
©2013 CARE

CARE Biến đổi Khí hậu

BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU TẠI ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG Việt Nam là một trong những quốc gia chịu ảnh hưởng nghiêm 

trọng nhất bởi biến đổi khí hậu. Các diễn biến khí hậu ngày càng gia tăng dẫn đến những thách thức mới cho đại bộ phận 

dân cư gồm 17 triệu dân tại Đồng bằng Sông Cửu Long, những người sống chủ yếu nhờ vào nguồn tài nguyên thiên nhiên. 

Do vậy, năng lực thích ứng với biến đổi khí hậu là rất cần thiết cho cả sự sinh tồn và phát triển của những cộng đồng này.

Dự án Thích ứng với Biến đổi Khí hậu dựa vào Cộng đồng 
tại Đồng bằng Sông Cửu Long (Dự án ICAM) 

Thông qua Dự án ICAM, CARE làm việc với phụ nữ và nam giới, là 
những đối tượng chịu ảnh hưởng nhiều nhất của các hiểm họa thiên 
tai và biến đổi khí hậu, với mục tiêu tăng cường năng lực thích ứng 
biến đổi khí hậu cho cộng đồng tại Đồng bằng Sông Cửu Long.

Tăng cường khả năng ứng phó của cộng đồng, đặc biệt là những 
cộng đồng chịu nhiều nguy cơ ảnh hưởng nhất của biến đổi khí 
hậu: sinh kế bền vững và đa dạng hơn; nâng cao nhận thức về biến đổi 
khí hậu, những tác động của biến đổi khí hậu, và cách ứng phó.

Những bài học rút ra từ dự án, tổ chức dân sự được củng cố, năng 
lực của các cơ quan chính quyền được nâng cao, tạo lập nền tảng cho 
việc nhân rộng thích ứng dựa vào cộng đồng có tính đến yếu tố công 
bằng và nhạy cảm giới.

CÁC KẾT QUẢ  CHÍNH

Cộng đồng và chính quyền địa phương lập kế hoạch thích ứng biến 
đổi khí hậu và giảm nhẹ rủi ro thiên tai. Các kế hoạch thích ứng biến 
đổi khí hậu dựa vào cộng đồng được lồng ghép vào Kế hoạch Phát 
triển Kinh tế - Xã hội và các kế hoạch ngành, như Giảm nhẹ Rủi ro thiên 
tai, Nông nghiệp và Y tế.

đã làm việc cùng nhau để xây dựng kế hoạch thích ứng biến đổi khí hậu dựa 
vào cộng đồng cấp ấp có tính đến yếu tố nhạy cảm giới, những kế hoạch 
này đã được lồng ghép vào kế hoạch Phát triển Kinh tế - Xã hội địa phương. 

đã được hưởng lợi từ các hoạt động giảm nhẹ rủi ro thiên tai có tính đến 
yếu tố thích ứng khí hậu thông minh và nhạy cảm giới, như: học bơi, tập 
huấn tìm kiếm cứu hộ cứu nạn, xây dựng ‘đê xanh’ để chống xói mòn.

đã thực hiện thí điểm nhiều mô hình sinh kế thích ứng biến đổi khí hậu, 
như trồng nấm rơm trong nhà, nuôi gà, nuôi heo kết hợp đệm lót sinh học.

Đã được tăng cơ hội tiếp cận nguồn vốn vay tín dụng thực hiện các mô 
hình sinh kế thích ứng biến đổi khí hậu, thông qua hệ thống tín dụng 
quy mô nhỏ linh động và tùy chỉnh do Hội liên hiệp Phụ nữ quản lý.

đã tham gia Nhóm Cộng tác Biến đổi Khí hậu phía Nam theo sáng kiến 
của CARE, đã tạo điều kiện kết nối các tổ chức dân sự, nâng cao năng lực 
kỹ thuật, và trao đổi những cách làm hay ở Đồng bằng Sông Cửu Long.
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Đối tượng hưởng lợi
Hơn 3.000 phụ nữ và 2.000 nam giới, 
là những người nghèo và  có nguy cơ 

chịu tác động của biến đổi khí hậu: 
gồm phụ nữ, người có ít đất canh tác 

và người không có đất canh tác.

Địa điểm

Việt Nam:
33 khóm/ấp thuộc 5 xã/phường tại 
tỉnh An Giang và Sóc Trăng ,Đồng 

bằng Sông Cửu Long

Đối tác
 » Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam
 »  Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển 

Cộng đồng Nông thôn

Khung thời gian và ngân sách 
Tháng 7 năm 2012 - 
tháng 12 năm 2015

Sấp xỉ 3 triệu đô la Mỹ 

Nhà tài trợ
Bộ Ngoại giao và Thương Mại Úc
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DỰ ÁN ICAM LÀM VIỆC NHƯ THẾ NÀO?
Dự án ICAM vận dụng phương pháp tiếp cận có tính đến yếu tố nhạy cảm giới để minh chứng cho cách tăng cường năng lực thích ứng của 
cộng đồng đối với các hiểm họa thiên tai và cũng như nâng cao năng lực cho chính quyền và tổ chức dân sự.

CARE Biến đổi Khí hậu
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GIẢM THIỂU NGUY CƠ 
THẢM HỌA

 »  Cộng đồng nâng cao khả năng chuẩn 
bị phòng ngừa trước thiên tai và giảm 
thiểu nguy cơ rủi ro từ rủi ro thiên tai có 
xu hướng thay đổi do biến đổi khí hậu, 
bằng cách chia sẻ thông tin, tham gia tập 
huấn và đề xuất các hành động thực tiễn.

 »  Cộng đồng và chính quyền địa phương 
nâng cao nhận thức và hiểu biết về tầm 
quan trọng của công tác phòng ngừa 
giảm nhẹ rủi ro thiên tai đối với việc 
tăng cường khả năng thích ứng trong 
dài hạn.

SỰ THAY ĐỔI HÀNH VI
 »  Chính quyền địa phương và tổ chức dân 

sự nâng cao kỹ năng truyền thông và xây 
dựng tài liệu để nâng cao nhận thức về 
biến đổi khí hậu, bao gồm cả những tài 
liệu bằng tiếng địa phương. 

 »  Sự thay đổi hành vi trong lâu dài được 
thúc đẩy thông qua chiến dịch nâng cao 
nhận thức và thay đổi hành vi ứng phó 
biến đổi khí hậu theo phương pháp giáo 
dục hành động; một phương pháp thiết 
thực để phát huy sựu tự lực, phát huy các 
hành động tự nguyện và việc sử dụng 
các nguồn lực sẵn có ở địa phương.

SINH KẾ THÍCH ỨNG BIẾN ĐỔI 
KHÍ HẬU

 »  Cộng đồng có thể kiếm sống qua các 
hoạt động có khả năng chống chịu, tiếp 
thu, thích nghi và phục hồi trước những 
hiểm họathiên tai và điều kiện biến đổi 
khí hậu.

 »  Tiếp cận với các phương án  tín dụng và 
tiết kiệm linh hoạt thông qua các nhóm 
tín dụng quy mô nhỏ giúp đa dạng hóa 
sinh kế.

 »  Xây dựng  các mạng lưới sinh kế góp 
phần gia tăng năng lực thích ứng biến 
đổi khí hậu.

LẬP KẾ HOẠCH THÍCH ỨNG BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU DỰA VÀO CỘNG ĐỒNG
 »  Cộng đồng và chính quyền địa phương cùng phối hợp thực hiện phân tích các hiểm họa khí hậu, đánh giá tình trạng dễ bị tổn thương bởi 

biến đổi khí hậu và đề xuất hành động thích ứng biến đổi khí hậu. 
 »  Qua đó lập kế hoạch hành động thích ứng biến đổi khí hậu gồm các nhóm hoạt động can thiệp về sinh kế, giảm nhẹ rủi ro thiên tai và nâng 

cao nhận thức thay đổi hành vi ứng phó biến đổi khí hậu.
 »  Thành viên các nhóm dân tộc thiểu số, phụ nữ, những người có ít đất và những người không có đất được hỗ trợ để chia sẻ kinh nghiệm và 

những mối quan ngại thông qua phương pháp kể chuyện bằng hình ảnh. 

TÁC ĐỘNG ĐA CHIỀU
 » Lồng ghép các kế hoạch thích ứng dựa vào cộng đồng vào tiến trình lập kế hoạch Phát triển kinh tế - Xã hội của địa phương 
 »  Nhân rộng các mô hình sinh kế thích ứng với biến đổi khí hậu và giảm nhẹ rủi ro thiên tai thông minh trước khí hậu, thông qua các hội 

thảo dành cho nông dân, các nhóm cộng đồng, các tổ chức đoàn thể do các đối tác là chính quyền địa phương hoặc tổ chức dân sự chủ trì.
 »  Các xã bên ngoài địa bàn dự án bắt đầu vậndụng phương pháp lập kế hoạch thích ứng biến đổi khí hậu dựa vào cộng đồng có tính đến yếu 

tố nhạy cảm giới do chính quyền, đối tác địa phương và cộng đồngchủ trì dẫn dắt.

Ấn bản này được in trên giấy tái chế

Việc lập kế hoạch đối với biến đổi khí hậu dựa vào cộng đồng đã giúp chị Thái tăng thu 
nhập của hộ gia đình chị như thế nào?
Chị Thái, một phụ nữ dân tộc Khmer, sống ở tỉnh Sóc Trăng với chồng và hai con trai nhỏ. Do không có đất canh tác riêng 
nên chị Thái phải làm các việc làm thuê thời vụ như làm cỏ và thu hoạch ngò, trong khi chồng chị thì đi trồng đước hoặc 
đi làm phụ hồ.

Biến đổi khí hậu ở Đồng bằng Sông Cửu Long đã và đang ảnh hưởng lớn và 
khó dự đoán đến các công việc làm thuê như của chị Thái, thời tiết cực đoan 
và thất thường đã ảnh hưởng xấu đến việc trồng rau ngò. Nguồn thu nhập 
của chị ngày càng bấp bênh, càng gây ra nhiều khó khăn cho việc phụ giúp 
cho gia đình mình.

ICAM đã hỗ trợ chị Thái cùng những người phụ nữ và nam giới khác như chị, nhằm 
đảm bảo sinh kế của của họ có khả năng thích ứng trước biến đổi khí hậu. Năm 
2013 và 2014, chị Thái được mời tham gia vào một số cuộc họp lập kế hoạch thích 
ứng biến đổi khí hậu dựa vào cộng đồng do Hội Liên hiệp Phụ nữ và chính quyền 
địa phương tổ chức với sự hỗ trợ của CARE. Thông qua các cuộc họp, chị Thái đã học 
được cách lập kế hoạch ứng phó với những tác động của biến đổi khí hậu, gồm cả 
cách kiếm sống và công ăn việc làm thích ứng hơn với biến đổi khí hậu.
 
Việc tham gia vào cuộc họp đã tạo động lực cho chị Thái thay đổi trong cuộc sống của chị và trong sinh kế, giờ đây chị 
thường xuyên nghe dự báo thời tiết hơn, để chị có thể lập kế hoạch cho công việc của mình một cách phù hợp. Chị cũng 
lên kế hoạch nuôi heo kết hợp với tạo ra khí đốt sinh học từ phân heo, và nếu chị thành công trong việc nuôi heo, chị sẽ 
thuê đất trồng hành. Thu nhập tăng lên sẽ giúp chị hỗ trợ gia đình mình tốt hơn và đem lại tương lai tươi sáng hơn cho 
các thành viên trong gia đình. 

“...vì không kiếm đủ tiền sinh sống 
nên tôi và chồng tôi định cho con trai 
lớn của tôi nghỉ học nhưng nó đã khóc 
và xin chúng tôi đừng làm như vậy.”

“Tôi được biết là thời tiết nóng 
hơn và hạn hán trong năm nay 
sẽ dẫn đến việc thiếu nước ngọt 
cho nông nghiệp và sinh hoạt 
hộ gia đình. Bây giờ tôi biết là tôi 
cũng cần phải tiết kiệm nước.”
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