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CÁC KHUYẾN NGHỊ CHÍNH

Khung quốc gia về Dịch vụ khí hậu cần được xây dựng và áp dụng chính thức tại Việt 
Nam. Khung Quốc gia về Dịch vụ khí hậu  đã được đưa vào trong Chiến lược phát 
triển ngành khí tượng thủy văn, tuy nhiên cần có cơ chế phối hợp liên ngành cho 
việc xây dựng Khung quốc gia về Dịch vụ khí hậu rõ ràng.

Nhân viên khuyến nông và nông nghiệp cấp địa phương và cấp vùng thường có 
quyền truy cập hạn chế đối với Dịch vụ khí tượng và thủy văn khiến cho việc sử 
dụng thông tin khí tượng địa phương trở nên rất khó khăn. Cần nâng cao năng lực 
sản xuất dự báo chi tiết cho địa phương và truyền tải với nội dung, ngôn ngữ dễ 
hiểu, phù hợp với người sử dụng. Cần nâng cao năng lực đọc, hiểu, phân tích thông 
tin khí hậu và dự báo thời tiết ứng dụng trong nông nghiệp cho cán bộ nông nghiệp 
và khuyến nông.

Nông dân là những người trực tiếp canh tác ở cấp địa phương, thường thiếu thông 
tin khí tượng nông nghiệp và ngôn ngữ sử dụng cho dịch vụ khí hậu nhiều khi không 
phải là ngôn ngữ chính của người sử dụng. Cần có thông tin dự báo kịp thời, chính 
xác và phân vùng chi tiết hơn và kèm khuyến cáo cho người nông dân hành động 
trong quản lý, chăm sóc cây trồng và vật nuôi. Các dịch vụ khí hậu cần xuất phát 
từ nhu cầu của người dùng, các thông tin cần dễ hiểu phù hợp với bối cảnh địa 
phương về cơ cấu mùa vụ, điều kiện và cách thức canh tác tại địa phương và xây 
dựng hệ thống giám sát đánh giá do người dân thực hiện. Đặc biệt các giải pháp 
dịch vụ khí hậu cần quan tâm đến nhu cầu, điều kiện tiếp cận thông tin của người 
nghèo, người dân tộc thiểu số và phụ nữ.

Cần tối đa hóa các kênh truyền thông sẵn có (loa đài, họp thôn) bên cạnh việc phát 
huy các kênh thông tin như tin nhắn điện thoại và mạng xã hội Zalo hay Facebook, 
khuyến khích các ý tưởng tăng cường sự tương tác giữa người dân cũng như giữa 
người dân và nhà cung cấp dịch vụ.

Cần áp dụng các bài học kinh nghiệm về mô hình dịch vụ khí hậu của các tổ chức phi 
chính phủ đã thực hiện tập trung vào việc nâng cao năng lực và xây dựng các ứng 
dụng cung cấp dịch vụ khí hậu. Trong dự án của CARE, 75% cán bộ được tập huấn 
về dịch vụ thông tin khí hậu đã có khả năng cung cấp thông tin dự báo và tư vấn cho 
nông dân tại 2 tỉnh Lai Châu và Điện Biên.
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Biến đổi khí hậu (BĐKH) toàn cầu đang diễn ra ngày 
càng nghiêm trọng. Biểu hiện rõ nhất là sự nóng 
lên của trái đất, là băng tan, nước biển dâng cao; 
là các hiện tượng thời tiết bất thường, bão lũ, sóng 
thần, động đất, hạn hán và giá rét kéo dài,… dẫn 
đến thiếu lương thực, thực phẩm và xuất hiện hàng 
loạt dịch bệnh trên người, gia súc và gia cầm.

Việt Nam là nước dễ bị tổn thương trước tác động 
của BĐKH và thiên tai như bão, lũ lụt, hạn hán 
và nước biển dâng. Theo đánh giá hàng năm về 
những nước chịu ảnh hưởng nặng nhất bởi các 
hiện tượng thời tiết cực đoạn giai đoạn 1997-
2016, Việt Nam đứng thứ 5 về Chỉ số Rủi ro Khí 
hậu toàn cầu năm 2018 và thứ 8 về Chỉ số Rủi ro 
Khí hậu dài hạn (CRI).

Năm 2017 được coi là năm kỷ lục về thảm họa 
thiên tai tại Việt Nam với hơn 16 cơn bão, lũ lịch 
sử trái quy luật. Nhiệt độ trung bình tại miền Bắc 
và Bắc Trung bộ cao hơn từ 0,5 -1°C so với nhiệt độ 
trung bình của các năm trước theo tính toán dựa 
trên dữ liệu cập nhật của 30 năm trở lại đây. Sự 
thay đổi trong tần suất xuất hiện các cơn bão và áp 
thấp nhiệt đới ngày càng rõ rệt, có năm tới 18 – 19 
cơn lốc và áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông, nhưng 
cũng có năm chỉ xảy ra từ 4-6 cơn lốc và áp thấp 
nhiệt đới. Năm 2018 đồng thời ghi nhận những con 
số kỉ lục về nhiệt độ trong vòng 46 năm qua tại Hà 
Nội, với nhiệt độ cao nhất có lúc đạt tới 42°C. Dữ 
liệu vệ tinh cho thấy mực nước biển đã tăng lên 
3,5 mm/năm (± 0,7 mm) vào năm 2014 so với năm 
1993.1

1     https://vietnam.opendevelopmentmekong.net/vi/topics/climate-
change/
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BĐKH tác động tới tất cả các lĩnh vực kinh tế, xã 
hội, đời sống và y tế và sức khỏe cộng đồng, đặc 
biệt ngành nông nghiệp, y tế, giao thông và du lịch. 
Trong lĩnh vực nông nghiệp, BĐKH ảnh hưởng tới 
sản lượng và gây ra những thay đổi về thời tiết, trực 
tiếp tác động tới vụ mùa đặc biệt, người dân tộc 
thiểu số (DTTS) nghèo ở vùng sâu, vùng xa - đặc biệt 
là phụ nữ - bị ảnh hưởng nhiều nhất. Theo kết quả 
nghiên cứu của Viện Môi trường Nông nghiệp (Bộ 
Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn – NN&PTNT), 
BÐKH làm giảm năng suất một số loại cây trồng chủ 
lực. Cụ thể, năng suất lúa vụ xuân sẽ giảm 0,41 tấn/
ha vào năm 2030 và 0,72 tấn vào năm 2050. Năng 
suất cây ngô có nguy cơ giảm 0,44 tấn/ha vào năm 
2030 và 0,78 tấn vào năm 2050. Dự báo đến năm 
2100, khu vực ĐBSCL có nguy cơ bị ngập 89.473 ha, 
tương ứng khu vực này sẽ mất khoảng 7,6 triệu tấn 
lúa/năm nếu nước biển dâng 100cm. Khi đó, Việt 
Nam có nguy cơ thiếu lương thực trầm trọng, gia 
tăng tỷ lệ đói nghèo. 

Nông dân ngày càng nhận thức rõ 
hơn rằng những thay đổi về thời 
tiết khiến sinh kế của họ gặp nhiều 
khó khăn hơn. Tuy nhiên, họ thiếu 
thông tin và công cụ để tìm hiểu 
và diễn giải thông tin khí hậu một 
cách hiệu quả, nhằm thích ứng với 
biến đổi khí hậu và gia tăng khả 
năng phục hồi. 

Các dịch vụ khí hậu chưa có các nhà cung cấp đủ 
năng lực để có thể cung cấp toàn diện các dịch vụ 
khí hậu và biến đổi thời tiết phù hợp với ngành 
nông nghiệp, cụ thể như các loại cây trồng và điều 
kiện khí hậu địa lý khác nhau.  Nhà nước có nhiều 
chương trình hỗ trợ cho biến đổi khí hậu nhưng 
người nông dân cũng chưa tiếp cận được hết 
những nguồn lực và cơ chế bảo trợ xã hội để đương 
đầu với các cú sốc khí hậu. Do sống phụ thuộc vào 
nông nghiệp nên người nghèo gặp vô vàn trở ngại 
trong việc cải thiện thu nhập còn người cận nghèo 
lại dễ tụt xuống dưới ngưỡng nghèo hơn.

Tóm tắt Chính sách này phân tích sự cần thiết phải 
có Khung quốc gia về Dịch vụ khí hậu và có sự nhìn 
nhận bao quát về Khung toàn cầu về dịch vụ khí 
hậu. Bên cạnh đó, Tóm tắt Chính sách đưa ra những 
khoảng trống còn tồn tại trong kinh nghiệm quốc 
tế và một số khuyến nghị để thúc đẩy tốt hơn quá 
trình xây dựng Khung quốc gia về Dịch vụ khí hậu 
của Việt Nam. Hy vọng, các nhà hoạch định chính 
sách sẽ có thêm thông tin trong quá trình xây dựng 
Khung quốc gia về dịch vụ khí hậu tại Việt Nam 
nhằm giúp cho ngành nông nghiệp và nông dân 
có thêm công cụ phát triển nông nghiệp bền vững 
trong tương lai.
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Khung toàn cầu về dịch vụ khí hậu (Global 
Framework on Climate Services – GFCS):

• Là dịch vụ cung cấp thông tin về thời tiết để hỗ
trợ việc ra quyết định của cá nhân và tổ chức.
Dịch vụ yêu cầu sự tham gia của một cơ chế
tiếp cận hiệu quả và phải hỗ trợ nhu cầu của
người sử dụng (theo sự phát triển của Khung
toàn cầu về dịch vụ khí hậu tại cấp quốc gia,
tháng 5/2014).

• Là sự theo dõi khí hậu theo lịch sử thời gian
thực tế để xây dựng mô hình kết quả đầu ra
trong tương lai dựa vào lịch sử thời gian.

Khung quốc gia về dịch vụ khí hậu (National 
Framework for Climate Service - NFCS)2:

Là một phần của Khung toàn cầu về dịch vụ khí hậu 
(GFCS) do Tổ chức Khí tượng Thế giới (WMO) dẫn 
đầu, đây là một cơ chế phối hợp cho phép phát 
triển và cung cấp dịch vụ khí hậu ở cấp quốc gia. 
Khung quốc gia về Dịch vụ Khí hậu được thành lập 
để cải thiện quản lý rủi ro, dự báo, cảnh báo sớm 
thời tiết và khí hậu nhằm phục vụ cho các ngành 
nông nghiệp, y tế, giao thông, du lịch.

Đóng góp Quốc gia (Nationally Determined 
Contribution-NDC):

Là trọng tâm của thỏa thuận Paris và để đạt được 
các mục tiêu dài hạn này, NDC thể hiện nỗ lực của 
mỗi quốc gia nhằm giảm khí thải quốc gia và thích 
ứng với tác động của biến đổi khí hậu. Hiệp định 
Paris (Điều 4, khoản 2) yêu cầu mỗi bên để chuẩn 
bị và duy trì liên tiếp đóng góp cấp quốc gia để đạt 
được mục tiêu. Các bên sẽ có các biện pháp giảm 
thiểu trong nước để đạt được các mục tiêu của 
những đóng góp đó. 

2     https://gfcs.wmo.int/sites/default/files/NCFS-Factsheet.pdf 

Kế hoạch thích ứng Quốc gia (National 
Adaptation Plans - NAP):

Kế hoạch thích ứng Quốc gia cho phép các bên 
tham gia xây dựng và triển khai kế hoạch về nhu 
cầu thích ứng trung hạn, dài hạn và thực hiện phát 
triển các chương trình chiến lược. Kế hoạch này là 
quá trình liên tục và lặp lại theo hướng tiếp cận của 
quốc gia, có tính nhạy cảm về giới và đảm bảo tính 
minh bạch. 

Dịch vụ khí hậu (Climate Services –CS)3:

Là dịch cụ cung cấp dữ liệu cấp quốc gia và quốc tế 
về nhiệt độ, thời tiết, độ ẩm của đất và điều kiện 
đại dương, bản đồ và phân tích rủi ro và tính dễ 
tổn thương và dùng để dự đoán và lập kế hoạch dài 
hạn. Dịch vụ khí hậu giúp phân tích các biến số về 
kinh tế xã hội và dữ liệu phi khí tượng như sản xuất 
nông nghiệp, xu hướng y tế, định cư của con người 
trong khu vực rủi ro cao, cung cấp bản đồ đường 
bộ và cơ sở hạ tầng và tùy thuộc vào nhu cầu của 
người dùng.

3     https://library.wmo.int/doc_num.php?explnum_id=4335
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Khung toàn cầu về Dịch vụ khí hậu (GFCS) do cộng đồng quốc tế tại Hội nghị Khí hậu thế giới lần thứ 3 năm 
2009 thành lập nhằm quản lý tốt hơn các rủi ro của biến đổi khí hậu và thay đổi, và thích ứng với biến đổi 
khí hậu, thông qua phát triển và kết hợp khoa học khí hậu.

Thông tin chung về Khung toàn cầu về Dịch vụ khí hậu  (GFCS)4

4     https://library.wmo.int/doc_num.php?explnum_id=4335

03
KHUNG TOÀN CẦU VỀ DỊCH VỤ KHÍ HẬU

Giảm tổn 
thương của xã 
hội do nguy cơ 
liên quan đến 
khí hậu thông 
qua việc cung 

cấp thông tin và 
dịch vụ khí hậu 

tốt hơn. 

Thúc đẩy các 
mục tiêu phát 
triển toàn cầu 

quan trọng 
thông qua việc 

cung cấp tốt hơn 
các thông tin và 
dịch vụ khí hậu.

Sử dụng thông 
tin và dịch vụ khí 
hậu xuyên suốt 
trong quá trình 
ra quyết định.

Tăng cường sự 
tham gia của các 

nhà cung cấp 
dịch vụ và người 
sử dụng dịch vụ 

khí hậu. 

Tối đa hóa tiện 
ích của cơ sở 

hạ tầng dịch vụ 
hiện có.

GFCS CÓ 5 MỤC TIÊU CHÍNH
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8 nguyên tắc để đạt được mục tiêu:

• Tất cả các quốc gia sẽ được hưởng lợi, nhưng 
ưu tiên sẽ là xây dựng năng lực của các nước 
đang phát triển dễ bị tổn thương trước tác 
động của biến đổi khí hậu và thay đổi.

• Mục tiêu chính sẽ là đảm bảo tiếp cận và sử 
dụng dịch vụ khí hậu sẵn có nhiều hơn và nâng 
cao chất lượng cho tất cả các quốc gia.

• Các hoạt động sẽ giải quyết ba lĩnh vực địa lý: 
toàn cầu, khu vực và quốc gia.

• Dịch vụ khí hậu hoạt động sẽ là yếu tố cốt lõi.

• Thông tin khí hậu chủ yếu là hàng hóa công 
cộng quốc tế do chính phủ cung cấp và có vai 
trò trung tâm trong quản lý.

• Thúc đẩy trao đổi dữ liệu, công cụ và phương 
pháp khoa học cơ bản liên quan đến khí hậu tự 

do và mở mà vẫn tôn trọng chính sách quốc gia 
và quốc tế.

• Vai trò của GFCS sẽ là tạo điều kiện và củng cố, 
không trùng lặp.

• GFCS sẽ được xây dựng thông qua quan hệ đối 
tác giữa nhà cung cấp và người sử dụng trong 
đó bao gồm tất cả các bên liên quan.

Vai trò của GFCS và 5 hợp phần/trụ cột của 
GFCS

Vai trò của GFCS để điều phối, hỗ trợ và tăng 
cường hợp tác với các cơ quan để tránh trùng 
lặp nguồn lực và nỗ lực của các bên. GFCS giúp 
xây dựng quan hệ đối tác giữa người dùng và nhà 
cung cấp dịch vụ và bao gồm cả các bên liên quan 
và dựa vào 5 hợp phần hay còn gọi là trụ cột (xem 
hình dưới).

Người dùng, chính phủ, khu vực tư nhân, nghiên cứu nông nghiệp, nước, y tế, xây dựng,
giảm thiểu thiên tai, môi trường, du lịch, vận tải,…

PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC

Nền tảng giao diện của người dùng

Hệ thống thông tin dịch vụ khí hậu

Quan sát và giám sát Nghiên cứu, mô hình và dự báo

Cơ chế GFCS dịch vụ khí hậu dựa trên khoa học 
tập trung vào năm lĩnh vực ưu tiên của GFCS: nông 
nghiệp và an ninh lương thực, giảm thiểu rủi ro 
thiên tai, năng lượng, sức khỏe và nước. 

Theo phân tích về Đóng góp Quốc gia (NDC) năm 
2019 của Tổ chức Khí tượng Thế giới (WMO) và Tổ 
chức Lương thực và Nông nghiệp thế giới (FAO) thì 
phần lớn các quốc gia đều nhấn mạnh nông nghiệp, 
an ninh lương thực và nước là những ngành ưu tiên 
hàng đầu cho thích ứng biến đổi khí hậu. Trong lĩnh 
vực nông nghiệp và an ninh lương thực, 85% các 

quốc gia (100/117) xác định “dịch vụ khí hậu” là 
một thành tố nền tảng cho việc lập kế hoạch và ra 
quyết định.5

Đến năm 2019, 183 Đóng góp Quốc gia đã được 
nộp lên cho Công ước khung về Biến đổi khí hậu 
của Liên hiệp quốc (UNFCCC). Mười ba nước cũng 
đã gửi bản kế hoạch quốc gia (NAP), trong đó xác 
định nhu cầu và chiến lược trung hạn và dài hạn và 
các chương trình để giải quyết nhu cầu đó. 

5      https://library.wmo.int/doc_num.php?explnum_id=10089
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Khung Quốc gia về Dịch vụ khí hậu (NFCS)6 là một 
phần của Khung toàn cầu về Dịch vụ khí hậu (GFCS) 
do Tổ chức Khí tượng Thế giới (WMO) dẫn đầu. Đây 
là cơ chế phối hợp cho phép phát triển và cung cấp 
dịch vụ khí hậu ở cấp quốc gia. NFCS được thành lập 
để cải thiện quản lý rủi ro, dự báo, cảnh báo sớm 
thời tiết và khí hậu nhằm phục vụ cho các ngành 
nông nghiệp, y tế, giao thông, du lịch,... NFCS cũng 
là một cơ chế phối hợp kết nối các cơ quan trong 
nước cải thiện dịch vụ dự báo thời tiết dựa trên 
cơ sở khoa học để góp phần sản xuất. NFCS có thể 
phát triển, kết hợp thông tin và dự đoán khí hậu 
dựa trên cơ sở khoa học để đưa ra quyết định và 
hoạch định chính sách.

NFCS góp phần thực hiện Thỏa thuận Paris7 kêu gọi 
nghiên cứu dựa trên cơ sở khoa học và quan sát có 
hệ thống (Điều 7.7c). Khi hỗ trợ thực thi Thỏa thuận 
Paris, NFCS bổ sung cho Kế hoạch Thích ứng quốc 
gia (NAP) trong việc thích ứng trung và dài hạn với 
các tác động của khí hậu. Các yếu tố Chương trình 
Hành động Quốc gai (NAP) yêu cầu dịch vụ khí hậu 
hiệu quả và kịp thời bao gồm đánh giá các lỗ hổng 
khí hậu và xác định các lựa chọn thích ứng, phát 
triển các sản phẩm giúp cải thiện sự hiểu biết về khí 
hậu và các tác động của sản phẩm này và nâng cao 
năng lực lập kế hoạch và thực hiện thích ứng cho 
các lĩnh vực nhạy cảm với khí hậu.

NFCS tạo không gian đối thoại giữa nhà cung cấp 
dịch vụ và người sử dụng để có thể xác định các 
nhu cầu và ưu tiên cho phép nhà cung cấp dịch vụ 
khí hậu nhằm phát triển bền vững cho các bên liên 
quan.

6     https://gfcs.wmo.int/national-frameworks-for-climate-services

7     https://vi.wikipedia.org/wiki/Th%E1%BB%8Fa_thu%E1%BA%ADn_
chung_Paris

Thông tin và dịch vụ khí hậu rất quan trọng đối 
trong việc ra quyết định ở tất cả các cấp và lập kế 
hoạch trung hạn và dài hạn. Khung quốc gia về dịch 
vụ khí hậu cho thấy tầm quan trọng của thông tin 
khí hậu trong việc tăng cường thích ứng với biến 
đổi khí hậu. Khung này cũng tạo điều kiện cho sự 
phối hợp đa ngành để đưa ra các biện pháp đối phó 
dựa trên tình hình thực tế, dữ liệu khoa học và khả 
năng cụ thể trong nước.

Hiện nay đã có tài liệu hướng dẫn8 xây dựng Khung 
quốc gia về Dịch vụ khí hậu do tổ chức khí tượng 
thế giới xây dựng và các nước có thể dùng tài liệu 
này tham khảo.

Khung Quốc gia về Dịch vụ khí hậu ra đời là một 
công cụ giúp cho nông dân, đặc biệt là phụ nữ và 
người DTTS có thể kiểm soát được vụ mùa và phát 
triển nông nghiệp bền vững trong tương lai.

8      https://library.wmo.int/doc_num.php?explnum_id=4335
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Chính phủ Việt Nam đã nhận thức rất rõ tầm quan 
trọng của việc ứng phó với Biến đổi khí hậu và có 
hành động sớm cho vấn đề này. Ngày 31/10/2017, 
Thủ tướng Chính phủ ký ban hành Quyết định số 
1670/QĐ-TTg phê duyệt Chương trình mục tiêu 
ứng phó với biến đổi khí hậu và tăng trưởng xanh 
giai đoạn 2016 - 2020. 

Mục tiêu của Chương trình nhằm phát huy năng 
lực của toàn đất nước, tiến hành đồng thời các giải 
pháp thích ứng với tác động của biến đổi khí hậu và 
giảm nhẹ phát thải khí nhà kính, bảo đảm an toàn 
tính mạng người dân và tài sản; tăng cường năng 
lực thích ứng với biến đổi khí hậu của con người 
và các hệ thống tự nhiên; tăng trưởng xanh, tiến 
tới nền kinh tế các-bon thấp, làm giàu vốn tự nhiên 
trở thành xu hướng chủ đạo trong phát triển kinh 
tế bền vững.

Chương trình đã có một hợp phần liên quan đến 
xây dựng 01 hệ thống giám sát biến đổi khí hậu, 
01 hệ thống giám sát, dự báo xâm nhập mặn thuộc 
quy hoạch mạng lưới quan trắc tài nguyên và môi 
trường quốc gia giai đoạn 2016 - 2025, tầm nhìn 
đến năm 2030 theo Quyết định số 90/QĐ-TTg ngày 
12 tháng 01 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ.  
Xây dựng 01 hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về 
biến đổi khí hậu và cập nhật Kế hoạch hành động 
ứng phó với biến đổi khí hậu của quốc gia. Đơn vị 
chủ trì là Bộ Tài Nguyên và Môi trường (TNMT) hợp 
tác cùng các Bộ ngành khác như Bộ NN&PTNT, Bộ 
Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính….

Luật Khí tượng Thủy văn số 90/2015/QH được Quốc 
hội thông qua ngày 23 tháng 11 năm 2015 nêu rõ 
trong Điều 51 rằng “Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và 
Môi trường chịu trách nhiệm trước chính phủ về 
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hoạt động khí tượng thủy văn trong phạm vi cả 
nước”, “Chủ trì xây dựng, trình cơ quan nhà nước 
có thẩm quyền ban hành và tổ chức thực hiện văn 
bản quy phạm pháp luật, chiến lược, quy hoạch, 
kế hoạch, chương trình, đề án, dự án quốc gia về 
khí tượng thủy văn, giám sát biến đổi khí hậu” và 
“Quản lý, tổ chức thực hiện các hoạt động quan 
trắc, điều tra, khảo sát; dự báo, cảnh báo; truyền, 
phát tin dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn; lưu 
trữ, khai thác, sử dụng thông tin, dữ liệu khí tượng 
thủy văn, giám sát biến đổi khí hậu”. theo Luật Khí 
tượng Thủy văn thì Bộ TNMT là cơ quan cấp quốc 
gia chịu trách nhiệm quản lý liên quan đến việc 
cung cấp dịch vụ khí hậu ở Việt Nam. 

Tổng cục Khí tượng Thủy văn Quốc 
gia Việt Nam (KTTVQG) chịu trách 
nhiệm cung cấp dịch vụ dự báo 
thời tiết công, quản lý hệ thống 
quan trắc thủy văn quốc gia, cung 
cấp dữ liệu thời tiết công cho cá 
nhân và tổ chức có nhu cầu, cung 
cấp theo quy định và cung cấp có 
trả phí.

Khoản e Điều 6 của Quyết định số 03/2018/QĐ-
TTg ngày 23 tháng 1 năm 2018 quy định chức năng 
nhiệm vụ của Tổng Cục Khí tượng Thủy văn và 
Điều7 của Quyết định số 696/QĐ-BTNMT ngày 08 
tháng 03 năm 2018 quy định chức năng, nhiệm vụ 
của Trung tâm Dự báo KTTVQG là “triển khai Khung 
toàn cầu về dịch vụ khí hậu (GFCS) ở Việt Nam 
theo quy định”. Điều này có thể hiểu rằng, đơn vị 
cấp quốc gia chịu trách nhiệm trực tiếp thực hiện 
triển khai Khung toàn cầu về dịch vụ khí hậu tại 
Việt Nam là Trung tâm Dự báo KTTVQG và việc Xây 
dựng Khung quốc gia về dịch vụ khí hậu cũng thuộc 
chức năng nhiệm vụ của Trung tâm hay với sự chỉ 
đạo của Tổng Cục Khí tượng Thủy văn. Bên cạnh 
đó, một trong những chức năng nhiệm vụ khác của 
Trung tâm là “Thực hiện các hoạt động dịch vụ về 
dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn, môi trường, 
xu thế biến đổi khí hậu; tư vấn, cung cấp thông tin 
dữ liệu khí tượng, khí hậu, thủy văn, nguồn nước, 
hải văn, môi trường cho các cơ quan, tổ chức và 
cá nhân theo quy đinh của pháp luật.” Do đó, có 
thể khẳng định rằng Trung tâm Dự báo KTTVQG 
được giao nhiệm vụ cung cấp dịch vụ khí hậu trên 
phương diện cấp quốc gia ở Việt Nam. 

Ở Việt Nam, lĩnh vực cung cấp dịch vụ dự báo khí 
hậu thời tiết vẫn là lĩnh vực độc quyền của hệ thống 
KTTVQG. Luật Khí tượng Thủy văn ban hành năm 
2015 đã phá bỏ độc quyền cung cấp dịch vụ dự 
báo khí hậu thời tiết của khu vực nhà nước. Điều 
9, Nghị định Số 38/2016/NĐ-CP ngày 15/05/2016 
quy định điều kiện hoạt động dự báo, cảnh báo khí 
tượng thủy văn của tổ chức. Doanh nghiệp đáp ứng 
đủ các điều kiện được cấp giấy phép “hoạt động 
dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn”, là hoạt động 
kinh doanh có điều kiện, giấy phép kinh doanh 
được cấp cho doanh nghiệp, tổ chức tư nhân, nhà 
nước đủ điều kiện cung cấp dịch vụ dự báo khí hậu 
thời tiết, có thời hạn 05 (năm) năm.

Luật Phòng, Chống thiên tai quy định rõ trong Điều 
24 về dự báo, cảnh báo và truyền tin về thiên tai. 
Luật yêu cầu thông tin dự báo cảnh báo thiên tai 
phải kịp thời, chính xác và phù hợp với nhu cầu của 
nhiều đối tượng được chuyển tải bằng ngôn ngữ 
phổ thông (tiếng Việt), đặc biệt quan tâm đến các 
đối tượng dễ bị tổn thương, và nếu cần thiết phải 
chuyển tải bằng ngôn ngữ địa phương (tiếng dân 
tộc). Luật cũng nêu rõ vai trò trách nhiệm của các 
bên có liên quan, cụ thể Bộ TNMT ban hành dự báo 
cảnh báo về thiên tai liên quan đến khí tượng, thủy 
văn và hải văn. Đài Truyền hình Việt Nam, ĐàiTtiếng 
nói Việt Nam có trách nhiệm truyền và phát tin dự 
báo và cảnh báo thiên tai.

Kế hoạch hành động nhằm ứng phó với biến đổi khí 
hậu của ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn 
ban hành năm 2016 cho giai đoạn 2016 - 2020, tầm 
nhìn đến 2050. Một trong những nhiệm vụ chủ yếu 
của Kế hoạch hành động là tăng cường các hoạt 
động ứng phó chung với BĐKH ngành nông nghiệp 
và phát triển nông thôn giai đoạn 2016 - 2020, tầm 
nhìn đến năm 2050 và cụ thể hơn liên quan trực 
tiếp đến công tác dịch vụ khí hậu là “nâng cao năng 
lực dự báo và cảnh báo sớm các hiện tượng thời 
Tiết cực đoan để chủ động ứng phó và giảm nhẹ rủi 
ro do tác động tiêu cực của BĐKH”.
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Một số khoảng trống còn tồn tại trong việc 
thực hiện khung toàn cầu về dịch vụ khí hậu 
trên thế giới

Theo báo cáo của Chương trình Lương thực thế 
giới (WFP) và tổ chức Lương thực và Nông nghiệp 
(FAO) đều đưa ra một khoảng cách về thông tin 
đáng kể liên quan đến nhận thức về loại thông tin 
nào có sẵn và cách sử dụng thông tin trong các 
quyết định quản lý sinh kế hoặc nông nghiệp của 
người dùng. Nếu thông tin khí hậu và thời tiết có 
sẵn nhưng không được sử dụng hiệu quả thì sẽ làm 
mất giá trị. Mặc dù công nghệ phát triển nhanh 
chóng, hầu hết thông tin khí hậu và các dịch vụ liên 
quan không đến được với nông dân do thiếu kênh 
truyền thông và chưa được điều chỉnh phù hợp với 
nhu cầu của cộng đồng hoặc chưa sử dụng ngôn 
ngữ địa phương.

Hai yếu tố đặc biệt góp phần vào khoảng cách tiếp 
nhận thông tin tại điểm cuối (FAO, 2019):  

• Nông dân là những người trực tiếp sản xuất tại 
địa phương thường thiếu thông tin khí tượng 
nông nghiệp.

• Nhân viên khuyến nông tại các địa phương 
thường bị hạn chế khi truy cập dịch vụ khí 
tượng thủy văn khiến cho việc tổng hợp kiến   
thức khí tượng trở nên rất khó khăn.

Tính đến năm 2019 đã có 137 nước cung cấp 
dịch vụ khí hậu cho ngành nông nghiệp. Theo báo 
cáo quốc gia về dịch vụ khí hậu thì vẫn còn một 
số khoảng thiếu hụt trong việc triển khai dịch vụ 
khí hậu cần cải thiện bao gồm; (1) Cần tăng cường 
nâng cao năng lực tại những vùng khó khăn như 
Châu Phi và các nước thuộc các hòn đảo nhỏ thuộc 
vùng biển Ca-ri-bê, Thái Bình dương và Ấn Độ 
dương; (2) Giám sát và đánh giá kết quả kinh tế xã 
hội và lợi ích của dịch vụ xã hội còn yếu kém trên 
toàn thế giới; (3) Thiếu các dữ liệu quan sát của 
những nước đang phát triển; (4) Chia sẻ dữ liệu và 

điều phối dịch vụ giữa các cấp quốc gia, khu vực và 
quốc tế; (5) rào cản về khoảng thiếu hụt cuối cùng 
như về ngôn ngữ hoặc thông tin về khí tượng thủy 
văn không đến được người dùng.

Khung Quốc gia về dịch vụ khí hậu không nằm 
trong Chiến lược phát triển ngành khí tượng 
thủy văn hiện có

Khi rà soát các văn bản pháp luật có liên quan cũng 
như Chiến lược phát triển ngành khí tượng thủy 
văn đến năm 2020, có thể thấy rằng chưa có một 
văn bản nào quy định rõ về trách nhiệm và nghĩa 
vụ của cơ quan cấp quốc gia liên quan cụ thể đến 
việc xây dựng Khung dịch quốc gia về dịch vụ khí 
hậu. Tuy nhiên, Khoản e Điều 6 của Quyết định số 
03/2018/QĐ-TTg ngày 23 tháng 1 năm 2018 quy 
định chức năng nhiệm vụ của Tổng Cục Khí tượng 
Thủy văn và Điều 7 của trong điều 7 của Quyết định 
số 696 /QĐ-BTNMT ngày 08 tháng 03 năm 2018 
quy định Chức năng nhiệm vụ của Trung tâm Dự 
báo KTTVQG “triển khai Khung toàn cầu về dịch vụ 
khí hậu (GFCS) ở Việt Nam theo quy định”. 

Chưa có cơ chế phối hợp trong việc xây dựng 
Khung quốc gia về Dịch vụ khí hậu

Theo Quyết định 696/QĐ-BTNMT9, Bộ TNMT đã 
giao cho Trung tâm Dự báo KTTVQG là đơn vị đầu 
mối, triển khai Khung dịch vụ Khí hậu tại Việt Nam. 
Bộ TNMT đã có một đề tài nghiên cứu khoa học về 
xây dựng khung dịch vụ khí hậu toàn cầu, dựa vào 
đó để có cơ sở khoa học đưa ra dự thảo Khung dịch 
vụ khí hậu toàn cầu. Tuy nhiên, khung này chưa ban 
hành chính thức. Bộ TNMT chưa có nguồn lực kỹ 
thuật và tài chính để xây dựng nghiên cứu chính 
sách về Khung dịch vụ khí hậu.

Mặc dù Thủ tướng Chính phủ ký ban hành Quyết 
định số 1670/QĐ-TTg phê duyệt Chương trình mục 

9      http://botruong.monre.gov.vn/van-ban/van-ban-chi-dao-
dieuhanh/696-q%C3%B0-btnmt-12298
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tiêu ứng phó với biến đổi khí hậu và tăng trưởng 
xanh giai đoạn 2016 – 2020 do Bộ TNMT chủ trì 
nhưng hiện nay chưa có cơ chế rõ ràng phối hợp 
giữa các bộ ngành và các bên liên quan trong việc 
xây dựng Khung dịch vụ khí hậu quốc gia và cung 
cấp dịch vụ khí hậu để phục vụ cho công tác ứng 
phó với biến đổi khí hậu, phòng ngừa thiên tai và 
phát triển bền vững đất nước. 

Thông tin về dịch vụ khí hậu chưa đến được 
cấp tiểu vùng

Bộ NN&PTNT thông qua các mạng lưới ngành dọc 
các cấp lấy thông tin dự báo thời tiết theo tháng và 
quý từ Bộ TNMT để làm dữ liệu tham khảo đưa ra 
lịch vụ mùa khuyến cáo cho bà con nông dân tùy 
theo cây trồng của từng vùng. Mạng lưới thông tin 
hiện nay mới đang cung cấp được đến cấp vùng 
và chưa đến được cấp tiểu vùng10. Đây là khoảng 

trống trong dịch vụ thời tiết để có thể phát triển 
nông nghiệp bền vững.

Một số mô hình dự án dịch vụ khí hậu tại Việt 
Nam tại Điện Biên và Lai Châu

Tổ chức CARE tại Việt Nam đang thực hiện dự án “Tăng 
cường khả năng thích ứng thông qua tiếp cận thông 
tin khí hậu (InfoAct) do Bộ Hợp tác và Phát triển Kinh 
tế Đức (BMZ) tài trợ từ tháng 5/2018-4/2021. Trong 
khuôn khổ dự án, có kết quả mong đợi liên quan đến 
nâng cao năng lực cho các nhà cung cấp và người sử 
dụng dịch vụ trong việc diễn giải và áp dụng thông tin 
liên quan đến dịch vụ khí hậu

Kết quả dự án được trích từ báo cáo giữa kỳ liên 
quan đến việc nâng cao năng lực cho cán bộ Trung 
tâm Khí tượng Thủy văn và cán bộ Phòng NN&PTNT 
trong đó 75% cán bộ đã có khả năng dự báo và 
khuyến cáo về chăm sóc vụ mùa. 

Bảng sau đưa ra kết quả tư vấn và dự báo tại 2 tỉnh Điện Biên và Lai Châu đến ngày 20/2/2020

Tổng số lượt tư vấn về dự báo và thực hiện sản xuất

Thời gian tư vấn 
theo vụ mùa

Vụ chính Địa điểm (cập nhật đến 20/2/2020) Số lượt 
tư vấnXã Huyện/Tỉnh

3-tháng (*) Gạo Mường Phăng & Pá Khoang Điện Biên/Điện Biên 3
3-tháng Cà phê Ảng Cang & Ảng Nưa Mường Ảng/Điện Biên 3
3-tháng Gạo & Chè Nậm Sỏ, Thân Thuộc, Hố Mít, 

Trung Đồng
Tân Uyên/Lai Châu 1

3-tháng Gạo Nậm Sỏ, Thân Thuộc, Hố Mít, 
Trung Đồng

Tân Uyên/Lai Châu 2

3-tháng Chè Nậm Sỏ, Thân Thuộc, Hố Mít, 
Trung Đồng

Tân Uyên/Lai Châu 2

Theo mùa vụ (*) Gạo Nậm Sỏ, Thân Thuộc, Hố Mít, 
Trung Đồng

Tân Uyên/Lai Châu 2

Theo mùa vụ Chè Nậm Sỏ, Thân Thuộc, Hố Mít, 
Trung Đồng

Tân Uyên/Lai Châu 1

Nhắn tin hàng tuần Gạo Mường Phăng & Pá Khoang Điện Biên/Điện Biên 25
Nhắn tin hàng tuần Cà phê Ảng Cang & Ảng Nưa Mưởng Ảng/ Điện Biên 25
10-day Gạo và Chè Nậm Sỏ, Thân Thuộc, Hố Mít, 

Trung Đồng
Tân Uyên/Lai Châu 21

Tổng cộng ngắn hạn 71

Nguồn: Dữ liệu giám sát đánh giá của dự án InfoAct 10

10     Khu vực Tây Bắc được phân định thành 6 tiểu vùng khí hậu cơ bản, bao gồm: Tiểu vùng phía Bắc của Tây Bắc (BI1); tiểu vùng trung tâm Tây 
Bắc (BI2); tiểu vùng thung lũng Điện Biên (BI3); tiểu vùng sông Mã (BI4); tiểu vùng Trung và Nam Sơn La (BI5) và tiểu vùng Đông Nam Sơn La (BI6) 
(Tạp chí khoa học Biến đổi khí hậu, Số 2, tháng 6/2017, trang 31-37).
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Bài học kinh nghiệm của dự án

• Dịch vụ thông tin khí hậu nông nghiệp (ACIS – 
Agro-climate Information Services) là cần thiết 
và phù hợp với nhu cầu thiết thực của người 
dân. Việc đầu tư vào ACIS cần tập trung nguồn 
lực giai đoạn đầu nhưng hiệu quả bền vững về 
lâu dài và đa lợi ích khi năng lực và chuỗi dịch 
vụ được cải thiện.

• Dự án đã hỗ trợ các khóa tập huấn liên quan 
đến truyền thông về thời tiết, kỹ năng truyền 
tải thông tin, quản lý và sắp xếp công việc, kỹ 
năng lập kế hoạch, giám sát và đánh giá các 
hoạt động truyền thông cho các hộ gia đình và 
lãnh đạo thôn và hệ thống dịch vụ thời tiết, kỹ 
năng khuyến cáo chăm sóc vụ mùa, cách kiểm 
tra thời tiết, cách viết ngắn gọn cung cấp thông 
tin thời tiết cho các cán bộ Hội Liên hiệp Phụ nữ 
và Phòng Biến đổi Khí hậu.

• Trong quá trình thực hiện dự án, việc cung cấp 
thông tin còn nhiều khó khăn và chưa chính xác 
do một số vùng sâu, xa và không có trạm quan 
trắc; vì thế cần phải bổ sung thêm các trạm 
quan trắc.

• Cần đảm bảo các cán bộ thực hiện được tham 
gia tập huấn cho việc cung cấp dịch vụ khí hậu 
một cách bài bản và có hệ thống để đảm bảo 
việc cung cấp thông tin dịch vụ đảm bảo chất 
lượng.

• Sau khi có các thông tin thời tiết và khí hậu, 
cần linh hoạt trong việc truyền tải thông tin cho 
người dân thông qua hệ thống trang thiết bị và 
ngôn ngữ phù hợp để người dân có thể tiếp 
cận được thông tin nhanh chóng nhằm phục 
vụ cho sản xuất.

Ảnh: © Lê Minh Đức/CARE
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A. Khuyến nghị chính sách

Tiến hành việc xây dựng Khung quốc gia về Dịch 
vụ khí hậu và đưa Khung quốc gia về dịch vụ khí 
hậu vào khung pháp lý và chương trình quốc gia

Việc xây dựng khung quốc gia về Dịch vụ khí hậu 
chưa được đưa vào trong danh mục các hoạt động 
ưu tiên của ngành khí tượng thủy văn trong năm 
2020. Tuy nhiên, theo phản hồi của đơn vị được 
giao trách nhiệm thực hiện triển khai Khung toàn 
cầu về Dịch vụ khí hậu ở Việt Nam là Trung tâm 
dự báo KTTVQG cũng như Vụ Quản lý Dự báo thì 
việc xây dựng Khung quốc gia là một trong những 
nhiệm vụ mà các đơn vị này mong muốn được thực 
hiện trong hai năm tới. 

Dựa vào kết quả nghiên cứu kinh nghiệm của các 
nước và mô hình dự án đã thực hiện trong nước, 
xây dựng chương trình thăm quan học tập kinh 
nghiệm cho cán bộ xây dựng khung quốc gia về dịch 
vụ khí hậu. Việt Nam cần đưa khung quốc gia về 
dịch vụ khí hậu vào Kế hoạch hành động nhằm ứng 
phó với biến đổi khí hậu của ngành nông nghiệp và 
phát triển nông thôn, Kế hoạch thích ứng quốc gia 
cho giai đoạn 2020-2030 và các thông tư, nghị định 
dưới luật có liên quan. 

Trước khi đưa khung quốc gia về dịch vụ khí hậu vào 
khung pháp lý và chương trình quốc gia, cần rà soát 
các mô hình dịch vụ khí hậu đã triển khai trong nước 
do các tổ chức, cơ quan và doanh nghiệp đã thực 
hiện và có đánh giá tác động về dịch vụ khí hậu để 
củng cố cơ sở pháp lý khi thực hiện chương trình.
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Trong quá trình xây dựng khung quốc gia về dịch vụ 
khí hậu, cần cải thiện khả năng dự báo đến cấp tiểu 
vùng, nâng cấp cơ sở hạ tầng kỹ thuật cho ngành 
khí tượng thủy văn (hệ thống quan trắc, trang web 
để cung cấp thông tin), nâng cao năng lực cho đội 
ngũ dự báo và khuyến nông cấp cơ sở, cải thiện khả 
năng truy cập cơ sở dữ liệu dự báo khí tượng thủy 
văn cho cán bộ cấp cơ sở.

Xây dựng cơ chế phối hợp giữa các bộ ngành liên 
quan trong quá trình xây dựng Khung quốc gia về 
dịch vụ khí hậu

Tại cấp Quốc gia, cần xây dựng Khung quốc gia 
về dịch vụ khí hậu và đưa vào chương trình chiến 
lược quốc gia của các bộ ngành trong đó cần làm 
rõ vai trò trách nhiệm của các bên liên quan, bổ 
sung dòng ngân sách và phân bổ ngân sách để xây 
dựng và triển khai hoạt động này. Cụ thể Bộ TNMT 
sẽ cung cấp các thông tin về dự báo thời tiết và Bộ 
NN&PTNT sẽ hướng dẫn về sản xuất thích ứng với 
biến đổi khí hậu và cần xây dựng cơ chế phối hợp 
giữa hai bộ để thực hiện hoạt động này.

Tại cấp cơ sở, căn cứ vào các mô hình dự án đã 
thực hiện của một số tổ chức để xây dựng văn bản 
hướng dẫn vai trò trách nhiệm của các cán bộ cơ 
sở khi kết hợp dự báo thời tiết và vụ mùa cho nông 
dân và giám sát và đánh giá quá trình thực hiện 
khung quốc gia về dịch vụ khí hậu.

Nghiên cứu các bài học kinh nghiệm của các nước 
trên thế giới và rà soát đánh giá các mô hình thực 
hiện về dịch vụ khí hậu đã đang thực hiện tại một 
số địa phương

Việt Nam cần có nghiên cứu về các bài học kinh 
nghiệm của các nước trên thế giới trong quá trình 
xây dựng chiến lược, chính sách, chương trình và 
triển khai thực hiện Khung quốc gia về dịch vụ khí 
hậu để từ đó rút ra bài học kinh nghiệm cho Việt 
Nam trong đó cần chú trọng cấp quốc gia để xây 
dựng chính sách và cấp địa phương về các dịch vụ 
dự báo khí hậu.

Dựa vào nghiên cứu kinh nghiệm của các nước, 
chọn nước có bài học tốt và phù hợp với bối cảnh 
của Việt Nam, tổ chức cho nhóm cán bộ nòng cốt 
xây dựng Khung quốc gia về dịch vụ khí hậu đi thăm 
quan học tập thực tế để có thể xây dựng được chính 
sách và các dịch vụ khí hậu đi kèm tại địa phương.

Việt Nam cần rà soát và đánh giá kết quả thực 
hiện các mô hình dịch vụ khí hậu do một số các 
tổ chức phi chính phủ đã và đang thực hiện như 

các ứng dụng phần mềm đang sử dụng trên điện 
thoại thông minh để phải triển nâng cấp dịch vụ khí 
hậu, nâng cao nhận thức cho người dân. Bên cạnh 
đó, cần có ngân sách để phát triển và nâng cấp 
ứng dụng cho dịch vụ khí hậu và giao cho một cơ 
quan chủ trì phù hợp. Đối với các kỹ thuật và kiến 
thức liên quan đến trồng trọt chăn nuôi giao cho 
Bộ NN&PTNT, đối với các kỹ thuật và kiến thức liên 
quan đến khí tượng thủy văn giao cho Bộ TNMT

B. Khuyến nghị cho các tổ chức phát triển

• Cần xây dựng mạng lưới làm việc giữa các tổ 
chức về Khung dịch vụ khí hậu để hỗ trợ Chính 
phủ trong việc xây dựng chính sách thông qua 
các nghiên cứu, bài học kinh nghiệm và tổ chức 
các hội thảo chính sách

• Hợp tác cùng các cơ quan chính phủ cùng xây 
dựng các ứng dụng để thu thập dữ liệu cung 
cấp cho Khung dịch vụ khí hậu

• Tài liệu hóa các bài học kinh nghiệm về phương 
pháp tiếp cận dựa trên nhu cầu về thông tin, 
cách chuyển tải thông tin, đặc biệt chú ý nhóm 
dễ bị tổn thương, nghèo DTTS vùng sâu vùng 
xa, tăng tiếp cận dịch vụ và vai trò chủ động 
của phụ nữ để nhân rộng mô hình thực hiện tại 
địa phương

C. Khuyến nghị cho khối tư nhân, xã hội hóa 
và ngành nghề khác

• Phát triển các dịch vụ cung cấp thông tin thông 
qua ứng dụng từ điện thoại thông minh, trang 
mạng và kỹ thuật đáp ứng với nhu cầu phát 
triển nông nghiệp bền vững thích ứng với biến 
đổi khí hậu

• Tìm hiểu các chương trình của chính phủ, tham 
gia xã hội hóa các dịch vụ về biến đổi khí hậu 
và phát triển các ngành dịch vụ liên quan như 
nông nghiệp, du lịch, thủy sản, lâm nghiệp,…
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Việt Nam là một trong 10 nước bị ảnh hưởng nặng 
nề nhất do BĐKH. Khung quốc gia về dịch vụ khí 
hậu là một trong những cam kết của các nước khi 
thực hiện Thỏa thuận Paris và Việt Nam là một 
trong những nước đã tham gia cam kết thực hiện 
thỏa thuận này. Khung này sẽ góp phần cung cấp 
các dịch vụ cho phát triển kinh tế, đặc biệt là ngành 
nông nghiệp, và có thể giúp nông dân và người 
DTTS sống ở các vùng sâu xa tăng năng suất và cải 
thiện được chất lượng cũng như tỷ suất lợi nhuận.

Chính vì vậy, Bộ TNMT, Bộ NN&PTNN và các bộ, 
ngành khác cần hợp tác chặt chẽ và gấp rút xây 
dựng Khung quốc gia về dịch vụ khí hậu dựa trên 
các kinh nghiệm sẵn có của thế giới, trong nước và 
các dự án đã và đang thực hiện của các tổ chức phi 
chính phủ quốc tế và trong nước tại Việt Nam.

Việt Nam cần tận dụng các nguồn vốn từ dự án của 
các tổ chức phi chính phủ trong nước và quốc tế, 
xã hội hóa việc cung cấp dịch vụ khí hậu cho khối 
doanh nghiệp, tư nhân để có thể nhanh chóng xây 
dựng và thực hiện được Khung quốc gia về dịch vụ 
khí hậu.

Giới thiệu về tổ chức CARE Quốc tế tại Việt 
Nam 

Ra đời năm 1945, CARE là tổ chức nhân đạo hàng 
đầu chống đói nghèo toàn cầu và cứu trợ khẩn cấp. 
Có mặt ở 100 nước và vùng lãnh thổ trên toàn thế 
giới, CARE đặc biệt chú trọng hỗ trợ phụ nữ và trẻ 
em gái nghèo bởi khi có được nguồn lực phù hợp, 
họ sẽ có sức mạnh đưa cả gia đình và cộng đồng 
thoát khỏi đói nghèo. Để biết thêm thông tin, vui 
lòng truy cập www.care-international.org.

CARE Quốc tế tại Việt Nam là một tổ chức sáng tạo 
và năng động đã hợp tác cùng các tổ chức quốc tế 
và Việt Nam từ năm 1989 trong hơn 300 dự án. 
Chúng tôi nhận thấy chìa khóa dẫn đến phát triển 
công bằng nằm ở việc giải quyết những nguyên 
nhân gốc rễ, mang tính cấu trúc của đói nghèo và 

bất công đang khiến một số nhóm trong xã hội bị 
tổn thương và đẩy ra ngoài lề.

Mục tiêu chương trình dài hạn của chúng tôi ở Việt 
Nam là Phụ nữ Dân tộc Thiểu số ở vùng xa xôi và 
Nhóm Dân số dễ bị tổn thương về mặt xã hội ở đô 
thị được hưởng lợi công bằng từ tiến trình phát 
triển của đất nước, có khả năng thích ứng với hoàn 
cảnh biến động và có tiếng nói chính đáng.

Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập
www.care.org.vn
và www.facebook.com/CAREinVietnam

Giới thiệu về dự án

Dự án “Tăng cường khả năng thích ứng thông qua 
tiếp cận thông tin khí hậu” (gọi tắt theo tiếng Anh 
là InfoAct) do Tổ chức CARE Quốc tế tại Việt Nam 
triển khai với sự tài trợ của Bộ Hợp tác và Phát triển 
Kinh tế Đức (BMZ) nhằm góp phần cải thiện sinh kế 
và nâng cao khả năng chống chịu với biến đổi khí 
hậu của nông dân vùng DTTS tại tỉnh Điện Biên và 
Lai Châu. Mục tiêu của dự án nhằm (1) Tăng diện 
bao phủ bảo trợ xã hội và bảo hiểm cho các hộ gia 
đình dân tộc thiểu số thông qua các nhóm cổ phần 
tài chính tự quản (còn gọi là VSLA theo tên viết tắt 
tiếng Anh – Village Savings and Loan Association); 
(2) Cải thiện cơ chế phối hợp trong hệ thống thông 
tin khí hậu và mô hình bảo hiểm thí điểm; (3) Tăng 
cường năng lực của đối tác các địa phương trong 
việc xây dựng các bản tin khí hậu và khuyến cáo 
mùa vụ ở cấp xã, từ đó giúp nông dân tự chủ đề 
xuất với chính quyền địa phương về nhu cầu thông 
tin khí hậu của mình. Dự án sẽ góp phần tăng cường 
sinh kế và khả năng phục hồi trước biến đổi khí hậu 
của người DTTS nghèo nhờ cải thiện việc tiếp cận 
và sử dụng thông tin khí hậu cùng các nguồn lực 
khác như bảo hiểm.

Dự án InfoAct được triển khai từ tháng 5/2018 đến 
tháng 4/2021 tại 4 xã của tỉnh Điện Biên và 4 xã 
của tỉnh Lai Châu. Trong đó tại Điện Biên là các xã 
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Mường Phăng, Pá Khoang (huyện Điện Biên); Ảng 
Cang, Ảng Nưa (huyện Mường Ảng); tại Lai Châu 
là các xã Thân Thuộc, Trung Đồng, Hố Mít và Nậm 
Sỏ (huyện Tân Uyên). Đối tác cùng triển khai dự án 
này là Trung tâm Phát triển Cộng đồng Điện Biên 
(CCD), Sở NN&PTNT tỉnh Lai Châu và Hội Liên hiệp 
Phụ nữ tỉnh Lai Châu. Dự án này hỗ trợ thành lập ít 

nhất 200 nhóm VSLA với khoảng 5.000 thành viên 
là phụ nữ – những người sẽ trực tiếp sản xuất và áp 
dụng các bản tin khí hậu thời tiết với sự hướng dẫn 
của cán bộ khuyến nông địa phương. Khoảng 1.700 
phụ nữ sẽ được tham gia mô hình quỹ chia sẻ rủi 
ro thí điểm.

Tóm tắt Chính sách này thể hiện quan điểm của CARE và không nhất thiết phản ánh quan điểm của 
CCAFS và BMZ.
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