
1 
 

PHẦN 1. NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ GIÁO DỤC KỸ NĂNG SỐNG  

VÀ BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU 

 

 

1. Biến đổi khí hậu (BĐKH) 

1.1. Khái niệm 

BĐKH là sự biến đổi trạng thái của khí hậu so với trung bình hoặc dao động của 

khí hậu duy trì trong một thời gian dài, thường là vài thập kỷ hoặc hàng trăm năm và lâu 

hơn. Nguyên nhân trực tiếp hay gián tiếp là do hoạt động của con người làm thay đổi 

thành phần của khí quyển toàn cầu và tác động thêm vào sự biến động khí hậu tự nhiên 

trong các thời gian có thể so sánh được (Công ước chung của Liên Hợp Quốc về BĐKH 

tại Hội nghị Thượng đỉnh về Môi trường tại Rio de Janeiro (Braxin) năm 1992)[6].  

BĐKH có những đặc trưng cơ bản là diễn ra chậm, từ từ, khó phát hiện, khó đảo 

ngược trên phạm vi toàn cầu, có ảnh hưởng tới tất cả các lĩnh vực có liên quan đến sự 

sống và hoạt động của con người; có cường độ ngày một tăng và hậu quả khó lường 

trước. Là nguy cơ lớn nhất của con người phải đối mặt với tự nhiên trong suốt lịch sử 

phát triển của mình nên phải có biện pháp ứng phó hữu hiệu để tồn tại và phát triển bền 

vững. 

1.2. Nguyên nhân của biến đổi khí hậu  

BĐKH là do tác động tổng hợp của sự biến đổi của tự nhiên (khách quan) và hoạt 

động của con người (chủ quan). Trong đó nhóm nguyên nhân khách quan bao gồm: sự 

biến đổi các hoạt động của mặt trời, thay đổi cường độ sáng của Mặt trời xuất hiện các 

điểm đen Mặt trời (Sunspots) làm cho cường độ tia bức xạ mặt trời chiếu xuống trái 

đất thay đổi, sự thay đổi quỹ đạo trái đất, sự thay đổi vị trí và quy mô của các châu lục, 

sự biến đổi của các dạng hải lưu, sự lưu chuyển trong nội bộ hệ thống khí quyển. Các 

hoạt động núi lửa phát thải vào khí quyển một lượng cực kỳ lớn khối lượng sulfur 

dioxide (SO2), hơi nước, bụi và tro vào bầu khí quyển làm ảnh hưởng đến khí hậu 

trong nhiều năm. [6 ] 

Tuy nhiên theo các kết quả nghiên cứu và công bố từ Ủy Ban Liên Chính Phủ về 

biến đổi khí hậu thì nguyên nhân chủ yếu gây ra BĐKH là do sự tác động của con 

người (nhóm nguyên nhân chủ quan) xuất phát từ sự thay đổi mục đích sử dụng đất, 

nguồn nước và từ các hoạt động khác làm gia tăng lượng phát thải khí cacbonic cùng 

với các khí nhà kính khác vào khí quyển. 

 Đánh giá khoa học của Ủy ban Liên chính phủ về Thay đổi khí 

hậu (Intergovernmental Panel on Climate Change – IPCC) cho thấy, việc tiêu thụ năng 

lượng do đốt nhiên liệu hóa thạch (than, dầu, khí đốt) trong các ngành sản xuất năng 

lượng, công nghiệp, giao thông vận tải, xây dựng v.v... đóng góp khoảng một nửa 

(46%) vào sự nóng lên toàn cầu, phá rừng nhiệt đới đóng góp khoảng 18%, sản xuất 

nông nghiệp khoảng 9%, các ngành sản xuất hóa chất (CFC, HCFC) khoảng 24%, còn 

lại (3%) là các hoạt động khác (chôn rác thải v.v...). Trong đó các nước giàu chỉ chiếm 
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chiếm 15% dân số thế giới, nhưng tổng lượng phát thải của họ chiếm tới 45% tổng 

lượng phát thải toàn cầu; các nước châu Phi và cận Sahara với 11% dân số thế giới chỉ 

phát thải 2%, và các nước kém  phát triển với 1/3 dân số thế giới chỉ phát thải 7% tổng 

lượng phát thải toàn cầu.  

Hoạt động của con người làm hàm lượng các khí thải như CO2 tăng lên nhanh 

chóng từ 280ppm (phần triệu) thời kỳ tiền công nghiệp lên đến 300ppm (1980) và đạt 

379ppm vào năm 2005.(tăng 31% so với thời kỳ tiền công nghiệp). Hàm lượng các khí 

nhà kính khác như khí mêtan (CH4), ôxit nitơ (N2O) cũng tăng lần lượt từ 715ppb 

(phần tỷ) và 270ppb trong thời kỳ tiền công nghiệp lên 1.774ppb (151%) và 319ppb 

(17%) vào năm 2005. Riêng các chất khí chlorofluoro carbon (CFCs) vừa là khí nhà 

kính với tiềm năng làm nóng lên toàn cầu lớn gấp nhiều lần khí CO2, vừa là chất phá 

hủy tầng ôzôn bình lưu, chỉ mới có trong khí quyển do con người sản xuất ra kể từ khi 

công nghiệp làm lạnh, hóa mỹ phẩm phát triển[6,14]. 

 

Hình 1. Các dòng bức xạ và hiệu ứng nhà kính 

1.3. Biển hiện và tác động của BĐKH  

1.3.1. Phạm vi toàn cầu  

* Sự nóng lên của trái đất là biểu hiện rõ nhất và có tác động lớn đến các 

thành phần khác trên Trái đất. Theo đánh giá lần thứ 4 của IPCC (2007) đã nhận 

định rằng sự nóng lên của hệ thống khí hậu trái đất hiện nay là chưa từng có. Nhiệt độ 

trung bình toàn cầu thời kỳ 1906 – 2005 đã tăng khoảng 0,740C-gần gấp đôi so với 50 

năm trước đây. Trong đó nhiệt độ tại 2 cực của Trái Đất tăng gấp 2 lần so với số liệu 

trung bình toàn cầu. Theo dự báo, nhiệt độ trung bình của Trái Đất có thể tăng lên 1,1 - 

6,40C tới năm 2100, đạt mức chưa từng có trong lịch sử 10.000 năm qua. 

Nhiệt độ tăng dẫn đến sự thay đổi các yếu tố thời tiết khác, làm thay đổi và dịch 

chuyển các đới khí hậu, đới thảm thực vật tự nhiên dẫn tới nguy cơ đe doạ sự sống của 

các loài sinh vật, suy giảm đa dạng sinh học. Ảnh hưởng trực tiếp đến các ngành sản 
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xuất (năng lượng, xây dựng, giao thông vận tải, công nghiệp, du lịch,….), giảm năng 

suất, chất lượng vật nuôi, cây trồng.  

*  Nước biển dâng là hệ quả tất yếu của sự nóng lên của Trái đất-là nguồn 

chính làm diện tích băng biển trung bình năm ở Bắc cực đã thu hẹp với tỷ lệ 2,7%/1 

thập kỷ. Diện tích cực đại của lớp phủ băng theo mùa ở bán cầu Bắc đã giảm 7% kể từ 

1990, riêng trong mùa xuân giảm tới 15%. Riêng hiện tượng này đã có thể làm mực 

nước biển dâng cao từ 1-3 mét trong thế kỷ 21, các dải băng ở Greenland và West 

Antarctic đang tan nhanh, nhiều nơi tới hơn 1 mét mỗi tháng, có thể làm toàn bộ mực 

nước biển dâng cao tới 5 mét. Ngoài ra các khối núi băng cũng tan chảy nhanh dưới sự 

nóng lên của Trái đất, chẳng hạn các núi băng trên cao nguyên Thanh Hải (Trung 

Quốc) bị giảm 7% khối lượng và 50 - 60m độ cao;  cao nguyên Tây Tạng trung bình 

mỗi năm bị tan chảy khoảng 131km2 (30 năm trờ lại đây)[6,14]  

Băng tan làm cho mực nước biển trung bình toàn cầu đã tăng với tỷ lệ trung 

bình 1,8mm/năm trong thời kỳ 1961 - 2003 và với tỷ lệ 3,1mm/năm trong thời kỳ từ 

năm 1993 - 2003. Trong những năm gần đây, tổng cộng mực nước biển đã dâng 0,31m 

(± 0,07m). Ở Châu Á trong thế kỷ XX, trung bình mực nước biển dâng cao 

2,44mm/năm; chỉ riêng thập kỷ vừa qua là 3,1mm/năm. Dự báo trong thế kỷ XXI, mực 

nước biển dâng cao từ 2,8 - 4,3mm/năm. Theo tính toán mới nhất, mực nước biển có 

thể dâng lên từ 0,7-1,4 m trong 100 năm tới [6,14]. 

Nước biển dâng không chỉ làm tăng diện tích ngập lụt nhấn chìm các vùng ven 

biển, đảo… mà còn làm tăng độ nhiễm mặn của nguồn nước, làm thay đổi hệ sinh thái 

tự nhiên, hệ sinh thái nông nghiệp và các thành phần tự nhiên khác. Trong đó hạn hán 

xuất hiện thường xuyên hơn ở vùng nhiệt đới và cận nhiệt đới do lượng mưa giảm và 

nhiệt độ tăng dẫn đến bốc hơi tăng, tình trạng hoang mạc hóa gia tăng. Gia tăng về số 

lượng và cường độ của hiện tượng El Nino và biến động mạnh mẽ của hệ thống gió 

mùa do sự biến đổi trong chế độ hoàn lưu quy mô lớn trên cả lục địa và đại dương. Gia 

tăng các cơn bão mạnh có xu hướng xuất hiện nhiều hơn các cơn bão có quỹ đạo bất 

thường, mùa bão kết thúc muộn hơn.  

Mực nước biển dâng cao (“sea level rise” - viết tắt SLR) là một nguy cơ nghiêm 

trọng có tính toàn cầu và trở nên nghiêm trọng hơn đối với những nước có mật độ dân 

cư dày đặc ở những vùng đất thấp với gần 40% dân số thế giới sống tại các vùng ven 

biển hẹp (chỉ chiếm 6,7% diện tích bề mặt Trái Đất) và phụ thuộc vào nguồn tài 

nguyên thiên nhiên [15]. Theo “chỉ số tổn thương do BĐKH” đã khảo sát trên tổng số 

170 quốc gia [5,18] sẽ có 16 quốc gia là những vùng lãnh thổ dễ bị tổn thương nhất 

(nhóm “cực kỳ rủi ro”), dẫn đầu là các nước thuộc vùng Nam Á bao gồm: Bangladesh 

(1), Ấn Độ (2), Madagascar (3), Nepal (4). Tiếp theo là các quốc gia đến từ Đông Phi 

và Đông Nam Á, bao gồm Mozambic (5), Philippines (6), Haiti (7), Afghanistan 

(8), Zimbabwe (9), Myanmar (10), Ethiopia (11), Campuchia (12), Việt Nam (13), 

Thái Lan (14), Malawi (15) và Pakistan (16). Theo đánh giá của Chương trình Phát 

triển Liên Hợp Quốc (UNDP, 2007), Việt Nam nằm trong top 5 nước đứng đầu thế 

giới dễ bị tổn thương nhất trước sự BĐKH. 
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1.3.2. Phạm vi lãnh thổ Việt Nam 

1.3.2.1. Đặc điểm chung: 

BĐKH tác động khá rõ rệt ở Việt Nam, thể hiện qua sự gia tăng nhiệt độ trung 

bình năm tương đương toàn cầu tăng 0,70C trong 50 năm qua (1951-2000). Theo kịch 

bản BĐKH và nước biển dâng cập nhật theo lộ trình (2015) cho thấy nhiệt độ trung 

bình năm từ 1,30C đến 2,40C vào cuối thế kỷ XXI, phía Bắc tăng cao hơn phía Nam, 

phía Bắc có thể tăng từ 20 đến 40C, phía Nam từ 1,80C đến 3,50C. 

Lượng mưa có xu thế biến đổi không đồng đều giữa các vùng, có thể tăng đến 

10% vào mùa mưa và giảm đến 5% vào mùa khô [27]. Đến cuối thế kỷ 21, lượng mưa 

trung bình năm có xu thế tăng ở hầu hết diện tích cả nước, phổ biến từ 5 đến 15%. Một 

số tỉnh ven biển Đồng Bằng bắc Bộ, Bắc Trung Bộ, Trung Trung Bộ có thể tăng trên 

20% [24]. 

Tốc độ dâng lên của mực nước biển khoảng 3mm/năm tương đương với tốc độ 

dâng lên của mực nước biển trong các đại dương thế giới. Dự báo đến giữa thế kỷ 

XXI, mực nước biển có thể dâng thêm 30cm và đến cuối thế kỷ 21 mực nước biển có 

thể dâng lên 75cm so với thời kỳ 1980 - 1999. 

Nước biển dâng sẽ làm Việt Nam mất 5% diện tích đất đai, 11% người mất nhà 

cửa, giảm 7% sản lượng nông nghiệp và 10% thu nhập quốc nội (GDP)[15] và cuộc 

sống của hàng chục triệu người dân nước ta sẽ phải trải qua những biến động to lớn. 

Nếu nước biển dâng cao thêm 1 mét thì diện tích ngập úng ở ĐBBSCL có nguy cơ 

ngập cao (39,40% diện tích) và ngập trắng trong thời gian dài, trong đó tỉnh Kiên 

Giang có nguy cơ ngập cao nhất (75% diện tích); khoảng 17,57% diện tích ĐBSH; 

17,84% diện tích Thành phố Hồ Chí Minh có nguy cơ ngập. Các đảo có nguy cơ ngập 

cao nhất là cụm đảo Vân Đồn, cụm đảo Côn Đảo và Phú Quốc; quần đảo Trường Sa là 

không lớn; cụm đảo Hoàng Sa có nguy cơ ngập lớn hơn, lớn nhất là tại cụm đảo Lưỡi 

Liềm và Tri Tôn [15]. Nước biển dâng 3-5m đồng nghĩa với một thảm họa có thể xảy 

ra ở Việt Nam. 

Bảng 1 . 10 tỉnh bị ngập nước nặng nhất theo kịch bản nước biển dâng 1m 

Tỉnh Tổng diện tích (km2) Diện tích bị ngập (km2) % bị ngập 

Bến Tre 2.257 1.131 50.1 

Long An 4.389 2.169 49,4 

Trà Vinh 2.234 1.021 45,7 

Sóc Trăng 3.259 1.425 43,7 

TP.Hồ Chí Minh 2.003 862 43,0 

Vĩnh long 1.508 606 39,7 

Bạc Liêu 2.475 962 38,9 

Tiền Giang 2.397 783 32,7 
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Kiên Giang 6.224 1.757 28,2 

Cần Thơ 3.062 758 24,7 

Tổng cộng 29.827 11.474 38,6 

Nguồn: Jeremy Carew-Ried-Giám đốc Trung tâm Quốc tế về quản lý môi trường (ICEM), 

2007 [15] 

 

Hình 2. Phạm vi ngập khu vực Đồng bằng sông Cửu Long  

theo kịch bản nước biển dâng 75cm [24].  

Bảng 2. Các kịch bản nước biển dâng cao ở Việt Nam 

Kịch bản nước biển dâng cao ở Việt Nam (cm) so với năm 1990 

Kịch bản phát thải 2010 2020 2030 2040 2050 2060 2070 2080 2090 2100 

 

Cao 

 

A1F1 Thấp 1,3 2,2 3,2 4,6 6,3 8,5 10,9 13,4 15,9 18,3 

TB 3,0 4,8 7,1 10,0 13,7 18,2 23,2 28,6 34,1 39,7 

Cao 4,9 8,1 12,0 16,8 22,9 30,5 39,1 48,5 58,2 68,0 

A2 Thấp 1,3 2,2 3,2 4,2 5,6 7,1 8,7 10,6 12,7 14,9 

TB 3,1 5,0 7,1 9,6 12,5 15,7 19,4 23,6 28,1 33,1 

Cao 5,1 8,4 12,0 16,3 21,2 26,8 33,3 40,6 48,6 57,3 

 

Trung 

bình 

A1B Thấp 1,2 2,2 3,2 4,6 6,1 7,6 9,3 10,8 12,2 13,5 

TB 2,9 4,8 7,1 10,0 13,3 16,8 20,6 24,3 28,0 31,5 

Cao 4,9 8,1 12,0 16,8 22,4 28,6 33,3 42,1 48,9 55,5 
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 B2 Thấp 1,3 2,3 3,3 4,4 5,6 6,8 8,1 9,4 10,7 12,0 

TB 3,1 5,1 7,5 10,0 12,8 15,8 18,8 22,0 25,3 28,8 

Cao 5,1 8,5 12,6 17,1 22,0 27,3 33,0 38,8 48,0 51,3 

 

Cao 

 

A1T Thấp 1,2 2,0 3,1 4,4 5,7 7,1 8,4 9,5 10,5 11,5 

TB 2,9 4,6 6,9 9,6 12,79 15,9 19,0 22,2 25,1 27,9 

Cao 4,9 7,8 11,5 16,2 21,5 27,1 33,0 38,8 44,6 50,0 

B1 Thấp 1,3 2,3 3,5 4,6 5,9 7,1 8,1 9,4 10,0 10,6 

TB 3,1 5,2 7,7 10,5 13,4 16,3 19,2 21,9 24,6 26,9 

Cao 5,1 8,7 13,0 17,8 23,0 8,5 33,7 39,4 44,2 49,1 

Nguồn: Nguyễn Khắc Hiếu, Hội thảo Biến đổi khí hậu toàn cầu và  

giải pháp ứng phó của Việt Nam, 2/2008 [15] 

Bảng 3. Xu thế khí hậu ở ĐBSCL trong 3 thập kỷ sắp tới [32] 

Yếu tố khí hậu Xu thế Khu vực bị tác động chủ yếu 

Nhiệt độ max, min, trung bình mùa khô Tăng An Giang, Đồng Tháp, Long An, Cần 

Thơ, Sóc Trăng, Kiên Giang 

Số ngày nắng nóng trên 350C mùa khô Tăng Các vùng giáp biên giới với Campodia, 

vùng Tây sông Hậu 

Lượng mưa đầu mùa (tháng 5,6,7) Giảm Toàn đồng bằng sông Cửu Long 

Lượng mưa đầu mùa (tháng 8,9,10) Tăng Các vùng ven biển ĐBSCL 

Lốc xoáy – gió lớn – sét Tăng Các vùng ven biển, hải đảo ĐBSCL 

Mưa lớn bất thường (> 100mm/ngày) Tăng Các vùng ven biển bán đảo Cà Mau, 

vùng giữa sông Tiền và sông Hậu 

Áp thấp nhiệt đới và bão ven biển Tăng  Các vùng ven biển bán đảo Cà Mau, 

vùng giữa sông Tiền và sông Hậu 

Lũ lụt (diện tích ngập và số ngày ngập) Tăng Vùng Tứ giác Long Xuyên – Hà Tiên, 

vùng Đồng Tháp Mười, vùng giữa sông 

Tiền và sông Hậu 

Nước biển dâng- Xâm nhập mặn Tăng Các tỉnh ven biển 

Sạt lở Tăng Các tỉnh ven biển, vùng giữa sông Tiền 

và sông Hậu 

Tác động của triều cường Tăng Toàn đồng bằng 

Sự thay đổi mực nước ngầm Giảm Toàn đồng bằng 
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Hình 3. Bản đồ xâm nhập mặn vùng ĐBSCL [15] 

 

1.3.1.2. Tỉnh Sóc Trăng chịu tác động mạnh của BĐKH 

* Sự thay đổi nhiệt độ theo chiều hướng cực đoan: 

Với đặc trưng một tỉnh ven biển, có địa hình thấp, trũng Sóc Trăng sẽ là 1 trong 

10 tỉnh bị tác động nặng nề của BĐKH. Các báo cáo của Sở Tài nguyên và Môi trường 

tỉnh Sóc Trăng cho thấy nhiệt độ trung bình năm tăng không nhiều khoảng 20C, riêng 

nhiệt độ tối thấp có sự chênh lệch lớn khoảng 40C. Thời tiết có xu hướng khắc nghiệt 

hơn như “nóng thì càng nóng hơn và lạnh thì càng lạnh hơn”; mùa hè dài hơn và ấm 

hơn. Lượng mưa thể hiện tính thất thường khá rõ, từ năm 2004-2009 lượng mưa giảm 

so với 1983; năm 2013 giảm nhiều so với 2005; mưa thường đến sớm hơn, kéo dài và 

kết thúc muộn không theo quy luật như trước đây. Cụ thể trong năm 2007, 2008 mùa 

mưa kéo dài mãi đến tháng 12 và tháng 1 năm sau, muộn hơn mấy năm trước hơn 1 

tháng. Mùa lũ cũng có độ trễ, đỉnh lũ thường xuất hiện muộn. Tình trạng mưa kéo dài, 

lũ về đạt đỉnh muộn và trùng vào lúc triều cường hàng tháng khiến cho nhiều nơi bị 

ngập. Tuy nhiên, đến năm 2009 thì mùa mưa lại đến muộn hơn (bắt đầu vào khoảng 

giữa tháng 5) khoảng 10 - 15 ngày và kết thúc sớm hơn (cuối tháng 10) [27]. 

Theo đó là tình hình hạn hán khá phức tạp, nhất là giai đoạn 2006 - 2010 có xu 

hướng tăng: năm 2006 có 2 đợt, 2007 và 2008 tăng lên 3 đợt hạn hán thường rơi vào 

tháng 6,7,8.  
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Bảng 4. Nhiệt độ không khí trung bình năm 

Năm 1985 2005 2010 2013 

Nhiệt độ trung bình năm (0C) 26,7 26,9 27,3 27,3 

Lượng mưa trung bình năm (mm) 2071 2.105,2 2.142,8 1.543,2 

Nguồn: Niên giám thống kê tỉnh Sóc Trăng năm 2013 

Bão, áp thấp nhiệt đới kèm theo các hiện tượng thời tiết bất thường như giông, 

lốc xoáy xảy ra nhiều hơn. Từ 2013 mùa bão xuất hiện sớm hơn (tháng 1 và 2) so với 

trung bình nhiều năm, bão và áp thấp nhiệt đới nhiều hơn, các cơn bão cường độ mạnh 

và sức tàn phá rất lớn. Kèm theo là gia tăng các hiện tượng giông lốc xoáy, sấm sét … 

gây thiệt hại nhà cửa. Cụ thể vào năm 2013 đã có 20 cơn lốc xoáy, năm 2014 có đến 

31 vụ mưa dông kèm theo lốc xoáy trên hầu hết các địa phương: Kế sách (2), Vĩnh 

Châu (7), Ngã Năm (2), Mỹ Xuyên (3), Trần Đề (1), Châu Thành (3), Thạnh Trị (6), 

Mỹ Tú (6) và Thành phố Sóc Trăng (1). 

Tình trạng xói lở liên tục ở ven biển Sóc Trăng do chịu ảnh hưởng đồng thời 

của chế độ chảy sông Hậu, triều cường của Biển Đông và dòng hải lưu ven biển, gió 

mùa Tây Nam. Tỷ lệ xói lở đo tại tỉnh Sóc Trăng lên đến 40 m/năm. BĐKH sẽ làm 

nghiêm trọng hơn hiện tượng xói lở khi tần suất và cường độ các trận bão cũng như 

mực nước biển tăng lên. Cùng với đó là sự bồi lắng phù sa ven biển, diện tích vùng bãi 

bồi và bãi cát ven biển huyện Cù Lao Dung mở rộng đến 45 m/năm [27].  

BĐKH góp phần làm cho xâm nhập mặn ở tỉnh Sóc Trăng diễn biến bất thường 

và phức tạp, có cả sự thay đổi về thời gian, phạm vi và nồng độ mặn, nhất là trên hệ 

thống sông ngòi, kênh rạch. Xâm nhập mặn tăng vào mùa khô do lượng dòng chảy nhỏ 

hơn, cộng với gió chướng thổi mạnh, ảnh hưởng của thủy triều nên tốc độ xâm nhập 

mặn vào nội đồng nhanh hơn dự báo từ gần 40km -80km. Từ năm 2013 -2015 xâm 

nhập mặn diễn ra rất sớm và phức tạp, xâm nhập sâu từ 20-27km trên sông Hậu và 

sông Mỹ Thanh, độ mặn tăng ở hầu hết ở các trạm quan trắc từ 0,3-5,2‰ so với năm 

2012. Năm 2016 xâm nhập mặn gay gắt ở nhiều huyện ven biển của tỉnh (Trần Đề, 

Vĩnh Châu, Long Phú) ảnh hưởng nghiêm trọng đến sản xuất lúa.  

Biểu đồ 1. Độ mặn trung bình năm qua từng năm tại các vị trí đo 
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Nguồn: Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ 
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Bảng 5. Độ mặn tại các trạm quan trắc 

TT Trạm đo 
Độ mặn max  

năm 2013 (g/l) 

Độ mặn max  

năm 2014 (g/l) 

Độ mặn max  

năm 2015 (g/l) 

1 Trạm Trần Đề 21,7 18,6 25,0 

2 Trạm Long Phú 18,1 8,5 14,1 

3 Trạm Đại Ngãi 8,7 4,0 8,6 

4 Trạm Thạnh Thới Thuận  19,5 18,0 25,8 

5 Trạm Thạnh Phú  10,6 5,7 10,1 

6 Trạm TP.Sóc Trăng  5,5 2,2 6,9 

7 Trạm Ngã Năm 16,7 17,6 29,3 

Nguồn: Chi cục Thủy lợi tỉnh Sóc Trăng 

 

Nước biển dâng làm mở rộng phạm vi và cường độ ngập úng trên địa bàn tỉnh 

Sóc Trăng. Qua tất cả các kịch bản BĐKH tại địa phương được xây dựng trên kịch bản 

BĐKH, nước biển dâng của Việt Nam đều cho thấy khả năng ngập úng của toàn tỉnh 

Sóc Trăng rất lớn nhất là vào năm 2100. Khi mực nước biển dâng cao 1,0m vào năm 

2100, Sóc Trăng sẽ bị ngập 45,5% (ứng với mức triều thấp) và 72,85% (ứng với mức 

triều cao) diện tích tự nhiên của tỉnh. Trong đó phần lớn diện tích các huyện vùng 

trũng của Ngã Năm, Mỹ Tú, Thạnh Trị, một phần Châu Thành và huyện Cù Lao Dung 

bị ngập hầu như hoàn toàn. Lúc này hệ thống ngăn mặn trên địa bàn của tỉnh hầu như 

không phát huy được tác dụng ngăn mặn, ngăn triều.  

Bảng 6. Phạm vi ngập theo kịch bản nước biển dâng (A1F1) ứng với các mức triều 

Huyện/ 

thành phố 

Diện tích 

(ha) (1) 

Diện tích ngập (ha) 
Tỷ lệ ngập 

(%) 

Năm 2050 Năm 2100 Năm 2050 Năm 2100 

(*) (**) (*) (**) (*) (**) (*) (**) 

Toàn tỉnh 331.176,29 0 7.781 175.173 241.278 0 2,34 52,89 72,85 

Tp. Sóc Trăng 7.616,21 0 135,50 1.028,00 2.955,00 0 1,78 13,50 38,80 

Thạnh Trị 28.759,96 0 377,80 24.720,00 28.350,00 0 1,31 85,95 98,57 

Cù Lao Dung 26.143,22 0 1.699,30 25.387,68 26.143,22 0 6,50 97,11 100 

Kế Sách 35.301,83 0 471,40 10.610,00 1.,830,00 0 1,34 30,06 47,67 

Long Phú 26.372,12 0 38,88 2.402,00 12.310,00 0 0,15 9,11 46,68 

Mỹ Tú 36.815,56 0 1.963,00 33.070,00 36.410,00 0 5,33 89,83 98,90 
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Mỹ Xuyên 37.095,15 0 65,26 17.050,00 29.440,00 0 0,18 45,96 79,36 

Ngã Năm 24.224,35 0 1.602,00 23.320,00 23.390,00 0 6,61 96,27 96,56 

Vĩnh Châu 47.339,48 0 1.198,00 16.870,00 25.080,00 0 2,53 35,64 52,98 

Châu Thành 23.632,43 0 229,90 14.900,00 20.490,00 0 0,97 63,05 86,70 

Trần Đề 37.875,98 0 0,00 5.815,00 19.880,00 0 0,00 15,35 52,49 

Nguồn: Báo cáo Sở Tài Nguyên và Môi trường [27] 

Ghi chú:  

(*) : Ứng với mức triều thấp nhất  (**) : Ứng với mức triều cao nhất 

( (1)): Đơn vị hành chính, diện tích đến 4/2009 (do Sở Nội Vụ cung cấp) và Nghị Quyết số 

64/NQ-CP ngày 23/12/2009 

Những tác động tiêu cực của BĐKH tại tỉnh Sóc Trăng chắc chắn sẽ ảnh hưởng 

đến sản xuất và đời sống người dân. Điều đó sẽ làm gia tăng nguy cơ đói nghèo, trong 

đó nông dân, người nghèo, người già và trẻ em bị là đối tượng dễ bị tổn thương nhất.   

Bảng 7. Các vùng và ngành/lĩnh vực dễ bị tổn thương do tác động của BĐKH [27] 

Yếu tố tác động 
Vùng nhạy cảm, dễ tổn 

thương 
Ngành/lĩnh vực dễ tổn thương 

Gia tăng nhiệt độ 

Trên địa bàn toàn tỉnh nhưng 

vùng ven biển chịu tác động 

mạnh nhất. 

- Nông nghiệp (trồng trọt, chăn nuôi, 

thủy sản) và an ninh lương thực. 

- Các hệ sinh thái tự nhiên, đa dạng 

sinh học. 

- Năng lượng (sản xuất và tiêu thụ). 

- Sức khỏe cộng đồng. 

Nước biển dâng 

Các huyện ven biển và các 

khu vực có địa hình trũng 

thấp thuộc các huyện Ngã 

Năm, Mỹ Tú, Thạnh Trị. 

- Nông nghiệp (trồng trọt, chăn nuôi, 

thủy sản). 

- Các hệ sinh thái biển và ven biển. 

- Tài nguyên nước (nước mặt, nước 

ngầm). 

- Cơ sở hạ tầng, khu công nghiệp. 

- Nơi cư trú; sức khỏe cộng đồng. 

Bão và áp thấp 

nhiệt đới 

Dải ven biển của các huyện 

như: Vĩnh Châu, Cù Lao 

Dung, Trần Đề. 

- Nông nghiệp (trồng trọt, chăn nuôi, 

thủy sản). 

- Các hoạt động trên biển và ven biển. 

- Cơ sở hạ tầng; giao thông, đê biển. 

- Nhà cửa, phương tiện khai thác thủy 

sản. 
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- Nơi cư trú; sức khỏe và đời sống. 

Hạn hán 

Xảy ra hầu hết trên toàn bộ 

tỉnh Sóc Trăng, trong đó các 

huyện chịu ảnh hưởng lớn 

nhất là: Trần Đề, Tp. Sóc 

Trăng, Mỹ Xuyên, Ngã Năm 

và một số khu vực giáp ranh 

với Bạc Liêu. 

- Nông nghiệp và an ninh lương thực. 

- Tài nguyên nước (nước mặt, nước 

ngầm). 

- Giao thông thủy. 

- Sức khỏe và đời sống. 

Xâm nhập mặn 

Chủ yếu xảy ra tại các huyện 

như: Vĩnh Châu, Long Phú, 

Trần Đề, Cù Lao Dung, Tp. 

Sóc Trăng, Mỹ Xuyên. 

- Nông nghiệp (trồng trọt, thủy sản) và 

an ninh lương thực. 

- Tài nguyên nước (nước mặt, nước 

ngầm). 

- Tài nguyên đất. 

- Đời sống dân cư. 

- Đa dạng sinh học 

Các hiện tượng khí 

hậu cực đoan (các 

đợt nắng nóng bất 

thường, các ngày 

mưa bất thường, 

dông tố, lốc, lốc 

xoáy) 

Trên địa bàn toàn tỉnh và đặc 

biệt khu vực ven biển. 

- Nông nghiệp (trồng trọt, chăn nuôi, 

thủy sản). 

- Nhà cửa. 

- Sức khỏe và đời sống. 

2. Kỹ năng sống và giáo dục kỹ năng sống cho HS THCS 

2.1. Quan niệm về kỹ năng sống (KNS) 

 Thuật ngữ KNS xuất hiện trong các trường Trung học phổ thông (THPT) Việt 

Nam từ những năm 1995-1996 thông qua dự án “Giáo dục KNS để bảo vệ sức khỏe và 

phòng chống HIV/AIDS cho thanh thiếu niên trong và ngoài trường học” do Quỹ Nhi 

đồng Liên hợp Quốc (UNICEF) thực hiện. Từ đó, nhiều cơ quan tổ chức trong nước, 

quốc tế đã tiến hành giáo dục KNS gắn liền với các vấn đề xã hội như phòng chống ma 

túy, phòng chống mại dâm, phòng chống buôn bán phụ nữ và trẻ em, phòng chống tai 

nạn thương tích, phòng chống tai nạn bom mìn, bảo vệ môi trường …. 

 Liên quan đến thuật ngữ này có nhiều quan niệm khác nhau:  

 - Theo Tổ chức Y tế thế giới (WHO): KNS là khả năng để có hành vi thích ứng 

và tích cực, giúp cá nhân có thể ứng xử hiệu quả trước các nhu cầu và thách thức của 

cuộc sống hàng ngày [10]. 

 - Theo UNICEF: KNS là cách tiếp cận giúp thay đổi hoặc hình thành hành vi 

mới thông qua sự cân bằng về tiếp thu kiến thức, hình thành thái độ và kỹ năng. 
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- Theo Tổ chức Văn hóa, Khoa học và Giáo dục Liên hợp quốc (UNESCO): 

KNS là năng lực cá nhân để thực hiện đầy đủ các chức năng và tham gia vào cuộc 

sống hàng ngày [2]. Đó là khả năng thích nghi và hành vi tích cực cho phép cá nhân có 

đầy đủ khả năng đối phó có hiệu quả với nhu cầu và thách thức của cuộc sống hàng 

ngày. Theo đó KNS gắn liền với 4 trụ cột của giáo dục của thế kỷ XXI: Học để biết 

gồm các kỹ năng tư duy (phê phán, sáng tạo, ra quyết định, giải quyết vấn đề, nhận 

thức được hậu quả…); Học làm người gồm các kỹ năng cá nhân (ứng phó với căng 

thẳng, kiểm soát cảm xúc, tự nhận thức, tự tin …); Học để sống với người khác gồm 

các kỹ năng xã hội (giao tiếp, thương lượng, tự khẳng định, hợp tác, thể hiện sự cảm 

thông ….); Học để làm gồm các kỹ năng thực hiện công việc và nhiệm vụ (đặt mục 

tiêu, đảm nhận trách nhiệm…).  

Như vậy, về quan niệm KNS giữa WHO và UNESCO có nét tương đồng. Tuy 

nhiên UNESCO khá chi tiết, cụ thể các kỹ năng và nhấn mạnh đến kỹ năng thực hiện 

công việc và nhiệm vụ, trong khi đó WHO nhấn mạnh đến khả năng cá nhân có thể 

duy trì trạng thái tinh thần và biết thích nghi tích cực khi tương tác với người khác và 

môi trường xung quanh. Còn UNICEF cho rằng KNS không hình thành, tồn tại một 

cách độc lập mà chúng có được trong mối quan hệ tương tác mật thiết với kiến thức và 

thái độ, kỹ năng có được nhờ kiến thức còn thái độ tác động mạnh mẽ đến kỹ năng.  

Vậy KNS bao gồm nhiều kỹ năng cụ thể, cần thiết cho cuộc sống hàng ngày của 

con người. Bản chất của KNS là kỹ năng tự quản lý bản thân và kỹ năng xã hội cần 

thiết để cá nhân tự lực, ứng phó tích cực trong cuộc sống, học tập và làm việc có hiệu 

quả. Do đó, KNS vừa mang tính cá nhân vì đó là các kỹ năng thể hiện khả năng của cá 

nhân, vừa mang tính xã hội vì phụ thuộc vào các giai đoạn phát triển lịch sử xã hội, 

chịu ảnh hưởng của truyền thống, văn hóa của gia đình, cộng đồng và dân tộc. 

2.2. Phân loại KNS và một số KNS cần trang bị cho học sinh THCS 

Hiện nay có nhiều cách phân loại khác nhau về KNS, mọi cách phân loại chỉ là 

tương đối, bởi trên thực tế các KNS không hoàn toàn tách rời nhau mà liên quan chặt 

chẽ đến nhau, có mối quan hệ mật thiết với nhau, đan xen và bổ sung cho nhau… nhờ 

đó chúng ta có thể ứng phó linh hoạt, hiệu quả với những nguy cơ và vấn đề khó khăn 

trong cuộc sống hàng ngày. Ví dụ: muốn ra quyết định phù hợp phải có những kỹ năng 

tự nhận thức, tìm kiếm và xử lý thông tin, tư duy phê phán, tư duy sáng tạo, kỹ năng 

xác định giá trị… Đồng thời cũng cần lưu ý rằng tùy thuộc vào khía cạnh xem xét hoặc 

góc độ nhìn nhận mà một KNS có thể có nhiều tên gọi khác. Ví dụ kỹ năng hợp tác 

còn gọi là kỹ năng làm việc nhóm; Kỹ năng thương lượng còn gọi là kỹ năng đàm 

phán, thương thuyết... Dưới đây tác giả giới thiệu một số cách phân loại phổ biến. 

Theo UNESCO chia ra gồm KNS chung và những KNS thể hiện trong những 

vấn đề cụ thể khác nhau của đời sống XH [2]: 

- KNS chung gồm 3 nhóm:  
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+ Kỹ năng nhận thức: với các kỹ năng cụ thể như tư duy phê phán, tư duy phân 

tích, khả năng sáng tạo, giải quyết vấn đề, nhận thức hậu quả, ra quyết định, tự nhận 

thức, đặt mục tiêu, xác định giá trị… 

+ Kỹ năng đương đầu với cảm xúc: ý thức trách nhiệm, cam kết, kiềm chế căng 

thẳng, kiểm soát được cảm xúc, tự quản lý, tự giám sát, tự điều chỉnh… 

+ Kỹ năng xã hội hay kỹ năng tương tác: giao tiếp, tính quyết đoán, thương 

thuyết, từ chối, hợp tác, sự cảm thông, chia sẻ…. 

- KNS thể hiện qua những vấn đề cụ thể trong đời sống xã hội: Vệ sinh, vệ sinh 

thực phẩm, sức khỏe, dinh dưỡng; Các vấn đề về giới, giới tính, sức khỏe sinh sản; 

ngừa và chăm sóc người bệnh HIV/AIDS; Phòng tránh rượu, thuốc lá và ma túy; Ngăn 

ngừa thiên tai, bạo lực và rủi ro; Hòa bình và giải quyết xung đột; Gia đình và cộng 

đồng; Giáo dục công dân; Bảo vệ thiên nhiên và môi trường; Phòng tránh buôn bán trẻ 

em và phụ nữ… 

Theo Tổ chức Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF): chủ yếu phân loại dựa 

trên việc giúp người học có những kỹ năng ứng phó với các vấn đề của cuộc sống và 

tự hoàn thiện mình đã có 3 nhóm kỹ năng sau [2]:  

- Kỹ năng nhận biết và sống với chính mình: Kỹ năng tự nhận thức, lòng tự 

trọng, sự kiên định, đương đầu với cảm xúc, đương đầu với căng thẳng… 

- Kỹ năng nhận biết và sống với người khác: Kỹ năng quan hệ/tương tác liên 

nhân cách, sự cảm thông, đứng vững trước áp lực tiêu cực của bạn bè hoặc của người 

khác, thương lượng, giao tiếp có hiệu quả. 

- Các kỹ năng ra quyết định hiệu quả: tư duy phê phán, tư duy sáng tạo, ra quyết 

định, giải quyết vấn đề. 

Ngoài ra, có thể phân loại theo các nhóm sau: Kỹ năng tự phục vụ bản thân; Kỹ 

năng xác lập mục tiêu suốt đời; Kỹ năng quản lý thời gian hiệu quả; Kỹ năng điều 

chỉnh và quản lý cảm xúc; Kỹ năng tự nhận thức và đánh giá bản thân; Kỹ năng giao 

tiếp và chia sẻ; Kỹ năng giao tiếp và ứng xử; Kỹ năng thể hiện tự tin trước đám đông; 

Kỹ năng đối diện và ứng phó khó khăn ntrong cuộc sống; Kỹ năng đánh giá người 

khác. 

Hơn 10 năm qua nước ta đã quan tâm mạnh mẽ đến vấn đề giáo dục KNS cho 

tất cả các bậc học, trong đó có 5 nhóm KNS cần giáo dục cho THCS [25]: 

- Nhóm kỹ năng tự nhận thức: Kỹ năng xác định giá trị bản thân, kỹ năng tự tin, 

kỹ năng tự trọng;  

- Nhóm kỹ năng giao tiếp: Kỹ năng phản hồi, lắng nghe; kỹ năng trình bày suy 

nghĩ, ý tưởng; kỹ năng ứng xử, giao tiếp; kỹ năng thể hiện sự cảm thông;  

- Nhóm kỹ năng suy nghĩ sáng tạo: Kỹ năng nêu vấn đề; kỹ năng bình luận; kỹ 

năng tìm kiếm và xử lý thông tin; kỹ năng phân tích đối chiếu;  

- Nhóm kĩ năng ra quyết định: Kỹ năng xác định/ tìm kiếm các lựa chọn; kỹ 

năng giải quyết vấn đề; kỹ năng ứng phó; kỹ năng thương lượng;  
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- Nhóm kĩ năng làm chủ bản thân: Kỹ năng đặt mục tiêu, kỹ năng quản lý thời 

gian, kỹ năng đảm nhận trách nhiệm; kỹ năng kiểm soát cảm xúc. 

2.3. Giáo dục kỹ năng sống ở trường THCS 

2.3.1. GDKNS là gì? 

Là giáo dục những kỹ năng mang tính cá nhân và xã hội nhằm giúp HS chuyển 

dịch kiến thức (cái đã biết), thái độ, giá trị (những cảm nhận, tin tưởng, quan tâm) 

thành hành động thực tế (làm gì và làm cách nào) trong những tình huống khác nhau 

trong cuộc sống [22].  

 Danh ngôn có câu Gieo suy nghĩ gặt hành động/ Gieo hành động gặt thói quen/ 

Gieo thói quen gặt tính cách/ Gieo tính cách gặt số phận. Chính vì vậy GDKNS không 

phải đưa ra những lời giải đơn giản cho các câu hỏi đơn giản, không chỉ là làm thay 

đổi nhận thức mà hướng đến việc phải làm thay đổi hành vi, nghĩa là giáo dục mang 

tới cho các em suy nghĩ tích cực, xây dựng và hình thành hành vi, cách sống tích cực 

phù hợp mục tiêu phát triển toàn diện nhân cách của học sinh ở độ tuổi THCS.  

2.3.2. Sự cần thiết của GDKNS cho HS THCS  

KNS không tự nhiên mà có, chúng được hình thành dần không chỉ trong quá 

trình học tập (giáo dục) mà còn được rèn luyện từ những trải nghiệm của cuộc sống 

Chính cuộc đời, những trải nghiệm, va vấp, thành công và thất bại giúp con người có 

được bài học quý giá về KNS. Tuy nhiên, nếu được dạy dỗ từ sớm, con người sẽ rút 

ngắn thời gian học hỏi qua trải nghiệm, sẽ thành công hơn.  Theo Lewis L.Dunnington 

“Ý nghĩa của cuộc sống không phải ở chỗ nó đem đến cho chúng ta điều gì, mà ở chỗ 

ta có thái độ đối với nó ra sao; không phải ở chỗ điều gì xảy ra với ta, mà ở chỗ ta phản 

ứng với những điều đó như thế nào” [2]. Nếu con người có kiến thức, có thái độ tích 

cực mới đảm bảo 50% sự thành công, 50% còn lại thuộc về những kỹ năng cần cho 

cuộc sống. 

KNS cần cho suốt cả cuộc đời và luôn luôn được bổ sung, nâng cấp để phù hợp 

với sự thay đổi của cuộc sống biến động. Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Vinh Hiển 

nhận định: “Kỹ năng sống rất đa dạng và mang đặc trưng vùng, miền. Việc sử dụng 

phương pháp và kỹ thuật dạy học cũng rất đa dạng, tùy thuộc vào hoàn cảnh, điều kiện 

dạy học cụ thể. Vì vậy, giáo viên cần vận dụng một cách linh hoạt, sáng tạo cho phù 

hợp với nhu cầu, trình độ của học sinh và đặc điểm, hoàn cảnh cụ thể của nhà trường, 

địa phương”.  

Trong quá trình dạy học và giáo dục bên cạnh việc hình thành các kỹ năng môn 

học ở từng bậc học, các kỹ năng sống cũng luôn được hình thành đôi khi là không chủ 

định. Chúng được hiểu là các mục tiêu ẩn của quá trình giáo dục - là những thứ mà 

người học cần có, cần sử dụng để giải quyết các tình huống của cuộc sống [24].  

GDKNS ở trường phổ thông hướng đến mục tiêu của giáo dục Việt Nam gắn với 4 trụ 

cột của giáo dục thế kỷ XXI là học để biết, học để làm, học để tự khẳng định và học để 

cùng chung sống (Delor, 1996) [10]. Với HS lứa tuổi THCS bước vào giai đoạn 

chuyển tiếp giữa “trẻ con” và “người lớn”, tâm lý nhiều biến động, nhân cách chưa 
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hoàn thiện thì GDKNS càng cần thiết và quan trọng hơn. Đây là con đường ngắn nhất 

để hướng HS đến những hiểu biết, có nhận thức, thái độ, hành vi đúng đắn, tích cực. 

Trên cơ sở đó khả năng ứng phó tốt trước những thách thức, khó khăn của cuộc sống; 

biết lựa chọn cách ứng xử phù hợp trong mọi tình huống; làm chủ cảm xúc, tình cảm 

và hành vi; có thói quen và lối sống lành mạnh, tích cực…. . GDKNS còn là cơ hội cho 

HS thực hiện quyền, bổn phận của mình với bản thân, gia đình và xã hội, quan trọng 

hơn chính là nền tảng của sự phát triển toàn diện về thể chất, trí tuệ, tinh thần và đạo 

đức cho mỗi HS. 

2.4. Kỹ năng ứng phó với BĐKH 

Kỹ năng ứng phó là một trong những KNS thuộc một trong năm nhóm KNS cơ 

bản gồm: KN giao tiếp, KN tự nhận thức, KN xác định giá trị, KN ứng phó và xử lý 

căng thẳng. Theo Tổ chức Y tế thế giới (WHO), KN ứng phó được hiểu là khả năng 

con người lựa chọn và áp dụng những cách thức phù hợp, cả trong suy nghĩ và hành 

động để giải quyết các tình huống khó khăn [31].  

Ứng phó BĐKH là những hành động của con người trước những tác động của 

BĐKH gồm hai khía cạnh: giảm nhẹ và thích ứng. Việc nghiên cứu về thích ứng và giảm 

nhẹ BĐKH là nền tảng cơ bản đóng vai trò quan trọng cho việc đề xuất và thực thi các 

chính sách, chiến lược ứng phó với BĐKH.  

2.4.1. Giảm nhẹ BĐKH 

Theo báo cáo đánh giá thứ 4 của IPCC (2007), phát thải khí nhà kính toàn cầu 

sẽ tiếp tục gia tăng trong một vài thập kỷ tới [15]. Vì vậy, đến nay hạn chế lượng khí 

phát thải vào khí quyển vẫn được xem là chiến lược hành động của toàn thế giới, của 

các quốc gia, vùng lãnh thổ và các cộng đồng nhằm giảm đến mức tối đa mức độ và 

cường độ phát thải khí nhà kính, đồng thời tăng bể hấp thụ, bể chứa khí nhà kính. Đó 

chính là giảm nhẹ BĐKH, liên quan đến vấn đề này có một số khái niệm như sau [15]: 

Là sự can thiệp của con người nhằm giảm nguồn phát thải khí nhà kính và tăng 

bể chứa khí nhà kính (IPCC, 2001). 

Là sự can thiệp của con người nhằm giảm ảnh hưởng bất lợi đối với BĐKH; 

giảm nhẹ BĐKH bao gồm cả chiến lược giảm nguồn phát thải và tăng bể chứa khí nhà 

kính (Canadian Geographic, 2008). 

 Là những thay đổi về kỹ thuật và các giải pháp thay thế nhằm giảm nguồn phát 

thải khí nhà kính. Mặc dù một số chính sách về xã hội, kinh tế và kỹ thuật có thể giảm 

sự phát thải khí nhà kính, giảm nhẹ BĐKH mang nghĩa thực thi các chính sách nhằm 

giảm nhẹ khí nhà kính và tăng bể chứa các khí nhà kính (IPCC, 2007). 

Là sự can thiệp của con người nhằm giảm nguồn phát thải hoặc tăng bể chứa 

các khí nhà kính. Ví dụ việc sử dụng năng lượng hóa thạch một cách hiệu quả hơn cho 

các hoạt động công nghiệp hoặc sản xuất điện, chuyển sang sử dụng các nguồn năng 

lượng tái tạo (năng lượng mặt trời và năng lượng gió) và mở rộng diện tích rừng và 

các bể chứa khác nhằm giảm nhẹ CO2 trong khí quyển (UNFCCC, 2011). 
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Nhìn chung, các khái niệm đều tập trung vào 2 mục tiêu chính là giảm nguồn 

phát thải khí nhà kính và tăng bể chứa khí nhà kính. Trong đó, khái niệm của IPCC 

(2007) là khái niệm đầu tiên tổng quát nhất và đầy đủ nhất về các mặt của giảm nhẹ 

cũng như việc thực thi chiến lược giảm nhẹ BĐKH. 

2.4.2. Thích ứng với BĐKH 

Thích ứng là khái niệm rất rộng, khi áp dụng vào lĩnh vực BĐKH nó được dùng 

trong rất nhiều lĩnh vực/đối tượng liên quan bị tác động của BĐKH. Có thể kể đến một 

số khái niệm điển hình như sau [9]:  

Thuật ngữ thích ứng có nghĩa là điều chỉnh, hoặc thụ động, hoặc phản ứng tích 

cực, hoặc có phòng bị trước, được đưa ra với ý nghĩa là giảm thiểu và cải thiện những 

hậu quả có hại của BĐKH. 

Sự thích ứng với khí hậu là một quá trình qua đó con người làm giảm những tác 

động bất lợi của khí hậu đến sức khỏe và đời sống; sử dụng những cơ hội thuận lợi mà 

môi trường khí hậu mang lại. 

 Khả năng thích ứng đến mức độ điều chỉnh có thể trong hành động, ứng xử, cấu 

trúc của hệ thống đối với những biến đổi dự kiến có thể xảy ra hay thực sự đã và đang 

xảy ra của khí hậu. Sự thích ứng có thể là tự phát hay được chuẩn bị trước, có thể 

được thực hiện để đối phó với những biến đổi trong những điều kiện khác nhau 

(IPCC,1996). 

 Sự thích ứng còn có nghĩa là tất cả những phản ứng đối với BĐKH nhằm  làm 

giảm tính dễ bị tổn thương; là các hành động tận dụng những cơ hội thuận lợi mới nảy 

sinh do BĐKH. 

Trong chương trình Mục tiêu quốc gia đã xác định thích ứng với BĐKH “là sự 

điều chỉnh  hệ thống tự nhiên hoặc con người đối với môi trường thay đổi, nhằm mục 

đích giảm khả năng tổn thương do dao động và BĐKH hiện hữu hoặc tiềm tàng và tận 

dụng các cơ hội thuận lợi do nó mang lại” [6].  

Các khái niệm cho thấy mục tiêu của thích ứng với BĐKH được đề cập đến 2 

nội dung chính: 1) nâng cao năng lực thích ứng và giảm nhẹ khả năng dễ bị tổn thương 

do tác động BĐKH; 2) tận dụng những lợi ích của môi trường khí hậu để duy và phát 

triển kinh tế-xã hội bền vững. 

Sự thích ứng với khí hậu là một quá trình, qua đó con người làm giảm những 

tác động bất lợi của khí hậu về sức khoẻ và đời sống, đồng thời sử dụng những cơ hội 

thuận lợi mà môi trường khí hậu mang lại (Burton, 1992) [6]. Do đó, con người hoặc 

cộng đồng có sự chuẩn bị đầy đủ mọi điều kiện tinh thần, vật chất, kỹ năng và tập 

quán, thói quen sinh sống, ổn định sinh kế để họ có thể sống chung với sự thay đổi của 

các yếu tố khí hậu. Thích ứng với BĐKH là nhiệm vụ cần thiết của tất cả mọi người 

nhất là các đối tượng dễ bị tổ thương như cộng đồng người nghèo, trẻ em, người cao 

tuổi. Và cần có sự hợp tác giữa các vùng, miền, quốc gia, cộng đồng…, bởi vấn đề môi 

trường, BĐKH có tác động toàn cầu chứ không chỉ riêng một vùng lãnh thổ nào đó. 

Mục đích cuối cùng là hướng tới sự phát triển bền vững trên cơ sở kiến thức, kinh 
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nghiệm, lối sống của người dân và số liệu dự báo khoa học. Ngoài ra, cần đánh giá 

được khả năng dễ bị tổn thương do BĐKH (khả năng dễ bị thiệt hại cho con người và 

xã hội) của các lĩnh vực, các vùng miền; tập trung xây dựng năng lực thích ứng (tổng 

thể các điều kiện chính trị, kinh tế, xã hội, thể chế và công nghệ) và nâng cao năng lực 

ứng phó với BĐKH để giảm tình trạng dễ bị tổn thương do BĐKH. Điều này có ý 

nghĩa quan trọng cho việc nghiên cứu đầy đủ và chính xác những tác động tiêu cực của 

BĐKH; giúp các nhà lập chính sách biết có thể làm gì để giảm thiểu những rủi ro của 

BĐKH. Nhất là với các nước đang phát triển khả năng dễ bị tổn thương cao  nhưng 

năng lực ứng phó lại hạn chế hơn các nước phát triển. 

2.5. Ứng phó với BĐKH trên thế giới và Việt Nam 

Trái đất nóng lên, các hiện tượng khí hậu cực đoan do BĐKH như nước biển 

dâng, xâm nhập mặn, bão, lũ lụt, ngập úng….  đến nay không còn là vấn đề riêng của 

một nước nào mà đó là vấn đề chung, là trách nhiệm của toàn cầu [15]. BĐKH hiện 

nay được xếp vào hàng “an ninh phi truyền thống” được dự báo là có thể trở thành 

thách thức lớn nhất với hòa bình và an ninh thế giới. Hậu quả của BĐKH như thảm 

họa thiên nhiên, các vấn đề môi trường… có thể làm thay đổi nguồn phân bố tài 

nguyên, dẫn đến tình trạng mất an ninh lương thực, an ninh năng lượng và bùng nổ các 

làn sóng di cư, gây xung đột và bất ổn chính trị xã hội. Do đó việc tìm ra phương thức 

thích ứng và giảm nhẹ những tác động tiêu cực do BĐKH gây ra đã trở thành vấn đề 

cấp bách, đòi hỏi sự tham gia của tất cả cộng đồng thế giới…. 

Cam kết đầu tiên có ý nghĩa giảm nhẹ BĐKH là cắt giảm lượng khí thải gây ra 

hiệu ứng nhà kính thông qua Nghị định thư Kyoto ra đời năm 1997 với nhiều cam kết 

quốc tế được cụ thể hóa và có hiệu lực chính thức vào năm 2005. Cộng đồng quốc tế 

đã rất đồng thuận thu hút được sự quan tâm của các nhà khoa học, doanh nghiệp, chính 

trị cũng như các nhà hoạch định chính sách đối ngoại như Liên hợp quốc, WTO, EU, 

ASEM, APEC, ASEAN... Tham gia vào Nghị định này có 184 quốc gia vào tháng 

2/2009 và tăng lên 191 quốc gia vào năm 2011; ràng buộc 37 nước công nghiệp và Liên 

minh Châu Âu (EU) đến năm 2012 phải cắt giảm khí thải xuống 5% so với mức của 

năm 1990. Có khoảng 137 quốc gia đang phát triển tham gia kí kết trong đó có Brazil, 

Trung Quốc và Ấn Độ vốn là những nền kinh tế mới nổi và có lượng khí phát thải cao. 

Các quốc gia có nền kinh tế lớn như Nga (chiếm 17% lượng khí thải) phê chuẩn vào 

năm 2004 và  Ôxtrâylia ký kết Nghị định thư vào năm 2007 đã gây sức ép buộc Mĩ 

(quốc gia chiếm 25% khí thải ) dù chưa phê chuẩn Nghị định này nhưng cũng cam kết 

giảm nồng độ cacbon giai đoạn 2002-2012 xuống còn 18%.  

Nỗ lực xây dựng và thực hiện Chiến lược ứng phó với BĐKH-đây được xem là 

chương trình, kế hoạch hành động được thiết kế để đạt được mục tiêu ứng phó với 

BĐKH. Là một tổ hợp các mục tiêu dài hạn và các biện pháp, các cách thức, con 

đường giúp loài người thành công trong cuộc đấu tranh chống BĐKH toàn cầu [6]. Bởi 

“Chúng ta cần phải có một tư duy thật mới, nếu nhân loại muốn tồn tại” (Albert 

Einstein) và “Tốc độ chẳng có ý nghĩa gì nếu chúng ta đi nhầm đường” (Mahatma 

Ganddi) [6]. 
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 Bảng 8. Nội dung cơ bản của chiến lược ứng phó với BĐKH [6]: 

Chiến lược Định nghĩa Mục tiêu 

Chiến lược giảm nhẹ 

Một tập hợp các giải pháp 

ngăn chặn khả năng phát 

sinh của biến đổi khí hậu 

Làm giảm khí nhà kính (giảm thiểu 

nguồn phát thải khí nhà kính đi đôi 

với việc tăng các bể hấp thụ khí nhà 

kính trên phạm vi toàn thế giới) 

Chiến lược thích ứng 

Một tập hợp các giải pháp 

ngăn chặn tác động của 

biến đổi khí hậu 

Ngăn chặn và giảm thiểu các tác 

động của biến đổi khí hậu, bao gồm 

cả biến đổi tự nhiên và nhân tạo đối 

với hệ thống tự nhiên và hệ thống 

kinh tế xã hội trên trái đất. 

Ngoài xây dựng chiến lược ứng phó, Chương trình Hành động Thích ứng Quốc 

gia cũng được bắt đầu, bao gồm việc tăng cường xác định các hoạt động ưu tiên (quy 

hoạch phân bố dân cư và cơ sở hạ tầng…), thích ứng đối với nước biển dâng ở các nước 

kém phát triển (hỗ trợ của Hiệp định Khung Quốc tế về Thay đổi Khí hậu 

(UNFCCC)). Đến nay chỉ có 8 quốc gia đang phát triển đã xây dựng đầy đủ chương 

trình này gồm Bănglađét,  Bhutan,  Comoros,  Djibouti, Malawi, Mauritania, Niger và 

Samoa [15].  

Đồng thời là các giải pháp thích ứng BĐKH được đề cập và xây dựng rất đa 

dạng, trong báo cáo đánh giá lần thứ 2 của IPCC đã đề cập và miêu tả 228 phương 

pháp thích ứng khác nhau. Dựa theo đặc điểm của thích ứng, các đối tượng bị tác động 

gắn với đặc điểm các lợi ích dễ thực hiện, áp dụng và đạt hiệu quả cao, các giải pháp 

được xây dựng theo các nhóm khác nhau.  Cách phân loại phổ biến được chia ra làm 8 

nhóm: Chấp nhận tổn thất; Chia sẻ tổn thất; Làm thay đổi các nguy cơ; Ngăn ngừa các 

tác động; Thay đổi cách sử dụng; Thay đổi/chuyển địa điểm; Nghiên cứu; Giáo dục, 

thông tin và khuyến khích thay đổi hành vi (Burtonet và cộng sự, 1993) [9].  

Ngoài ra một số chuyên gia còn chia thành các nhóm sau: Biện pháp công nghệ; 

Biện pháp công trình; Biện pháp về thể chế và chính sách; Biện pháp truyền thông, 

giáo dục [6]. 

Bảng 9. Một số biện pháp thích ứng với BĐKH 

Các biện pháp thích ứng 

Biện 

pháp 

công 

trình 

Biện pháp phi công trình 

Biện 

pháp 

công 

nghệ 

Tổ 

chức, 

thể chế, 

chính 

sách 

Tăng 

cường 

năng 

lực 

Biện 

pháp 

tài 

chính 

1. Củng cô đê chắn sóng và đê biển x     

2. Trồng rừng ngập mặn   x   
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3. Xây dựng nhà kiên cố cho người dân 

ở các vùng bão lũ 

x     

4. Sử dụng vật liệu mới trong xây dựng: 

nhẹ, cách âm, cách nhiệt, bền, chịu 

được nước… 

 x    

5. Trồng giống lúa chịu được úng, mặn  x  x  

6. Trồng giống lúa ngắn ngày  x  x  

7. Di nơi ở người dân đến nơi an toàn   x x x 

8. Tổ chức các trạm y tế trên thuyền   x x  

9. Dạy bơi cho thiếu niên    x  

10. Trồng rừng    x x  

11. Ban hành quy chế cấm khai thác gỗ   x   

12. Tăng cường dự trữ thuốc chữa bệnh 

truyền nhiễm 

  x x  

13. Xây dựng kho chứa lương thực và 

giống 

x  x x  

14. Sản xuất loại áo chống nóng  x  x  

15. Đào tạo tuyên truyền viên về BĐKH 

đến người dân 

   x  

16. Xây hồ chứa nước dự phòng x     

17. Làm nhà nổi kiên cố x   x  

18. Lập hệ thống thông tin hiện đại cảnh 

báo sớm thay đổi thời tiết 

x x x   

19. Chuyển đổi cơ cấu cây trồng  x  x  

20. Phát triển hệ thống tín dụng ưu đãi 

cho bà con nông-ngư dân 

    x 

21. Xây dựng chuồng kiên cố cho vật 

nuôi 

x     

Ở Việt Nam đã thực hiện nghiên cứu, đánh giá tác động của BĐKH dựa trên 

tổng hợp thông tin từ  Báo cáo lần thứ 4 của IPCC (2007), Báo cáo “Ảnh hưởng khi 

mực nước biển dâng cao đối với các nước đang phát triển: Phân tích so sánh” của 

Ngân hàng Thế giới (WB), Báo cáo Phát triển Con người 2007-2008 của Chương trình 

Phát triển Liên Hợp Quốc (UNDP); tài liệu về thích ứng với BĐKH và nước biển dâng 

của một số quốc Trung Quốc, Bănglađét và kết quả điều tra khảo sát của các nhà khoa 
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học Việt Nam. Đây là cơ sở quan trọng cho việc xây dựng chiến lược và các chương 

trình hành động hướng đến giảm thiểu những tổn thất do BĐKH và thích ứng BĐKH 

để phát triển bền vững. Việt Nam đã phê chuẩn Công ước khung của Liên Hợp quốc 

về BĐKH và trở thành một bên của Công ước ngày 25/09/2005; tham gia Nghị định 

thư Kyoto. Lồng ghép chống biến đổi khí hậu vào Luật bảo vệ môi trường, các chương 

trình như Chương trình nghị sự Agenda 21 của Việt Nam, Chiến lược quốc gia về quản 

lý môi trường biển và ven biển, Kế hoạch hành động quốc gia về đa dạng sinh học và 

BĐKH; Chiến lược quốc gia phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai đến năm 2020…; Bộ 

TN&MT đã chủ trì xây dựng Kịch bản Biến đổi khí hậu, nước biển dâng cho Việt 

Nam (tháng 6 năm 2009) làm cơ sở khoa học cho việc xây dựng các kế hoạch hành 

động ứng phó với BĐKH, cụ thể có Kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí 

hậu giai đoạn 2011-2015 (Quyết định số 2418/QĐ-BTNMT ngày 20/12/2010); Phê 

duyệt  xây dựng Chương trình mục tiêu quốc gia ứng phó với BĐKH (Quyết định số 

158/2008/QĐ-TTg ngày 02/12/2008) và Chiến lược Quốc gia về BĐKH (Quyết định  

số  2139/QĐ-TTg, ngày 05 tháng 12 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ).  
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PHẦN 2. GIÁO DỤC KỸ NĂNG SỐNG VÀ BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU TRONG 

TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ TỈNH SÓC TRĂNG. 

 

2.1. Những chỉ đạo của ngành giáo dục về KGKNS, BĐKH trong các trường 

THCS tỉnh Sóc Trăng 

Mục tiêu của giáo dục phổ nước ta đã chuyển từ trang bị kiến thức sang trang bị 

song hành các năng lực cần thiết, đặc biệt là năng lực hành động, năng lực thực tiễn 

nhằm thích ứng với thực tế cuộc sống hiện đại của Việt Nam và thế giới trong bối cảnh 

có nhiều thay đổi trên đa phương diện: kinh tế-văn hóa-xã hội (Điều 2, Luật GD năm 

2005) [2,10]. Chính vì vậy GDKNS được quan tâm trong các trường THCS trên cả 

nước dưới nhiều hình thức, trong đó chú trọng việc đưa vào giảng dạy ở các trường 

phổ thông khi đổi mới chương trình, SGK từ năm 2000. Đến nay Bộ GD&ĐT xác định 

là một trong năm nội dung của phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, 

học sinh tích cực” trong các trường phổ thông giai đoạn 2008-2013. Bộ GD&ĐT đã có 

những chương trình, dự án, tập huấn liên quan đến kiến thức và kỹ năng về kỹ năng 

sống, cụ thể năm 2004 tập huấn KNS của UNICEF; 2012 tổ chức tập huấn “Hoạt động 

giáo dục giá trị sống và kỹ năng sống”…; phát hành bộ sách Giáo dục kỹ năng sống 

hướng dẫn tích hợp giáo dục KNS vào các môn học tiềm năng ở bậc THCS như Hoạt 

động ngoài giờ lên lớp (HĐNGLL), Địa lý, Lịch Sử, Giáo dục công dân... Việc lồng 

ghép giảng dạy KNS trong các môn học ở THCS còn được hướng dẫn cụ thể, chi tiết 

trong chuẩn kỹ năng kiến thức của từng bộ môn. 

Trước những tác động ngày càng rõ rệt của BĐKH, Bộ GD&ĐT đã đưa vào 

chương trình giáo dục và đào tạo nhiều hoạt động ứng phó với BĐKH như: ban hành 

“Kế hoạch hành động thực hiện Chiến lược quốc gia phòng, chống và giảm nhẹ thiên 

tai của ngành Giáo dục giai đoạn 2011 – 2020”; phê duyệt Dự án “Đưa các nội dung 

ứng phó với BĐKH vào các chương trình giáo dục và đào tạo giai đoạn 2011-2015” 

(Quyết định số 4619/QĐ- BGDĐT ngày 12 tháng 10 năm 2010); Tổ chức hội thi “Biến 

đổi khí hậu- Hành động của em” cho học sinh trung học cơ sở  trên toàn quốc (Thông 

báo số 1438/TB-BGDĐT ngày 21 tháng 11 năm 2013); phê duyệt Đề án “Thông tin, 

tuyên truyền về ứng phó với biến đổi khí hậu và phòng, chống thiên tai trong trường 

học giai đoạn 2013-2020” (Quyết định số 329/QĐ-BGDĐT ngày 25 tháng 01 năm 

2014). Đây là bước đi chiến lược nhằm nâng cao nhận thức, trang bị kiến thức, kĩ năng 

về phòng, chống thiên tai và ứng phó với BĐKH đến cán bộ, giáo viên, học sinh và 

sinh viên (chiếm trên 25% dân số Việt Nam), từng bước xây dựng hệ thống trường học 

an toàn. Trong Đề án“Thông tin, tuyên truyền về ứng phó với biến đổi khí hậu và 

phòng, chống thiên tai trong trường học giai đoạn 2013-2020” cũng chỉ rõ: 1) Nâng 

cao nhận thức và kỹ năng thông tin, tuyên truyền về ứng phó với biến đổi khí hậu và 

phòng, chống thiên tai cho cán bộ, giáo viên, giảng viên, nhân viên trong cơ sở giáo 

dục và cấp quản lý giáo dục  phải bảo đảm đạt 80% vào năm 2015 và 95% vào năm 

2020 ; 2) Tuyên truyền giáo dục nâng cao nhận thức, kỹ năng cơ bản phù hợp với lứa 

tuổi về ứng phó với biến đổi khí hậu và phòng, chống thiên tai (nhất là các hiện tượng 
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thời tiết bất thường) ở địa phương cho trẻ em các trường mẫu giáo và học sinh, sinh 

viên các trường phổ thông, trung cấp chuyên nghiệp, cao đẳng, đại học phải đạt 80% 

vào năm 2015 và 95% vào năm 2020; 3) Tuyên truyền nâng cao nhận thức về ứng phó 

với biến đổi khí hậu và phòng, chống thiên tai cho cha mẹ học sinh trong cơ sở giáo 

dục mầm non, phổ thông phải đạt 50% vào năm 2015 và 80% vào năm 2020; 4) Tuyên 

truyền nâng cao nhận thức về ứng phó với biến đổi khí hậu và phòng, chống thiên tai 

cho cộng đồng dân cư thuộc địa bàn của trường phải 30% vào năm 2015 và 60% vào 

năm 2020. 

 Trên tinh thần những chỉ đạo chung của Bộ GD&ĐT, Sở GD&ĐT Sóc Trăng đã 

triển khai đến các trường THCS thực hiện những hoạt động sau: 

- Lồng ghép giảng dạy KNS trong các môn học, tổ chức “Tập huấn hè 2015 cho 

giáo viên về giá trị sống, KNS và tư vấn tâm lý cho HS trung học” (Kế hoạch 1164 

ngày 17/7/2015). Bước đầu cung cấp những kiến thức cơ bản, nhận thức được đặc 

điểm của KNS là hành vi con người thể hiện khi ứng phó với những tình huống diễn ra 

trong cuộc sống. 

- Từ năm học 2009-2010 đến nay đã triển khai lồng ghép giáo dục môi trường 

thông qua các môn học như: Sinh học, Vật lý, Hoá học, Công nghệ; Tích hợp dạy học 

các nội dung BĐKH và ứng phó với BĐKH vào các môn học có nhiều tiềm năng như 

Sinh học, Địa lí, Vật lí, Hóa học, Công nghệ. Tích hợp dưới dạng lồng ghép toàn phần  

(toàn bài), lồng ghép một phần (có một mục, một đoạn hay một vài câu có nội dung 

BĐKH), liên hệ (có một hoặc nhiều chỗ có khả năng liên hệ, bổ sung thêm kiến thức 

BĐKH mà SGK chưa đề cập).  

- Năm 2014 trong các trường THCS đẩy mạnh việc chủ động ứng phó biến đổi 

khí hậu, phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai của giai đoạn 2014 - 2020 (Kế hoạch số 

518/KH-SGDĐT ngày 07 tháng 4 năm 2014) với mục tiêu: “Nâng cao nhận thức, 

trang bị kiến thức, kỹ năng cho cán bộ, giáo viên và học sinh, sinh viên; huy động và 

sử dụng hợp lý, hiệu quả các nguồn lực để phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai trong 

ngành Giáo dục nhằm hạn chế tối đa sự gián đoạn các hoạt động dạy và học, góp 

phần phát triển giáo dục, kinh tế, xã hội và đảm bảo an ninh quốc phòng; bảo đảm 

thực hiện chính sách, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển giáo dục gắn kết với 

chiến lược quốc gia phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai”.  

- Tổ chức triển khai tập huấn cho giáo viên (GV), cán bộ quản lý ở các trường 

THCS với mục tiêu nâng cao nhận thức; tăng cường năng lực, kỹ năng; hình thành thái 

độ, hành vi về BĐKH và ứng phó với BĐKH, đồng thời hỗ trợ GV trong việc cập nhật 

thông tin phục vụ giảng dạy về MT và BĐKH:  

+ Phối hợp với các ban ngành, dự án Quản lý nguồn tài nguyên thiên nhiên tỉnh 

Sóc Trăng thực hiện các đợt tập huấn về “Lồng ghép giáo dục môi trường vào trong 

trường học”, “Tầm quan trọng của Rừng ngập mặn” cho giáo viên 3 huyện vùng ven 

biển: Cù Lao Dung, Trần Đề, Vĩnh Châu.  
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+ Triển khai tập huấn cho GV về “Rác, nước thải và vệ sinh” ở các môn học 

Sinh học, Địa lý và Giáo dục công dân cấp THCS, THPT của 3 huyện, thị xã Trần Đề, 

Cù Lao Dung và Vĩnh Châu  

+ Tổ chức khóa học về BĐKH và nước biển dâng cho GV cập nhật thông tin 

trong bài dạy có liên quan và hoạt động ngoại khóa do Chi cục Bảo vệ Môi trường, 

phòng Tài nguyên Môi trường các huyện tổ chức.  

+ Biên soạn tài liệu về “Biến đổi khí hậu” và “Tầm quan trọng của Rừng ngập 

mặn” nhằm hỗ trợ giáo viên trong việc giảng dạy tích hợp nội dung về BVMT gắn với 

thực tiễn địa phương.  

- Ngoài tích hợp trong các bài học trên lớp, các trường THCS đã tổ chức các 

hoạt động ngoại khóa giúp học sinh hiểu rõ về thực tế, có điều kiện tranh luận và giải 

đáp những hiện tượng thời tiết, BĐKH, những hoạt động giảm thiểu BĐKH.  

- Phát động cuộc thi vẽ tranh môi trường chủ đề “Nước”, “Rác thải nhựa: thói 

quen nhỏ, tác động lớn”; Chỉ đạo các trường THCS hưởng ứng cuộc thi “Biến đổi khí 

hậu-Hành động của em” (2013) do Bộ GD&ĐT phát động nhằm tuyên truyền, nâng 

cao nhận thức và chủ động đưa ra giải pháp ứng phó với BĐKH cho HS. Trong đó, 

chủ yếu tập trung vào các hoạt động về mô hình Câu lạc bộ nâng cao nhận thức về môi 

trường, kinh tế xanh, thức ăn…; ngôi nhà xanh-kiến trúc xanh, pin năng lượng mặt 

trời, năng lượng tái tạo, ứng dụng và thực hành tiết kiệm điện, nước….; vật dụng tiết 

kiệm năng lượng; đồ tái chế-tái sử dụng-phân loại; các hình thức phòng ngừa và giảm 

nhẹ rủi ro thiên tai.  

2.2. Thực trạng giáo dục KNS và BĐKH ở các trường THCS 

Thực hiện điều tra trên 6 trường THCS thuộc các huyện Trần Đề, Long Phú, Kế 

Sách, Cù Lao Dung, Mỹ Tú, Vĩnh Châu, ở tất cả các môn học Văn (13), Toán, Toán, 

Lý, Hóa (20), Tin học (3), Thể Dục (5), AN (1), GDCD (4), Địa (4), Sử (5), Sinh (2), 

trong đó có ½ vừa là giáo viên dạy bộ môn vừa kiêm nhiệm công tác chủ hiệm. Có thể 

nhìn nhận mấy vấn đề sau trong thực tiễn GDKNS và BĐKH ở các trường THCS Sóc 

Trăng: 

Kết quả đạt được: 

- Tổng thể đã thực hiện đầy đủ các chỉ đạo của ngành giáo dục, các trường THCS 

đã tiến hành tích hợp dạy học, các hoạt động ngoại khóa hoặc cuộc thi các nội dung 

“Ứng phó với biến đổi khí hậu”, “Môi trường”, “Kỹ năng sống”, “phòng chống tai nạn 

thương tích” ở một số môn học như Sinh học, Vật lý, Hoá học, Công nghệ, Địa lí ...  

Qua đó hình thành cho HS những kiến thức, hành vi, thái độ ban đầu về bảo vệ môi 

trường, ứng  phó BĐKH, các KNS cơ bản. Đặc biệt GDBĐKH được chú trọng và đẩy 

mạnh nhiều hơn trong các trường THCS theo hướng đến việc chủ động ứng phó biến 

đổi khí hậu, phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai.  

- GV có những hiểu biết cơ bản về KNS, BĐKH, chủ động cập nhật những kiến 

thức về BĐKH, KNS thông qua nhiều nguồn như báo chí, học tập chính trị thường 

xuyên của ngành GD, trao đổi với đồng nghiệp và thông qua tập huấn về  “Tầm quan 
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trọng của Rừng ngập mặn” cho Cù Lao Dung, Trần Đề, Vĩnh Châu, “Rác, nước thải 

và vệ sinh”,  “BĐKH và nước biển dâng” … nhằm cập nhật thông tin hỗ trợ giáo viên 

trong việc giảng dạy tích hợp nội dung về BVMT, BĐKH gắn với thực tiễn địa 

phương.  

- Hình thành cho HS một số nhóm KNS cơ bản như ứng xử có văn hóa và giao 

tiếp; rèn luyện và bảo vệ sức khỏe. Cung cấp những kiến thức chung về nguyên nhân, 

biểu hiện và hậu quả của BĐKH cùng với thái độ và hành vi đúng mực với môi trường 

nhằm giảm thiểu BĐKH như bảo vệ môi trường và cây xanh; biết phòng chống thiên 

tai, phòng, chống đuối nước, có kỹ năng bơi lội để thích ứng với ngập, lụt... Đặc biệt 

trong GDBĐKH đã chú trọng đến những tác động của BĐKH tại địa phương giúp HS 

đã thấy được một số tác động tiêu cực của BĐKH như nước biển dâng, mưa nắng thất 

thường, khí hậu nóng lên, thiên tai, bão hay hạn hán và những thiệt hại do BĐKH như 

sản xuất nông nghiệp, hư hỏng nhà cửa; hiện tượng chết đuối, đuối nước do ngập lụt. 

- Hầu hết GV và HS (90%) được hỏi đều cho rằng GDBĐKH và KNS ứng phó 

BĐKH là quan trọng và cần thiết trong trường THCS trong điều kiện BĐKH ngày 

càng nghiêm trọng tại địa phương. Hình thức GDBĐKH mà GV vẫn lựa chọn là tích 

hợp trong hầu hết các môn học ở bậc THCS có tiềm năng như Địa lý,  Sinh, GDCD, 

Lý, Hóa, Thể dục, Lịch sử. 

Tuy nhiên, cũng cần nhìn nhận rằng việc GDBĐKH hiện nay vẫn còn nhiều hạn 

chế : 

- GV vẫn cho rằng hiện nay chỉ mới tạm hài lòng với kết quả GDKNS và 

GDBĐKH cho HS theo những chỉ đạo của ngành giáo dục. Đa số vẫn bị gò ép về 

chương trình, thời gian nên chưa có sự đột phá về nội dung, cách thức thực hiện nên 

hiệu quả lâu dài chưa cao. GV còn nhiều trăn trở về chất lượng, hiệu quả cũng như 

những khó khăn phải đối mặt trong quá trình giảng dạy như thiếu tài liệu, phương tiện 

thiết bị dạy học; thiếu kinh nghiệm lại chưa được bồi dưỡng về những kiến thức KNS, 

BĐKH, ứng phó BĐKH nên hiểu biết thiếu hệ thống, chưa sâu sắc.  

- Tích hợp trong các môn học nên không đủ thời gian để phân tích, mở rộng hay 

liên hệ thực tiễn một cách sâu sắc nội dung BĐKH tại địa phương. Bên cạnh đó, mỗi 

môn học được triển khai theo một hướng riêng nên đôi khi cùng một khái niệm lại 

được nhìn nhận theo nhiều hướng khác nhau gây khó khăn cho HS.   

- GDBĐKH hiện nay ở các trường THCS chỉ mới dừng lại ở việc cập nhật, tích 

hợp có chọn lọc các kiến thức, hành vi, thái độ cơ bản về BĐKH, phòng-chống giảm 

nhẹ thiên tai vào các môn học phù hợp trong chương trình, sách giáo khoa hiện hành. 

Song chưa nhấn mạnh đến những biểu hiện của BĐKH đặc trưng tại địa phương, ý 

niệm về ứng phó BĐKH còn khá mở nhạt và cũng chưa hướng đến việc phát triển 

năng lực ứng phó BĐKH cho HS phù hợp thực tiễn địa phương.  

- Nắm bắt được những tác động của BĐKH tại địa phương nhưng việc 

GDBĐKH theo thực tiễn địa phương đang sinh sống hay tỉnh Sóc Trăng hầu như chưa 

được đề cập, có chăng chỉ thể hiện qua các tiết địa lý địa phương cho lớp 8 (2 

tiết/lớp/năm). 
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- Đa số HS THCS của Sóc Trăng thuộc các xã khó khăn, hoàn cảnh kinh tế gia 

đình eo hẹp, tâm lý còn rụt rè, thụ động, tiếp thu chậm, chưa quen với làm việc nhóm, 

thảo luận. Điều đó ít nhiều ảnh hưởng đến chất lượng, hiệu quả của vấn đề GDBĐKH. 

Vì vậy HS (dù đa số này có biết và quan tâm đến BĐKH) vẫn còn mơ hồ về BĐKH và 

ứng phó BĐKH, các em cho rằng cho rằng mọi người sẽ quen dần với BĐKH mà 

không cần ứng phó, hoặc việc ứng phó BĐKH chỉ ở nông thôn, là nhiệm vụ, trách 

nhiệm của Nhà nước chứ không phải của cá nhân.  

- HS vẫn còn rất thờ ơ về diễn biến, nguyên nhân gây ra BĐKH nói chung và địa 

phương nói riêng, hành động thực tiễn ứng phó BĐKH còn mờ nhạt, thiếu và yếu về 

kỹ năng.  

- Công tác phổ cập bơi đã thực hiện đầy đủ, song kỹ thuật giúp sống sót trong 

mưa lũ, ứng cứu trong nước chưa được chú trọng, chưa gắn dạy bơi với BĐKH tại địa 

phương.  

- Số HS chưa biết bơi ở 6 huyện Trần Đề, Vĩnh Châu, Cù Lao Dung, Kế sách, 

Ngã Năm, Thạnh Trị chiếm gần 55% số học sinh được điều tra; số học sinh đi lại trên 

sông nước là 30,65% và trong số đó tỷ lệ không biết bơi là khá lớn (chiếm 56,1%) sẽ 

phải chịu nhiều rủi ro khi nước biển dâng, lũ lụt hoặc thiên tai khác xảy ra. 

- Chưa xây dựng kế hoạch, mục tiêu của việc GDKNS, BĐKH trong tổ/khối, 

chưa tổ chức kiểm tra, đánh giá nội dung này cho HS ở các trường dẫn đến HS chưa 

thật sự chú trọng đến vấn đề này một cách nghiêm túc. 

- Kiến thức về KNS, BĐKH, ứng phó BĐKH ở GV, HS vẫn còn mờ nhạt và mơ 

hồ, điều tra cho thấy đa số GV được hỏi (36%) không kể đúng các KNS đã giáo dục 

cho HS, số khác (31%) kể đúng 1 KNS và số kể đúng 3 kỹ năng chỉ chiếm 16%.  

- Các KNS chú trọng đến ứng xử có văn hóa và giao tiếp chiếm 23,6% số người 

được hỏi, nhóm GD về rèn luyện và bảo vệ sức khỏe chiếm 16,7%. Một số kỹ năng 

khác rất cần thiết cho cuộc sống hiện tại của HS như chung sống hòa bình-chống bạo 

lực, phòng chống tai nạn-chống đuối nước, làm việc nhóm… lại chưa được quan tâm 

đúng mức.Nguyên nhân chính có thể là do chương trình môn học quy định nên có nội 

dung nào thì lồng ghép giáo dục KNS nội dung đó nên những nhóm kỹ năng ứng phó 

cần thiết trong cuộc sống ít được chú trọng.  

- GV tiếp cận về chủ đề GDKNS, BĐKH, ứng phó BĐKH… khá đa dạng song 

việc GDKNS cho HS phải tự lực cánh sinh do chưa có tài liệu một cách hệ thống, nhất 

là tài liệu về ứng phó BĐKH tại thực tiễn địa phương.   

2.3. Đẩy mạnh GDKNS và BĐKH trong các trường THCS của tỉnh Sóc Trăng  

Giáo dục là điều kiện tiên quyết giúp ứng phó thành công với BĐKH, nếu  làm 

tốt công tác phòng, chống thiên tai và ứng phó với BĐKH trong ngành giáo dục sẽ có 

ý nghĩa quan trọng trong việc tạo sự lan tỏa mạnh mẽ đến cộng đồng dân cư trong cả 

nước, góp phần thực hiện các mục tiêu của Chính phủ trong công tác phòng, chống 

thiên tai và ứng phó với BĐKH. Sóc Trăng là tỉnh ven biển, có độ cao trung bình so 

với mực nước biển khá thấp, do đó sẽ phải chịu tác động của BĐKH ngày càng rõ rệt 
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và sẽ nghiêm trọng hơn theo các kịch bản BĐKH. Những hiện tượng cực đoan phải đối 

mặt thường xuyên đó bão, giông lốc, xoáy, lũ, lụt, ngập úng, hạn hán gây thiếu nước 

ngọt nghiêm trọng ở Trần Đề, Long Phú, Vĩnh Châu… Tương lai ngập úng sẽ rất 

nghiêm trọng ở các huyện Cù Lao Dung, Ngã Năm, Thạnh Trị, Mỹ Tú. Trong khi đó 

số HS bậc THCS của 6 huyện Kế Sách, Ngã Năm, Mỹ Tú, Vĩnh Châu, Trần Đề, Cù 

Lao Dung khoảng trên 50% số học sinh THCS toàn tỉnh (toàn tỉnh là 72.281 -Niên 

giám thống kê tỉnh Sóc Trăng năm 2015). Ở lứa tuổi này còn nhiều biến động về tâm 

lý, ham tìm tòi, khám phá nhưng chưa có nhận thức đầy đủ cũng như chưa đủ sức để 

ứng phó với thiên tai, nhất là đa số các em còn e ngại, thụ động trong tiếp nhận kiến 

thức, kỹ năng về ứng phó BĐKH. Vậy nên cần có những định hướng đúng đắn giúp 

các em sống an toàn trong ảnh hưởng của BĐKH tại thực tiễn địa phương. 

GDKNS nói chung và GDBĐKH nói riêng là rất cần thiết ở các địa phương Sóc 

Trăng. Trong đó GD BĐKH trong các trường THCS cần hướng đến là phải giúp người 

học quan tâm vấn đề bảo vệ khí hậu, hiểu rõ nguyên nhân và hậu quả của BĐKH; giúp 

các cá nhân và cộng đồng tiếp cận được với những giải pháp bảo vệ và ứng phó với 

BĐKH toàn cầu và tại các địa phương; thay đổi hành vi - thái độ (đây được xem là nội 

dung và mục tiêu hàng đầu GDBDKH); phát triển năng lực hành động ứng phó với 

BĐKH; tăng cường các giá trị và sáng tạo… chứ không đơn giản là kiến thức, kỹ năng 

liên quan đến BĐKH. Không nên và không cần thiết phải làm cho người học hoảng sợ, 

bi quan về tương lai trước những rủi ro và tác động tiêu cực của BĐKH mà cần thiết 

phải giúp cho HS và các cộng đồng dân cư vững tin về triển vọng tốt đẹp của bảo vệ 

khí hậu và thích ứng thành công với BĐKH trong tương lai.  

Việc GDBĐKH phải tiến tới thay đổi nội dung, hình thức để chuyển những 

hành vi, thái độ ban đầu của HS thành hành động cụ thể, có kỹ năng sống ứng phó với 

biến đổi khí hậu một cách hiệu quả, phù hợp với thực tiễn ở các địa phương trong tỉnh 

Sóc Trăng. Nghĩa là cần kết hợp trang bị kiến thức về BĐKH với những kỹ năng, năng 

lực ứng phó BĐKH … nhằm giảm thiểu thiệt hại, rủi ro đến mức thấp nhất về tính 

mạng, bảo đảm an toàn, tiện nghi cho HS ở địa phương của Sóc Trăng dễ bị tổn 

thương do BĐKH . Chẳng hạn khi lũ lụt kéo dài hàng tháng phải có biện pháp thích 

ứng như biết sử dụng áo phao, thuyền bè, sử dụng túi sách tự chế bảo quản sách vở, 

học bơi để tự cứu mình và hỗ trợ mọi người hoặc ứng phó với các tình huống đuối 

nước, ngạt nước…; ứng phó với các tình huống ngập úng, hạn hán, giông lốc, 

xoáy…Qua điều tra cũng cho thấy để ứng phó với BĐKH ở địa phương hầu hết số 

người được hỏi (GV và HS) cho rằng cần trang bị kỹ năng bơi lội, phòng chống đuối 

nước, sơ cứu đuối nước chiếm 56% số người được hỏi; 44 % còn lại đề cập đến vấn đề 

giáo dục  bảo vệ môi trường, trồng cây xanh, kiến thức về BĐKH, phòng tránh thiên 

tai.   

Theo đó tiến tới xây dựng mô hình ứng phó BĐKH cho HS THCS theo hướng 

nâng cao năng lực ứng phó BĐKH phù hợp thực tiễn địa phương. Bao gồm tích hợp 

giảng dạy trong các môn học những nội dung về BĐKH, giảm nhẹ BĐKH gắn với 

hành động thực tiễn, tăng cường thực hành … ; Phát triển các kỹ năng liên quan đến 
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năng lực như kỹ năng bơi lội, phòng chống đuối nước, sơ cứu đuối nước, sử dụng 

thuyền bè, áo phao; ứng phó hạn hán, ngập mặn, giông lốc, xoáy. Việc xây dựng và 

triển khai mô hình GDKNS ứng phó với BĐKH …cho HS THCS trên địa bàn tỉnh Sóc 

sẽ có không ít khó khăn khi thực hiện nhưng đây là việc rất cần thiết và hữu ích trước 

những tác động tiêu cực của BĐKH, phù hợp với những chỉ đạo của Bộ GD&ĐT, Sở 

GD&ĐT Sóc Trăng. Để thực hiện mô hình có hiệu quả và thành công như mong đợi 

cần sự phối hợp và nổ lực rất lớn từ phía GV, HS cùng với sự hỗ trợ của phụ huynh, 

chỉ đạo của Phòng GD&ĐT và BGH nhà trường THCS. Nếu khả thi có thể triển khai 

cho các địa phương trên toàn tỉnh Sóc Trăng và các tỉnh khác có đặc điểm tự nhiên 

tương tự. 

2.4. Một số giải pháp GDBĐKH cho HS THCS ở Sóc Trăng 

1/ Để GDKNS ứng phó BĐKH có hiệu quả phải xem đây là nhiệm vụ của tất cả 

mọi người, trong đó GV đóng vai trò quan trọng. Đặc biệt cần có tài liệu hỗ trợ học 

tập, giảng dạy cho GV, HS, cung cấp trang thiết bị dạy học phù hợp và thiết thực nhằm 

đáp ứng yêu cầu giáo dục có hiệu quả BĐKH cho HS; Tập huấn cho GV về các kiến 

thức KNS, KN ứng phó BĐKH, các giải pháp phòng-chống thiên tai, phương pháp 

PPDH tích hợp giúp GV tự tin trong thể hiện vai trò của mình. 

2/ GV linh hoạt, mềm dẻo trong lồng ghép nội dung GDBĐKH sao cho phù hợp 

những diễn biến BĐKH tại Sóc Trăng nói chung và một số địa phương ven biển nói 

riêng. Xây dựng kế hoạch GDBĐKH theo tổ-khối, có tiến hành kiểm tra, đánh giá nội 

dung GDBĐKH. 

3/ Sở GD&ĐT phối hợp với các trường THCS xã hội hóa trong xây dựng hồ bơi 

tại địa phương nhất là các huyện bị ngập úng thường xuyên để phổ cập bơi cho HS có 

hiệu quả. Ở một số địa phương ngập úng nặng, ven biển cần đưa ra tiêu chí HS phải 

phổ cập bơi 100%.  Đặc biệt cần quan tâm đến việc xây dựng trường học phù hợp điều 

kiện sông nước, sẵn sàng các phương tiện đi lại trên sông nước an toàn, thiết bị ứng cứ 

kịp thời khi gặp thiên tai nhất là Cù Lao Dung, Vĩnh Châu, Trần Đề, Long Phú, Kế 

Sách… 

4/ Tăng cường vai trò của cán bộ quản lý từ trường THCS đến Phòng GD&ĐT, 

Sở GD&ĐT để thống nhất chỉ đạo trong việc xây dựng kế hoạch, chương trình 

GDBĐKH sao cho phù hợp thực tiễn địa phương.. 

5/ Tổ chức cho HS tham quan thực tế tại địa phương đang sinh sống; tham gia 

trực tiếp một số hoạt động tại địa phương về ứng phó BĐKH như trồng cây ven biển; 

tham dự hoạt động diễn tập tại trường, lớp, địa phương về các kỹ năng ứng phó 

BĐKH : bơi lội, ứng cứu trong nước… giúp HS hiểu rõ và có hành động thực tiễn. 

6/ Xác định các thiên tai chính tại địa phương để có hình thành và phát triển các 

kỹ năng nền tảng phù hợp thực tiễn từng địa phương. Chẳng hạn ngập úng sẽ phổ biến 

do đó cần có kỹ năng và kỹ thuật bơi lội, ứng cứu trong nước; các hiện tượng giông, 

lốc xoáy thường xảy ra vào mùa mưa có thể giúp HS tiếp cận với cách ứng phó với 

chúng. Sau đó là các kỹ năng về sử dụng thiết bị điện an toàn trong mưa, lũ, sử dụng 
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tiết kiệm năng lượg, xử lý rác thải trong sinh hoạt, trường học để đảm bảo vệ sinh môi 

trường…. 

7/ Tác giả nhận thấy rằng tích hợp GDBĐKH trong các môn học hiện nay ở các 

môn học chủ yếu ở dạng liên hệ là chính, do đó tác giả cho rằng nên tích hợp 

GDBĐKH trong một môn học theo chủ điểm sẽ thuận lợi và phù hợp với HS THCS tại 

một số địa phương của tỉnh. Theo hướng đổi mới giáo dục sau 2018 tác giả nhận thấy 

sẽ phải tiến tới vào tích hợp liên môn, đa môn sẽ góp phần giảm tải cho HS và hiệu 

quả hơn. 

8/ Tăng cường các hoạt động ngoại khóa liên môn, kết hợp các chủ đề chủ điểm 

tháng của nhà trường một cách linh hoạt với mục đích thay đổi hành vi, nếp sống phù 

hợp thực tiễn nhằm đảm bảo tránh các tai nạn thương tích trong cuộc sống, đuối nước, 

biết ứng cứu trong nước… và đặc biệt có hành động cụ thể trong ứng phó BĐKH tại 

địa phương đang sinh sống. Có thể có các hoạt động ngoại khóa dưới hình thức phong 

phú như tổ chức thi tìm hiểu về môi trường, thi vẽ tranh, trồng cây xanh, lao động dọn 

dẹp vệ sinh khuôn viên nhà trường, tổ chức các câu lạc bộ, hội thảo, dã ngoại, đố vui, 

hát múa kể chuyện về môi trường, BĐKH…  

2.5. Kết luận 

 Trên cơ sở thực tiễn của địa phương cho chúng ta nhìn nhận một cách khách 

quan vấn đề GDĐKH trong các trường THCS ở Sóc Trăng. Từ đó thấy sự cần thiết của 

việc đổi mới nội dung, phương thức GDBĐKH cho HS sao cho phù hợp với những tác 

động của BĐKH tại địa phương. Phải tạo được điều kiện cho các em trải nghiệm thực 

tế để có khả năng đương đầu một cách hiệu quả với những tác động tiêu cực của 

BĐKH. Nội dung, phương thức GDBĐKH cho HS THCS sẽ thay đổi sao cho phù hợp 

thực tiễn BĐKH ở địa phương và những chỉ đạo của ngành GD trong thời gian tới.  

 

 

GIẢI THÍCH THUẬT NGỮ 

1. Các biện pháp thích ứng tối cần thiết là các có thể thiệp đòi hỏi phải được thực 

hiện trong điều kiện khí hậu hiện tại (tức là trong điều kiện chưa có BĐKH) nhằm đáp 

ứng các tiêu chuẩn có thể chấp nhận được về chống chịu với BĐKH. 

2. Biến đổi khí hậu: được dùng để chỉ những thay đổi của khí hậu vượt ra khỏi trạng 

thái trung bình đã được duy trì trong một khoảng thời gian dài, thường là một vài thập 

kỉ hoặc dài hơn. BĐKH có thể là do các quá trình tự nhiên bên trong hoặc các tác động 

bên ngoài, hoặc do hoạt động của con người làm thay đổi thành phần của khí quyển 

hay trong khai thác sử dụng đất. 

3. Dao động khí hậu là sự dao động xung quanh giá trị trung bình của khí hậu trên 

quy mô thời gian, không gian đủ dài so với hiện tượng thời tiết riêng lẻ. Ví dụ về dao 

động khí hậu như hạn hán, lũ lụt kéo dài và các điều kiện khác do chu kỳ ElNino và La 

Nina gây ra 
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4. Đánh giá thích ứng với BĐKH là việc xác định và đánh giá các giải pháp thích ứng 

với BĐKH theo các tiêu chí như tính khả dụng, lợi ích, chi phí, hiệu quả, hiệu suất và 

tính khả thi. 

5. Giảm nhẹ: Là khung khái niệm về các nhân tố cần được cân nhắc các khả năng để 

giảm thiểu tối rủi ro đa tình trạng dễ bị tổn thương và rủi ro thiên tai trong xã hội, 

tránh hay hạn chế (giảm thiên tai nhẹ và phòng ngừa) các tác động bất lợi trong bối 

cảnh phát triển bền vững 

6. Giảm nhẹ BĐKH là các hoạt động nhằm giảm mức độ hoặc cường độ phát thải khí 

nhà kính. 

7. Giảm nhẹ rủi ro trong thiên tai: là biện pháp và hành động được triển khai trước 

khi thảm hoạ xẩy ra nhằm giảm thiểu rủi ro, thiệt hại đến tính mạng, tài sản, kinh tế, xã 

hội và môi trường (ActionAid Vietnam 2005). Mục đích của giảm nhẹ rủi ro trong 

thảm họa là giảm nhẹ tác động của hiểm hoạ, giảm bớt tình trạng dễ bị tổn thương và 

tăng cường khả năng ứng phó của cộng đồng.  

8. El Nino, La Nina, ENSO: Vào những khoảng thời gian không đều đặn, nhưng nhìn 

chung vào khoảng bốn năm một lần, nhiệt độ bề mặt nước biển phía đông và trung tâm 

xích đạo Thái Bình Dương lại nóng lên trên diện rộng. Sự nóng lên đó thường kéo dài 

khoảng một năm, được gọi là hiện tượng El Nino (tên này có nghĩa là “ Đứa con của 

Chúa”, do hiện tượng này thường xảy ra vào mùa Giáng sinh ngoài khơi Nam Mỹ, kéo 

dài và mạnh lên khi hiện tượng El Nino trên toàn Thái Bình Dương xảy ra).El Nino có 

thể được coi như pha nóng lên của dao động khí hậu. Trong pha lạnh đi, gọi 

là La  Nina, nhiệt độ bề mặt biển Thái Bình Dương xích đạo lạnh đi so với bình 

thường. Nhiệt độ bề mặt biển đi đôi với sự dịch chuyển lan rộng trong khí quyển về 

gió, mưa v.v… Dao động nam là để chỉ những biến đổi áp suất  bề mặt vùng nhiệt đới 

đi kèm chu trình EL Nino/La Nina. Các hiện tượng này bao gồm sự tương tác mạnh 

giữa đại dương và khí quyển, và thuật ngữ ENSO (El Nino/Shouthem Osciliation) 

thường được dùng để chỉ một hiện tượng tổng thể. Ở khu vực Thái Bình Dương, chu 

trình ENSO sinh ra những biến đổi lớn, rõ ràng trong các dòng hải lưu vùng nhiệt đới, 

nhiệt độ, gió tín phong, các khu vực mưa v.v.. Thông qua các mối liên hệ xa trong khí 

quyển, ENSO cũng ảnh hưởng đến khí hậu theo mùa ở nhiều khu vực khác trên toàn 

cầu. 

9. Hoạt động ưu tiên là những hoạt động cấp bách mà nếu trì hoãn thực hiện sẽ làm 

gia tăng tính dễ bị tổn thương hoặc sẽ tiêu tốn nhiều chi phí hơn về sau này. 

10. Hiểm họa là sự kiện, vật chất, hoạt động của con người hay điều kiện nguy hiểm 

có thể gây ra các tổn thất về tính mạng, thương tích, ảnh hưởng khác đến sức khỏe, 

thiệt hại tài sản, sinh kế và dịch vụ, gây gián đoạn các hoạt động kinh tế - xã hội hoặc 

tàn phá môi trường. 

11. Kịch bản biến đổi khí hậu là giả định có cơ sở khoa học và tính tin cậy về sự tiến 

triển trong tương lai của các mối quan hệ giữa kinh tế - xã hội, thu nhập bình quân 

GDP, phát thải khí nhà kính, biến đổi khí hậu và mực nước biển dâng. Lưu ý rằng, 
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kịch bản biến đổi khí hậu khác với dự báo thời tiết và dự báo khí hậu là nó đưa ra quan 

điểm về mối ràng buộc giữa phát triển và hành động. 

12. Khả năng dễ bị tổn thương do tác động của BĐKH là mức độ mà một hệ thống 

(tự nhiên, xã hội, kinh tế) có thể bị tổn thương do BĐKH, hoặc không có khả năng 

thích ứng với những tác động bất lợi của BĐKH, kể cả biến đổi tự nhiên và cực trị.  

13. Khả năng chống đỡ và phục hồi là khả năng của một cộng đồng để chống lại, 

ứng xử và phục hồi từ những tác động của hiểm họa một cách kịp thời và hiệu quả, bảo 

tồn và phục hồi cấu trúc, chức năng và đặc điểm cơ bản, thiết yếu. 

Khả năng chống đỡ và phục hồi là một khái niệm quen thuộc trong bối cảnh 

giảm nhẹ rủi ro thiên tai (DRR) và ngày càng được thảo luận nhiều trong các vấn đề 

thích ứng. Một cộng đồng có khả năng chống đỡ và phục hồi là một cộng đồng có khả 

năng phù hợp để quản lý những hiểm họa nhằm giảm thiểu những tác động của chúng 

và hoặc để khắc phục nhanh chóng từ bất cứ tác động tiêu cực nào, để từ đó đạt đến 

một trạng thái tương tự hoặc tốt hơn trước khi hiểm họa xảy ra. Có nhiều mối liên kết 

chặt chẽ giữa khả năng chống đỡ và phục hồi với năng lực thích ứng, do đó, khả năng 

chống đỡ và phục hồi cũng khác nhau rất nhiều giữa các nhóm khác nhau trong cộng 

đồng. 

14. Khí hậu là tổng hợp của thời tiết được đặc trưng bởi các trị số thống kê (trung 

bình, xác suất các cực trị v.v..) của các yếu tố khí tượng biến động trong một khu vực 

địa lý. Thời kỳ trung bình thường là vài thập kỷ. Định nghĩa chính thức của Tổ chức 

Khí tượng thế giới (WMO) là “Tổng hợp các điều kiện thời tiết ở một khu vực nhất 

định đặc trưng bởi thống kê dài hạn các biến số của trạng thái khí quyển ở khu vực 

đó”. 

15. Năng lực thích ứng là năng lực tự điều chỉnh của một hệ thống trước hiện tượng 

BĐKH (bao gồm cả những diễn biến thông thường và hiện tượng khí hậu cực đoan) để 

giảm nhẹ những thiệt hại có thể có, tận dụng những cơ hội mà nó mang lại và để đối 

phó với hậu quả. 

16. Năng lực ứng phó với BĐKH là tổng hợp các nguồn lực, điểm mạnh, đặc tính sẵn 

có trong cộng đồng, tổ chức, xã hội có thể được sử dụng nhằm đạt được các mục tiêu 

chung 

17. Năng lực đối phó là những phương tiện mà con người hay tổ chức sử dụng nguồn 

lực và khả năng có sẵn để đối mặt với những bất lợi của hậu quả có thể dẫn đến thảm 

họa. 

18. Nước biển dâng là sự dâng mức nước biển của đại dương trên toàn cầu, trong đó 

không bao gồm triều, nước dâng do bão… Nước biển dâng tại một vị trí nào đó có thể 

cao hơn hoặc thấp hơn so với trung bình toàn cầu vì có sự khác nhau về nhiệt độ của 

đại dương và các yếu tố khác. 

19. Tích hợp vấn đề biến đổi khí hậu vào các kế hoạch phát triển của ngành là 

hoạt động điều chỉnh, bổ sung kế hoạch phát triển đó, bao gồm chủ trương, chính sách, 

cơ chế, tổ chức có liên quan đến việc thực hiện kế hoạch phát triển cho phù hợp với xu 
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thế BĐKH, các hiện tượng khí hậu cực đoan và những tác động trước mắt và lâu dài 

của chúng đối với kế hoạch phát triển. 

20. Thảm họa là khi hiểm họa xảy ra làm gián đoạn nghiêm trọng các hoạt động của 

một cộng đồng dân cư, gây ra những tổn thất và mất mát về tính mạng, tài sản, kinh tế 

và môi trường mà cộng đồng đó không có đủ khả năng chống đỡ. 

21. Thích ứng với BĐKH là sự điều chỉnh hệ thống tự nhiên hoặc con người đối với 

hoàn cảnh hoặc môi trường thay đổi, nhằm mục đích giảm khả năng bị tổn thương do 

dao động và biến đối khí hậu hiện hữu hoặc tiềm tàng và tận dụng các cơ hội do nó 

mang lại. 

22. Thời tiết là trạng thái khí quyển tại một địa điểm nhất định được xác định bằng tổ 

hợp các yếu tố: Nhiệt độ, áp suất, độ ẩm, tốc độ gió, mưa… 

23. Ứng phó với BĐKH là các hoạt động của con người nhằm thích ứng và giảm nhẹ 

BĐKH. 
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