếu không muốn nói là không thể thay đổi được. 

Việc chuyển đổi đất phèn tiềm tàng thành đất phèn thực thụ là do giảm mực nước trong 
mùa khô xuống thấp hơn tầng sunphit đã tạo sự hủy diệt tiềm ẩn đối với sản xuất lúa và 
thủy sản trên đất phèn tiềm tàng. 

Một vấn đề lớn phát sinh khi đào và nạo vét kênh rạch là lượng axit thoát ra do mưa từ 
đất trên bề mặt và bị khô hạn ở các kênh rạch nơi chúng được pha loãng bằng nước lũ 
từ sông Mê Công khi thoát nước. Kỹ thuật lược bỏ axit hiện nay rất hạn chế và không thể 
chủ động, vì còn tùy theo dòng chảy tự nhiên để thau rửa axit ra khỏi kênh rạch. 

Ở Kiên Giang, đất phèn ở vùng ven biển còn bị nhiễm mặn, gây khó khăn cho sản xuất 
nông nghiệp vì có rất ít loài cây trồng có thể tồn tại trong điều kiện đất đai khắc nghiệt 
như vậy. Mỗi năm các vùng đất phèn ở đồng bằng Sông Cửu Long thường bị ngập lũ từ  
3 đến 6 tháng ở độ sâu 0,5 đến 2,5 m. Điều này đã duy trì điều kiện kỵ khí trong đất và 
hạn chế sự hình thành a xít xun phuya rích.
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Duy trì cân bằng mực nước ngầm trong mùa khô cũng rất cần thiết. Biến đổi khí hậu, 
bơm nước tưới tiêu và đập thủy điện ở thượng nguồn trên sông Mê Công rất có khả năng 
làm thay đổi các điều kiện này. 

Điều gì xảy ra trong bối cảnh biến đổi khí hậu? Hồ Tonle Sap ở Căm pu chia luôn được làm 
đầy nước từ sông Cửu Long vào mùa mưa từ tháng 6 đến tháng 10 và xả nước trở lại sông 
Cửu Long từ tháng 11 đến tháng 5, cung cấp khoảng 50% lượng nước chảy vào Việt Nam. 
Các đập thủy điện ở thượng nguồn đang làm thay đổi chế độ dòng chảy và nếu nước ở 
sông Cửu Long không được duy trì ổn định thì đất phèn tiềm tàng sẽ bị biến thành đất 
phèn độc hại. Biến đổi khí hậu đã làm giảm mực nước vào mùa khô, làm cho mùa khô 
dài và ít mưa hơn. Biến đổi khí hậu cũng có thể làm giảm lượng nước chảy vào sông Cửu 
Long từ các sông băng ở thượng nguồn.

Biến đổi khí hậu đã làm giảm lượng nước đưa vào sông Mê Công từ các sông băng trên 
thượng nguồn và giảm lượng mưa trong mùa khô ở lưu vực đồng bằng sông Cửu Long ở 
Việt Nam được dự đoán cùng với sự nóng lên toàn cầu và gia tăng việc dẫn nước từ hồ 
Tonle Sap sẽ dễ ảnh hưởng đến mực nước ngầm, chuyển hóa lượng đất phèn tiềm tàng 
và nhiễm mặn. Khảo sát của dự án cho thấy năng suất trồng rau màu và mô hình canh 
tác tômlúa ở một số khu vực đã giảm sút (do dịch bệnh tăng và/hoặc gia tăng lượng axit 
và nhiễm mặn nặng)

Đề xuất giải pháp quản lý:
• Khoanh vẽ trên bản đồ các loại đất phèn để có các hoạt động quản lý phù hợp. 
• Hạn chế sự hình thành đất phèn. Cần hạn chế quá trình hình thành đất phèn và 

thoát, rút nước ở tâng sulphitic của đất phèn tiềm tàng. Axít xun phuya rích trong 
đất phèn có thể được trung hòa bằng cách bón vôi nhưng biện pháp này khá tốn kém 
nếu áp dụng trên diện rộng tại các vùng đất bị nhiễm phèn nặng. 

• Duy trì chế độ nước ngập phù hợp để ngăn chặn quá trình axít.
• Tạo ngập úng bằng nước biển sẽ giúp trung hòa a xít nhưng có thể gây nhiễm mặn.
• Giải pháp lâm nghiệp. Vài loài cây có giá trị như cây tràm (Melaleuca) và cây ngập 

mặn tồn tại và phát triển được trên vùng đất phèn bị ngập úng thường xuyên.
• Trung hòa a xít bằng nước biển. Mở các cống thoát lũ để cho phép nước biển đi vào 

trung hòa với nước có chứa a xít thoát ra từ kênh mương. Biện pháp này giúp diệt cỏ 
và tăng nguồn cá từ biển vào kênh mương.

• Tháo nước bề mặt. Việc tháo bề mặt trên diện rộng cho phép nước thoát nhanh mà 
không làm cho tầng sulphitic bị phơi sáng.

Rừng tràm ở đồng bằng sông Cửu Long là một hệ sinh thái đặc trưng đã từng che phủ hầu 
hết diện tích đồng bằng. Các khu rừng tràm đặc biệt thích nghi với điều kiện đất không 
màu mỡ. Cần nhanh chóng khôi phục và mở rộng diện tích rừng tràm. Dự án đang triển 
khai giải pháp nhằm khuyến khích nông dân trồng và duy trì rừng tràm (Xem phần 15, 20).
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BỐI CẢNH PHÁT TRIỂN 

Chỉ có 22% dân số ở Kiên Giang sống ở khu vực thành thị. Kiên Giang là tỉnh có tốc tốc độ 
tăng trưởng kinh tế cao 12,05% (năm 2009). Thu nhập bình quân đầu người là 1.003 đôla 
vào năm 2010, (tương đương với thu nhập trung bình đầu người của cả nước).

Kiên Giang có nền kinh tế chủ yếu dựa vào biển với hơn 11.650 tàu đánh cá với sản lượng 
đánh bắt 473.494 tấn vào năm 2010, tăng 6,3% so với năm 2009. Lĩnh vực ngư nghiệp tạo 
việc làm cho hơn 60.000 lao động. Tuy nhiên, tính bền vững của ngành kinh tế này vẫn là 
một vấn đề cần giải quyết. Sự gia tăng nhanh chóng về số lượng tàu cá có tác động lớn 
đến trữ lượng cá và khả năng gây suy giảm trữ lượng cá là rất lớn. 

Việc thiết lập khu bảo tồn biển và khu vực cấm đánh bắt cùng với kiến thức về trữ lượng 
cá và việc giám sát kích thước các loài cá và thủy sản được phép đánh bắt sẽ góp phần 
tạo nên tính bền vững của ngành thủy sản. Việc phục hồi các khu vực rừng ngập mặn bị 
suy thoái cũng rất cần thiết để làm nơi trú ẩn, sinh sản của cá, tôm và thủy sản khác và là 
nền tảng của nền công nghiệp đánh bắt thủy sản.

Khoảng 15 năm trước, phần lớn diện tích tỉnh Kiên Giang có rừng tràm bao phủ, chiếm 
60% diện tích đất liền. Ở các khu vực ven biển, việc chuyển đổi từ rừng thành đất trồng 
lúa, rồi đến lúa/tôm và sau cùng là độc canh tôm đã diễn ra ở qui mô lớn. Việc làm này 
gây ra nhiều tác động tiêu cực như việc sản sinh axit, và sự phụ thuộc vào nước lũ để thau 
rửa axit ra khỏi đất và hệ thống kênh rạch. Hệ quả tất yếu là cá bị chết và và sự thất bại 
trong hoạt động nuôi tôm. 

Một vấn đề tiềm ẩn nữa là một lượng lớn nước ngọt bị đưa ra biển từ các kênh thoát lũ 
của sông Mê Công sẽ làm giảm độ mặn của nước biển, gây tác động đến sinh thái của 
vùng ven biển, đặc biệt là các quần thể cá. 

Một vấn đề đi cùng với việc đào kênh là nước mặn từ biển xâm nhập vào đất liền, có thể 
đến tận tỉnh An Giang. Điều này gây ảnh hưởng đến mùa màng. Trong bối cảnh biến đổi 
khí hậu và nước biển dâng, xâm nhập mặn dường như sẽ mạnh hơn. Trong số 71 kênh 
đổ ra biển chỉ có 44 có cống ngăn mặn để kiểm soát nước biển vào mùa khô khi sông Mê 
Công hết lũ và khi có thủy triều cao bất thường. 

Ngành nuôi trồng thủy sản, có thể là sản xuất kết hợp tômcualúa hoặc đầm tôm ngày 
càng phát triển. Tính bền vững của ngành kinh tế này tùy thuộc một phần vào việc phòng 
chống dịch bệnh (đã xảy ra ở các nước khác như Đài Loan và Thái Lan). Tỉnh Kiên Giang 
hiện đang đứng đầu ở đồng bằng sông Cửu Long về sản lượng gạo với 3.497.000 tấn vào 
năm 2010. Sản xuất lúa gạo được cơ giới hóa trong làm đất và thu hoạch hai vụ một năm. 

Nguồn thu chính của của nền kinh tế là từ thương mại, du lịch và xuất khẩu, theo sau 
đó là các ngành sản xuất cơ bản như nônglâmngư nghiệp. Du lịch đang tăng trưởng 
khoảng 10% mỗi năm, chủ yếu là ở đảo Phú Quốc. Điều này gây ra tác động lớn về môi 
trường tự nhiên và đa dạng sinh học.
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Kiên Giang có hơn  
11.650 tàu đánh cá

Vào năm 2010 có 2,94 triệu du khách đến Kiên Giang, trong đó có 95.000 khách quốc tế. 
Vườn quốc gia U Minh Thượng là một vùng đất ngập nước quan trọng và là sân chim thu 
hút khoảng 28.000 khách du lịch sinh thái mỗi năm. Nhưng Phú Quốc vẫn là địa danh du 
lịch hấp dẫn với những bãi biển đẹp, có thảm có biển và rặng san hô bao quanh. Trên đảo 
có rừng cây họ Dầu còn sót lại ở Việt Nam với khoảng 12.000 ha. Các rạng san hô và cỏ 
biển là nơi sinh sống của các loài sinh vật quí hiếm, đang bị đe dọa như Vích và Bò biển. 
Đây là các hệ sinh thái rất quan trọng cho đa dạng sinh học cũng như cho du lịch. 

Thuyền câu trên đảo Phú Quốc
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ĐA DẠNG SINH HỌC 
KHU DỰ TRỮ SINH QUYỂN KIÊN GIANG
 
KDTSQ Kiên Giang có một môi trường hết sức đa dạng với 6 hệ sinh thái chính và 22 dạng 
sinh cảnh khác nhau. KDTSQ này có 3 vùng lõi là vườn quốc gia U Minh Thượng, rừng 
phòng hộ ven biển An Biên và An Minh, rừng đặc dụng Hòn Đất – Kiên Hà và rừng phòng 
hộ ven biển Kiên Lương – Kiên Hải, đảo Phú Quốc và gần 21 hòn đảo nhỏ hơn. 

Các hệ sinh thái chính và dạng sinh cảnh trong khu sinh quyển gồm có:
1. Rừng nguyên sinh và thứ sinh với một loài chiếm ưu thế (rừng cây họ Dầu)
2. Rừng trên núi đá vôi với loài chiếm ưu thế như ổi rừng và hoàng đàn
3. Rừng tràm trên đất úng phèn
4. Rừng ngập mặn
5. Rú lùn ven biển
6. San hô và thảm cỏ biển

KDTSQ Kiên Giang có tính đa dạng sinh học cao với 1.500 loài thực vật có mạch, 77 loài 
động vật, 222 loài chim, 107 loài bò sát và lưỡng cư. 

Có 20 loài động, thực vật trong KDTSQ Kiên Giang có mức độ ưu tiên bảo tồn đặc biệt 
như Thiên tuế lá tròn, Rái cá lông mũi, Mèo ri, Mèo săn cá, Cầy giông sọc, Voọc bạc, Dơi 
quạ, Dơi ngựa lớn, Sếu đầu đỏ, Cổ rắn,G già đẫy Java, Hồng hoàng, Trăn gấm, Rắn hổ 
mang, Rùa răng, Rùa hộp, Rùa ba gờ, Ba ba Nam bộ, Vích và Đồi mồi.

Bốn sinh cảnh và nhóm thực vật cần được đặc biệt bảo tồn gồm:
1. Rú lùn trên đụn cát ở đảo Phú Quốc.
2. Lâm phần cóc đỏ gần như duy nhất ở cửa sông Rạch Tràm, đảo Phú Quốc. Các cây 

ở đây cao trung bình 10  15 m, đường kính từ 30  60 cm và có khi tới 1 m. Loài này 
được liệt vào sách đỏ Việt Nam ở bậc dễ bị tổn thương (Bậc VU).

3. Rừng tràm trên đất than bùn ở vườn quốc gia U Minh Thượng và các nơi khác ở Kiên 
Giang. 

4. Rừng ngập mặn ven biển.

Có 700 ha rạn san hô với 87 loài, trong đó gần phân nửa là san hô cứng, tạo nên 24% khu 
vực san hô. Các rạn san hô chiếm 40% khu vực đá ngầm. Có khoảng 12.000 ha thảm cỏ 
biển (10 loài), là nơi sống cho loài Vích và Bò biển. Đây là các hệ sinh thái quan trọng cho 
tính đa dạng sinh học cũng như sự phát triển của du lịch đảo Phú Quốc. 

Một vấn đề lớn đối với bảo tồn tính đa dạng sinh học của KDTSQ Kiên Giang là việc săn 
bắn và mua bán động vật hoang dã. Ví dụ, kết quả khảo sát của dự án đã phát hiện 26 
loài rắn được bày bán tại các cửa hàng. Dự án đang hỗ trợ cải thiện vấn đề này thông qua 
các chiến dịch nâng cao nhận thức và các chương trình tập huấn cho cán bộ khu bảo tồn. 
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VƯỜN QUỐC GIA U MINH THƯỢNG
 

Vườn quốc gia U Minh Thượng (VQG UMT) là một trong hai khu rừng trên đầm lầy than 
bùn còn sót lại ở Việt Nam (khu rừng trên đầm lầy thứ hai là vườn quốc gia U Minh Hạ 
thuộc tỉnh Cà Mau). Công tác bảo tồn ở hai khu rừng này là ưu tiên quốc gia vì chúng làm 
giảm tác động của lũ đối với đồng bằng sông Cửu Long, làm đầy tầng ngậm nước và cung 
cấp môi trường sống đặc trưng cho nhiều sinh vật đất ngập nước. Vườn được thành lập 
vào tháng 1 năm 2002 trên cơ sở nâng hạng khu bảo tồn thiên nhiên trước đây. VQG 
UMT là nơi có tầm quan trọng về lịch sử và văn hóa, với diện tích 8.038 ha và 13.069 ha 
tính cả vùng đệm. Đây còn là căn cứ của lực lượng chiến đấu trong hai cuộc chiến tranh 
Đông Dương.

Với tính đa dạng sinh học cao, đây là nơi cư trú của 243 loài thực vật, 32 loài thú, 151 loài 
chim, 34 loài bò sát, 7 loài lưỡng cư, 34 loài cá và 181 loài côn trùng. Bốn mươi trong số 
này là những loài quí hiếm hoặc đặc hữu được xếp vào loài bị đe doạ trong Sách Đỏ Việt 
Nam và IUCN. Bảy loài thú thuộc bậc dễ bị tổn thương gồm Rái cá lông mũi, Rái cá vuốt 
bé, Cầy giông sọc, Mèo săn cá, Dơi quạ, và Dơi ngựa là loài được ưu tiên bảo tồn đặc biệt 
vì VQG UMT có số lượng quẩn thể loài này lớn nhất, nhì Việt Nam.

Một số loài bị đe dọa tuyệt chủng gồm: Diều cá đầu xám, Đại bàng đen, Cổ rắn, Già đẫy 
Java, Hạc cổ trắng, Rồng rộc vàng, Sẻ đồng ngực vàng, Cốc đen. 

THỰC VẬT của vùng lõi được phân loại thành ba dạng chính:

12

Rừng tràm bán tự nhiên 

Rừng tràm tái sinh mật độ dầy

Rừng tràm tái sinh mật độ trung bình

Rừng tràm, sậy

Rừng tràm trồng

RỪNG 
với ưu thế là cây tràm trên đất than bùn và đất sét

TRẢNG CỎ 
với ưu thế là Sậy ngập nước theo mùa

ĐẤT NGẬP NƯỚC 
ưu thế là các thực vật thủy sinh

Sậy 

Sậy, tràm

Đầm lầy (Bồn bồn, bèo cái, súng, mặt nước)

Đầm lầy (Súng ma)

Đầm lầy (Bồn bồn)

Đầm lầy có tràm rải rác

Đầm lầy có tràm tái sinh thưa
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Có 8 loài cá có giá trị kinh tế sống trong vườn quốc gia bao gồm loài Cá sặc rằn (loài cá quí 
hiếm sống dưới tán rừng tràm). Dự án đang hỗ trợ một chương trình nhân nuôi loài cá 
trong vùng đệm (xem phần 20). Có hai loài Rái cá quí hiếm tạo sự thu hút du khách. Chín 
loài chim có quần thể phong phú thuộc dạng quí hiếm trên thế giới. 

Hội thảo quốc gia về quản lý nước và lửa
Mùa khô tháng 3 năm 2002 (chỉ hai tháng sau lễ công bố vườn quốc gia), một trận cháy 
rừng đã thiêu rụi 3.000 ha rừng và tầng than bùn phía dưới. Sau vụ cháy này, nước được 
giữ ở chế độ ngập cao thường xuyên trong rừng và điều này dẫn đến đa dạng sinh học 
bị suy thoái nặng nề. Bộ NN &PTNT, UBND tỉnh Kiên Giang, Sở NN &PTNT và Ban quản 
lý VQG UMT đã tổ chức hai ngày hội thảo vào tháng 11 năm 2009 về chủ đề “Bảo tồn và 
phát triển bền vững cho vườn quốc gia U Minh Thượng” với sự hỗ trợ về tài chính và kỹ 
thuật của dự án GIZ Kiên Giang. Hội thảo là bước khởi đầu trong việc xây dựng kế hoạch 
quản lý nước, lửa rừng, và đa dạng sinh học cho VQG.

Chủ trì hội thảo là ông Hứa Đức Nhị, Thứ trưởng Bộ NN &PTNT và ông Lâm Hoàng Sa, 
phó chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang. Có 110 đại biểu tham dự hội thảo gồm lãnh đạo bộ 
Cục Kiểm lâm, Cục Lâm nghiệp (Bộ NN &PTNT), các nhà khoa học và nghiên cứu của năm 
trường đại học, bốn tổ chức nghiên cứu gồm Phân viện điều tra qui hoạch rừng Nam 
Bộ, Phân viện khoa học Lâm nghiệp Nam Bộ, Viện Qui hoạch thủy lợi Miền Nam và Viện 
nghiên cứu Thủy lợi miền Nam, cán bộ của các Sở từ năm tỉnh đồng bằng sông Cửu Long, 
đại diện của năm VQG và khu bảo tồn, các BQL rừng phòng hộ, đại diện hai xã vùng đệm 
VQGUMT và hai tổ chức phi chính phủ WAR và WWF.

Hội thảo đã quyết định cần thực hiện hành động ngay lập tức nhằm thay đổi chế độ quản 
lý nước hiện tại. Là một đối tác tham gia thảo luận và thống nhất các quyết định quản lý 
cho Vườn, Dự án GIZ Kiên Giang cam kết hỗ trợ xây dựng một kế hoạch quản lý mới tại 
VQG UMT; thành lập nhóm tư vấn về quản lý nước; nâng cao năng lực cho cán bộ Vườn; 
thiết lập bản đồ độ cao và bản đồ than bùn phục vụ công tác quản lý; và chương trình 
giám sát tác động của phương án quản lý nước cải tiến với đa dạng sinh học. Tất cả các 
hoạt động nêu trên sẽ được hoàn thiện vào cuối năm 2011.

Lửa rừng là một mối đe dọa lớn nhất đối với rừng tràm trên đất than bùn. Độ dày của lớp 
than bùn đã được đo đạc, lập bản đồ và ước tính các bon (xem phần 12). Nhằm hạn chế 
cháy rừng, một hệ thống quản lý nước đã được thiết lập nhằm giữ nước ở chế độ ngập 
sâu, quanh năm trên toàn vườn. Việc này làm hạn chế khả năng tái sinh của nhiều loài 
thực vật. Ngay sau hội thảo, một quyết định được BQL vườn đưa ra là ngừng ngay việc 
giữ nước bên trong vùng lõi vào mùa khô nhưng vẫn giữ đủ nước trong các kênh rạch 
để duy trì độ ẩm cho đất. Chỉ sau 3 tháng, các loài thực vật đã sinh trưởng và phát triển 
mạnh mẽ trở lại, kể cả các khu rừng tràm. Hiện tại số lượng chim đã tăng 30% và thêm  
9 chim được ghi nhận đã quay trở lại Vườn. Dự kiến số lượng chim sẽ tăng mạnh vào 
tháng 9/tháng 10 năm nay (2011) trong mùa sinh sản.

Mực nước trong VQG được kiểm soát thông qua hệ thông kênh mương và đê bao cùng 
với một số cống và kênh bao trong. Một hệ thống quản lý cải tiến đang được phát triển 
nhằm giảm nguy cơ cháy rừng nhưng vẫn đảm bảo tính đa dạng sinh học của Vườn. 
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Bản đồ hiện trạng than bùn của 
Vườn đang được sử dụng  
trong công tác quản lý lửa  

rừng và tính toán giá trị  
các bon cho các kiểu rừng

Tổng Các bon
(t/ha)

Kênh rạch

Đường
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13 HỆ SINH THÁI PHÚ QUỐC
 

Đảo Phú Quốc nằm trong vịnh Thái Lan, cách đất liền khoảng 40 km về phía Tây. Vườn 
Quốc gia (VQG) Phú Quốc nằm ở phía Đông Bắc đảo. Tuy không quá dốc, VQG Phú Quốc 
có địa hình chủ yếu là đối núi. Núi Chúa (603 m) là đỉnh núi cao nhất nằm trong Vườn. 
Vườn có rừng cây họ Dầu trong tình trạng nguyên sơ còn sót lại ở Việt Nam với diện tích 
khoản 12.000 ha, trong đó một số loài cây quí cần được bảo tồn như loài Trai Lý, Vên vên, 
Dầu rái, Kiền kiền Phú Quốc, Sao đá, Trắc bông, Đinh hương, Huỳnh đàn. VQG Phú Quốc 
có 6 kiểu rừng chính và 1.171 loài thực vật có mạch. 

Các kiểu rừng ở VQG Phú Quốc
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Ngoài sự đa dạng về hệ sinh thái rừng, Phú Quốc còn có rạn san hô và thảm cỏ biển trải 
rộng, 61 loài động vật có vú, 134 loài chim, 23 loài lưỡng cư và 55 loài bò sát. Trong số 
này có 25 loài thực vật, 14 loài động vật có vú, 5 loài chim và 23 loài bò sát là các loài bị 
đe dọa và được liệt trong Sách Đỏ. 

VQG Phú Quốc (31.422 ha) được thành lập vào năm 2001 ở phía bắc đảo, có độ cao từ  
0  603 m trên mực nước biển. Các rú lùn trên đụn cát có cây thân gỗ nhỏ cao khoảng  
5 m ở độ cao 10 m trên mực nước biển là rất hiếm ở Việt Nam và không thấy có tái sinh. 
Cùng với đó là lâm phần cây Cóc đỏ (Lumnitzera littorea) nằm trong vườn cũng là đối 
tượng cần được ưu tiên bảo tồn. Hiện nay, hai dự án phát triển du lịch lớn trên diện tích 
542 ha ở khu vực này đang đe dọa sự tồn tại của loài thực vật ngập mặn quí hiếm này. 

Đa dạng sinh học biển trong KDTSQ Kiên Giang cũng rất ít được tài liệu ghi nhận. Việc gia 
tăng hoạt động khai thác thủy sản và xâm chiếm rừng ngập mặn để nuôi trồng thủy sản 
đã ảnh hưởng đến tính đa dạng này. Rừng ngập mặn cũng bị mất do nước biển dâng và 
các thay đổi khác ở các vùng cửa sông, rạch. 

Việc chuyển đổi sử dụng đất và lấn chiếm vào vườn quốc gia cũng đe dọa tính nguyên 
vẹn và đa dạng sinh học của vườn. Dự án đang thực hiện giải pháp nhằm cải thiện sinh kế 
cho người dân trong vùng đệm nhằm ngăn chặn tình trạng này. 

Rừng ngập mặn Phú Quốc  
và rừng tràm



DỰ ÁN BẢO TỒN VÀ PHÁT TRIỂN KHU DỰ TRỮ SINH QUYỂN KIÊN GIANG
Giai đoạn 1    06/2008 – 06/2011

29

RỪNG NGUYÊN SINH TRÊN NÚI xuất hiện ở độ cao từ 350 đến 603 m so với mực nước 
biển (svmnb). Kiểu rừng này có sự hiện diện của 3 loài thực vật hạt trần là Hoàng đàn giả 
(Dacrydium peirrei); Thông nàng (Podocarpus imbricatus) và Kim Giao (Nageia fleury).

RỪNG NGUYÊN SINH CÂY HỌ DẦU (DIPTEROCARPACEAE) phân bố từ độ cao 100 
m đến 350 m svmnb. Chiếm ưu thế trong kiểu rừng này là các loài cây họ Dầu 
(Dipterocarpaceae).

RỪNG THỨ SINH có mặt trên phần lớn diện tích của Vườn quốc gia tại các khu vực có địa 
hình đồi thấp và bằng phẳng (30  100 m svmnb). Đây thường là kiểu rừng tái sinh với mật 
độ dày đặc sau khai thác gỗ hoặc các tác động khác của con người trước đây.

RỪNG TRÀM xuất hiện ở độ cao 20  30 m svmnb trong vùng chuyển tiếp giữa núi và 
thung lũng. Vào mùa mưa, các khu vực này thường bị ngập nước, cá biệt có một số khu 
vực nước ngập quanh năm.

RỪNG NGẬP MẶN phân bố thành các đám ven cửa sông, suối gần biển và dọc bờ biển 
với sự phân bố của loài Cóc đỏ (Lumnitzera littorea), là loài thực vật hiếm trong sách đỏ 
Việt Nam.

RÚ LÙN TRÊN CÁC ĐỤN CÁT là kiểu thực vật độc đáo có quá trình tiến hóa thích ứng với 
điều kiện môi trường cực kỳ khắc nghiệt. Kiểu rừng này xuất hiện tại vùng ranh giới giữa 
đất liền và biển. Đây là hệ sinh thái cực kỳ hiếm gặp ở Việt Nam, chỉ phân bố thành các 
đám nhỏ ở một vài khu vực ven biển. 

Đất nông nghiệp

Biển

Bãi bùn

Khu dân cư
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RỪNG VEN BIỂN
 

Rừng tràm với hai giống tràm nội (Melaleuca cajuputi) và tràm Úc (Melaleuca leucadendra) 
có thể được quản lý bền vững để cung cấp cừ và gỗ tràm (xem phần 15). Rừng tràm đem 
lại lợi ích cho môi trường bằng cách trữ các bon và giúp ngăn ngừa sự hình thành đất 
phèn. VQG U Minh Thượng có diện tích rừng tràm lớn bị suy giảm do lửa rừng đang được 
dự án hỗ trợ giải pháp quản lý và phục hồi (xem phần 12). Các Lâm trường quốc doanh 
cũng sở hữu diện tích rừng tràm lớn.

Rừng ngập mặn (khoảng 3.000 ha) và rừng cây họ Dầu trên đảo Phú Quốc (khoảng  
12.000 ha) là những kiểu rừng có diện tích lớn ở Kiên Giang. Rừng ngập mặn có khả năng 
chịu mặn và thường mọc ở khu vực giáp danh giữa đất liền và biển với khoảng 27 loài 
(Việt Nam có 39 loài) cây ngập mặn ở Kiên Giang (xem phần 16). Chúng phân bố ở các khu 
vực triều cường dọc bờ biển và cũng như thành đai ven kênh rạch, đặc biệt ở gần cửa 
sông đổ ra biển. Rừng ngập mặn có nhiều tác dụng: Làm vành đai ngăn nước biển tràn 
vào các khu vực bên trong, đặc biệt khi nước biển dâng, bảo vệ đất liền trước gió bão lớn 
và xâm nhập mặn, lưu trữ các bon trong sinh khối thực vật, đất và trầm tích, cung cấp gỗ, 
và duy trì đa dạng sinh học các loài động vật biển, đặc biệt là nơi sinh sản và sinh sống 
của các loài cá, tôm, tép và cua. Nhiều loài thủy sản mà chúng ta khai thác dựa vào rừng 
ngập mặn để làm nơi trú ẩn và sinh trưởng trong giai đoạn còn nhỏ.
 
Rừng ngập mặn đã bị suy thoái do nhiều tác động nói chung, chặt phá, ô nhiễm chất hóa 
học, sinh trưởng chậm và thay đổi chế độ thoát nước. Các khu vực ngập mặn bị cạn kiệt 
cũng bị chuyển đổi thành khu nuôi trồng thủy sản nhất là nuôi tôm, sản xuất rau màu và 
phát triển công nghiệp. Xói lở ven biển và nước biển dâng gần đây đã làm mất rừng ngập 
mặn và gây xói lở bờ biển đến khoảng 29 m mỗi năm. Các khu rừng ngập mặn bị xuống 
cấp không thể bảo vệ bờ biển và từ đó dẫn đến tình trạng sạt lở đê biển. UBND tỉnh Kiên 
Giang nhận thấy việc mất rừng ngập mặn sẽ dẫn đến tác hại nặng nề về môi trường cho 
các khu vực ven biển và đã thành lập Ban quản lý rừng ven biển nhằm bảo vệ và phục 
hồi rừng ngập mặn.
 
Do vậy, có rất nhiều lý do để tỉnh Kiên Giang khôi phục và gia tăng diện tích rừng nhằm 
thích ứng với biến đổi khí hậu và thực hiện chương trình giảm khí phát thải khí hiệu ứng 
nhà kính thông qua việc hạn chế mất rừng và suy thoái rừng (REDD+) nhằm cung cấp 
nguồn tài chính cần thiết thông qua cơ chế chi trả dịch vụ môi trường (PES). 

Ước tính rừng ngập mặn tỉnh Kiên Giang đang lưu trữ khoảng 450.000 tấn các bon, VQG 
U Minh Thượng là 237.667 tấn trong rừng tràm và đặc biệt cao trong lớp than bùn với 
1.812.344 tấn. 

Ước tính lượng các bon lưu trữ trong một số khu vực rừng tỉnh Kiên Giang 

Diện tích (ha) Các bon (t) Lượng CO2 qui đổi (t)
Than bùn ở UMT 3.909 1.812.344 6.651.302
Rừng tràm ở UMT 6.970 237.667 872.237
Rừng ngập mặn 1.210 450.000 207.300
Tổng 12.089 3.907.355 7.730.839

14



DỰ ÁN BẢO TỒN VÀ PHÁT TRIỂN KHU DỰ TRỮ SINH QUYỂN KIÊN GIANG
Giai đoạn 1    06/2008 – 06/2011

31

NÂNG CAO NĂNG SUẤT VÀ  
LỢI NHUẬN TỪ CÂY TRÀM

Mặc dù bị giảm mạnh, cây tràm vẫn đóng vai trò quan trọng đối với kinh tế địa phương 
và đem lại lợi ích lớn về môi trường cho khu vực. Rừng tràm trồng chiếm 3,9%  
(24.421 ha) diện tích toàn tỉnh. Tỉnh Kiên Giang hiện có 42.970 ha rừng tràm, bao gồm 
9.540 ha rừng phòng hộ và 33.430 ha rừng sản xuất. 

Rừng tràm đóng vai trò quan trọng qua việc cung cấp:
• Nguồn gỗ xây dựng và làm chất đốt
• Vật liệu làm đồ thủ công, tinh dầu, mật ong, cây thuốc và các sản phẩm phụ khác
• Môi trường sống bền vững cho cá và các động vật thủy sinh
• Ngăn chặn việc hình thành axit trên đất mặt và nguồn nước
• Dự trữ và lọc nước ngọt
• Lưu trữ các bon
• Giảm thiểu xói lở và lũ lụt
• Duy trì đa dạng sinh học
• Giá trị thẩm mỹ
• Địa điểm giải trí và thư giãn

Cây tràm là loài duy nhất cho gỗ mà không gây ảnh hưởng lớn đến môi trường thông qua 
quá trình tạo axit ra môi trường và nguồn nước. Tràm nội là loài cây bản địa ở đồng bằng 
sông Cửu Long, nhưng một giống cây cùng họ là tràm Úc được nhập gần đây cho thấy tốc 
độ sinh trưởng nhanh hơn trên một số vùng đất và thích hợp trồng làm gỗ xẻ. 

Tương lai cho cây tràm:
Trước đây, cây tràm được trồng với mật độ cao (10.000 cây/ha hoặc hơn) nhằm sản xuất 
cừ tràm kích thước nhỏ và số lượng nhiều để sử dụng trong xây dựng. Tuy nhiên, hiện 
tại rủi ro về tài chính khi trồng tràm khai thác cừ phục vụ cho xây dựng là rất cao. Trong 
khi chưa có cơ chế chi trả cho dịch vụ môi trường hoặc phúc lợi xã hội cho người dân 
và các doanh nghiệp trồng tràm lấy gỗ thì việc chuyển mục đích sử dụng đất sẽ còn tiếp 
diễn, trừ khi áp dụng kỹ thuật lâm sinh để nâng cao năng suất và lợi nhuận cho các lâm 
phần tràm trồng. 

Dự án đang tìm cách đưa ra các sáng kiến về tài chính cho nông dân. Ngày càng có nhiều 
người quan tâm đến việc trồng tràm cho thị trường đồ gỗ cao cấp như gỗ xẻ và vener. 
Gỗ tràm khá hấp dẫn để làm và phù hợp để sản xuất các sản phẩm có giá trị cao như sản 
xuất đồ gỗ. Dự án đang thiết kế và hợp đồng đóng thử một số đồ mộc từ gỗ tràm với một 
nhà máy tại khu vực Thành phố Hồ Chí Minh. Việc tăng diện tích rừng bảo tồn và phòng 
hộ trên phạm vi toàn cầu cùng với việc cấp chứng chỉ quản lý rừng bền vững sẽ góp phần 
tăng giá gỗ cây rừng mưa nhiệt đới. Điều này có lợi cho những người trồng rừng tràm do 
nhu cầu sử dụng gỗ cứng có chất lượng cao ngày càng nhiều. Gỗ có kích thước nhỏ hiện 
nay là một trong những hạn chế chính trong việc nâng cao giá trị sử dụng gỗ tràm, nhưng 
gỗ xẻ tràm hiện đang có nhiều triển vọng tiềm năng. Hiện tại, hầu như không có đủ gỗ àm 
với kích thước đủ lớn, phù hợp làm gỗ xẻ.

15
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Chúng ta cần có sự hiểu biết về các biện pháp lâm sinh nhằm gia tăng năng suất và lợi 
nhuận cho các trang trại trồng tràm sản xuất gỗ xẻ. Các kỹ thuật lâm sinh khác nhau cần 
được thử nghiệm và mô hình hóa, đặc biệt là tỉa thưa nhằm sản xuất cây có kích thước 
lớn hơn và ít sâu bệnh hơn trên mỗi diện tích rừng trồng. Các biện pháp kỹ thuật trồng 
rừng cũng cần được áp dụng để tạo ra sản phẩm gỗ có kích thước lớn với chù kỳ kinh 
doanh ngắn.

Dự án đã thiết lập và đang giám sát các mô hình lâm sinh sau: 

Mô hình tỉa thưa tràm để định lượng kết quả của năm phương án tỉa thưa khác nhau 
đối với các lâm phần tràm nội 7 tuổi trồng trên đất nhiễm phèn nặng. Các công thức tỉa 
thưa cho phép giữ lại 1.000, 2.000, 4.000, 8.000 và 13.400 cây/ha. Mô hình cũng được 
sử dụng để trình diễn cho nông dân về tác dụng của tỉa thưa nhằm tạo ra cây kích thước 
lớn và đem lại giá trị cao trên thị trường gỗ xẻ dự đoán trong tương lai. 

Mô hình tỉa thưa cho thấy việc tỉa thưa cường độ cao áp dụng ở lâm phần 7 năm tuổi 
giúp tăng 96% tiết diện ngang của cây sau 17 tháng. 

Mô hình bánh xe Nelder/hình quạt cung cấp phương pháp đơn giản, hiệu quả trong đo 
đếm tác động của mật độ cây trồng đến sự sinh trưởng và phát triển của cây. Kỹ thuật 
này dễ thiết lập, không đòi hỏi nhiều về số lượng cây cũng như diện tích đất. Mật độ 
trồng ban đầu dao động từ 303 đến 63.463 cây/ha. Kết quả ban đầu cho thấy chiều cao 
trung bình của các cây tăng từ 21,9 cm ban đầu lên đến 179,4 cm vào tháng 12 năm 2010 
(sau khi trồng 16 tháng). Tốc độ tăng chiều cao trung bình là 11,2 cm mỗi tháng. 

Mô hình phân bón tràm. Có rất ít thông tin hiện có về tác dụng của phân bón đối với sự 
tăng trưởng, kích thước và hình dạng của cây tràm trồng, điều rất cần thiết đối với các 
trang trại trồng rừng thương mại để khai thác gỗ lớn. Xác định các chất dinh dưỡng cần 
thiết và sự tương tác giữa chúng ở các mô hình thử nghiệm là rất quan trọng cho việc 
thiết lập chế độ phân bón tiết kiệm nhưng mang lại hiệu quả. Sử dụng phân bón có thể 
phương án tốn kém trong sản xuất lâm nghiệp. Tuy nhiên cần sử dụng kết hợp nhiều loại 
phân bón để xác định thành phần nào là cần thiết.
Dự án đã thiết lập một mô hình trình diễn với hai tỉ lệ phân Ni tơ, Phốt pho, Ka li và hỗm 
hợp các nguyên tố vi lượng và vôi bột ở 64 ô thí nghiệm.

Kết quả cho thấy sau hơn 11 tháng thử nghiệm, Ni tơ giúp tăng chiều cao cho cây lên 
28%. Xử lý bằng vôi bột rất hiệu quả trong cải thiện độ pH của đất, đặc biệt đối với tâng 
0  2 cm đất mặt, tuy nhiên không ghi nhận được tác dụng nào xét về mặt tăng trưởng 
của cây.
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Diện tích đất phèn bị suy thoái 
còn tiếp tục tăng lên trong bối 

cảnh biến đổi khí hậu và phá rừng 

A xit theo các dòng chảy làm thay 
đổi chất lượng nước. Dòng nước 
màu nâu có pH là 7 và dòng nước 

màu xanh da trời có pH là 4

Gỗ tràm có thể sử dụng làm đồ 
gỗ tinh xảo và ván sàn

Tràm là loại cây duy nhất phát 
triển trên đất phèn
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ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG 
RỪNG NGẬP MẶN

Năm 2008, hiện trạng bờ biển Kiên Giang được đánh giá bằng phương pháp ghi hình bờ 
biển (SVAM) do trường đại học Queensland phát triển. Băng ghi hình được phân tích về 
nhiều đặc điểm có liên quan đến hiện trạng của bờ biển. Dữ liệu GPS liên tục cho phép lập 
bản đồ về các đặc điểm bờ biển. Phương pháp SVAM đưa ra đánh giá định tính về sinh 
cảnh ven bờ, cấu trúc địa lý và tác động của con người từ các đoạn băng hình liên tục về 
bờ biển và khu vực bãi triều của toàn bộ bờ biển tỉnh Kiên Giang. 

Rừng ngập mặn của tỉnh Kiên Giang nằm ở phía nam Việt Nam là nguồn tài nguyên có giá 
trị cao. Khảo sát của dự án đã xác định được 27 loài cây ngập mặn (Xem bảng dưới đây). 

16
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Tên địa phương Tên Latin

Ph
ú 

Q
uố

c

Hà
 T

iê
n

Ki
ên

 L
ươ

ng

Hò
n 

Đấ
t

Rạ
ch

 G
iá

ch
âu

 T
hà

nh

An
 B

iê
n

An
 M

in
h

Ki
ên

 G
ia

ng

Vi
ệt

 N
am

Ô rô trắng Acanthus ebracteatus 1 1 1

Ô rô tím Acanthus ilicifolius 1 1 1 1 1 1 1

Ráng Acrostichum aureum 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Ráng Acrostichum speciosum 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Sú Aegiceras corniculatum 1 1 1 1 1 1

Sú đỏ Aegiceras floridum 1

Mắm trắng Avicennia alba 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Mắm biển Avicennia marina 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Mắm lưỡi đòng (Mắm đen) Avicennia officinalis 1 1 1 1 1

Mắm quăn Avicennia rumphiana 1

Tim lang Barringtonia racemosa 1

Vẹt trụ Bruguiera cylindrica 1 1 1 1 1 1 1

Vẹt dù Bruguiera gymnorhiza 1 1 1 1 1 1

Bruguiera hainesii 1

Vẹt tách Bruguiera parviflora 1

Vẹt khang (Vẹt đen) Bruguiera sexangula 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Dà quánh Ceriops zippeliana (C.decandra) 1 1 1 1 1 1 1

Dà vôi Ceriops tagal 1 1 1 1 1 1

Quao nước Dolichandrone spathacea 1 1 1 1 1

Giá Excoecaria agallocha 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Cui biển Heritiera littoralis 1 1 1 1 1 1 1 1

Trang Kandelia candel 1

Trang Kandelia obovata 1

Cóc đỏ Lumnitzera littorea 1 1 1 1 1

Cóc vàng Lumnitzera racemosa 1 1 1 1 1 1 1 1

Cóc hồng (cây lai) Lumnitzera X rosea 1

Dừa nước Nypa fruticans 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Pemphis acidula 1

Đước (Đước đôi) Rhizophora apiculata 1 1 1 1 1 1 1

Rhizophora X lamarckii 1 1 1 1

Đưng (Đước bộp) Rhizophora mucronata 1 1 1 1 1

Đâng (Đước vòi) Rhizophora stylosa 1

Côi Scyphiphora hydrophylacea 1 1 1 1 1

Bần trắng Sonneratia alba 1 1 1 1 1 1 1 1

Sonneratia apetala 1*

Bần chua Sonneratia lanceolata (=S. caseolaris) 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Bần ổi Sonneratia ovata 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Xu ổi Xylocarpus granatum 1 1 1 1 1 1

Xu mekong Xylocarpus moluccensis (ex X. mekongensis) 1 1 1 1

TỔNG SỐ LOÀI 22 22 18 18 10 9 21 21 27 39

Các loài ngập mặn ở tỉnh Kiên Giang, bao gồm các khu vực Phú Quốc, Hà Tiên, Kiên Lương, Hòn Đất, An Biên, An Minh,  
so sánh với số loài ở Việt Nam (Quan sát của Hồng 2004; Nam 2008; Duke).
* Giới thiệu.



36

Biến đổi khí hậu, Bảo tồn và Phát triển
Bài học kinh nghiệm và giải pháp thực tiễn

Các hệ sinh thái rừng đặc trưng này có nhiều chức năng sinh thái đa dạng như: lưu trữ 
các bon, cung cấp nguyên liệu gỗ xây dựng, làm bẫy cá và than củi, tạo môi trường sống 
cho nguồn thủy sản và quan trọng nhất là giữ ổn định bờ biển và hạn chế xói lở. Việc đai 
rừng ngập mặn bị chia cắt mạnh đã làm giảm khả năng chống chịu các tác động vật lý 
như sóng, dòng thủy triều ven biển và gió bão thường có liên quan đến vị trí của rừng ở 
những khu vực bờ biển tương đối trống trải. Hậu quả là nhiều khu vực ven biển hiện đang 
bị xói lở mạn hoặc có nguy cơ bị xói lở trong tương lai gần. 

Xói lở bờ biển này những làm mất đi nguồn tài nguyên rừng ngập mặn và các chức năng 
sinh thái liên quan mà còn đe dọa đến sinh kế của rất nhiều cư dân cũng như làm tăng cao 
mức độ dễ tổn thương của bờ biển Kiên Giang trước tác động của nước biển dâng và bão 
theo dự đoán trong bối cảnh biến đổi khí hậu. Để bảo vệ bờ biển hiệu quả cần đánh giá 
và định lượng điều kiện hiện tại của bờ biển và nguồn tài nguyên rừng ngập mặn nhằm 
xác định, định vị và định lượng một cách toàn diện các vấn đề trực tiếp đe dọa rừng ngập 
mặn và làm giảm sức đề kháng của rừng trước quá trình xói lở bờ biển

Phương pháp đánh giá bờ biển (SVAM)
Vào tháng 2 năm 2009, bờ biển được ghi hình bằng cách sử dụng máy quay Sony 
Handycam từ thuyền chạy song song cách bờ 25 m. Thiết bị GPS được sử dụng để ghi lại 
tọa độ trong mỗi 3 giây. Băng ghi hình được xử lý thành tập tin dạng jpg với khung 1 giây. 
Các đặc điểm của bờ biển trong mỗi khung được cắt ra. Chỉ có 20 m khu vực bãi triều nhìn 
thấy từ trong các khung và/hoặc các sinh cảnh trên cạn gần đó (nếu có hiển thị) được sử 
dụng trong đánh giá. 

Mục tiêu của việc đánh giá nhanh bờ biển là:
• Định lượng điều kiện vật lý của bờ biển – chất nền và tình trạng xói lở.
• Phân loại và định lượng các dạng rừng ngập mặn ven biển, mức độ và hiện trạng.
• Đánh giá và định lượng việc sử dụng tài nguyên rừng ngập mặn.
• Xác định và định lượng những mối đe dọa đối với tài nguyên rừng ngập mặn.

Phương pháp SVAM cho phép đánh giá nhanh điều kiện bờ biển và không quá tốn kém, 
không đòi hỏi tính chuyên nghiệp cao trong thu thập dữ liệu, cho phép đánh giá chi tiết 
đặc điểm bờ biển và có thể sử dụng lại cho mục đích giám sát trong tương lai. Việc sử 
dụng băng ghi hình cho phép ghi lại hiện trạng bờ biển nhằm đối chiếu với những thay 
đổi trong tương lai. Kết quả chi tiết được trình bày trong báo cáo của Norm Duke (2010). 
 

Ghi hình bờ biển Kiên Giang

Xói lở bờ biển được đánh giá
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Các chủ đề bao gồm:
• Các dạng sinh cảnh rừng ngập mặn
• Xói lở ven biển
• Đê bằng đất/bờ kè sạt lở
• Cấu trúc rừng ngập mặn
• Các loài cây ngập mặn
• Sinh khối và các bon rừng ngập mặn
• Trồng rừng ngập mặn
• Các dạng rừng ngập mặn, mức độ và hiện trạng
• Sử dụng rừng ngập mặn
• Chặt phá trong rừng ngập mặn
• Hoạt động trồng rừng
• Đe dọa đối với rừng ngập mặn

Dữ liệu không gian
Khi các dữ liệu được thu thập trở thành các đường liền mạch, một bản đồ thể hiện các 
đặc điểm tổng hợp của bờ biển sẽ được thiết lập. Khi hoàn thành, mức độ tổn thương 
của các đoạn bờ biển sẽ được thể hiện trên bản đồ và cho biết khu vực cần được tăng 
cường quản lý bảo tồn. Các bản đồ cũng được lập ra cho mục đích phục hồi rừng,và được 
dùng để xác định mức độ đe dọa tại các khu vực và đề xuất công tác phục hồi. 
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SÁNG KIẾN TRONG CHÍNH SÁCH 7:3 VỀ BẢO VỆ 
RỪNG NGẬP MẶN

UBND tỉnh Kiên Giang đang triển khai phương án nhằm cân bằng giữa bảo tồn rừng ngập 
mặn với cải thiện sinh kế. Chương trình thúc đẩy việc giao đất và rừng ngập mặn cho cá 
nhân, hộ dân, và tổ chức, nhằm cường bảo tồn rừng ngập mặn trên phần đất được giao. 
Theo quyết định 51 năm 2005 (thay thế bằng quyết định 25/2011/QĐUBND), còn gọi là 
chính sách 7:3, Ban quản lý rừng sẽ ký hợp đồng lâu dài với các cá nhân và hộ dân nhằm 
bảo vệ và sử dụng rừng. Các hộ nhận khoán phải đảm bảo 70% diện tích đất có rừng 
che phủ, và được khuyến khích sử dụng 30% đất trống, mặt nước cho hoạt động nông 
nghiệp, nuôi trồng thủy sản, và các hoạt động tạo thu nhập khác. Chính sách 7:3 được áp 
dụng đối với rừng ngập mặn ven biển. 

Chính sách này đem lại lợi ích cho người dân địa phương dưới hình thức quyền sử dụng 
rừng ngập mặn phòng hộ mà họ thường không có. Chính sách cũng cho phép chi trả dịch 
vụ môi trường rừng cho các cá nhân khi áp dụng ở phần 30% diện tích đất giao khoán 
cho các hoạt động tạo thu nhập. Cơ cấu này kết hợp các sáng kiến phi tài chính, khuyến 
khích phát triển kinh tế giới hạn, và có thể tương thích với chi trả dịch vụ môi trường cá 
nhân, là một giải pháp sáng tạo đối với vấn đề bảo tồn vốn đòi hỏi đánh đổi nhiều cơ hội. 
Chính sách này hiện đang thực hiện điểm tại hai huyện An Minh và An Biên. Nếu thành 
công sẽ tạo ra lựa chọn nhiều hứa hẹn cho việc bảo tồn rừng ngập mặn tại và chi trả dịch 
vụ môi trường tại Việt Nam. 

Trong năm năm sau khi quyết định số 51/2005, có 490 hộ dân (chiếm 52,5% trong số  
932 nhận khoán bảo vệ rừng) đã tham gia thực hiện mô hình. Chính sách đã nhận được 
sự hỗ trợ mạnh mẽ từ các Ban quản lý rừng, chính quyền và người dân địa phương. 
Nhiều hộ dân đã tận dụng cơ hội từ chương trình để đầu tư vào mở rộng nuôi trồng thủy 
sản, và tăng thu nhập từ nuôi tôm, sò huyết và cá. Trong khi đó, theo Ban quản lý rừng 
phòng hộ An MinhAn Biên, diện tích rừng cũng đã tăng 20%. Tuy nhiên, khảo sát của dự 
án cũng cho thấy người dân địa phương có xu hướng phát triển hơn 30% diện tích đất 
giao khoán, làm giảm diện tích rừng bảo tồn. Điều này nhấn mạnh tầm quan trọng của 
việc thi hành luật nhằm đảm bảo việc áp dụng chính sách một cách thành công. 

Rừng ngập mặn ở Kiên Giang được xếp vào loại rừng phòng hộ. Theo cơ chế 7:3, Ủy ban 
nhân dân tỉnh Kiên Giang giao trực tiếp của các Ban quản lý rừng. Các ban quản lý do đó 
được coi như người chủ và tiến hành công tác bảo vệ, trồng rừng và quản lý các hoạt 
động cũng như ký hợp đồng bảo vệ rừng với người dân địa phương. 

Các hộ dân tham gia được ký hợp đồng sử dụng đất dài hạn (50 năm), và hưởng lợi trong 
thời gian đó. Họ nhận được khoản đền bù với chi phí lao động và đầu tư và được thừa kế 
hoặc chuyển quyền sử dụng trong thời hạn của hợp đồng. Ngoài việc khuyến khích phát 
triển kinh tế trong 30% diện tích đất được giao, chính sách này còn hỗ trợ người dân địa 
phương mở rộng hoặc kết hợp kênh rạch có sẵn và đầm nuôi cá nhằm khắc phục tính nhỏ 
lẻ và manh mún trong việc sử dụng đất và mặt nước sản xuất. 

Bất cứ hoạt động khai thác, tỉa thưa hay nạo vét kênh mương và thay đổi hình thức sử 
dụng đất đều được Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn xem xét và chấp thuận, và 
được giám sát bởi Ban quản lý rừng phòng hộ, Ủy ban nhân dân xã, và kiểm lâm. 
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Một bài học quan trọng, ở cả hai cấp độ địa phương và quốc gia, đó là việc cải thiện tính 
phối hợp giữa các cơ quan quản lý nhà quản về đất và rừng. Một kinh nghiệm nữa là 
việc cân bằng giữa bảo tồn rừng ngập mặn và phát triển kinh tế và việc nhấn mạnh sự 
cần thiết phải sử dụng phương pháp tiếp cận với tất cả những công cụ có sẵn, bao gồm 
nguyên tắc chỉ huy và chỉ đạo, cơ chế chi trả dịch vụ môi trường, đền bù về mặt tài chính 
và phi tài chính. Cuối cùng, sự khác biệt giữa các địa điểm thực hiện về phạm vi, mật độ, 
và chất lượng rừng ngập mặn, về thành phần cấu trúc các loài ngập mặn, nguyên nhân 
gây mất rừng ngập mặn và các qui định và chính trị địa phương cho thấy cần có những 
biện pháp có thể áp dụng linh hoạt cho từng địa bàn cụ thể. 

Như đã chỉ ra ở cấp độ địa phương, yếu tố chính cho sự thành công của chi trả dịch vụ 
môi trường và công tác bảo tồn rừng ngập mặn ở Việt Nam là tăng cường phối hợp giữa 
các nhà ra quyết định, cấp quản lý chính quyền, các bên hữu quan trong bảo vệ và phát 
triển rừng. Trong một số trường hợp cần có ban quản lý liên xã, nhằm hỗ trợ liên kết giữa 
các xã, và liên lạc với ban quản lý rừng cũng hạn chế sự rò rỉ của các hoạt động gây tổn hại 
giữa các xã. Các ngành, nhất là Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, và Tài nguyên môi 
trường, cần phối hợp chặt chẽ trong các quy định về quản lý rừng ngập mặn, vốn thường 
có sự chồng chéo về mặt chức năng, nhiệm vụ. Các mô hình đồng quản lý, với sự tham gia 
của các chủ thể liên quan trong quá trình ra quyết định, có thể tăng thời gian và phối hợp 
trong khi làm giảm nhẹ gánh nặng về mặt quản lý nhà nước về quản trị tài nguyên rừng. 

Thứ hai là, các sáng kiến trồng rừng ngập mặn thành công cần nhấn mạnh việc mất rừng 
phần lớn là do áp lực phát triển kinh tế. Nếu việc bảo tồn rừng ngập mặn tiếp tục bị xem 
là hoạt động không đem lại lợi ích kinh tế, thì nó sẽ không được coi là hoạt động ưu tiên 
của chính phủ hoặc các cơ quan hữu quan. Quyết định số 51 ở Kiên Giang khuyến khích 
các hộ dân tham gia sử dụng 30% đất được giao khoán và mặt nước để phát triển nuôi 
trồng thủy sản và nông nghiệp, do đó tạo ra nguồn thu nhập lớn. Với điều kiện 70% diện 
tích rừng phải được bảo tồn và duy trì rừng (hoặc trồng mới lại), các hoạt động này sẽ 
đem hỗ trợ sinh kế cho người dân địa phương một cách liên tục và giúp bảo tồn được 
rừng ngập mặn lâu dài. Tương tự như vậy, chi trả dịch vụ môi trường có thể giúp đem lại 
các cơ hội kinh tế dựa trên việc bảo tồn rừng ngập mặn hơn là đối chọi với nó. Đây là mô 
hình kết hợp hài hòa giữa bảo tồn và phát triển ở Việt Nam.
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HÀNG RÀO BẢO VỆ BỜ BIỂN 
 

Tỉnh Kiên Giang có 205 km bờ biển và ước tính 25% trong số này bị xói lở nặng nề. Toàn 
tỉnh có 5.000 ha rừng ngập mặn phòng hộ, tạo thành một vành đai mỏng các loài thực vật 
chịu mặn có khả năng làm vùng đệm và bảo vệ cho đất nông nghiệp trước nguy cơ nước 
biển dâng và gió bão. Vành đai bảo vệ bờ biển có tính chiến lược này đang bị đe dọa bởi 
biến đổi khí hậu toàn cầu, và mực nước biển dâng theo các kịch bản dự đoán. 

Cộng đồng ven biển cần có thêm thời gian chuẩn bị và giảm thiểu những tác động tất 
yếu của biến đổi khí hậu. Một chiến lược “kéo dài thời gian” cần được thực hiện ngay. 
Một vành đai rừng ngập mặn dày và khỏe mạnh cần được trồng dọc theo bờ biển nhằm 
cản phá sức mạnh của sóng và gió bão, nếu không sẽ gây xói lở. Do đó, rừng ngập mặn 
ven biển không nên bị chặt phá hay chuyển đổi trong bất kỳ trường hợp nào. Các chiến 
lược và phương pháp cần được thực hiện ngay nhằm khôi phục các vùng bờ biển đang 
bị đe dọa. 

Việc phục hồi rừng theo chương trình 661 đang được triển khai tại Kiên Giang bởi Sở 
Nông nghiệp và phát triển nông thôn và các Ban quản lý rừng và hiện đã trồng được  
345 ha, tuy nhiên chương trình trồng rừng hiện nay chỉ mới tập trung vào một loài thực 
vật ngập mặn duy nhất (thường là loài mắm hoặc đước) ở những khu vực bãi bồi và có tỉ 
lệ thành rừng chỉ đạt 50%. Lý do thất bại là khâu chọn giống chưa tốt, cây con kém chất 
lượng và thiếu bảo vệ cây con khỏi tác động ở giai đoạn đầu sau khi trồng rừng. 

Vào mùa mưa, gió mùa tây nam thổi từ biển vào đất liền và đẩy sóng đập lên các bờ kè, 
tạo ra xói lở thường xuyên cũng như sạt lở đê biển. Trong mùa này lượng phù sa được 
bồi đắp cho vùng ven biển. Vào mùa khô, gió mùa đông bắc thổi từ đất liền ra biển. Lúc 
này lượng phù sa ven biển bị cuốn trôi hoặc chuyển ra đại dương. 

Dự án đã xây dựng và triển khai một loạt các giải pháp nhằm bảo vệ cây con và cải thiện 
tỉ lệ thành rừng khi tiến hành công tác phục hồi rừng. 
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Hàng rào chắn sóng
Rừng ngập mặn có thể làm giảm năng lượng sóng từ 50 – 67% tùy theo cấu trúc rừng. 
Hàng rào chắn sóng làm giảm năng lượng sóng từ 64 – 66%. 
Ở Kiên Giang, vùng ven bờ thường nông và sóng không cao hay mạnh, tuy nhiên chúng 
gây tỉ lệ xói lở cao tới 25 m/năm ở một số nơi. Một trở ngại cho việc trồng rừng ngập mặn 
là tác động của sóng. Chức năng chính của hàng rào chắn sóng là giảm tác động đó. Thiết 
kế của hàng rào cũng giúp giữ bùn vào cuối mùa mưa và ngăn chặn rác trôi dạt từ biển 
vào các khu vực phục hồi rừng. Mô hình thiết kế hàng rào chắn/phá sóng được minh họa 
dưới đây. Chi phí cho 1 km hàng rào này là 16.866 đô la Mỹ.

 

Hàng rào giữ bùn
Hàng rào giữ bùn giúp giảm năng lượng 
sóng khoảng 60%.
Bùn là yếu tố ảnh hưởng trực tiếp đến tỉ lện 
thành công trong việc trồng rừng ngập mặn. 
Bùn có thể vui lấp cây ngập mặn trong mùa 
khô và sẽ bị xói lở do hệ thống rễ quá nhỏ 
trong mùa mưa. Thiết kế của hàng rào chắn 
bùn được minh họa bên dưới. Chức năng 
chính của hàng rào này là giữ hoặc chặn 
bùn bồi lắng trong mùa mưa và ngăn bùn bị 
cuốn trôi ra biển trong mùa khô. Hàng rào 
này cũng làm giảm năng lượng sóng và chặn 
rác trôi dạt vào khu vực trồng rừng. Chi phí 
hiện tại cho 1 km rào loại này là 16.444 đô 
la Mỹ/km.
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Những hàng rào này được Ban quản lý rừng phòng hộ sử dụng. Dự án cũng đã biên soạn 
tài liệu hướng dẫn chi tiết về sử dụng, các kỹ thuật xây dựng và chi phí cho các hàng rào 
này. 

Dự án cũng tiến hành giám sát những tác động của các hàng rào này lên hệ sinh thái tại 
khu vực. Xem thêm thông tin về bản đồ bố trí thực nghiệm các loại hàng rào phục vụ 
công tác bảo vệ và xúc tiến tái sinh của cây con ngập mặn. 

Sơ đồ bố trí thí nghiệm

Khu đối 
chứng
Không có 
hàng rào

Nghiệm thức 1

1 hàng rào

Biện pháp 2

2 hàng rào

Biện pháp 3

Rừng ngập mặn phía trước 
+ 1 hàng rào khóa bên

Biện pháp 4

Rừng ngập mặn +  
2 hàng rào khóa bên

Rừng ngập 
mặn tự 
nhiên

Lượng phù sa tăng hàng năm 
(cm)

0 0 4 10 9 Không đánh 
giá

Tỉ lệ sống của cây con sau khi 
trồng (%)

Không đánh 
giá

30% 90% 100% 100% Không đánh 
giá

Sinh trưởng của cây ngập 
mặn (cm)

Không đánh 
giá

Ít 60 cm 80 cm  cây tái sinh  
là 150 cm

80 cm   cây mới  
là 100 cm

Không đánh 
giá

Cây tái sinh (cây/m2) Không đánh 
giá

Sau 2 năm có 
số lượng ít. 
Sau 3 năm ước 
tính khoảng 
1  5 cây

Sau 1 năm có 
số lượng trung 
bình. Sau 3 năm 
ước tính khoảng 
20  500 cây

Số tức ngay lập tức với mật 
độ trung bình. Tăng trưởng 
trung bình. Sau 3 năm tăng 
trưởng của cây tái sinh 
vượt hơn cây trồng

Số lượng tức thời 
lớn. Sau 3 năm cây 
tái sinh đã sinh 
trưởng vượt trội 
hơn các cây trồng

Cây con có  
số lượng lớn

Sinh vật đáy – Đa dạng loài 4 3 7 5 5 8

Sinh vật đáy mật độ quần thể  
(Thân mềm và Giáp xác)

6 51 57 86 45 88

CHÚ THÍCH

Hàng rào chắn sóng đơn

Hàng rào chắn sóng và giữ bùn

khu vực sau rừng ngập mặn và 1 hàng rào bên

khu vực sau rừng ngập mặn và 2 hàng rào bên

khu vực đối chứng (hàng rào của Sở NN&PTNT)

Hàng rào chắn sóng

Hàng rào giữ bùn

Hàng rào bên

Bờ kè kiên cố

Lối đi
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Cùng với vai trò phòng chống xói lở bờ biển, hệ thống hàng rào cừ tràm còn có tác dụng 
rất lớn trong việc xúc tiến tái sinh tự nhiên, đặc biệt là loài Mắm (Avicennia). Điều này 
rất quan trọng khi áp dụng phương pháp tính toán chi phí hiệu quả trong chương trình 
phục hồi rừng, đặc biệt là tại các khu vực bãi bồi. Mô hình trình diễn cho thấy ngay sau 
khi bùn loãng được cố định, cây Mắm sẽ bắt đầu sinh trưởng tự nhiên và vượt trội hơn 
so với các cây trồng. Tại các khu vực bị xói lở cao, thời gian cần thiết tối thiểu là một đến 
hai năm để bùn ổn định và bắt đầu xuất hiện tái sinh tự nhiên. 

Sản xuất cây ngập mặn
Mô hình trình diễn do dự án GIZ thực hiện cho thấy hạt giống cây ngập mặn tốt nhất là 
được trồng trực tiếp trên các khu vực trồng rừng. Các cây ngập mặn sinh trưởng tự nhiên 
mọc nhanh gấp ba lần so với cây con trồng. Các hạt giống sử dụng năng lượng tích trữ 
trong giai đoạn sinh trưởng ban đầu và sẽ chậm lại khi chúng thích nghi với môi trường 
mới nếu bị di chuyển. 

Vì nhiều lý do về mặt hậu cần nên các cây con cần được nuôi dưỡng trong vườn ươm. Bờ 
biển Kiên Giang có khoảng 30 loài cây chịu mặn, do đó đã có sẵn nguồn cung cấp giống 
thích hợp. Dự án đã thu thập hạt giống của nhiều loài khác nhau và hiện có 10 loài, bao 
gồm một số loài hiếm như cây Cóc đỏ, Cóc hồng và Xu ổi. Các loài này được trồng nhằm 
tăng tính đa dạng sinh học cho các khu vực phục hồi rừng. 

Dự án cũng sử dụng hai loại vườn ươm. Loại thứ nhất là vườn ươm đặt đối diện với đê 
biển (trên đất liền). Hạt giống hoặc cây con được gieo trồng trong các bầu nhựa đường 
kính 15 cm có chứa bùn và phù sa từ các khu vực bãi triều và đặt vào khu vực có che bóng 
khoảng 50% (mái che bằng lưới cá). Cây con trong vườn ươm được tưới hai lần một ngày 
bằng nước biển và được đưa ra huấn luyện và làm quen với ánh sáng mặt trời (trực xạ) 
trước khi trồng. Cây con đạt khoảng 2 tháng tuổi thì có thể đem trồng được. 

Loại thứ hai là vườn ươm đặt tại bãi triều tự nhiên. Các cây rừng tự nhiên hiện có được 
tỉa cành để cho ánh sáng lọt qua. Khi thủy triều lên xuống sẽ tưới nước cho cây, do đó 
tiết kiệm chi phí lao động. Đối với loại vườn ươm này, hàng rào cừ tràm được sử dụng để 
giảm năng lượng của sóng và ngăn chặn rác thải tích tụ. 

Vườn ươm đơn giản  
sử dụng lưới che

Vườn ươm chi phí thấp,  
tận dụng điều kiện tự nhiên
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XÂY DỰNG ĐÊ BIỂN
 

Trước nay, chính quyền tỉnh và huyện đã triển khai chương trình tu sửa các đoạn đê bị 
sạt, lở và hư hỏng nhưng không mấy hiệu quả. Dự án và Chi cục Thủy lợi Sở Nông nghiệp 
và Phát triển nông thôn đã thử nghiệm và tài liệu hóa các phương pháp xây dựng đê 
biển hiện có. Thông thường, vật liệu xây dựng thường được lấy từ khu vực cách chân đê  
10 m, từ cả hai phía đê (biển và đất liền). Cách làm này vô tìm đã tạo ra các rãnh sâu chạy 
dọc sát chân đê. Do đó, vật liệu đắp đê cũng là một hỗn hợp các vật liệu hữu cơ, đá sỏi 
và đất sét. 

Ảnh hưởng của phương pháp đắp đê hiện nay đến xói lở
Xói lở sẽ xảy ra bất cứ lúc nào khi bề mặt tự nhiên của đáy biển bị thay đổi như hoạt động 
đào đất đắp đê chẳng hạn. Việc khai thác đất ở phía trước mặt đê, cùng với việc đê không 
còn thảm thực vật che phủ, bảo vệ sẽ làm cho bờ biển dễ bị xói lở khi gặp sóng lớn. Các 
rãnh sâu được tạo ra trong quá trình đào, lấy đất đắp đê sẽ làm bờ biển bị tổn thương 
và dẫn đến xói lở bởi khi sóng biển đánh vào bờ và gặp các rãnh sâu ven bờ chúng sẽ tạo 
thành các dòng xoáy tại chính khu vực có cách rãnh nước tồn tại. Các dòng xoáy được 
tạo ra sẽ làm thay đổi độ dốc của các khu vực ven bờ (làm cho độ dốc của bờ biển tăng 
lên) và tạo ra nhiều dòng chảy gây xói mòn đất ở các khu vực ven bờ và dẫn đến cây rừng 
ngập mặn bị nước cuốn trôi. Khi sóng biển đánh vào bờ và gặp các rãnh sâu (hình thành 
do quá trình đào đất đắp đê), nó sẽ tạo thành các dòng xoáy với nguồn năng lượng tăng 
lên gấp nhiều lần và tiếp tục đánh ngược vào bờ. Việc này sẽ làm cho đai rừng ngập mặn 
bị tác động mạnh hơn và mất đi rất nhanh. Hơn nữa, khi sóng biển chạm bờ, nước biển sẽ 
quay ngược trở ra phía biển. Do có các rãnh sâu, thay vì quay trở lại biển qua rừng ngập 
mặn, nước biển sẽ chảy vào qua rãnh nước này (vì có lực cản thấp nhất) và tác động đến 
các khu vực bị xói lở. Việc hình thành các mương, rãnh ven bờ cũng phá hủy cấu trúc tự 
nhiên của lớp đất sét có tác dụng bảo vệ bờ biển. Điều này có thể tạo nên thẩm thấu qua 
đê và gây rò rỉ trong thân đê. 

Để có mô hình chuẩn trong xây dựng và bảo vệ đê biển, dự án đã “ thiết lập mô hình tại 
huyện Hòn Đất” với chiều dài khoảng 2 km về phía nam kênh thoát lũ huyện Hòn Đất.

Các khuyến nghị
• Đê biển cần được xây dựng theo các qui định, hướng dẫn và tiêu chuẩn quốc gia.
• Nên sử dụng vật liệu đắp đê là đất ở phía sau đê (không nên lấy đất ở phía trước đê).
• Sử dụng loại đất đồng nhất để đắp đê.
• Sử lý, dọn sạch và nén chặt nền móng trước khi đắp đê.
• Vật liệu cần đắp theo các lớp 30  40 cm và nén chặt xuống còn khoảng 20 cm.
• Việc duy tu, bão dưỡng đê sau khi xây dựng là hết sức cần thiết.
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Phương pháp xây dựng đê được đề xuất theo mô hình sau:

Lấy đất trước mặt đê làm gia 
tăng xói lở đê biển

Tỉnh đang sử dụng đất  
sau mặt đê để duy tu,  

bão dưỡng đê biển

Bảo vệ trước sóng:
 nền trải nhựa bê tông 15 cm
 Rãnh cát/sỏi 10 cm
 vải chống thấm

Bảo vệ trước sóng:
 Đá lót nền
 Rãnh cát/sỏi 10 cm

Mặt cỏ bảo vệ

Tường cọc tấm
2  3 m sâu

Lựa chọn 1

Lựa chọn 2
Xây Dựng Đê Biển Việt Nam

khuyến nghị mặt cắt thiết kế tiêu chuẩn

Mái thoát nước
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CHƯƠNG TRÌNH SINH KẾ CẢI TIẾN
THÍCH ỨNG VỚI BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU
 
Một thách thức lớn cho sự phát triển ở tỉnh Kiên Giang, nơi phụ thuộc chủ yếu vào sản 
xuất cơ bản để tạo nguồn thu là quản lý tài nguyên thiên nhiên cho nền sản xuất này một 
cách bền vững. 

Dự án đang giới thiệu các phương thức sinh kế mới và kỹ thuật thông qua các mô hình 
trình diễn, tập huấn và cung cấp nguồn vốn ban đầu. Các mô hình thành công sau đó sẽ 
được trình diễn cho nhiều người. Qua đó người dân địa phương sẽ thích ứng tốt hơn 
với biến đổi khí hậu và biết kết hợp sử dụng bền vững các nguồn tài nguyên thiên nhiên 
trong quản lý đất đai của mình. 

Đặc biệt, các hoạt động sinh kế sẽ tạo cơ hội cho phụ nữ nghèo và người dân tộc thiểu số 
tham gia và hưởng lợi từ mô hình. Chương trình chỉ tài trợ cho các hoạt động có sự cam 
kết đóng góp của chính quyền, người dân trong quá trình triển khai mô hình. Các hoạt 
động thí điểm được giám sát về tính bền vững đối với phụ nữ, đóng góp vào chương trình 
thích ứng với biến đổi khí hậu và bảo tồn đa dạng sinh học cũng như sinh lợi về kinh tế. 
Thông tin về hoạt động sinh kế được chia sẻ với chính quyền địa phương, Ủy ban nhân 
dân và Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn. 

Một số hoạt động tiêu biểu:

1. Mô hình canh tác tổng hợp lúa và rau màu cho phụ nữ Khmer nghèo ở Vĩnh Thuận. 
Các khoản tài trợ nhỏ được cấp cho Hội phụ nữ xã Tân Thuận nhằm tạo ra cơ hội sinh kế 
mới, sử dụng phương pháp canh tác nông nghiệp tổng hợp. Trước đây, người dân chỉ có 
thể trồng một hoặc hai vụ lúa một năm, tùy vào lượng nước ngọt được cung cấp. Họ bỏ 
hoang đất trong thời gian còn lại (34 tháng). Chương trình này hỗ trợ phụ nữ sử dụng 
hiệu quả đất bạc màu nhằm cải thiện năng suất cây trồng và thu nhập đồng thời nâng cao 
nhận thức về bảo vệ môi trường thông qua chương trình tập huấn, đặc biệt là chương 
trình quản lý dịch hại tổng hợp (IPM). 39 phụ nữ nghèo, 5 người trong số này là người 
Khmer tại ấp Kinh 2A được lựa chọn thông qua các cuộc họp thôn. Sau khi tham dự khoá 
huấn luyện về kỹ thuật trồng trọt, mỗi phụ nữ được cấp hạt giống, và vật tư để trồng rau 
màu (dưa hấu, bí đao, cà chua, đậu bắp). Mô hình này đã giúp tăng thu nhập khoảng 80% 
thu nhập bình quân hàng năm. 

2. Mô hình nuôi cá sặc rằn tại vùng đệm vườn quốc gia U Minh Thượng.
Mô hình này được kỳ vọng sẽ cải thiện thu nhập cho người dân sống trong vùng đệm của 
VQG U Minh Thượng thông qua việc nuôi thả cá Sặc rằn (loài cá đặc hữu) dưới tán rừng 
tràm. Trong bối cảnh thu nhập từ trồng tràm bị ảnh hưởng do thị trường tràm cừ sụt 
giảm, hoạt động này sẽ tạo ra nguồn thu nhập thay thế quan trọng nhằm duy trì và quản 
lý tốt diện tích rừng tràm trong khu vực.

25 hộ gia đình tại ấp Công Sự tham gia thực hiện mô hình. Các hộ gia đình được tham gia 
tập huấn kỹ thuật và được cấp cá giống và vật tư để thực hiện mô hình. Thu nhập của các 
hộ gia đình tham gia mô hình tăng trung bình 150% so với thời điểm hiện tại. 

3. Mô hình nuôi sò huyết dưới tán rừng ngập mặn tại huyện An Minh.
Mục tiêu của mô hình là cải thiện mức sống cho người dân địa phương tại xã Thuận Hòa 

20



DỰ ÁN BẢO TỒN VÀ PHÁT TRIỂN KHU DỰ TRỮ SINH QUYỂN KIÊN GIANG
Giai đoạn 1    06/2008 – 06/2011

47

nhằm khuyến khích và đảm bảo họ thực hiện tốt các qui định về quản lý và bảo vệ tốt 
rừng ngập mặn phòng hộ ven biển. 

34 hộ gia đình thuộc Ấp kênh 9A, xã Thuận Hòa, huyện An Minh tham gia thực hiện mô 
hình với tổng diện tích mặt nước là 25 ha. Các hộ gia định được tập huấn kỹ thuật vê kỹ 
thuật nuôi sò huyết và được cấp giống sò huyết để thả trong mô hình. Thu nhập trung 
bình năm của các hộ tham gia đã tăng khoảng 50%.

Thí nghiệm trồng tràm ở các mật độ khác nhau, bón phân và tỉa thưa ở huyện An Minh
Dự án này nhằm tìm hiểu các phương án gia tăng giá trị từ rừng tràm. Thông qua việc áp 
dụng các biện pháp kỹ thuật lâm sinh như tỉa thưa, bón phân và trồng rừng ở mật độ tối 
ưu, chương trình này hy vọng tạo ra một lượng gỗ xẻ có kích thước lớn phục vụ ngành 
công nghiệp chế biến đồ gỗ có giá trị thương mại cao. 

Hiện nay có 9 hộ tại xã Đông Hưng B đã áp dụng tỉa thưa đối với 16 ha vườn tràm do hộ 
quản lý. 

Dự án hỗ trợ chương trình tập huấn và tham quan học tập cho cán bộ kỹ thuật và nông 
dân nhằm tìm hiểu các lựa chọn tốt có tiềm năng thích nghi với điều kiện môi trường của 
mình. Ví dụ như trong trồng dừa dứa, áp dụng tiêu chuẩn GAP trong sản xuất rau màu, 
cây ăn trái, tôm và sò huyết. Đã có nhiều tiếp thu về mô hình trồng dừa và nuôi sò trong 
các chuyến đi này. 

Phụ nữ đang thả lưới đánh cá

Sò huyết

Trồng dừa dứa có giá trị cao
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NÂNG CAO NHẬN THỨC VỀ MÔI TRƯỜNG
 

Một ưu tiên quan trọng của dự án là nâng cao nhận thức về môi trường cho các nhóm đối 
tượng mục tiêu, bao gồm những người sử dụng nguồn tài nguyên thiên nhiên của KDTSQ 
Kiên Giang, cũng như nhân viên vườn quốc gia, các cơ quan cấp tỉnh và huyện. Khi cộng 
đồng có ý thức môi trường tốt, họ sẽ đưa ra những quyết định và lựa chọn chính xác hơn 
đối với các vấn đề môi trường phức tạp. Khi nhận thức về môi trường tăng thì người dân 
địa phương sẽ ứng phó tốt hơn với biến đổi khí hậu và biết kết hợp sử dụng bền vững 
các nguồn tài nguyên thiên nhiên vào quản lý đất đai. 

Khảo sát ban đầu cho thấy nhận thức của cộng đồng về biến đổi khí hậu và các vấn đề 
liên quan còn thấp (dưới 3%). Từ đó cho thấy cần nâng cao nhận thức của cộng đồng về 
những vấn đề chính như:
• KDTSQ
• Biến đổi khí hậu và tác động của nó
• Xử lý rác thải hiệu quả
Dự án đã phát động chiến dịch làm tăng nhận thức của cộng đồng, hướng đến nhiều đối 
tượng rộng rãi, và dựa trên quan hệ đối tác, sử dụng truyền thông đa phương tiện như 
báo chí, tổ chức sự kiện, các lớp tập huấn, giáo dục và phát tài liệu thông tin.

Xây dựng quan hệ đối tác
Dự án đã giúp nâng cao nhận thức về những thách thức của biến đổi khí hậu và giá trị của 
đa dạng sinh học thông qua xây dựng mối quan hệ đối tác với các đại diện cộng đồng, 
các cán bộ tỉnh như quan chức nhà nước và cán bộ địa phương (ví dụ: Hội phụ nữ, Đoàn 
thanh niên). Những mối quan hệ này đóng vai trò quan trọng trong việc phổ biến và củng 
cố những thông điệp của dự án đến với đông đảo nhân dân.

Chương trình tập huấn
Nhận thức về môi trường ở các đơn vị đối tác và các nhóm đối tượng đã được cải thiện 
qua nhiều buổi hội thảo, tập huấn và tham quan học tập trong và ngoài nước. Ví dụ như, 
sự tham gia của cán bộ tỉnh ở những buổi hội nghị và hội thảo đã giúp tăng cường nhận 
thức và thông tin các qui định trong quản lý rừng. Chương trình tập huấn được tiến hành 
thuận lợi nhờ dự án đã thiết lập trung tâm tập huấn, trang trại thí điểm và mô hình khôi 
phục rừng ngập mặn. 

Tổ chức sự kiện môi trường
Dự án đã tổ chức thành công nhiều sự kiện đặc biệt để khuyến khích sự tham gia của 
cộng đồng trong nâng cao nhận thức và hành động thân thiện với môi trường. 
• Hơn 2.000 người tham gia ngày hội trồng cây tại vườn quốc gia U Minh Thượng.
• Hơn 2.000 người từ 10 đơn vị khác nhau đã tham gia ngày vệ sinh môi trường.
• Khoảng 1.000 người tham gia chương trình tập huấn về trồng cây ở vùng đất ngập 

mặn ven biển ở huyện Hòn Đất.

Vẽ tranh tuyên truyền
Dự án đã phối hợp với Ủy ban nhân dân và Sở giáo dục đào tạo hướng dẫn cuộc thi vẽ 
tranh hàng năm cho học sinh tại Kiên Giang nhằm nâng cao nhận thức về tầm quan trọng 
của môi trường. Các bức tranh đoạt giải đã được in thành lịch để sử dụng rộng rãi. 
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Nhận thức về môi trường trong trường học
Giáo dục môi trường và nâng cao nhận thức cho học sinh cũng là một phần quan trọng 
của chiến dịch. Hơn 30 giáo viên cấp 1, cấp 2 và cán bộ giáo dục từ các huyện trong 
KDTSQ đã tham dự hội thảo “Đào tạo tiểu giáo viên” (ToT) về các vấn đề biến đổi khí hậu 
và tác động của nó, rác thải và bảo tồn đa dạng sinh học. 

Một bộ sách tham khảo dành cho giáo viên về chủ đề biến đổi khí hậu, đa dạng sinh học 
và quản lý rác thải đã được Sở Giáo dục và Đào tạo phê duyệt để đưa vào chương trình 
giảng dạy vào giữa năm 2011.

Tài liệu thông tin và phương pháp
Dự án sử dụng truyền thông đa phương tiện để truyền tải thông tin về những vấn đề 
môi trường và các hoạt động của dự án. Các tờ thông tin và nghiên cứu, ví dụ điển hình 
đã nêu lên những mô hình thành công và bài học kinh nghiệm trong việc thích nghi với 
biến đổi khí hậu. Các kết quả hoạt động của dự án đã được phổ biến tại Việt Nam và 
quốc tế thông qua các buổi diễn thuyết tại các hội thảo chuyên đề. Dự án cũng cộng 
tác chặt chẽ với đài phát thanh truyền hình địa phương để đảm bảo đưa tin về mọi 
hoạt động lớn và sự kiện của dự án. Chương trình phát thanh, truyền hình, và áp phích 
cũng là những công cụ quan trọng để nâng cao nhận thức. Thông tin có thể truy cập tại  
www.kiengiangbiospherereserve.com.vn

Nâng cao nhận thức của cộng đồng về vấn đề môi trường
Khảo sát mới đây cho thấy nhận thức về môi trường và những tác động tiềm ẩn đã được 
nâng cao trong toàn tỉnh, từ tỉ lệ thấp 3% (năm 2008) lên 77% (năm 2011). Những thông 
tin chính mà dự án đã và đang thực hiện về biến đổi khí hậu, quản lý đa dạng sinh học, 
bảo vệ bờ biển và quản lý rác thải đã được truyền tải đến nhiều người trong tỉnh Kiên 
Giang, mặc dù tỉ lệ hiểu biết của nam giới có thể cao hơn nữ giới. Các chương trình phát 
thanh, truyền hình, và pano quảng cáo cũng là công cụ tuyên truyền quan trọng. 

Ngày vệ sinh môi trường  
tại Kiên Giang.

DoST
Sở Khoa Học và  
Công Nghệ Kiên Giang

DoET
Sở Giáo Dục và  
Đào Tạo Kiên Giang

 Biến đổi 
khí hậu !

Rác

Đa dạng  
        sinh học

! Thông tin cho giáo 
viên trường học

Nâng cao nhận  
thức môi trường

Biến đổi  
   khí hậu

Rác

Đa dạng  
        sinh học
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Biến đổi khí hậu, Bảo tồn và Phát triển
Bài học kinh nghiệm và giải pháp thực tiễn

KẾT LUẬN
 

Dự án hỗ trợ việc triển khai chương trình nghị sự 21 quốc gia, trong đó bảo tồn đại 
dương, các khu vực ven biển và đa dạng sinh học, và giảm thiểu tác động của biến đổi 
khí hậu và thiên tai là những ưu tiên trong phát triển bền vững. Điều này cũng phù hợp 
với chiến lược toàn diện về xóa đói giảm nghèo của Việt Nam đề ra năm 2002, và chiến 
lược bảo vệ môi trường quốc gia năm 2001  2010 (ban hành năm 2003), trong đó nhấn 
mạnh bảo tồn và sử dụng các nguồn tài nguyên thiên nhiên là một thành phần thiết yếu 
trong chính sách phát triển và môi trường Việt Nam. Việt Nam đã phát triển kế hoạch 
hành động quốc gia về bảo tồn đa dạng sinh học, các vùng đất ngập nước và môi trường 
trong giai đoạn 2001  2010. Dự án cũng tương thích với Kế hoạch Phát triển kinh tếxã 
hội quốc gia 2006  2010 (SEDP). 

Ở cấp độ tỉnh, KDTSQ là một công cụ quan trọng được sử dụng trong bảo vệ nguồn tài 
nguyên thiên nhiên trong bối cảnh phát triển nhanh về kinh tế xã hội. Dự án là sự hỗ trợ 
bước đầu nhằm đưa ra hỗ trợ kỹ thuật và xây dựng năng lực cho các cơ quan trong tỉnh, 
giúp cho KDTSQ đi vào hoạt động. 

Từ năm 2011, dự án sẽ trở thành một phần trong hợp tác phát triển giữa chính phủ Đức 
và Úc về lĩnh vực biến đổi khí hậu ở đồng bằng sông Cửu Long, bao gồm các tỉnh Kiên 
Giang, Sóc Trăng, Cà Mau, An Giang, và Bạc Liêu. Sự hợp tác này sẽ tạo nên trợ lực cho dự 
án bảo tồn và phát triển KDTSQ Kiên Giang, nhất là các kinh nghiệm tích lũy được trong 
dự án nghiên cứu được tiến hành độc lập nhưng với cùng mục đích hỗ trợ các chương 
trình phát triển, ứng phó với tác động của biến đổi khí hậu và kết nối Việt Nam với các tổ 
chức quốc tế. Hiện Kiên Giang đã tạo được đòn bẩy nhằm thu hút những khoản tài trợ từ 
những thông tin và kinh nghiệm của dự án bảo tồn và phát triển KDTSQ Kiên Giang như 
ngân hàng tái thiết Đức KfW về dự án đầu tư khôi phục rừng ngập mặn và đê biển thí 
điểm tại Kiên Giang như mô hình trình diễn cho các dự án tương tự sau này. 

Chìa khóa cho sự thành công của dự án là quan hệ đối tác tốt với Ủy ban nhân dân tỉnh, 
các sở, ban, ngành cấp tỉnh, huyện, xã và các tổ chức xã hội như Hội phụ nữ và Đoàn 
thanh niên. 
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