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Hàn Quốc, Quá khứ và
Hiện tại
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ODA Nô ng nghiệp của Hàn Quốc
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Các trường hợp tại châu
Phi và châu Á
Chương trình Nô ng
nghiệp Mới
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Nước nhỏ
222.154 km2 (Hàn Quốc: khoảng 45%)
Khoảng 67% diện tích là đồi và núi
Diện tích(000km2)
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Những thay đổi


Công nghiệp hóa và mở rộng kinh tế nhanh chưa
từng có

GNI Tăng trưởng (%)
Xuất khẩu (tỷ US$)
Đầu người GNI (US$)
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Nông nghiệp tại Hàn Quốc


Tỷ trọng trong kinh tế quốc dân đang giảm xuống
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Tổng diện tích gieo trồng bị giảm do đô thị hóa




Số lượng nông hộ đang giảm rất nhanh




(1970) 2.3 triệu ha → (2012) 1.73 triệu ha

(1970) 2,480 nghìn → (2012) 1,151 nghìn

Do vậy, quy mô canh tác trung bình tăng lên


(1970) 0.93 ha → (2012) 1.5



Những thách thức
 Giảm

khả năng tự túc

 Lúa 94%, Lúa mỳ 0.4%, Ngô 0.9%,
Đ/tương 7.1%
 X/khẩu trung bình năm 15 triệu M/T

 Thu

nhập nông thôn thấp
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 Nông dân thu nhập bằng 65% thu nhập lao động
đô thị
* Một phần do người già trong nông nghiệp
Thu nhập tương
đối

Nông thôn,
65
Đô thị, 100

 Chậm

chuyển đổi theo thế hệ

 % của 65+ theo nông hộ

 4.9 (‘70), 11.5 (‘90), 35.6 (‘12)
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Các công nghệ đổi mới chủ yếu trong nông
nghiệp
Đổi mới
giống

Công nghệ tạo giống lúa, lúa năng suất cao và hoa quả, canh tác lúa bền
vững, quản lý cỏ và sâu bệnh, sản xuất khoai tây giống, sản xuất giống
rau, che phủ bằng chất dẻo (vinyl), kiểm soát tăng trưởng, tưới nhỏ giọt,
canh tác mô.

Vật nuôi

Thụ tinh nhân tạo, vắt sữa tự động, giống hỗn hợp, làm lạnh sữa vệ sinh.

Máy móc và
thiết bị

Máy xới, máy thu hoạch lúa, máy cày đa chức năng, hệ thống xay lúa,
máy gieo lúa, xi lô đóngkiện, bột diệt sâu hại (pesticide power
applicator), hệ thống kiểm soát nhà kính tự động, bơm nước.

Kiểm soát
đất

Á p dụng hóa chất có kiểm soát, cải tạo đất, kiểm soát nước cho lúa.

Sản phẩm
mới

Cà chua anh đào, phong lan, quả kiwi, xương rồng, gà giò, nấm, các loại
rau phương Tây, sản phẩm hữu cơ, rau nhà kính, rau cao nguyên, sản
phẩm sữa, nước ép.

Sản xuất
phân phối

Hệ thống dây chuyền lạnh, mã vạch, đóng gói tự động, lựa chọn và phân
loại (phương pháp không phân hủy (non-destructive method)



Hàn Quốc, thành viên thứ 24 của DAC từ
năm 2010


Là nước duy nhất trên thế giới chuyển vai trò từ
nhận tài trợ sang viện trợ
 Nhận tổng số 13 tỷ US$ (1945 ~ cuối những năm 1990)
 Cung cấp 5.8 tỷ US$ từ 1987



Chuyển đổi thành công từ bên nhận viện trợ trở
thành nhà tài trợ

Là thành viên có trách nhiệm đối với sự
thịnh vượng toàn cầu



Số lượng ODA
$



31/người theo $128/người(2012)

ODA / GNI (%)
Year

06

07

08

09
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11

12

DAC
B/quân

0.31

0.28

0.30

0.31

0.32

0.31

0.29

Hàn
quốc

0.05

0.07

0.09

0.1

0.12

0.12

0.14

☞ Mục tiêu: ODA tăng 0.25% của GNI tới 2015
(khoảng hơn 3 tỷ US$)



ODA song phương theo châu lục (‘10)
 Châu

Á 65.3% (81% trong ‘05)
 Châu Phi 19% (13.3% trong ‘05)


ODA song phương theo nhóm các quốc
gia (‘10)
phát triển 28%
 Thu nhập thấp khác 12.9%
 Thu nhập Trung bình/Thấp 47.9%
 Kém

Các cơ quan liên
quan

Bộ Ngoại giao

Bộ Chiến lược và
Tài chính

Cơ quan thực hiện

Dạng hợp tác

Cơ quan Hợp tác
Quốc tế Hàn quốc
(KOICA)

Viện trợ không
hoàn lại và hợp
tác kỹ thuật

Ngân hàng Xuất –
Nhập khẩu Hàn
quốc

Viện trợ song
phương
Vay EDCF

Đóng góp cho các
tổ chức quốc tế

Bộ Chiến lược và
Tài chính

Quyên góp cho
các thể chế quốc
tế

& Các Bộ khác *

Vay

ODA

Bộ Ngoại giao

MAFRA

Viện trợ
không
hoàn lại

Viện trợ đa
phương

Viện trợ Đa
phương và Song
phương

* MAFRA và các Bộ khác đóng góp khoảng 26% tổng số ODA viện trợ
(‘10)



Điều phối liên bộ
 Ủy

ban về Hợp tác Phát triển Quốc tế (CIDC)

 Thủ tướng là Chủ tịch

 Đảm

bảo sự điều phối và gắn kết của các bên

 Chiến lược Đối tác Quốc gia (CPS) được kết hợp
trong tiến trình



Tầm quan trọng của phát triển nông nghiệp và
nông thôn trong các nước đang phát triển





Chiếm 2/3 công việc và 3/4 dân số của các nước này
Phát triển tự lực, được duy trì đối nghịch với “mặt nạ
oxy”
Một trong năm lĩnh vực quan trọng trong ODA Hàn quốc
* Giáo dục, y tế, quản lý công, công nghiệp và năng
lượng (giới và môi trường là các lĩnh vực đan xen)



Kết cấu


Hội đồng Hợp tác Nông nghiệp Toàn cầu trong
MAFRA

 Thứ trưởng là Chủ tịch
 Điều phối các dự án ODA nông nghiệp do các tổ chức
thành viên thực hiện



Trung tâm Đối tác Nông nghiệp Quốc tế (CIAP)
trong KREI*
* Viện Kinh tế Nông nghiệp Hàn quốc
(là một viện nghiên cứu của chính phủ)

 Là cơ quan quản lý KAPEX*

* Kinh nghiệm Chính sách Nông nghiệp của Hàn quốc



Thực hiện KAPEX
MAFRA
(Hội đồng Hợp tác Nông
nghiệp Toàn cầu)

KREI

Cục Nông nghiệp

(Trung tâm Đối tác Nông nghiệp
Quốc tế)

(Quốc gia Đối tác)

Các tổ chức
thành viên
thuộc Chính
phủ

Các tổ chức công
khác
(tập đoàn, viện)

Các tổ chức thực hiện

Các tổ chức tư
nhân
(đại học, viện)

Lựa chọn
lĩnh vực

Đào tạo

Xác định vấn
đề

Điều tra

Các nhu cầu phát
triển

Xác định ưu
tiên

Hình thành Kế hoạch
hành động

Thực hiện

Phê duyệt

Giám sát, đánh giá

Phản hồi

Nguồn lực

Vùng phải có
nguồn lực thích
hợp để thể hiện
hiệu quả trình diễn
của phát triển
nông thôn

Khả năng chịu
đựng

Con người cần có
khả năng về kinh
tế để đóng góp
cho dự án

Sự lãnh đạo

Người lãnh đạo
phải có nhiệt tình
về cải thiện làng
và có vai trò
trong khởi xướng
và hướng dẫn
thảo luận

Các thể chế

Phải có cơ chế
thuận lợi, tổ chức
tự chủ, truyền
thống hợp tác

Lồng ghép

Có khả năng
lồng ghép dự án
theo các mức độ
khác nhau với các
cơ quan điều phối

Địa lý

Các nhà gần nhau
về không gian, các
cộng đồng cùng
thuộc đơn vị
hành chính



Vì sao chúng ta cần điều tra?


Để biết hiện trạng làng và con người



Để xác định nhu cầu phát triển của cán bộ và nhân
dân địa phương



Để thu hút sự chú ý của nhân dân và các lợi ích trong
dự án



Để đảm bảo người dân cần đóng góp để dự án thành

công



Nhu cầu phát triển theo các lãnh đạo địa phương


Nhu cầu cho nhiều làng/thôn

 Các đường liên thôn, trường học, thủy lợi



Nhu cầu phát triển theo các lãnh đạo làng


Nhu cầu có liên quan cuộc sống cộng đồng

 Trung tâm cộng đồng, nhà trẻ, trạm biến thế



Nhu cầu phát triển theo người dân trong làng


Nhu cầu có liên quan các thành viên gia đình và hộ

 Vay lãi suất thấp, bơm nước



Công nghệ nông nghiệp chia sẻ cho
Mozambique (‘09~’11)
* Nông nghiệp: 70% dân số, 30% GDP
* Sản xuất theo ha: ngô 0.9 M/T, lúa 1 M/T


Xây dựng hệ thống khuyến công

 Các trang trại trình diễn áp dụng công nghệ mới
 Tư vấn tại chỗ của các chuyên gia
 Đào tạo nông dân để thực hành
 Thiết bị cho đào tạo công nghệ
 Cung cấp các máy móc và công cụ nông nghiệp nhỏ
* Dự án được MAFRA hỗ trợ và do nhóm các chuyên gia thực
hiện, KDS (Viện Chiến lược Phát triển của Hàn Quốc)

Chính quyền Trung ương,
Tỉnh

Viện Nghiên cứu Quốc gia và Công,
Đại học,
Các Tổ chức Nông dân

Hỗ trợ Hành chính

Công nghệ, Thông tin
Huyện
Văn phòng Khuyến nông

Trung tâm Đào tạo
Công nghệ Nông nghiệp
• Nâng cao năng lực cán bộ

khuyến nông
• Giáo dục về công nghệ nông
nghiệp và thông tin
• Thay đổi nhận thức và hành
vi đối với công nghệ nông
nghiệp

Trang trại Trình diễn
Công nghệ Mới
• Thử nghiệm các kỹ thuật
mới
• Địa điểm đào tạo tại chỗ
cho nông dân
• Trình diễn vận hành máy
nông nghiệp

Á p dụng thành tựu cho các
trang trại và nông dân khác

Mô hình Nông dân
• Á p dụng các công nghệ mới
• Chia sẻ kiến thức về các
trường hợp thành công &
phổ biến công nghệ
• An ninh và cung cấp giống
có chất lượng cho các nông
dân khác



Phát triển nông thôn cho Cộng hòa Dân
chủ Congo (‘10~’12)
 Nền

kinh tế nghèo đói

 GDP theo đầu người $150 (’08)
* Quốc gia kém phát triển nhất theo t/chuẩn UN

 Sản

lượng nông nghiệp thấp

 Sản xuất ngũ cốc 773kg/ha (‘07)

 Những

tiềm năng phát triển

 Nội chiến sắp kết thúc
 Nguồn lực tự nhiên và con người giàu có

 Tăng

thu nhập

 Canh tác, trang trại trình diễn, công cụ và thiết bị
canh tác

 Cải

thiện điều kiện sống

 Nhà vệ sinh, nước uống, đường thôn, nhà cộng
đồng

 Nâng

cao năng lực cho phát triển bền vững

 Các tổ chức thôn, quản lý tài chính viHạ KRC
mô
tầng cơ

* Chọn các thôn mục tiêu có tiến bộ (gần Kinshasa).
sở

RDA
Công nghệ
nông nghiệp

KREI
Điều phối
MAFRA
Tài trợ



Mạng lưới hợp tác công nghệ nông nghiệp tại châu
Á và châu Phi (‘09~)


Sáng kiến Hợp tác Nông nghiệp & Lương thực châu Á
gồm 12 quốc gia châu Á

 Các dự án chia sẻ công nghệ
 Mạng lưới thông tin nông nghiệp

* Sáng kiến tương tự với các quốc gia châu Phi đang trên đà phát
triển



“Trung tâm Phát triển Công nghệ Nông nghiệp Hải
ngoại”

 20 trung tâm tới năm 2012*

* Việt Nam, Myanmar, Uzbekistan, Kenya, Paraguay, Brazil,
Cambodia, D.R.Congo, v.v.v.

 Chia sẻ công nghệ nông nghiệp theo yêu cầu

* Do Cơ quan Quản lý Phát triển Nông thôn (RDA)-thành viên
chính phủ thực hiện



Chia sẻ công nghệ phòng chống cúm gia cầm
và kiểm soát vệ sinh cho vật nuôi của các
quốc gia ASEAN* (‘07~)
* Do Cơ quan Dịch vụ Kiểm dịch & Nghiên cứu Thú y Quốc gia
(NVRQS) thực hiện
* ASEAN: Brunei, Cambodia, Indonesia, Laos, Malaysia,
Myanmar, the Philippines, Singapore, Thailand, Việt Nam

Đào tạo kỹ thuật viên chẩn đoán AI
 Cung cấp dụng cụ chẩn đoán
 Cử chuyên gia
 Seminar về quản lý vệ sinh cho các sản phẩm vật
nuôi




Các dự án trồng rừng tại Mongolia, Myanmar, Indonesia, và
Trung Quốc
* Do Cơ quan Dịch vụ Lâm nghiệp Hàn quốc-thành viên chính phủ thực hiện


Trồng rừng “Vành đai Xanh” cho Mongolia (‘07~’16)



Hỗ trợ các Tổ chức phi Chính phủ ở Nội Mông (Trung Quốc)



Tái trồng rừng tại Indonesia(‘08~’13)



Trồng rừng vùng khô hạn tại Myanmar (‘08~’10)



Nâng cao năng lực ứng phó biến đổi khí hậu tại (‘08~’13)

 Trồng rừng, chăm sóc cây non, cùng nghiên cứu, đào tạo

 Trồng rừng ngăn chặn sa mạc hóa
 Trao đổi sinh viên tình nguyện

 Phân phối giống có chất lượng, rừng thí điểm
 Chia sẻ công nghệ và hội thảo
 Trồng rừng tại di sản văn hóa (Bagan) và các vùng bị tàn phá
 Đào tạo cán bộ, cử chuyên gia ngắn hạn

 Nghiên cứu chung về nghiên cứu khả thi và quy hoạch cơ bản
 Các hội thảo quốc tế chuyên đề



Hiện đại hóa nông nghiệp cho Angola
(‘06~’13)
* Do Cơ quan Tài trợ Hợp tác Phát triển và Kinh tế (EDCF)
của EXIM Bank Hàn Quốc tài trợ, và do Tổng công ty
Cộng đồng Nông thôn Hàn Quốc thực hiện
 Giai

đoạn đầu tiên (‘06~’09)

 Giai

đoạn hai (‘10~’13)

 Trạm bơm
 Kênh tưới

 Canh tác đất (200 hectare)
 Hướng dẫn xây dựng hệ thống canh tác

Hợp đồng

Công ty tư
nhân

Đặt mua

Công
nghệ

Hợp tác

Cơ quan thực
hiện

Đề xuất

Phương tiện và Công
nghệ.
• Phương tiện, khác
• Đào tạo

Nông dân
(HĐ canh
tác)
Công nghệ
Giống

Tổ chức thực
hiện

Tài trợ

Chính phủ Hàn
quốc

Ủy ban tư
vấn
Hệ thống hợp tác

Chính phủ



Lợi thế
 Đồng

cảm: ở vị trí biết rõ hơn nhu cầu của
người nghèo
* “Người quả phụ biết rõ hơn những khó khăn của quả
phụ.”

 Nguồn

lực: công nghệ và con người

 Tầm quan trọng của công nghệ nông nghiệp kể từ
“Cách mạng Xanh” những năm ’70 (sản xuất lúa
năng suất cao)

 “Đối

tác trong phát triển” hơn là quan hệ nhà
tài trợ-hưởng lợi



Những bất lợi
 Người

mới đến trong nhóm các nhà tài trợ: nhiều
kinh nghiệm phát triển đòi hỏi các ứng dụng
trong nước

 Tương đối mới đối với Tây Á

châu Phi và, Latin

America
 Cần thu được các kinh nghiệm viện trợ
 Ngân sách ODA
* $1.58 tỷ (‘12)

vẫn còn nhỏ *

 “Tập trung vào “các nước đối tác và các lĩnh vực” và
điều phối với các nhà tài trợ khác là cần thiết



Tình hình chung


Mở rộng theo số lượng



Mở rộng theo vùng

 ODA Hàn Quốc được mở rộng hơn 3 lần tới năm 2015
 Có nhiều sự tham gia của chính phủ tại châu Phi như
dự kiến

* Sáng kiến về Phát triển châu Phi, KOAFEC (Hội nghị Hợp
tác Kinh tế Hàn Quốc – châu Phi), Diễn đàn Hàn Quốcchâu Phi


Tái cấu trúc về tổ chức

 ODA được điều phối và phối hợp trong các cơ quan
công
 Các chiến lược hỗ trợ thống nhất cho các quốc gia ưu
tiên đang tiến triển



ODA về nông nghiệp
gia có hệ thống trong các vấn đề an
ninh toàn cầu

 Tham

 Nâng cao sản xuất dài hạn nhằm duy trì an ninh
lương thực cho các nước kém phát triển
* “Dạy cách bắt cá”

 Tham dự tích cực trong viện trợ lương thực khẩn
cấp



Giới thiệu một mô hình mới về phát triển nông
thôn “Saemaul Undong (phong trào làng mới)” của Hàn
Quốc*
* Một chiến lược phát triển nông thôn tổng hợp được thực hiện
từ những năm 1970 trên cả nước dưới sự lãnh đạo quốc gia
mạnh mẽ

 Tăng thu nhập từ nông nghiệp

 Đầu vào (giống năng suất cao, công cụ, v.v.v), thủy lợi, chế
biến và bảo quản, marketing, v.v.v

 Tạo các nguồn thu phi nông nghiệp

 Đào tạo nghề, công nghiệp nông thôn, du lịch nông thôn
 Cải thiện điều kiện sống
 Nước uống, nhà vệ sinh, bếp, trạm xá, nhà cộng đồng, v.v.v
 Đề cao tinh thần
 Tinh thần “có thể làm được”
 Tổ chức và huy động con người

(Những Kinh nghiệm Hàn Quốc về Chính sách
Nông nghiệp trong An ninh Lương thực)là một chương trình
nâng cao năng lực phát triển nông nghiệp và nông thôn tại các

nước đang phát triển, nhằm cải thiện an ninh lương thực của
họ bằng cách chia sẻ những chính sách nông nghiệp thành

công của Hàn Quốc.

Các hoạt động của

Nghiên cứu
chung/Điều tra
Chương trình
Đào tạo(Dài và
Ngắn hạn)

Hội thảo Chính
sách

Chủ đề của Chương trình KAPEX Program được quyết định dựa trên nhu cầu
của quốc gia đối tác và hai mươi Chương trình Hợp tác Nông nghiệp của
Hàn Quốc.



GẮN CHẶT với chính sách ODA quốc gia (tươngđồng với chương trình hợp tác ‘Mô
hình ODA Hàn quốc’)



Cố gắng TRÙNG KHỚP với chính sách hoặc chiến lược của quốc gia đối tác (thực hiện

đối thoại ưu tiên chính sách với các quan chức chính phủ của quốc gia đối tác theo chủ
đề)


Nhấn mạnh QUYỀN SỞ HỮU bằng cách giúp họ tìm ra giải pháp của riêng mình (đứng
đầu các cuộc điều tra chung, chuẩn bị dự thảo Kế hoạch Hành động, v.v.v)



Kết hợp CÓ HIỆU QUẢ các phương pháp khác nhau trong hợp tác kỹ thuật theo chủ đề
đã đồng thuận (nghiên cứu chung, đào tạo ngoài nước/trong nước, và hội thảo ngoài
nước/trong nước, và cùng có liên quan tới chủ đề khác)

 Đầu ra: Kết quả Nghiên cứu, Báo cáo Đào tạo, và Đề
xuất ODA
 Sản phẩm: Kế hoạch Hành động (đang xây dựng), Năng
lực được nâng cao



Mục tiêu:


Nâng cao hiểu biết về hợp tác xã nông nghiệp và năng lực phát triển chính sách cho các quan chức
Lào bằng cách chia sẻ những kinh nghiệm phát triển hợp tác xã nông nghiệp của Hàn Quốc



Giúp đỡ phát triển các hợp tác xã nông nghiệp tại CHDCND Lào và năng cao thu nhập nông thôn

thông qua lập ra kế hoạch phát triển cụ thể về thu thập ý tưởng từ các bài giảng, thăm quan thực địa và
thảo luận.


Thành phần: 10 quan chức của CHDCND Lào



Đoàn Nghiên cứu KAPEX (KREI, ĐHQG Seoul, MAF, DAEC, NAFRI )



Vùng thăm quan chính: MAF, các trang trại và thị trường bán buôn nông sản (tỉnh
Vientiane), chính quyến địa phương và trang trại (tỉnh Kham Mouan và Savannakhet),

chính quyền địa phương, trang trại và văn phòng kiểm dịch (tỉnh Champasak)


Nội dung điều tra


Hiểu biết về tổ chức của những nhà sản xuất thuộc Trung ương và địa phương.



Hiểu biết về tổ chức nhà phân phối và sản xuất trong các sản phẩm chính.



Quan sát tình hình nông nghiệp tài các tỉnh Vientiane, Kham Mouan, Savannakhet
và Champasak
MAF: Bộ Nông nghiệp và Lâm nghiệp
DAEC: Cục Khuyến nông và HTX
 NAFRI: Viện Quốc gia Nghiên cứu Nông nghiệp và Lâm
nghiệp





Địa điểm Tập huấn
 Địa điểm: Trung tâm Tập huấn Ban Keuan, Tỉnh Vientiane



Hội thảo Chính sách Trong nước


Tên Hội thảo : Hội thảo Trong nước KAPEX về Chia sẻ Kết quả của
Chương trình KAPEX



Participants: MAF, KOICA, JICA, ADB, CORD, DGRV, v.v.v.

Giám sát và Đánh giá


Tư vấn → Ng/cứu Khả thi → Hình thành và Thực hiện Dự án → Giám sát và Đánh giá → Phả
hồi

Diễn đàn Quốc tế Đối tác Nông nghiệp (FIAP)


Lần đầu tổ chức tại Hàn Quốc (3.28)



Đối tác giữa các ngành công và tư



Chia sẻ Thông tin (On- and Off-line) thông qua Hội nghị chuyên đề, Seminar, Newsletter, v.v.v.

Hệ thống Chia sẻ Thông tin Trực tuyến (“i-KAPEX”)


Trung tâm Thông tin về Hợp tác và Phát triển Nông nghiệp Quốc tế

Chương trình Mời 6 tháng (“KAPEX- Chương trình Mời”)
Mời một cá nhân có liên quan tới chủ đề đã chọn
Thăm quan, Bài giảng, Seminars, Trình bày, Báo cáo, v.v.v.
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Tình hình lương thực thế giới

Production and Consumption
©
(mil. ton, %)

2009/10(A) 2010/11(B) 2011/12(C)

C/B

C/A

production

2,241.51

2,197.05

2,300.38

4.7

2.6

consumption

2,202.62

2,229.86

2,295.91

3.0

4.2

trade

289.95

283.61

303.91

7.2

4.8

stock

491.63

457.87

462.34

1.0

-6.0

22.3

20.5

20.1

-0.4p

-2.2p

Stock ratio

data: USDA, World Agricultural Supply and Demand Estimates, WASDE-502, January 12, 2012

Sản lượng và tiêu thụ
©
(triệu. tấn, %)

2009/10(A) 2010/11(B) 2011/12(C)

C/B

C/A

Sản lượng

2,241.51

2,197.05

2,300.38

4.7

2.6

Tiêu thụ

2,202.62

2,229.86

2,295.91

3.0

4.2

Kinh doanh

289.95

283.61

303.91

7.2

4.8

Dự trữ

491.63

457.87

462.34

1.0

-6.0

22.3

20.5

20.1

-0.4p

-2.2p

Tỉ lệ dự trữ

Nguồn số liệu: USDA, Ước tính nhu cầu và cung ứng nông nghiệp thế giới, WASDE-502, 12/01/2012

WHEAT
(mil. ton, %)

2009/10(A) 2010/11(B) 2011/12(C)

C/B

C/A

production

685.44

651.14

694.64

6.7

1.3

consumption

648.12

654.46

694.35

6.1

7.1

trade

135.80

132.43

146.74

10.8

8.1

stock

202.14

196.74

197.03

0.1

-2.5

31.2

30.1

28.4

-1.7p

-2.8p

Stock ratio

Data : USDA, World Agricultural Supply and Demand Estimates, WASDE-502, January 12, 2012

Lúa mỳ
(triệu tấn, %)

2009/10(A) 2010/11(B) 2011/12(C)

C/B

C/A

Sản lượng

685.44

651.14

694.64

6.7

1.3

Tiêu thụ

648.12

654.46

694.35

6.1

7.1

Kinh doanh

135.80

132.43

146.74

10.8

8.1

Dự trữ

202.14

196.74

197.03

0.1

-2.5

31.2

30.1

28.4

-1.7p

-2.8p

Tỉ lệ dự trữ

Nguồn số liệu: USDA, Ước tính nhu cầu và cung ứng nông nghiệp thế giới, WASDE-502, 12/01/2012

WHEAT(2011, mil. ton)

EU-27
137

Russia
56

Canada

China
India

25

118

US
54

87

Australia

Argentina

30

15

Origin : Iraq

▶ World Production : 694 mil. ton

Lêa mỳ (2011, triệu tấn)

Liên minh Châu
Âu 27

Nga
56

Canada

Trung Quốc

137

25

118
Ấn

Độ

Mỹ
54

87

Úc

Ac-hen-ti-na

30

15

Nguồn : Iraq

▶ Sản lượng trên thế giới: 694 triệu tấn

RICE
(mil. ton, %)

2009/10(A) 2010/11(B) 2011/12(C)

C/B

C/A

production

440.52

449.30

463.31

3.1

5.2

consumption

437.89

445.78

457.85

2.7

4.6

trade

31.19

34.83

34.07

-2.1

9.2

stock

94.16

98.70

104.15

5.5

10.6

stock ratio

21.5

22.1

22.7

0.6p

1.2p

Data : USDA, World Agricultural Supply and Demand Estimates, WASDE-502, January 12, 2012

Lúa
(triệu tấn, %)

2009/10(A) 2010/11(B) 2011/12(C)

C/B

C/A

Sản lượng

440.52

449.30

463.31

3.1

5.2

Tiêu thụ

437.89

445.78

457.85

2.7

4.6

Kinh doanh

31.19

34.83

34.07

-2.1

9.2

Dự trữ

94.16

98.70

104.15

5.5

10.6

Tỉ lệ dự trữ

21.5

22.1

22.7

0.6p

1.2p

Nguồn số liệu: USDA, Ước tính nhu cầu và cung ứng nông nghiệp thế giới, WASDE-502, 12/01/2012

RICE (2011, mil. ton)
China
India

141

103

EU-27

US

2
Korea

Bangladash
49

Vietnam
Thailand
20

6

4.3

26
Indonesia
36

origin : south western China

▶ World Production : 463 mil. ton
15

Lêa (2011, triệu tấn)

Trung
Quốc-141
Ấn Độ

Liên minh
Châu Âu

103

Mỹ

2
Hàn Quốc

Bangladesh
Việt Nam

49
Thái Lan
20

6

4.3

26
Indonesia
36

Nguồn : Tây Nam trung quốc

▶ Sản lượng trên thế giới : 463 triệu tấn

MAIZE
( mil. ton, %)

2009/10(A) 2010/11(B) 2011/12(C)

C/B

C/A

Production

819.23

829.12

870.45

5.0

6.3

consumption

815.43

848.62

867.32

2.2

6.4

trade

96.82

91.35

96.97

6.2

0.2

stock

144.08

124.43

127.56

2.5

-11.5

17.7

14.7

14.7

0.0p

-3.0p

Stock ratio

data : USDA, World Agricultural Supply and Demand Estimates, WASDE-502, January 12, 2012

Ngô
( Triệu tấn, %)

2009/10(A) 2010/11(B) 2011/12(C)

C/B

C/A

Sản lượng

819.23

829.12

870.45

5.0

6.3

Tiêu thụ

815.43

848.62

867.32

2.2

6.4

Kinh doanh

96.82

91.35

96.97

6.2

0.2

Dự trữ

144.08

124.43

127.56

2.5

-11.5

17.7

14.7

14.7

0.0p

-3.0p

Tỉ lệ dự trữ

Nguồn số liệu: USDA, Ước tính nhu cầu và cung ứng nông nghiệp thế giới, WASDE-502, 12/01/2012

MAIZE(2011, mil. ton)
US
EU-27

Cjina

5

192

India
E-27
65

14

314

Korea
7.5

Mexico
19

Brasil
67

Argentina
22

Orogin : Mexico or Bolivia

▶ World Production : 870 mil. ton
19

*자료:USDA

Ngô (2011, triệu tấn)
Mỹ
Liên minh
Châu Âu-27

Trung
Quốc

5

192

Ấn Độ
E-27
65

14

314

Hàn Quốc
7.5

Mexico
19

Brazil
67

Argentina
22

Nguồn : Mexico hoặc Bolivia

▶ Sản lượng trên thế giới : 870 triệu tấn

*자료:USDA

SOYBEAN
(mil. ton, %)

2009/10(A) 2010/11(B) 2011/12(C)

C/B

C/A

Production

260.85

264.69

236.87

-10.5

-9.2

Consumptio
n

238.24

251.34

254.14

1.1

6.7

Trade

92.55

92.64

89.01

-4.0

-3.8

Stock

59.61

70.10

53.24

-24.1

-10.7

Stock ratio

25.0

27.9

20.9

-6.9p

-4.1p

Data : USDA, World Agricultural Supply and Demand Estimates, WASDE-502, January 12, 2012

Đậu tương
(triệu tấn, %)

2009/10(A) 2010/11(B) 2011/12(C)

C/B

C/A

Sản lượng

260.85

264.69

236.87

-10.5

-9.2

Tiêu thụ

238.24

251.34

254.14

1.1

6.7

Kinh doanh

92.55

92.64

89.01

-4.0

-3.8

Dự trữ

59.61

70.10

53.24

-24.1

-10.7

Tỉ lệ dự trữ

25.0

27.9

20.9

-6.9p

-4.1p

Nguồn số liệu: USDA, Ước tính nhu cầu và cung ứng nông nghiệp thế giới, WASDE-502, 12/01/2012

SOYBEAN (2011, mil. ton)
China

US

56

83

EU-27
11
India

Brasil

Korea

8

65

1.2
China
14

Argentina
43

Orogin : northern China

▶ World Production : 256 mil. ton
23

*자료:USDA

Đậu tương (2011, triệu tấn)
Trung Quốc

Mỹ

56

83

Liên minh
Châu Âu-27
11
Ấn Độ

Brazil

Hàn Quốc

8

65

1.2
Trung
Quốc
14

Ac-hen-ti-na
43

Nguồn : Phía bắc Trung Quốc

▶ Sản lượng trên thế giới : 256 triệu tấn

*자료:USDA

World Grain Balance (mil. ton)
2,500
2,500

2,000

Million Ton

Million Ton

2,000

1,500

1,000

1,500

stock
Stock
Stock
Prod.
Production
Production
Consumption
Consump.
Consumption

1,000

decrease

500

data : USDA “Grain: World Markets and Trade”

▶ Wheat, rice, and coarse grains
25

2010

2010
2005

2005
2000

2000
1995

1995
1990

1990
1985

1980

1985
1975

1980

0

1970

1975

0

1970

500

Cân đối ngũ cốc trên thế giới

(triệu tấn)

2,500
2,500

2,000

1,000

Million Ton

1,500

1,500

Dự trữ
Stock
Stock
Sản
lượng
Production
Production
Consumption
Tiêu
thụ.
Consumption

1,000

Tăng

500

2010
2010

2005
2005

2000

2000
1995

1995
1990

1990
1985

1985
1980

1980
1975

0

1970

0

1975

500
1970

Million Ton

2,000

Nguồn số liệu : USDA “Ngũ cốc: Thương mại và thị trường thế giới”

▶ Lúa mỳ, lúa, và hạt ngũ cốc

Factors increasing Production
harvest area
yield

(1970=100)
250

200

150

100

2010

2005

2000

1995

1990

1985

1980

1975

0

1970

50

data ：USDA “Grain: World Markets and Trade”
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Các nhân tố làm tăng năng suất
Diện tích thu hoạch

(1970=100)

Năng suất

250

200

150

100

2010

2005

2000

1995

1990

1985

1980

1975

0

1970

50

Nguồn số liệu ：USDA “lượng thực có hạt: Thi trường và thương mại thế giới ”

Global Increase of Input
(1970=100)
250

200
fertilizer

150

tractor
irrigated area

100

2000

1995

1990

1985

1980

1975

0

1970

50

Data : FAO “FAOSTAT”

note: ag. chemicals data not available

Sự tăng lên về đầu vào nông nghiệp trên toàn
cầu
(1970=100)
250

200
Phân bón
Máykéo
Diện tích
có tưới

150

100

2000

1995

1990

1985

1980

1975

0

1970

50

Nguồn : FAO “FAOSTAT”

Ghi chú: số liệu hóa chất trong nông nghiệp không có sẵn

World Population : Situation and Outlook

10,000
9,000
8,000
7,000
백
만
명

developed
other developing
India
China

6,000
5,000
4,000
3,000
2,000

Annual growth rate(%)
World

1960

1970

1980

1990

2000

2010

2020

2050

2045

2040

2035

2030

2025

2020

2015

2010

2005

2000

1995

1990

1985

1980

1975

1970

1965

1960

1955

0

1950

1,000

2030

2040

2050

1.8

2.2

1.7

1.7

104

1.2

1.0

0.8

0.6

0.4

China

1.7

2.4

1.9

1.5

1.0

0.7

0.5

0.1

▲0.1

▲0.3

India

2.2

2.3

2.2

2.1

1.9

1.4

1.1

0.8

0.5

0.3

other developing

2.4

2.6

2.5

2.4

2.0

1.7

1.5

1.2

1.0

0.7

deelped

1.2

1.6

0.1

0.6

0.4

0.2

0.1

0.0

▲0.1

▲0.1

*data : UN “World Population Prospects 2006”

Dân số trên thế giới: Tình hình và Triển vọng

10,000
9,000
8,000
7,000
Các nước phát triển
Đang phát triển khác
Ấn Độ
Trung Quốc

6,000

백
만
명

5,000
4,000
3,000
2,000

Tỉ lệ tăng trưởng
hàng năm (%)
Thế giới

1960

1970

1980

1990

2000

2010

2020

2050

2045

2040

2035

2030

2025

2020

2015

2010

2005

2000

1995

1990

1985

1980

1975

1970

1965

1960

1955

0

1950

1,000

2030

2040

2050

1.8

2.2

1.7

1.7
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Per capita food consumption(kg/year)
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Tiêu thụ lương thực trên đầu người (kg/năm)

ngườiconsumption(kg/year)
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Nguồn: FAO “FAOSTAT”

How much feedgrain do we need?
 To produce 1 kg of livestock products

【beef -11Kg】

【pork - 7Kg】

【chicken - 4Kg】

【egg - 3Kg】

data : MAFF(Ministy of Agriculture, Forestry and Fisheries, Government of Japan)

Chúng ta cần bao nhiêu lượng hạt ngũ cốc cho sản phẩm chăn nuôi ?

 Để sản xuất 1 kg sản phẩm chăn nuôi

【thịt bò -11Kg】

【thịt lợn- 7Kg】

【thịt gà - 4Kg】

【trứng- 3Kg】

Nguồn số liệu : MAFF(Bộ Lâm nghiệp, Nông nghiệp, Ngư nghiệp, Chính phủ Nhật bản)

Per capita cereal consumption(2005)- US vs. Nigeria
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Tiêu thụ ngũ cốc trên đầu người (2005)- tại Mỹ, Nigeria
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Chinese food consumption
 changing dietary pattern
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data ; FAO “FAOSTAT food balance sheet”

Tiêu thụ lương thực tại Trung quốc
 Thay đổi chế độ ăn
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Nguồn: Bàn cân đối lương thực FAO “FAOSTAT”

Foodgrain consumption in China
Per capita foodgrain consumption(2006)
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*data : USDA "PS&D Database", etc

Tiêu thụ ngũ cốc tại Trung quốc
Tiêu thụ ngũ cốc trên đầu người (2006)
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*Nguồn: USDA "PS&D ngân hàng dữ liệu”

Meat consumption in China
Per capita meat consumption(2006)
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Tiêu thụ thịt tại Trung quốc
Tiêu thụ thịt trên đầu người (2006)
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”Ngân hàng dữ liệu PS&D”, etc

China’s Self-sufficiency
 mostly self-sufficient except soybean
140

120
100

60
40

2005

2000

1995

1990

1985

1980

0

1975

20

1970

(%)

wheat
maize
soybean
rice

80

Data : USDA “PS&D database”

Tự cung tự cấp về lương thực tại Trung quốc
 Phần lớn tự cung tự cấp về lương thực trừ đậu tương
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Nguồn : USDA “Ngân hàng dữ liệu PS&D ”

India’s Self-sufficiency
 maintains self-sufficiency so far
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Tự cung tự cấp về lương thực tại Ấn độ
 Duy trì tự cung tự cấp cho đến nay
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Nguồn : USDA ”ngân hàng dữ liệu PS&D”

Summary
1

Population increases mainly in developing countries

2

Demand increases mainly in livestock products with income
growth and changes in dietary pattern

3

Demand in livestock products induces demand for
feedgrain

4

Productivity increase has been achieved from
increased input use

Tóm tắt
1

Dân số ngày càng tăng chủ yếu trong các nước đang
phát triển

2

Nhu cầu tăng chủ yếu trong sản phẩm chăn nuôi với tăng
trưởng về thu nhập và thay đổi trong chế độ ăn kiêng

3

Nhu cầu về sản phẩm chăn nuôi gây ra nhu cầu ngũ
cốc dùng cho chăn nuôi

4

Việc tăng về sản lượng đã đạt được qua đầu vào cho
nông nghiệp ngày càng tăng

Summary
5

So far production has been catching up with
increeasing demand

6

China will be the biggest factor in future

Tóm tắt
5

Cho đến nay sản xuất đã theo kịp với nhu cầu ngày
càng tăng

6

Trung Quốc sẽ là nhân tố lớn nhất trong tương lai

Ⅱ

Recent Price Hike : why it
happened?

Ⅱ

Tăng giá gần đây : tại sao
xảy ra?

Commodity prices
Chicago Monthly Spot Prices

(US$/ton)
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data : Reuters ES = MAFF monthly statistics

Giá các loại hàng hóa
Giá bán giao ngay hàng tháng tại Chicago
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Nguồn số liệu: Reuters ES = Thống kê hàng tháng của Bộ Nông-lâm-ngư nghiệp

Why steep price hike in 2006/2007
Changes in demand and supply in cereals(2006)
(mil. ton)
1.5

US

EU-15

Canada

Australia
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▲ 0.5

▲ 1.0
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▲ 2.5
data: OECD-FAO Agricultural Outlook 2007-2016
Note : 1) calculated by taking the difference between 2005 and 2006.
2) cereals = wheat + coarse grains

Prod.
Consump.

Tại sao giá tăng trong 2006/2007
Thay đổi về cung và cầu ngũ cốc (2006)
((triệu tấn)
1.5

Mỹ

Liên minh Châu
Âu EU-15

Canada
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1.0
0.5
0.0
▲ 0.5

▲ 1.0
▲ 1.5

▲ 2.0
▲ 2.5
Nguồn số liệu: Triển vọng Nông nghiệp OECD-FAO 2007-2016
Ghi chú: 1) được tí
nh bằng lấy chênh lệch giữa năm 2005 và2006.
2) ngũ cốc = lú
a mỳ+ hạt thô

Sản lượng
Tiêu thụ

Another Hike in 2012
Evolution of the FAO Food Price Index 1990-2012

data : FAO Trade and Markets Division (EST)

Tăng khác trong năm 2012
Biểu đồ sự tiến triển của chỉ số giá lương thực của FAO 1990-2012

Giá danh nghĩa

Giá thực

Chỉ số giá thực là chỉ số giá danh nghĩa bị giảm phát bởi chỉ số giá trị đơn vị sản xuất của Ngân hàng Thế giới (MUV)
Nguồn số liệu : Phòng thương mại và thị trường FAO (EST)

Production
 Australian drought hit world wheat export
Yield and export
(mil. ton)
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data : USDA PS&D database

Sản lượng
 Hạn hán tại Úc ảnh hưởng xuất khẩu lúa mỳ trên thế
giới
Năng suất và xuất khẩu
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Nguồn : Ngân hàng dữ liệu USDA PS&D

Consumption
 Gradual increase in meat consumption by developing countries
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Data ：FAO “FAOSTAT”

Tiêu thụ
 Việc tăng từ từ trong tiêu thụ thịt tại các nước đang phát triển
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Nguồn số liệu ：FAO “FAOSTAT”

Biofuels
1

2

3

Solid, liquid or gaseous fuel obtained from
biological material

Reducing GHG emissions and dependency of
energy on foreign countries

Enhancing development of rurl areas and
agricultural industries

Nhiên liệu sinh học
1

2

3

Dưới dạng nhiên liệu cứng, lỏng hoặc gas có
được từ nguồn vật liệu sinh học

Giảm phát thải khínhà kính, giảm phụ thuộc
vào năng lượng của nước ngoài

Tăng cường phát triển nông thôn và ngành
nghề nông thôn

Feedstocks for biofuels
yield（t/ha）

Ethanol
production
（KL/ha)

Sugarcane

62

5.2

Maize

8.6

3.4

Rice

5

2.4

Wheat

5

2.0

Sugarbeet

59

5.9

feedstock

Nguyên liệu chế biến cho nhiên liệu sinh học
Năng suất
（t/ha）

Sản xuất
Ethanol
(KL/ha)

Miá

62

5.2

Ngô

8.6

3.4

Gạo

5

2.4

Lúa mỳ

5

2.0

Củ cải đường

59

5.9

Nguyên liệu chế biến

Global Bioethanol production
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Sản xuất Ethanol sinh học trên toàn cầu
Khác
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Global Biodiesel Production
(단위: 1,000mt)
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*자료: F.O.Light(2007), “F.O.Light World Ethanol & Biofuels Report”

Sản xuất diesel sinh học trên toàn cầu
(단위: 1,000mt)
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*자료: Báo cáo nhiên liệu sinh học và Ethanol trên thế giới F.O.Light ”

Does US ethanol cause corn price hike?
US Maize production

(mil. ton)

World Maize Price
(US$/t)
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*data ：USDA “PS&D(2008.05)”、”Feed Grains Data base”
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Có phải Ethanol của Mỹ làm cho giá ngô tăng ?
Sản lượng ngô của Mỹ

(mil. ton)

Giá ngô trên thế giới
(US$/t)
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*Nguồn ：USDA “PS&D(2008.05)”、”ngân hàng dữ liệu hạt dùng cho chăn
nuôi”
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Speculative Capital Flow
 Where oil money goes?

 Looking for investment opportunities
 With sub-prime loan bankruptcy, capital flight from USD
to commodity markets

 In 2008, 40% of wheat, 20% of maize and soybean was
managed by speculative capital in Chicago futures market

Dòng vốn đầu cơ
 Tiền dầu đi đâu?
 Tìm kiếm các cơ hội đầu tư
 Với sự phá sản của người vay dưới chuẩn, sự dịch chuyển
vốn từ đồng đô la mỹ đến các thị trường hàng hóa
 Trong năm 2008, 40% lúa mỳ, 20% ngô và đậu tương nằm
trong vốn đầu cơ tại thị trường tương lai ở Chicago

Summary
• The steep hike was due to
1

Poor crop in major exporters under tight stock

2

Steady increase in demand of developing countries
induced by economic growth

3

Newly created demand for biofuels

4

Inflow of speculative capital to commodity market

Tóm tắt
• Việc tăng giá là do
1

Mất mùa từ các nước xuất khẩu chính trong điều kiện
nguồn dự trữ chặt chẽ

2

Tăng ổn định trong nhu cầu của các nước đang phát
triển do tăng trưởng kinh tế

3

Nhu cầu mới được tạo ra cho nhiên liệu sinh học

4

Dòng vào của vốn đầu cơ sang thị trường hàng hóa

Ⅲ

Food Outlook(OECD-FAO)

Ⅲ

Triển vọng lương thực(OECD-FAO)

Latest estimates confirm large increase in 2013 cereal
output , price fell to lower levels.

 Early prospects for 2014 wheat crop mostly favourable
 Latest information confirms strong growth in global co
arse grains output in 2013
 Improved prospects in Indonesia lifts the global rice pr
oduction forecast for 2013

Ước tính gần đây nhất khẳng định mức tăng lớn trong năm
2013 về sản lượng ngũ cốc, giá giảm xuống mức thấp hơn.

 Triển vọng đầu năm 2014 về lúa mì phần lớn là thuận
lợi
 Thông tin mới nhất xác nhận sự tăng trưởng mạnh trong
sản lượng ngũ cốc thô toàn cầu trong năm 2013
 Triển vọng cải thiện ở Indonesia nâng dự báo sản lượng
gạo toàn cầu năm 2013

Các số liệu cơ bản của tình trạng ngũ cốc trên thế giới (Triệu tấn)
2011/2012

SẢN LƯỢNG1
Thế giới
Các nước đang phát triển
Các nước phát triển
THƯƠNG MẠI2
Thế giới
Các nước đang phát triển
Các nước phát triển
THỰC HIỆN
Thế giới
Các nước đang phát triển
Các nước phát triển
Việc sử dụng lương thực ngũ
cốc trên đầu người (kg/năm)
DỰ TRỮ3
Thế giới
Các nước đang phát triển
Các nước phát triển
Tỉ lệ dự trữ để sử dụng %

Ước tính
2012/13

Dự báo
2013/2014

Thay đổi: 2013/14
so với 2012/13 (%)
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8.4
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2.6
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2.7
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217.8

183.8

210.3

14.4

2326.4

2323.1

2412.7

3.9

1470.3

1488.2

1538.6

3.4

856.1

834.9

874.1

4.7

151.3

151.2

151.8

0.4

519.2

504.5

572.3

13.4

370.2

387.5

411.5

6.2

148.9
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160.8

37.4

22.3

20.9

23.5
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Ghi chú: Tổng số và phần trăm thay đổi tính từ số liệu không làm tròn
1: Dữ liệu tham khảo năm dương lịch của năm đầu tiên hiển thị và ba
o gồm các điều khoản gạo đã xay.
2: Đối với lúa mì và ngũ cốc thô, thương mại liên quan tới xuất khẩu
dựa trên mùa tiếp thị tháng Bảy/ tháng Sáu. Đối với buôn bán gạo
dùng để xuất khẩu dựa trên năm dương lịch của năm thứ hai.
3: Dữ liệu được dựa trên tổng hợp của phần chuyển sang vào cuối năm
của cây trồng quốc gia và do đó không thể hiện mức độ dự trữ thế
giới tại bất kỳ điểm nào

Giá xuất khẩu Ngũ cốc (USD/tấn)
Năm

2012

Tháng
11

2013

Tháng 6

Tháng 7

Tháng 8

Tháng 9

Tháng 10

Tháng 11

Mỹ
Lúa mỳ1

374

321

311

315

312

333

317

Ngô2

324

300

282

238

209

201

199

Kê2

289

246

232

219

217

204

196

Lúa mỳ

345

310

302

281

300

344

353

Ngô

294

264

241

221

219

207

207

Gạo trắng5

598

550

542

505

461

457

451

Gạo tấm6

545

518

509

472

407

405

376

Ac-hen-ti-na
3

Thái Lan4

* Giá đề cập đến trung bình hàng tháng
Giá xuất khẩu ngũ cốc (USD/tấn)
1: Loại số 2, cứng, màu đỏ, giống mùa đông (Đạm thông thường), giao FOB vịnh
2: Loại số 2, màu vàng, vịnh
3:

Lên sông, FOB
4: Gía giao dịch chỉ thị
5: 100 % loại hai, FOB Bangkok
6: Loại đặc biệt A1, FOB Bangkok

Outlook, Major Crops
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Triển vọng các cây trồng chủ yếu
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Nguồn : Triển vọng nông nghiệp ”OECD-FAO 2009-2018”

Price Outlook
(USD/ton)

Triển vọng về giá
(USD/tấn)
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Nguồn : Triển vọng nông nghiệp ”OECD-FAO 2009-2018”

Foodgrain consumption
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Nguồn: Triển vọng Nông nghiệp OECD-FAO 2009-2018

Meat Consumption
140
120
100

(Kg)

80

06-08 av.
2018

60
40
20
0

미국

E27

한국

중국

인도

*Source: OECD-FAO Agricultural Outlook 2009-2018

Tiêu thụ thịt
140
120
100

(Kg)

80

06-08 av.
2018

60
40
20
0

미국

E27

한국

중국

인도

*Nguồn: Triển vọng Nông nghiệp OECD-FAO 2009-2018

Summary
 The world price in the coming 10 years will be higher than the price
before 2006/2007, mainly due to the increasing demand firm
developing countries
 The global stocks will stay in low levels, which might increase the
price volatility in case of bad harvest

Stable price?
 Weather conditions favorable
 Economic recession will dampen demand
 Speculative capital withdrawn from the market

Price hike?
 Uncertainty in oil price and climate change can increase price

Tóm tắt


Giá trên thế giới trong 10 năm tới sẽ cao hơn giá trước năm 2006/2007, chủ yếu là

do nhu cầu ngày càng tăng trong các nước đang phát triển



Các dự trữ toàn cầu sẽ ở mức thấp, mà có thể làm tăng biến động giá trong trường

hợp có mất mùa

Giá ổn định?
 Điều kiện thời tiết thuận lợi
 Suy thoái kinh tế sẽ giảm nhu cầu
 Vốn dự trữ rút khỏi thị trường

Giá tăng?
 Tính bất định của giá dầu và biến đổi khíhậu có thể gia tăng giá

FAO tại Việt Nam

Jong Ha Bae,
Đại diện FAO tại Việt Nam

FAO in Vietnam

Presented by Jong Ha Bae,
FAO Representative in Viet Nam
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• Cơ quan chuyên môn của Liên Hợp Quốc hướng dẫn
các nỗ lực quốc tế để đẩy lùi nạn đói
• Cải thiện các hoạt động nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy
sản, đảm bảo dinh dưỡng tốt và an ninh lương thực cho
tất cả mọi người
• FIAT PANIS: Hãy để có được bánh mỳ
Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp

About Food and Agriculture
Organization

• Specialized agency of the United Nations that leads
international efforts to defeat hunger
• Improve agriculture, forestry and fisheries practices, ensuring
good nutrition and food security for all
• FIAT PANIS: let there be bread

3 Mục tiêu chính của FAO
1. Xoá đói, bấp bênh an ninh
lương thực và suy dinh dưỡng
2. xóa đói giảm nghèo và tiếp tục
thúc đẩy tiến bộ kinh tế và xã
hội cho tất cả mọi người
3. quản lý và sử dụng bền vững
tài nguyên thiên nhiên, bao
gồm đất, nước, không khí, khí
hậu và nguồn tài nguyên di
truyền vì lợi ích của thế hệ
hiện tại và tương lai

Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp

3 Main Goals of FAO
1. The eradication of
hunger, food insecurity
and malnutrition
2. the elimination of
poverty and the driving
forward of economic and
social progress for all
3. the sustainable
management and
utilization of natural
resources, including
land, water, air, climate

Mục tiêu chiến lược của FAO

Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp

FAO Strategic Objectives

Các văn
phòng FAO
trên thế giới
• Trụ sở tại Rome.
• 5 văn phòng khu vực ở Ghana, Bangkok,
Budapest, Santiago, Cairo
• 197 thành viên bao gồm 194 quốc gia thành
viên, 1 tổ chức thành viên (Liên minh châu Â u)
và 2 thành viên liên kết (Quần đảo Faroe và
Tokelau).
Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp

FAO
Offices in
the world
• Headquarter in Rome.
• 5 Regional Offices in Ghana, Bangkok,
Budapest, Santiago, Cairo
• 197 members comprising 194 member nations,
1 member organization (European Union) and 2
associate members (Faroe Islands and Tokelau).

FAO tại Việt Nam
•

•

•

•

Tổ chức Nông Lương của Liên Hợp Quốc
(FAO) đã hoạt động tại Việt Nam từ năm
1978, với những ưu tiên ban đầu nhằm
khôi phục lại an ninh lương thực và giúp
chính phủ xây dựng lại các tổ chức và
năng lực ngành nông nghiệp sau sự tàn
phá của chiến tranh.
Từ những năm 1990, những lĩnh vực tập
trung của FAO đã được mở rộng bao gồm
tư vấn chính sách, đặc biệt là lập kế hoạch
và chiến lược, bổ sung việc cung cấp các
hỗ trợ kỹ thuật.
Đến ngày hôm nay, FAO Việt Nam đã
tham gia vào việc thực hiện hơn 400 dự
án
40 nhân viên quốc gia và quốc tế chuyên
nghiệp

Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp

FAO in Viet Nam
•

•

•

•

Food and Agriculture Organization of the
United Nations (FAO) has operated in Viet
Nam since 1978, with its initial priorities
to restore food security and help the
government rebuild agriculture sector
institutions and capacity after the
devastation of war.
Since the 1990s, FAO’s areas of focus have
been broadly expanded to encompass
policy advice, especially planning and
strategies, complementing the provision of
technical assistance.
Till today, FAO Viet Nam has Involved in
the implementation of more than 400
projects
40 professional national and international
staffs

Các lĩnh vực hỗ trợ của FAO Việt Nam

1.
2.
3.
4.

Chính sách hiệu quả và các khuôn khổ pháp lý cho sinh kế nông thôn,
thực phẩm và an ninh dinh dưỡng cũng như an toàn thực phẩm
Thích ứng và giảm thiểu biến đổi khíhậu
Cải tiến trong việc cung cấp bền vững hàng hóa và dịch vụ từ nông
nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản
Một hệ thống nông nghiệp và lương thực bao gồm hơn và hiệu quả
hơn cho cộng đồng nông thôn dễ bị tổn thương

Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp

FAO Viet Nam’s Areas of Support

1.
2.
3.
4.

Effective policies and legal frameworks for rural livelihoods, food
and nutrition security as well as food safety
Climate change adaptation and mitigation
Improvements in the sustainable provision of goods and services
from agriculture, forestry and fisheries
A more inclusive and efficient agricultural and food system for
vulnerable rural communities

Các dự án tại FAO Việt Nam
Sinh kế nông thôn,
dinh dưỡng, an ninh
và an toàn lương
thực

Thích ứng và
Giảm thiểu Biến
đổi Khíhậu

thông tin, giáo dục và
truyền thông về an toàn
thực phẩm,

UN-REDD Giai đoạn II
Hành động giảm thiểu
phù hợp cấp quốc gia

Chương trình Hợp tác
Nam - Nam
Năng lực SPS
Phát triển Nông thôn
Mới
Đầu mối sản xuất
giống lúa

theo dõi lâu dài tài
nguyên rừng

Cải thiện bền vững
hàng hoá và dịch vụ
từ Nông nghiệp, Lâm
nghiệp và Thủy sản
Nâng cao năng lực để
loại bỏ các kho dự trữ
thuốc chứa những chất
ô nhiễm hữu cơ bền
vững

Khai thác rừng dựa vào
cộng đồng
Nông nghiệp thích ứng
thông minh với khíhậu

Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp

Hệ thống Nông nghiệp
và Lương thực Bao
gồm và Hiệu quả
Chuẩn bị sẵn sàng cho
dịch cúm gia cầm cao và
thấp

Quản lý nuôi động vật
hoang dã và an toàn
sinh học
Kiểm soát bệnh dại
Tăng cường Năng lực
phòng thí nghiệm để
chống lại bệnh động vật
Kiểm soát bệnh lở mồm
long móng

Thú y công cộng và
giám sát

Projects at FAO Viet
Nam
Rural
Livelihoods,
Nutrition,
food safety information,
Food
Security
education and
communication
and
Safety
South-South
Cooperation programme
SPS capacities
New Rural Development
rice seed
production hub

Climate
Change
Adaptation
UN-REDD Phase II
and
Nationally
Mitigation

Appropriate Mitigation
Actions
long-term
monitoring of forest
resources
Community-based forest
harvesting
Climate Smart Agriculture

Sustainable
Improvement of Goods
and Services from
Agriculture, Forestry
and Fisheries
Building capacity to
eliminate stockpiles of
persistent organic
pollutant pesticides

Inclusive and
Efficient Agricultural
and Food Systems
Preparedness for high
and low pathogenic
Avian Influenza

Wildlife farming
management and
biosecurity
Rabies
Control
Enhanced laboratory
capacity to combat
zoonotic diseases
foot-and-mouth disease
Control

Veterinary public health
and surveillance

“Thống nhất hành động
của Liên hợp quốc”
Sáng kiến Một LHQ
Một lãnh đạo chung, một
ngân sách chung, một chương
trình chung và một ngôi nhà
chung

“Delivering as One”
The One UN Initiative
One Leader, One Budget, One
Programme and One Office

Tham gia các tổ chức của LHQ
14 Cơ quan LHQ: FAO, IFAD, ILO, UNAIDS,
UNDP, UNFPA, UN-HABITAT, UNIDO,
UNESCO, UNICEF, UNIFEM, UNODC, UNV
và WHO

Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp

Participating UN Organizations
14 UN Agencies: FAO, IFAD, ILO, UNAIDS,
UNDP, UNFPA, UN-HABITAT, UNIDO,
UNESCO, UNICEF, UNIFEM, UNODC, UNV
and WHO

Sáng kiến Một LHQ
1) Một kế hoạch chung
• Một khuôn khổ chương trình chung cho các cơ quan LHQ tại Việt
Nam
• Kế hoạch chung đưa ra một chương trình làm việc chung tập trung
và thống nhất, hỗ trợ Việt Nam trong việc giải quyết các ưu tiên
phát triển trong năm năm tiếp theo
• 3 lĩnh vực trọng tâm lớn:
1.

2.
3.

Hỗ trợ Chính phủ để đạt được tăng trưởng toàn diện, công bằng và
bền vững
Tiếp cận các dịch vụ thiết yếu và an sinh xã hội có chất lượng cao
Tăng cường sự tham gia và quản trị

• Một Kế hoạch chung giai đoạn 2012-2016 đã được ký kết giữa
Chính phủ Việt Nam và Liên Hợp Quốc vào tháng 3 năm 2012
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The One UN Initiative
1) One Plan
• A common programmatic framework for UN agencies in Viet Nam
• The One Plan sets out a strategic and focused joint programme of
work which will support Viet Nam in addressing its development
priorities over the next five years

• 3 broad focus areas:
1.
2.
3.

Support the Government to achieve inclusive, equitable and
sustainable growth
Access to quality essential services and social protection
Enhanced governance and participation

• The One Plan for 2012-2016 was signed by the Government of Viet
Nam and the United Nations in March 2012

Sáng kiến Một LHQ:
2) Mô hình Quản lý Chung
• Một hệ thống tác nghiệp được tái tổ chức
theo cách hiệu quả nhất để sao cho các hoạt
động này phù hợp nhất với các hoạt động của
Chính phủ, giảm bớt gánh nặng cũng như chi
phílàm việc với Liên Hợp Quốc
• Bộ Hướng Dẫn Quản Lý Chương Trình
Dự Á n Hài Hò a (HPPMG)
tổ chức các hệ thống của LHQ theo một khuôn
khổ nhất quán và tinh giản hơn.
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The One UN Initiative:
2) One Set of Management Practices
• A business system re-organized in the most
effective way so that they are better aligned
with those of the Government, and reduce the
burden and cost of doing business with the
UN
• Harmonized Programme Project
Management Practices (HPPMG)
organizes the UN’s systems in a more consistent and
streamlined framework.

Sáng kiến Một LHQ:
3) Một ngân sách & một quỹ kế hoạch chung
• Một ngân sách chung tạo sự rõ ràng về tổng
nguồn lực cần thiết để thực hiện Một Kế
hoạch
• Quỹ Một Kế hoạch là một cách hỗ trợ không
chia khoản mục riêng hợp lý hơn cho các hoạt
động chương trình của LHQ và giảm tình trạng
các cơ quan LHQ cạnh tranh nhau xin tài trợ
của cùng một nhà tài trợ
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The One UN Initiative:
3) One Budget & One Plan Fund
• Single budget provides a clear sense of total
resources required to implement the One Plan
• One Plan Fund provides a streamlined way of
providing un-earmarked support for the UN’s
programmatic work and reduces the problem
of different UN agencies competing for the
same donor funds

Sáng kiến Một LHQ:
4) Một ngôi nhà xanh chung của LHQ
• Hợp nhất tất cả các cơ quan LHQ trong một toà nhà
Liên Hợp Quốc
• Đại diện cho một mô hình chứng minh tính khả thi của
công trình bền vững sáng tạo
• Một hợp phần quan trọng trong tuyên truyền về biến
đổi khíhậu của Liên Hiệp Quốc
• Một Tòa Nhà Xanh thân thiện với môi trường và phù
hợp với làm việc nhóm dự kiến sẽ mang tới sự hội
nhập, phối hợp và thực hiện đồng vận hành ở mức độ
cao hơn
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The One UN Initiative:
4) Green One UN House
• The consolidation of all UN Agencies into one UN
House
• Represents a model demonstrating the viability of
innovative sustainable buildings
• An important component of the UN climate
change advocacy
• Eco-friendly and team-friendly GOUNH is
expected to bring integration, coordination and
the realization of greater synergies

Sáng kiến Một LHQ:
5) Một lãnh đạo
• Điều phối viên thường trú (RC) là “Lãnh đạo
chung" cho Liên Hợp Quốc tại Việt Nam
• Lãnh đạo các vấn đề chung đòi hỏi Nhóm Công
tác Quốc gia LHQ đưa ra một ý kiến chung, và
trình bày một quan điểm chung
• Hướng dẫn việc phát triển chiến lược và quản lý
của Sáng kiến Một Liên hợp quốc và thúc đẩy các
quyết định chung, bao gồm tất cả các đại diện
của các tổ chức tham gia LHQ
Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp

The One UN Initiative:
5) One Leader
• Resident Coordinator (RC) as the “One Leader”
for the UN in Viet Nam
• Takes the lead on common issues that require the
UN Country Team to speak with one voice, and
present a common position and view
• Guides the strategic development and
management of the One UN Initiative and
promote joint decisions including all
representatives of the participating UN
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I. THÔ NG TIN CHUNG LIÊ N QUAN TỚI QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT

Quy hoạch sử dụng đất có vai trò rất quan trọng trong hoạt động quản lý
Nhà nước về đất đai. Điều 20 của Hiến pháp năm 1980 đã quy định “ Nhà nước
thống nhất quản lý đất đai theo quy hoạch chung, nhằm đảm bảo đất đai được sử
dụng hợp lý và tiết kiệm”. Điều 18 của Hiến pháp năm 1992 lại khẳng định:
“Nhà nước thống nhất quản lý toàn bộ đất đai theo quy hoạch và pháp luật, bảo
đảm sử dụng đúng mục đích và có hiệu quả”. Các nội dung của công tác quy
hoạch sử dụng đất đã được quy định trong các Luật Đất đai năm 1987, 1993,
2003 và năm 2013.
Quy hoạch sử dụng đất ở Việt Nam đã từng bước trở thành công cụ đắc
lực trong hoạt động quản lý Nhà nước về đất đai nhằm thực hiện các công tác
giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.
1.1. Một số khái niệm:
1. Sử dụng đất (Land Use):
Bao gồm toàn bộ các hoạt động can thiệp của con người đối với tài
nguyên đất đai tự nhiên. Sử dụng đất là quá trình thực hiện các hoạt động kinh tế,
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xã hội, sản xuất, an ninh, quốc phòng…theo các định hướng quy hoạch sử dụng
đất hoặc tự phát diễn ra trên một khu vực hoặc vùng lãnh thổ và có liên quan tới
các biện pháp chính sau:
- Khai thác (khai thác quặng mỏ, khai thác đá, khai thác rừng tự nhiên…)
- Xây dựng (khu dân cư, đường xá giao thông và các công trình dân sinh
khu đô thị, công nghiệp…) và phân bố lại dân cư.
- Canh tác (hoạt động quản lý, sản xuất nông, lâm nghiệp)
- Bảo vệ (bảo vệ các giống loài, hệ sinh thái hay cảnh quan, bảo vệ các di
sản…)
Như vậy, sử dụng đất là hệ thống các biện pháp nhằm điều hòa mối quan
hệ người - đất trong tổ hợp với các nguồn tài nguyên khác và môi trường.
Căn cứ vào nhu cầu của thị trường sẽ phát hiện, quyết định phương hướng
chung và mục tiêu sử dụng hợp lý nhất tài nguyên đất đai, phát huy tối đa công
dụng của đất đai nhằm đạt tới lợi ích sinh thái, kinh tế - xã hội cao nhất.
Mục đích của sử dụng đất là làm thế nào để nguồn tư liệu có hạn này đem
lại hiệu quả kinh tế, hiệu quả sinh thái, hiệu quả xã hội cao nhất, đảm bảo được
lợi ích trước mắt và lợi ích lâu dài.
2. Khả năng bền vững đất đai (Sustainable Land Use Ability):
Là việc sử dụng, phát triển hài hòa với môi trường sinh thái và không gây
ra sự thoái hóa đối với tài nguyên đất đai. Trong sử dụng đất đồng thời vừa đáp
ứng được những yêu cầu cần thiết cho con người trong hiện tại và không gây ra
tác hại cho điều kiện sinh thái. Khả năng bền vững trong sử dụng đất chỉ tồn tại
khi các điều kiện của hệ sinh thái và môi trường ban đầu có chiều hướng được
duy trì hoặc được cải thiện trong khi các điều kiện của hệ thống sử dụng đất
cũng tốt lên hoặc được cải thiện. Có thể được hiểu là có sự kết hợp hài hòa giữa
việc sử dụng đất với môi trường; không gây ra mâu thuẫn giữa sử dụng đất và
duy trìbảo vệ môi trường.
3. Khái niệm về Quy hoạch sử dụng đất (Land Use Planning):
Quy hoạch sử dụng đất là hệ thống các biện pháp mang tính khoa học kỹ thuật, kinh tế - xã hội và pháp lý nhằm vạch định, bố trí, sắp xếp quỹ đất
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quốc gia và bảo vệ môi trường đất một cách có cơ sở khoa học, hợp lý, đầy đủ
theo các phạm vi không gian lãnh thổ khác nhau từ tổng thể đến chi tiết trên cơ
sở đáp ứng các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội bền vững trong một giai
đoạn xác định.
Mục đích chung của quy hoạch sử dụng đất theo lãnh thổ hành chính là
đáp ứng nhu cầu đất đai một cách tiết kiệm, khoa học, hợp lý và có hiệu quả.
Việc lập quy hoạch sử dụng đất của các cấp được tuân thủ theo quy định trong
Luật Đất đai năm 2013 và các Nghị định, thông tư của Chính phủ về thi hành
Luật Đất đai.
Quy hoạch sử dụng đất đai là việc xác định, phân bổ hợp lý quỹ đất cho
các mục đích sử dụng như: Đất nông nghiệp, lâm nghiệp, xây dựng, giao thông,
thủy lợi, đất cho phát triển khoa học kỹ thuật, văn hóa, giáo dục, y tế, thể dục thể
thao, quốc phòng, an ninh, đất ở đô thị, nông thôn…theo mục tiêu phát triển
kinh tế - xã hội của vùng, địa phương và của quốc gia.
Quy hoạch sử dụng đất thực hiện chức năng phân phối và tái phân phối
quỹ đất nhằm đáp ứng nhu cầu về đất sử dụng cho các ngành, các đơn vị sử
dụng đất. Nó là công cụ hữu hiệu của Nhà nước để điều chỉnh mối quan hệ đất
đai, thiết lập thể chế quản lý sử dụng tài nguyên đất, góp phần ổn định phát triển
kinh tế - xã hội theo hướng bền vững.
1.2. Hệ thống quy hoạch sử dụng đất của Việt Nam:
Theo Luật Đất đai năm 2013, đã quy định:
1. Hệ thống quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất:
a. Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp quốc gia.
b. Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp tỉnh.
c. Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp huyện.
d. Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất quốc phòng.
e. Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất an ninh.
2. Kỳ quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất:
a. Kỳ quy hoạch sử dụng đất là 10 năm.
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b. Kỳ kế hoạch sử dụng đất cấp quốc gia, cấp tỉnh và kỳ kế hoạch sử dụng
đất quốc phòng, đất an ninh là 05 năm. Kế hoạch sử dụng đất cấp huyện được
lập hàng năm.
3. Nguyên tắc sử dụng đất:
a. Đúng quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và đúng mục đích sử dụng đất.
b. Tiết kiệm, có hiệu quả, bảo vệ môi trường và không làm tổn hại đến lợi
ích chính đáng của người sử dụng đất xung quanh.
c. Người sử dụng đất thực hiện quyền, nghĩa vụ của mình trong thời hạn
sử dụng đất theo quy định của Luật này và quy định khác của pháp luật có liên
quan.
4. Phân loại đất:
Căn cứ vào mục đích sử dụng, đất đai được phân loại như sau:
a. Nhóm đất nông nghiệp bao gồm các loại đất sau đây:
- Đất trồng cây hàng năm gồm đất trồng lúa và đất trồng cây hàng năm
khác;
- Đất trồng cây lâu năm;
- Đất rừng sản xuất;
- Đất rừng phòng hộ;
- Đất rừng đặc dụng;
- Đất nuôi trồng thủy sản;
- Đất làm muối;
- Đất nông nghiệp khác gồm đất sử dụng để xây dựng nhà kính và các loại
nhà khác phục vụ mục đích trồng trọt, kể cả các hình thức trồng trọt không trực
tiếp trên đất; xây dựng chuồng trại chăn nuôi gia súc, gia cầm và các loại động
vật khác được pháp luật cho phép; đất trồng trọt, chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản
cho mục đích học tập, nghiên cứu thínghiệm; đất ươm tạo cây giống, con giống
và đất trồng hoa, cây cảnh;
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Việc lập quy hoạch sử dụng đất của các cấp được tuân thủ theo quy định
trong Luật Đất đai năm 2013, Nghị định của Chính phủ về thi hành Luật Đất đai,
Thông tư của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc hướng dẫn lập, điều chỉnh
và thẩm định quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và các Quyết định của Bộ Tài
nguyên và Môi trường về việc ban hành quy trình lập và điều chỉnh quy hoạch,
kế hoạch sử dụng đất.
Như vậy trong hệ thống quy hoạch sử dụng các loại đất của mỗi quốc gia,
quy hoạch sử dụng đất của ngành Quản lý đất đai giữ vị trí trung tâm, bởi vì nó
là “ Tài liệu tổng hợp, khoa học và pháp lý về các phương hướng cơ bản sử dụng
quỹ đất quốc gia trên cơ sở phân bổ hợp lý giữa các ngành kinh tế quốc dân và
bảo vệ toàn diện tài nguyên - môi trường đất, nhằm đáp ứng các mục tiêu, nhiệm
vụ của Chiến lược, Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội, an ninh và
quốc phòng của cả nước và các địa phương trong một giai đoạn dài trong tương
lai”.
Tính tổng hợp của tài liệu quy hoạch sử dụng đất được thể hiện ở sự thu
thập, đánh giá, phân tích, kế thừa các quy hoạch sử dụng các loại đất của các
ngành kinh tế quốc dân; Tính khoa học được phản ánh ở sự cân đối có cơ sở
khoa học các nhu cầu sử dụng đất của các ngành với hiện trạng sử dụng các loại
đất thuộc quỹ đất quốc gia, đánh giá đầy đủ các điều kiện tự nhiên – kinh tế – xã
hội để đảm bảo khai thác hiệu quả tất cả các loại đất thuộc quỹ đất quốc gia và
bảo vệ toàn diện tài nguyên - môi trường đất trên phạm vi lãnh thổ được quy
hoạch; Tính pháp lý được phản ánh ở việc thông qua các nội dung của quy
hoạch sử dụng đất tại các cơ quan lập pháp các cấp tuỳ theo phạm vi quy hoạch
và được các cơ quan hành pháp ở cấp trên ra Quyết định phê duyệt.
Vai trò của quy hoạch sử dụng đất được thể hiện ở các mặt sau:
1. Quy hoạch sử dụng đất là công cụ quản lý nhà nước về đất đai.
2. Quy hoạch sử dụng đất có vai trò định hướng cho các nhà doanh nghiệp
đầu tư có hiệu quả vào đất đai.
3. Quy hoạch sử dụng đất là cơ sở để thực hiện công tác kiểm tra, đánh
giá tình hình quản lý và sử dụng đất.
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4. Quy hoạch sử dụng đất là căn cứ để các cơ quan nhà nước các cấp lập
kế hoạch sử dụng đất theo từng giai đoạn.

II. TÁC ĐỘNG CỦA BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU ẢNH HƯỞNG TỚI QUY HOẠCH
SỬ DỤNG ĐẤT VÙNG ĐBSH:

Căn cứ theo các tài liệu của Bộ Tài nguyên và Môi trường về biến đổi khí
hậu theo kịch bản B2 – Kịch bản được lựa chọn, cho thấy:
2.1. Biến động về nhiệt độ và lượng mưa do biến đổi khi hậu:
Kết quả xử lý thông tin và dự báo cho thấy về sự biến động của yếu tố
nhiệt độ và lượng mưa cũng như chỉ số khô hạn trên địa bàn các tỉnh vùng
ĐBSH như sau:
- Trong thời kỳ 2020 – 2030, nhiệt độ trung bình các mùa đều tăng
khoảng 0,5 – 0,8 độ (0C), do biến đổi khí hậu gây ra, xu hướng ấm hơn nên đã
thể hiện rõ và sẽ tác động sâu sắc đến diện tích gieo trồng và cơ cấu mùa vụ sản
xuất trong năm…
- Đối với sự biến đổi về lượng mưa có diễn biến phức tạp hơn: Do sự biến
đổi khí hậu, cho thấy đối với lượng mưa của các mùa Đông, Hè và mùa Thu đều
tăng dần lên từ 1,4 – 12,7%, đặc biệt đối với vụ Hè chỉ số tăng thêm khá cao;
Nhưng đối với vụ Xuân, thì ngược lại xu hướng lượng mưa giảm dần từ 0,6 –
3,1% vào năm 2100; Thời kỳ 2020 – 2030, xu hướng tăng lượng mưa của các
mùa Đông, Hè và mùa Thu đều tăng dần lên từ 0,5 – 4,4%, đối với vụ Xuân, thì
ngược lại xu hướng lượng mưa giảm dần từ 0,4 – 0,9%.
- Bình quân cả năm chỉ số khô hạn dao động từ 0,6 – 0,8, các tháng 12, 1
và 2 chỉ số khô hạn đều cao hơn 2,0, nếu không có giải pháp tưới bổ sung nước,
diện tích gieo trồng bị thu hẹp và năng suất cây trồng sẽ bị suy giảm…
2.2. Nước biển dâng và sự xâm nhập mặn tăng lên:
Dự báo mực nước biển dâng cao tới cuối thế kỷ 21, sẽ gây ra ngập úng, sự
xâm nhập mặn cao hơn vào sâu trong đất liền, ảnh hưởng tới phát triển kinh tế
và xã hội và sản xuất nông nghiệp.
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Sơ đồ 1: Các khu vực bị ngập do nước biển dâng 0,5 ở vùng ĐBSH

Sơ đồ 2: Phân bố các khu vực bị ngập do nước biển dâng 1,0 m ở
vùng ĐBSH
Dự báo diện tích bị ngập lụt của vùng ĐBSH, ứng với mực nước biển
dâng của kịch bản lựa chọn B2 là:
- Mức nước biển dâng 0,25m, diện tích bị ngập: 10,5 nghìn ha
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- Mức nước biển dâng 0,50m, diện tích bị ngập: 21,6 nghìn ha
- Mức nước biển dâng 1,00m, diện tích bị ngập: 166,8 nghìn ha
- Mức nước biển dâng 1,50m, diện tích bị ngập: 298,3 nghìn ha
- Mức nước biển dâng 2,00m, diện tích bị ngập: 469,3 nghìn ha
Bảng 1: Diện tích đất lúa bị ngập do nước biển dâng vùng ĐBSH
Đơn vị: ha
Năm 2020 (12cm)

Năm 2030 (17cm)

Hạng mục
DT bị ngập

DT lúa ngập

DT bị ngập

DT lúa ngập

Toàn quốc

32.497

5.720

42.420

19.875

Vùng ĐBSH

1.042

290

1.506

620

1. Hải Phòng

414

120

598

240

2. Thái Bình

140

40

203

80

3. Nam Định

346

90

500

210

4. Ninh Bình

142

40

205

90

Nguồn: Bộ Tài nguyên và Môi trường.
Do đa số diện tích đất canh tác lúa nằm sâu hơn trong đất liền, do vậy đến
năm 2030, khi mức nước biển dâng cao khoảng 17 cm, thì diện tích đất canh tác
lúa phân bố trong nội đồng ít bị ảnh hưởng hơn…Cụ thể đến năm 2020, khi
nước biển dâng cao 12 cm, vùng ĐBSH, có 1042 ha bị ngập, trong đó có 290 ha
lúa, và năm 2030, khi nước biển dâng cao 17 cm, có 1506 ha bị ngập, trong đó
có 620 ha lúa.
Mức độ xâm nhập mặn vào sâu trong nội địa, được thể hiện thông qua các
bảng số liệu như sau:
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Bảng 2: Chiều dài xâm nhập mặn trung bình vào các sông trong hệ thống
trong trường hợp nước biển dâng khác nhau
Khoảng cách xâm nhập mặn tính từ cửa biển (km)
TT

Sông

Kịch bản Nước biển dâng

Kịch bản
Hiện trạng

15cm

30cm

50cm

75cm

1

Đáy

15,2

18,0

39,4

43,2

48,8

2

Ninh Cơ

22,8

24,3

25,6

26,1

33,4

3

Hồng

21,9

22,7

23,2

23,5

25,3

4

Trà Lý

16,5

17,9

19,1

22,6

25,2

5

Thái Bình

16,2

17,5

18,1

19,8

22,1

6

Văn Úc

18,4

7

Lạch Tray- Lai Vu

11,4

13,1

14,5

17,2

46,4

8

Cấm-Kinh Thầy

16,8

17,7

18,7

19,6

20,5

9

Kinh Môn

10,9

13,1

14,8

16,3

24,8

10

Đá Bạch

20,0

Toàn bộ chiều dài

19,5

Toàn bộ chiều dài

Nguồn: Bộ Tài nguyên và Môi trường, năm 2012.
Bảng 3: Diện tích bị ngập của từng tỉnh do xâm nhập mặn với các mức độ
khác nhau, ứng với kịch bản B2
Đơn vị tính: ha
2030
Tỉnh

2050

2100

1%

4%

1%

4%

1%

4%

282611

231268

292030

242984

324325

267124

1. Nam Định

74690

67520

77200

69880

80830

74900

2. Thái Bình

72860

55190

75620

57610

78670

60840

3. Ninh Bình

25860

17970

27750

20520

32850

28790

4. Hải Phòng

103200

88720

102900

92710

114200

99780

5. Hải Dương

6001

1868

8560

2264

17775

2814

Tổng số

Nguồn: Bộ Tài nguyên và Môi trường, năm 2012.
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Đến năm 2050 do biến đổi khíhậu và nước biển dâng độ mặn lấn sâu
thêm vào nội địa khoảng 3 km trên sông Hồng và khoảng 4 km trên sông Trà Lý.
Qua các bảng kết quả nêu trên chúng ta có thể thấy rằng: Trong giai đoạn
đầu từ hiện trạng đến năm 2030 mức độ xâm nhập mặn diễn ra đồng đều trên
các sông, mức độ xâm nhập trung bình hàng năm là 40m. Nhưng từ sau năm
2030 trở đi thì mức độ xâm nhập đã có sự thay đổi lớn. Sự xâm nhập sâu hơn
được thể hiện rõ ràng bên hệ thống sông Thái Bình với mức xâm nhập bình quân
hàng năm của ranh mặn 1‰ là 200m/năm, của ranh mặn 4‰ là 150m/năm. Mức
độ xâm nhập này hoàn toàn vượt trội so với mức độ xâm nhập mặn bên hệ thống
sông Hồng là 120m/năm và 85m/năm tương ứng cho ranh mặn 1‰ và 4‰.
Theo tỉnh toán của Viện Quy hoạch Thủy lợi: Những trận mưa có cường
độ trên 200 mm đủ gây nên hậu quả, nhiều diện tích ở các vùng thấp trũng bị
ngập úng (bảng 1) làm thiệt hại đến năng suất và sản lượng lúa mùa. Cụ thể:
- Lượng mưa từ 100 – 200 mm, dự báo diện tích bị ngập úng các tỉnh
vùng ĐBSH khoảng 140 – 145 nghìn ha.
- Lượng mưa từ 200 – 300 mm, dự báo diện tích bị ngập úng các tỉnh
vùng ĐBSH khoảng 260 – 270 nghìn ha.
- Lượng mưa trên 300 mm, dự báo diện tích bị ngập úng các tỉnh vùng
ĐBSH khoảng 370 – 380 nghìn ha.
Qua các số liệu về thời gian, lượng mưa và mức độ ngập úng cho thấy,
nếu bố trí thời vụ lúa mùa trỗ trước ngày 15/8 và thu hoạch trước ngày 15/9 sẽ ít
bị thiệt hại do bão lụt gây nên.
Tác động của biến đổi khíhậu, ảnh hưởng đến công tác thủy lợi là:
- Sự thay đổi về lượng mưa 5 ngày max, ở tất cả các trạm đại diện đã tăng
lên khá cao.
- Sự thay đổi về hệ số tiêu:
+ Hệ số tiêu chung cho các khu thủy lợi, do mưa đã tăng lên theo các giai
đoạn phát triển:
++ Năm 2010 hệ số tiêu từ 6,48 ÷ 8,91 l/s/ha.
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++ Năm 2020 hệ số tiêu từ 6,81 ÷ 9,09 l/s/ha.
++ Năm 2030 hệ số tiêu từ 7,21÷ 10,00 l/s/ha.
++ Năm 2050 hệ số tiêu từ 9,38 ÷ 11,40 l/s/ha.
+ Đối với tiêu cho đô thị: Tính với diện tích hồ điều hòa chiếm 5% tổng
diện tích cần tiêu, hệ số tiêu hiện tại 18 - 20,0 l/s/ha đến năm 2020 là 20,31
l/s/ha, năm 2030 là 20,78l/s.ha, năm 2050 là 20,94 l/s/ha.
BĐKH làm cho lượng mưa trong mùa tiêu úng tăng lên dẫn đến cả lưu
lượng từ thượng lưu đổ về lẫn lưu lượng cần tiêu thoát ở nội tại vùng đồng bằng
làm cho mực nước, lưu lượng trên dòng chính tăng lên, đồng thời do điều kiện
kinh tế, xã hội thay đổi, quá trình đô thị hóa cũng như cơ cấu sử dụng đất thay
đổi theo xu hướng làm tăng nhu cầu tiêu cả về lượng lẫn về chất, diện tích điều
hòa nước úng bị thu hẹp cũng tác động mạnh đến công tác tiêu úng. Mặt khác
nước biển dâng làm khả năng tiêu thoát nước ra biển qua các cửa sông bị hạn
chế làm tăng mực nước trên toàn bộ hệ thống sông, có thể nói tác động của
BĐKH và nước biển dâng đến công tác tiêu úng rất mạnh mẽ.

III. ĐỊNH HƯỚNG PHÁ T TRIỂN VỀ KINH TẾ, XÃ HỘI VÙNG ĐBSH, TÁ C
ĐỘNG TỚI QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐÂT:

3.1. Vai trò, vị trí địa lý và kinh tế vùng ĐBSH:
Vùng đồng bằng sông Hồng (gọi tắt là vùng ĐBSH), bao gồm ranh giới
hành chính của 11 tỉnh và thành Phố là: Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh, Bắc
Ninh, Vĩnh Phúc, Hải Dương, Hưng Yên, Thái Bình, Hà Nam, Nam Định và
Ninh Bình. Diện tích tự nhiên (số liệu năm 2012) của vùng là: 2107,0 nghìn ha
(chiếm : 6,4% diện tích của cả nước); Dân số : 20,3 triệu người (chiếm 22,9%
dân số cả nước). Là cửa ngõ ở phía biển Đông với thế giới và là một trong
những cầu nối trực tiếp giữa hai khu vực phát triển năng động là khu vực Đông
Nam Á và Đông Bắc Á .
Vùng có vị trí, vai trò quan trọng, là vùng trung tâm đầu não về chính trị,
kinh tế, văn hóa và khoa học công nghệ của cả nước. Vùng ĐBSH đã, đang và
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sẽ tiếp tục giữ vị trí, vai trò đặc biệt quan trọng trong sự nghiệp phát triển của cả
nước.
Nông nghiệp vùng ĐBSH, có vai trò, vị trí quan trọng trong phát triển
kinh tế của vùng, và đối với cả nước, như: Cung cấp lương thực, thực phẩm có
chất lượng; cung cấp nguồn lao động trẻ cho các ngành kinh tế khác; Tạo địa
bàn và môi trường để phát triển bền vững cho các khu đô thị, các khu công
nghiệp và các công trình du lịch, dịch vụ; liên kết trao đổi, tiêu thụ các sản phẩm
nông nghiệp; Hợp tác, liên doanh, liên kết để phát triển kinh tế; Tiếp thu, trao
đổi và chuyển giao các tiến bộ khoa học, kỹ thuật và công nghệ và phát triển các
loại hình dịch vụ trong nông nghiệp...
Lợi thế về vị tríđịa lý của vùng mang lại hiệu quả đối với nông nghiệp về:
- Luân chuyển, trao đổi hàng hoá, vật tư thuận lợi.
- Có thị trường tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp rất rộng lớn, đa dạng.
- Có thể trao đổi, tiếp thu nhanh các tiến bộ kỹ thuật và công nghệ mới
vào sản xuất. Cũng như vấn đề đào tạo nguồn lao động có chất lượng.
- Có bờ biển dài, có thể nuôi trồng, đánh bắt hải sản và xây dựng cảng
biển để trao đổi hàng hoá.
3.2. Định hướng phát triển kinh tế, xã hội vùng ĐBSH:
Theo Quyết định số 795/QĐ-TTg, ngày 23/5/2013 của Thủ tướng Chính
phủ phê duyệt "Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế, xã hội vùng đồng bằng
sông Hồng đến năm 2020", cho thấy:
1. Quan điểm phát triển:
- Phát triển kinh tế - xã hội vùng phù hợp với chiến lược phát triển kinh tế
- xã hội cả nước, phù hợp với quy hoạch phát triển các ngành và lĩnh vực của cả
nước theo hướng mở, có khả năng hội nhập quốc tế sâu, rộng, gắn kết chặt chẽ
với các vùng trong cả nước.
- Tận dụng tốt các lợi thế của Vùng để nâng cao tăng trưởng và khả năng
cạnh tranh, gắn với phát triển bền vững. Ưu tiên phát triển có trọng tâm đối với
một số ngành mũi nhọn có khả năng tạo động lực và dẫn dắt các ngành khác
phát triển, tạo được thương hiệu đặc trưng cho sản phẩm của Vùng.
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- Là vùng đi đầu của cả nước trong chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng
xanh hóa, phát thải thấp và phù hợp với điều kiện biến đổi khí hậu và nước biển
dâng.
- Phát triển nhanh các ngành kinh tế, nâng cao rõ rệt thu nhập của lao
động và chất lượng cuộc sống dân cư; kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế và
bảo đảm quốc phòng - an ninh, giữ vững chủ quyền của Tổ quốc.
- Đảm bảo hài hòa giữa phát triển kinh tế với bảo tồn, tôn tạo và phát huy
các giá trị văn hóa truyền thống, các di sản thiên nhiên, các nhu cầu an sinh và
trật tự an toàn xã hội.
2. Mục tiêu phát triển:
a. Mục tiêu tổng quát:
Xây dựng Vùng ĐBSH thực sự là địa bàn tiên phong của cả nước thực
hiện các “đột phá chiến lược”, tái cấu trúc kinh tế, đổi mới thành công mô hình
tăng trưởng, trở thành đầu tàu của cả nước về phát triển kinh tế, đảm đương vai
trò to lớn đối với sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và góp phần
nâng cao vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế; bảo đảm sự gắn kết chặt chẽ
giữa phát triển kinh tế với bảo đảm an sinh xã hội, giữ vững thế trận quốc phòng
toàn dân, an ninh nhân dân và trật tự an toàn xã hội.
b. Mục tiêu cụ thể về kinh tế:
- Nâng tỷ trọng đóng góp cho GDP cả nước của vùng từ 24,7% năm 2010
lên 26,6% năm 2015 và 28,7% năm 2020; tỷ trọng đóng góp cho xuất khẩu cả
nước lên 32,5% vào năm 2015 và 35,0% vào năm 2020. Phấn đấu đến năm 2020
các địa phương trong vùng đều trích nộp cho ngân sách Trung ương.
- Nâng cao thu nhập bình quân đầu người lên 2.500 USD vào năm 2015
và khoảng 4.180 USD vào năm 2020 (bằng 1,3 lần mức trung bình của cả nước).
Năng suất lao động năm 2020 gấp ít nhất 2,3 lần so với năm 2010.
- Phấn đấu đến năm 2020 tỷ trọng nông nghiệp trong GDP của Vùng đạt
7-7,5%; công nghiệp, xây dựng từ 45 - 47%; dịch vụ từ 46 - 48%.
3.3. Mục tiêu phát triển nông nghiệp - nông thôn:
1. Mục tiêu chung:
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- Tập trung phát triển ngành với các sản phẩm sạch, thân thiện với môi
trường, có năng suất cao, có giá trị lớn và có khả năng xuất khẩu; đồng thời ổn
định quỹ đất phục vụ cho mục tiêu an ninh lương thực quốc gia.
- Tập trung sản xuất thâm canh lúa đặc sản, rau, hoa và cây trồng vụ
Đông; phát triển nuôi lợn, gia cầm với quy mô công nghiệp; nuôi thủy sản nước
lợ, nước ngọt và nuôi hải sản trên biển. Á p dụng các tiêu chuẩn kỹ thuật, công
nghệ tiên tiến, công nghệ cao, hiện đại hóa công tác quản lý nhằm nâng giá trị
sản xuất nông nghiệp trên 1 ha đạt trên 100 triệu đồng vào năm 2020.
- Đầu tư, bảo vệ và phát triển rừng, đặc biệt là rừng phòng hộ. Trồng cây
phân tán, bảo vệ môi trường ở các đô thị lớn, rừng ngập mặn ven biển nhằm kết
hợp phát triển du lịch, nghỉ dưỡng.
- Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chương trình xây dựng nông thôn mới,
chú trọng phát triển làng nghề truyền thống và phát triển du lịch sinh thái với
các sản phẩm nông nghiệp, các sản phẩm thủ công mỹ nghệ hướng xuất khẩu
đặc trưng của địa phương.
2. Mục tiêu cụ thể :
a. Với quan điểm thích ứng, né tránh và lợi dụng, chuyển nông nghiệp
sang sản xuất hàng hoá, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của thị trường trong
nước và xuất khẩu. Phát triển nền nông nghiệp theo hướng thâm canh tăng năng
suất, tăng chất lượng nông sản. Lựa chọn cây trồng vật nuôi, dựa trên tiềm năng
và lợi thế so sánh của từng địa phương, phù hợp với xu hướng về biến đổi khí
hậu ở mỗi tiểu vùng.
b. Phát triển nông nghiệp theo hướng chuyển dịch tích cực cơ cấu kinh tế
nông nghiệp, tăng tỷ trọng của ngành chăn nuôi, thuỷ sản, các cây trồng vật nuôi
có giá trị, có lợi thế của vùng như: Lúa chất lượng, ngô, rau, hoa, cây CNNN,
đàn lợn, bò thịt, bò sữa, đàn gia cầm, và nuôi trồng thuỷ sản (tôm, cá)…thực
hiện chủ trương tái cơ cấu ngành nông nghiệp.
c. Thúc đầy nhanh quá trình hiện đại hoá nông nghiệp, với công nghệ sản
xuất tiên tiến, hiện đại, để nâng cao năng suất lao động, chất lượng nông sản và
tỷ trọng sản phẩm hàng hoá trong nông nghiệp, đạt giá trị và hiệu quả kinh tế
cao.
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d. Phát triển nông nghiệp, nông thôn gắn với phát triển du lịch, với bảo vệ
môi trường sinh thái, để tạo ra nền sản xuất có năng suất cao, chất lượng tốt, bảo
vệ môi truờng đất, nước, và không khí.
e. Huy động các nguồn vốn đầu tư mở rộng các ngành nghề ở nông thôn,
tăng cường đầu tư cơ sở vật chất phục vụ cho sản xuất và nâng cao thu nhập cho
nông dân, xây dựng nông thôn mới văn minh hiện đại.
3. Các chỉ tiêu phát triển :
a. Tốc độ tăng trưởng nông nghiệp giai đoạn 2015 - 2030:
- Tốc độ tăng trưởng nông nghiệp chung đạt bình quân từ: 5,0 5,5 %/năm; trong đó giai đoạn 2012 - 2020 đạt từ : 5,5 – 6,0%/năm.
- Tốc độ tăng trưởng của nông nghiệp, đạt bình quân từ 5,0 – 5,5%/năm,
trong đó trồng trọt đạt từ 4,0– 4,2%/năm, chăn nuôi đạt từ 7,2 – 7,5% năm và
dịch vụ đạt từ 8,6 – 9,5 %/năm.
- Tốc độ tăng trưởng của lâm nghiệp giảm bình quân 2,6 – 3,0 % năm.
- Tốc độ tăng trưởng của thuỷ sản từ 10,0 - 12,0 % năm.
b. Cơ cấu kinh tế nông nghiệp đến năm 2030:
Tổng số (%)

2020

2030

- Nông nghiệp

75,5 – 77,5

72,5 – 75,5

- Lâm nghiệp

0,5 – 1,5

0,5 – 1,5

- Thuỷ sản

21 – 24

24 – 27

IV, QUẢN LÝ VÀ QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NÔ NG NGHIỆP NHẰM ĐẢM
BẢO AN NINH LƯƠNG THỰC TRONG ĐIỀU KIỆN BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU VÙ NG
ĐỒNG BẰNG SÔ NG HỒNG (ĐBSH):

4.1. Đặc điểm về địa hình và tài nguyên đất vùng ĐBSH:
Kết quả điều tra tổng hợp về các loại đất vùng ĐBSH, của Viện QH &
TKNN, cho thấy:
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1. Đặc điểm độ cao địa hình:
Độ cao của địa hình đồng bằng vùng ĐBSH không thống nhất, dao dộng
từ 15m xuống đến 0,5m; Khu vực Sơn Tây - Việt trì độ cao tới 10 - 15m, dọc 2
bên những khúc sông chết xuất hiện nhiều đầm, hồ ao và bồn trũng cao 7 - 8m;
Khu vực quanh Hà Nội cao 6 - 7m, quanh những khúc sông chết cũng xuất hiện
những bãi trũng với độ cao 3 - 4m; Từ Hưng Yên trở xuống, bề mặt phù sa chỉ
cao 2 - 3m và rất bằng phẳng; Vùng đất trũng Hà Nam - Nình Bình có độ cao
trung bình 0,5 - 1m xen vào đó có những vùng đất cao hơn một chút: 1 - 1,5m
nên thời gian bị ngập úng ngắn.v.v.
2. Các loại đất chính vùng ĐBSH:
a. Bãi cát cồn cát và đất cát.
b. Đất mặn .
c. Đất phèn tiềm tàng.
d. Đất phù sa.
e. Đất lầy và than bùn.
f. Đất xám và bạc màu.
g. Đất đen.
h. Đất đỏ vàng .
i. Đất mùn vàng đỏ trên núi.
k. Đất thung lũng do sản phẩm dốc tụ (D).
l. Đất xói mòn trơ sỏi đá .
Trong đó nhóm đất phù sa chiếm tỷ lệ cao nhất, khoảng 40 - 45%, tổng
diện tích đất tự nhiên của toàn vùng.
3. Xu hướng biến động về ranh giới và độ phì nhiêu của đất :
Xét về chiều hướng biến động tài nguyên đất so với các bản đồ đã thể
hiện, có thể rút ra những nhận xét chính như sau :
a. Ranh giới đất mặn, phèn, úng trũng thay đổi: Chiều hướng giảm phèn
và mặn. Những vùng thuỷ lợi hoá đưa nước ngọt về tưới 2 vụ càng tốt thì phèn
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mặn giảm càng nhiều. Các tỉnh Ninh Bình, Hà Nam, Thái Bình, Hải Phòng ranh
giới đất phèn và đất phèn mặn lùi dần ra biển.
b. Thay đổi ranh giới đất bồi tụ ven biển: Ven biển Đồng bằng sông Hồng
là vùng biển nông, hàng năm lượng phù sa bồi đắp tiến ra biển có nơi tới 100 m
như Kim Sơn - Ninh Bình...cần có quy hoạch cụ thể kết hợp hài hoà giữa trồng
rừng ngập mặn và diện tích nuôi trồng thuỷ sản nhằm tạo điều kiện cho phù sa
lắng đọng nhanh để quai đê lấn biển đúng thời điểm tốt nhất.
c. Chiều hướng biến động chất lượng đất : Vùng Đồng bằng sông Hồng
chủ yếu là phù sa của hệ thống sông Hồng, sông Thái Bình có độ phì nhiêu khá,
thuận lợi cho thâm canh tăng năng suất cây trồng...độ phì nhiêu của đất canh tác
tăng lên so với trước đây hơn 30 năm...
Các đặc điểm về nông học của đất biến động tuỳ theo từng loại đất và hệ
thống canh tác, với xu hướng chung là ngày càng có mức độ phù hợp cao hơn
đối với sản xuất.
Tuy vậy, đối chiếu với hơn 30 năm trước đây, loại đất phù sa sông Hồng
có sự thay đổi một số chỉ tiêu quan trọng:
- Dung tích hấp thu có trị số gần như được giữ nguyên, thì hàm lượng Ca,
và Mg đã giảm xuống quá nhiều
- Hàm lượng lân tổng số trên loại đất phù sa đã giảm sút nghiêm trọng, trở
thành vấn đề chiến lược, và mang tính thời sự để tạo lập một độ phì nhiêu ổn
định cho đất phù sa sông Hồng.
Như vậy, đặc điểm nổi bật của các nhóm đất và các loại đất ở vùng ĐBSH
là sự tồn tại các yếu tố hạn chế (thiếu hoặc thừa), đã dẫn đến sự mất cân bằng,
không đồng nhất giữa độ phì nhiêu tự nhiên và độ phìnhiêu thực tế.
4.2. Thực trạng sử dụng đất nông nghiệp vùng ĐBSH và những vấn
đề cần giải quyết:
4.2.1. Hiện trạng sử dụng đất tự nhiên và biến động diện tích đất
vùng ĐBSH :
Số liệu thống kê các loại hình sử dụng đất toàn vùng như sau:
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Theo thống kê đất năm 2010, vùng ĐBSH có tổng diện tích đất tự nhiên là
2107,0 nghìn ha (chiếm 6,4% DTTN toàn quốc). So với năm 2000 diện tích đất tự
nhiên của vùng tăng 13,6 nghìn ha. Diện tích tự nhiên của vùng tăng là do kiểm kê
lại đất đai và sự điều chỉnh ranh giới giữa các tỉnh trong vùng với các tỉnh ngoài
vùng.
Đối chiếu số liệu thống kê đất thời kỳ 2005 – 2010 cho thấy:
- Đất nông nghiệp của vùng năm 2010 là 1407,2 nghìn ha, tăng so với
năm 2005 là 81,6 nghìn ha.
- Đất lâm nghiệp có rừng năm 2010 của vùng là 518,5 nghìn ha, tăng so
với năm 2005 là 107,4 nghìn ha.
- Đất phi nông nghiệp năm 2010 là 595,3 nghìn ha, tăng so với năm 2005
là 48,5 nghìn ha, trong đó chủ yếu tăng phát triển khu đô thị, xây dựng đường
giao thông, đất thuỷ lợi, xây dựng các khu đô thị...
- Đất chưa sử dụng của vùng năm 2010 là 104,4 nghìn ha, giảm so với
năm 2005 là 116,5 nghìn ha, giảm chủ yếu ở các loại đất: Đất bằng chưa sử
dụng, đất đồi núi chưa sử dụng, đất có mặt nước chưa sử dụng. Qua đó thấy rằng
thời gian qua, trong vùng đã đầu tư khai hoang, khoanh nuôi tái trồng rừng để
đưa đất chưa sử dụng vào phát triển nông nghiệp có hiệu quả.
Bảng 4: Hiện trạng sử dụng đất vùng ĐBSH+QN thời kỳ 2005 – 2010
Đơn vị tính: Ha
Toàn Vùng
TT

Hạng mục

1

2

2005

2010

3

4

Tốc độ
Biến
BĐ
động diện
TB(%/
tích
năm)
5

6

Tổng diện tích tự nhiên

2.093.308,77 2.106.960,12

13.651,35

0,13

1

Đất nông nghiệp

1.325.595,95 1.407.203,00

81603,05

1,15

1.1

Đất sản xuất nông nghiệp

818.499,11

782.821,00

-35678,11

-0,89

Đất trồng cây hàng năm

730.467,63

692.861,00

-37606,63

-1,05

661.537,90

622.575,00

-38962,90

-1,21

3.374,29

3.091,00

-283,29

-1,74

1.1.1
1.1.1.1

Đất trồng lúa

1.1.1.2

Đất cỏ dùng vào chăn nuôi
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Toàn Vùng
TT

Hạng mục

1

2

2005

2010

3

4

Đất trồng cây hàng năm

1.2

6
0,50

1928,52

0,43

411.120,15

518.513,00 107392,85

4,75

Đất trồng cây lâu năm
Đất lâm nghiệp

5
1641,56

1.1.1.3 khác
1.1.2

Tốc độ
Biến
BĐ
động diện
TB(%/
tích
năm)

65.555,44

67.197,00

88.031,48

89.960,00

1.2.1

Đất rừng sản xuất

186.031,34

266.959,00

80927,66

7,49

1.2.2

Đất rừng phòng hộ

151.374,66

171.910,00

20535,34

2,58

1.2.3

Đất rừng đặc dụng

73.714,15

79.644,00

5929,85

1,56

1.3

Đất nuôi trồng thuỷ sản

93.476,46

101.917,00

8.440,54

1,74

1.4

Đất làm muối

1.400,61

1.267,00

-133,61

-1,99

1.5

Đất nông nghiệp khác

1.099,64

2.686,00

1.586,36

19,56

2

Đất phi nông nghiệp

546.817,80

595.335,00

48.517,20

1,71

2.1

Đất ở

124.777,50

137.355,00

12577,50

1,94

2.2

Đất chuyên dùng

258.730,73

302.796,00

44.065,27

3,20

2.3

Đất tôn giáo, tín ngưỡng

3.562,11

3.870,00

307,89

1,67

2.4

Đất nghĩa trang, nghĩa địa

14.462,56

14.566,00

103,44

0,14

2.5

Đất sông suối và mặt nước
chuyên dùng

144.608,06

135.735,00

-8873,06

-1,26

2.6

Đất phi nông nghiệp khác

676,84

1.013,12

336,28

8,40

3

Đất chưa sử dụng

104.421,00 -116474,02

-13,92

3.1

Đất bằng chưa sử dụng

60.929,39

43.880,00

4

Đất có mặt nước ven biển
(quan sát)

11.215,84

11.437,00

220.895,02

-17049,39

-6,35

221,16

0,39

Nguồn: Tổng hợp của Báo cáo.
4.2.2. Hiện trạng sử dụng đất nông nghiệp :
Vùng ĐBSH là vùng đất chật người đông, diện tích đất có khả năng mở rộng
đưa vào sử dụng cho sản xuất nông nghiệp rất hạn chế. Trong khi đó, đây là vùng
trọng điểm của kinh tế phía Bắc nhu cầu dành đất cho ngành phi nông nghiệp và
phát triển đô thị rất lớn, mà chủ yếu lấy vào đất nông nghiệp. Đây là một tất yếu
khách quan cho nhu cầu phát triển kinh tế, xã hội của vùng.
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Căn cứ vào số liệu thống kê năm 2010 của ngành Tài nguyên và Môi
trường, hiện trạng sử dụng đất nông nghiệp của toàn vùng như sau:
Tổng diện tích đất nông nghiệp vùng ĐBSH năm 2010 có 1407,2 nghìn ha,
chiếm 66,8% tổng diện tích tự nhiên (bằng 5,4% đất nông nghiệp toàn quốc) và
phân bổ theo các loại đất chính là:
- Đất sản xuất nông nghiệp: 782,8 nghìn ha, chiếm tỷ lệ 55,7%. Tổng diện
tích đất nông nghiệp.
- Đất lâm nghiệp 518,5 nghìn ha, chiếm tỷ lệ 36,9%. Tổng diện tích đất
nông nghiệp.
- Đất nuôi trồng thủy sản 101,9 nghìn ha, chiếm tỷ lệ 7,2%. Tổng diện tích
đất nông nghiệp.
- Đất làm muối 1,3 nghìn ha, chiếm tỷ lệ 0,1%. Tổng diện tích đất nông
nghiệp.
- Đất nông nghiệp khác 2,7 nghìn ha, chiếm tỷ lệ 0,1%. Tổng diện tích đất
nông nghiệp.
Như vậy trong giai đoạn 2005 - 2010, sự biến động đất nông nghiệp của
vùng ĐBSH chủ yếu theo các chiều hướng sau :
- Mất đất nông nghiệp do phát triển đô thị, xây dựng các khu công nghiệp,
dịch vụ, xây dựng cơ sở hạ tầng như: Công trình giao thông, thuỷ lợi, phát triển
các khu đô thị, dịch vụ …
- Tăng vụ: Chuyển từ đất 2 vụ lên 3 vụ, chuyển từ đất 1 vụ, 2 vụ bấp bênh
lên 2 vụ chắc ăn…
- Chuyển từ đất sử dụng kém hiệu quả sang sử dụng có hiệu quả cao hơn:
Chuyển một phần đất cao hạn không chủ động nước sang trồng cây ăn quả, chuyển
một phần đất úng trũng sang các mô hình sản xuất hiệu quả : 1 lúa - thuỷ sản, 1 lúa thuỷ sản - cây ăn quả (kết hợp phát triển chăn nuôi); Chuyển một phần đất màu bãi
ven sông sang trồng dâu nuôi tằm; Cải tạo vườn tạp, phát triển trồng cây ăn quả…
- Khai hoang, phục hoá để mở rộng diện tích đất nông nghiệp: Đưa diện
tích đất bãi bồi ven sông, diện tích đất có mặt nước chưa sử dụng vào sử dụng
nuôi trồng thuỷ sản…
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- Sử dụng đất nông nghiệp theo chiều hướng ngày càng hợp lý, hiệu quả,
bền vững hơn: Áp dụng linh hoạt cơ cấu mùa vụ, các công thức cây trồng vật
nuôi, phương thức luân canh cây trồng, nông lâm kết hợp … các biện pháp kỹ
thuật canh tác, các giống cây trồng vật nuôi… ngày càng tiến bộ, hiệu quả, bền
vững, nâng cao độ phì nhiêu của đất.
Bên cạnh đó, còn những tồn tại làm suy giảm diện tích đất, do sự phát
triển công nghiệp, do sử dụng các hợp chất hoá học vào sản xuất của một số tỉnh
chưa hợp lý, do sự sạt lở đất ven sông, gây suy thoái và giảm hiệu qủa sử dụng
đất… Đây là vấn đề đặt ra cho một số vùng đất nông nghiệp trong thời gian tới
cần có biện pháp hạn chế sự tác hại, ô nhiễm...
Bảng 5: Hiện trạng sử dụng đất nông nghiệp vùng ĐBSH+QN
thời kỳ 2005 - 2010
Đơn vị tính: Ha
Toàn Vùng
TT

Hạng mục

1

2

2005

2010

Biến
động diện
tích

3

4

5

1

Tổng diện tích đất nông nghiệp 1325595,95 1.497.203,00

1.1

Đất sản xuất nông nghiệp

818499,11

1.1.1

Đất trồng cây hàng năm

1.1.1.1

Tốc độ
BĐ
TB(%/
năm)
6

81603,05

1,15

782821,00

-35678,11

-0,89

730467,63

692861,00

-37606,63

-1,05

Đất trồng lúa

661537,90

622575,00

-38962,90

-1,21

1.1.1.1.1

Đất chuyên trồng lúa nước

596897,87

569425,00

-27472,87

-0,94

1.1.1.1.2

Đất trồng lúa nước còn lại

64587,07

53214,00

-11373,07

-3,80

1.1.1.1.3

Đất trồng lúa nương

52,97

7,00

-45,97

-33,29

1.1.1.2

Đất cỏ dùng vào chăn nuôi

3374,29

3091,00

-283,29

-1,74

1.1.1.2.1

Đất trồng cỏ

2334,84

1937,96

-396,88

-3,66

1.1.1.2.2

Đất cỏ tự nhiên có cải tạo

1039,45

1153,04

113,59

2,10

1.1.1.3

Đất trồng cây hàng năm khác

65555,44

67197,00

1641,56

0,50

Đất bằng trồng cây hàng năm
khác

62336,48

65050,00

2713,52

0,86

Đất nương rẫy trồng cây hàng
năm khác

3218,66

2148,00

-1070,66

-7,77

1.1.1.3.1
1.1.1.3.2
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Toàn Vùng
TT

Hạng mục

1

2

1.1.2

Đất trồng cây lâu năm

1.1.2.1

2005

2010

Biến
động diện
tích

3

4

5

88031,48

89960,00

Đất trồng cây công nghiệp lâu
năm

8670,50

7224,00

1.1.2.2

Đất trồng cây ăn quả lâu năm

31747,72

1.1.2.3

Đất trồng cây lâu năm khác

47613,29

Tốc độ
BĐ
TB(%/
năm)
6

1928,52

0,43

-1446,50

-3,58

33441,00

1693,28

1,04

49295,00

1681,71

0,70

1.2

Đất lâm nghiệp

411120,15

518513,00 107392,85

4,75

1.2.1

Đất rừng sản xuất

186031,34

266959,00

80927,66

7,49

1.2.1.1

Đất có rừng tự nhiên sản xuất

89917,88

86223,00

-3694,88

-0,84

1.2.1.2

Đất có rừng trồng sản xuất

68609,60

123533,00

54923,40

12,48

5311,65

3934,00

-1377,65

-5,83

22192,21

53271,00

31078,79

19,14

151374,66

171910,00

20535,34

2,58

1.2.1.3

Đất khoanh nuôi phục hồi rừng
sản xuất

1.2.1.4

Đất trồng rừng sản xuất

1.2.2

Đất rừng phòng hộ

1.2.2.1

Đất có rừng tự nhiên phòng hộ

85656,22

87686,00

2029,78

0,47

1.2.2.2

Đất có rừng trồng phòng hộ

48144,15

54499,00

6354,85

2,51

5526,03

10193,00

4666,97

13,03

1.2.2.3

Đất khoanh nuôi phục hồi rừng
phòng hộ

1.2.2.4

Đất trồng rừng phòng hộ

12048,27

17003,00

4954,73

7,13

1.2.3

Đất rừng đặc dụng

73714,14

79644,00

5929,86

1,56

1.2.3.1

Đất có rừng tự nhiên đặc dụng

55671,91

60890,00

5218,09

1,81

1.2.3.2

Đất có rừng trồng đặc dụng

12293,66

13433,00

1139,34

1,79

1891,97

2523,00

631,03

5,93

Đất trồng rừng đặc dụng

3856,60

2798,00

-1058,60

-6,22

1.3

Đất nuôi trồng thuỷ sản

93476,46

101917,00

8440,54

1,74

1.3.1

Đất nuôi trồng thuỷ sản nước
lợ, mặn

34942,06

35368,00

425,94

0,24

Đất nuôi trồng thuỷ sản nước
ngọt

58534,40

66493,00

7958,60

2,58

1.2.3.3
1.2.3.4

1.3.2

Đất khoanh nuôi phục hồi rừng
đặc dụng

1.4

Đất làm muối

1400,61

1267,00

-133,61

-1,99

1.5

Đất nông nghiệp khác

1199,62

2686,00

1486,38

17,49

Nguồn: Tổng hợp của Báo cáo.
22

Diện tích đất lúa năm 2010 (31/12/2010) của vùng là 622,6 nghìn ha:
giảm so với năm 2005 là 39,0 nghìn ha (tốc độ giảm - 1,21%/năm). Trong đó đất
chuyên lúa nước là 569,4 nghìn ha, giảm so với năm 2005 là 27,5 nghìn ha (tốc
độ giảm - 0,94%/năm).
Trong khi đó: Tốc độ tăng dân số toàn vùng là 1,1%/năm, trong khi tốc độ
tăng bố trí sử dụng đất một số cơ sở hạ tầng lại quá cao như: Đất ở tại đô thị
tăng 6,3%/năm; đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp tăng 10,68%/năm; đất
phi nông nghiệp khác tăng 8,40%/năm.v.v. Vì vậy, việc thực hiện kế hoạch sử
dụng đất của vùng ĐBSH gần như không thực hiện được.
4.2.3. Những vấn đề đặt ra đối với quy hoạch sử dụng đất nông
nghiệp:
Qua một thời gian dài thực hiện công tác quy hoạch sử dụng đất đai
(QHSDĐĐ), nay nhìn lại, vẫn thấy còn tồn tại những vấn đề sau đây:
- Nhận thức chưa đồng đều, độ đồng thuận chưa cao.v.v do đó sự phối
hợp giữa các cấp, các ngành, các đơn vị còn bị hạn chế, thiếu đồng bộ, chưa
thực chất, còn chạy theo các thủ tục hành chính đơn thuần.
- QHSDĐĐ chưa thực sự được coi là cơ sở pháp lý quan trọng trong việc
giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất
- Việc chuyển đổi số lượng lớn đất trồng lúa sang mục đích phi nông
nghiệp mà thiếu cân nhắc đến hiệu quả phát triển tổng thể, đã tác động tiêu cực
đến sản xuất và đời sống của một bộ phận nông dân và đe dọa mục tiêu đảm bảo
an ninh lương thực quốc gia.
- Mặc dù việc "dồn điền đổi thửa" đã thực hiện thành công ở nhiều địa
phương, nhưng chưa kết hợp chặt chẽ với quy hoạch chỉnh trang đồng ruộng,
nên đất sản xuất vẫn còn manh mún, gây trở ngại cho quá trình công nghiệp hóa,
công nghiệp hóa
- Việc quản lý quy hoạch sau khi được phê duyệt còn kém chặt chẽ, việc
chấp hành các quy định của pháp luật về điều chỉnh hoặc huỷ bỏ quy hoạch chưa
được coi trọng và nhìn chung không được chấp hành nghiêm túc.
Nguyên nhân của những tồn tại nêu trên là do:
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- Nguyên nhân quan trọng dẫn đến việc phương án quy hoạch sử dụng đất
với tính khả thi không cao là do chất lượng của phương án quy hoạch thấp, quy
hoạch không hợp lý, quy hoạch còn mang nặng tính chủ quan, áp đặt của một bộ
phận lãnh đạo chủ chốt địa phương.
- Quy hoạch còn thiếu cơ sở khoa học, luận cứ để xây dựng phương án
quy hoạch sử dụng đất, bố trí quỹ đất thế nào để mang lại hiệu quả cao về kinh
tế, xã hội và môi trường vẫn chưa được luận giải một cách thuyết phục bằng
những phân tích định tính và định lượng, các yếu tố môi trường trong quy hoạch
chưa có một tiêu chuẩn quy định chung, mà chúng chỉ được vận dụng hoàn toàn
phụ thuộc vào hoàn cảnh và điệu kiện của địa phương.
- Việc tính toán nhu cầu sử dụng đất khi lập quy hoạch còn phiến diện,
ảnh hưởng đến chất lượng và nội dung của phương án quy hoạch sử dụng đất
ngay từ thời điểm xác lập quy hoạch cũng như khi đưa vào thực tiễn thực hiện.
- Vấn đề quản lý quy hoạch, giám sát thực hiện quy hoạch và ý thức chấp
hành pháp luật đất đai chưa cao; sự tiếp cận, tham gia của người dân từ khâu lập
quy hoạch đến thực hiện quy hoạch và giám sát quy hoạch còn rất mờ nhạt; trình
độ quản lý quy hoạch còn nhiều hạn chế; tình trạng quy hoạch bị áp đặt theo ý
chí chủ quan của nhà lãnh đạo vẫn còn tồn tại.
Những vấn đề nêu trên cần được khắc phục để công tác quy hoạch sử
dụng đất nói chung và quy hoạch sử dụng đất có yếu tố môi trường nói riêng
ngày càng hoàn thiện hơn, đáp ứng việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của đất nước trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa và bảo vệ môi
trường bền vững
4.3. Quản lý Và quy hoạch sử dụng đất nông nghiệp:
Theo Luật Đất đai năm 2013, được Quốc hội thông qua, đã quy định về
nguyên tắc lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất như sau:
4.3.1. Nguyên tắc lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất:
a. Phù hợp với chiến lược, quy hoạch tổng thể, kế hoạch phát triển kinh tế
- xã hội, quốc phòng, an ninh.
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b. Được lập từ tổng thể đến chi tiết; quy hoạch sử dụng đất của cấp dưới
phải phù hợp với quy hoạch sử dụng đất của cấp trên; kế hoạch sử dụng đất phải
phù hợp với quy hoạch sử dụng đất đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền
phê duyệt. Quy hoạch sử dụng đất cấp quốc gia phải bảo đảm tính đặc thù, liên
kết của các vùng kinh tế - xã hội; quy hoạch sử dụng đất cấp huyện phải thể hiện
nội dung sử dụng đất của cấp xã.
c. Sử dụng đất tiết kiệm và có hiệu quả.
d. Khai thác hợp lý tài nguyên thiên nhiên và bảo vệ môi trường; thích
ứng với biến đổi khíhậu.
e. Bảo vệ, tôn tạo di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh.
f. Dân chủ và công khai.
g. Bảo đảm ưu tiên quỹ đất cho mục đích quốc phòng, an ninh, phục vụ
lợi ích quốc gia, công cộng, an ninh lương thực và bảo vệ môi trường.
h. Quy hoạch, kế hoạch của ngành, lĩnh vực, địa phương có sử dụng đất
phải bảo đảm phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được cơ quan
nhà nước có thẩm quyền quyết định, phê duyệt.
4.3.2. Trình tự và nội dung lập Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp
quốc gia:
Bao gồm các nội dung như sau:
a. Căn cứ lập quy hoạch sử dụng đất cấp quốc gia.
b. Nội dung quy hoạch sử dụng đất cấp quốc gia bao gồm:
- Định hướng sử dụng đất 10 năm;
- Xác định các chỉ tiêu sử dụng đất đối với nhóm đất nông nghiệp, nhóm
đất phi nông nghiệp, nhóm đất chưa sử dụng; trong đó xác định diện tích một số
loại đất chính;
- Xác định diện tích các loại đất của kỳ quy hoạch đến từng đơn vị hành
chính cấp tỉnh và vùng kinh tế - xã hội;
- Lập bản đồ quy hoạch sử dụng đất cấp quốc gia và các vùng kinh tế - xã
hội;
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- Giải pháp thực hiện quy hoạch sử dụng đất.
c. Căn cứ lập kế hoạch sử dụng đất cấp quốc gia;
d. Nội dung kế hoạch sử dụng đất cấp quốc gia bao gồm:
- Phân tích, đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch sử dụng đất cấp quốc gia
kỳ trước;
- Xác định diện tích các loại đất quy định tại điểm b khoản 2 Điều này
trong kỳ kế hoạch sử dụng đất 05 năm;
- Kế hoạch sử dụng đất 05 năm cho từng đơn vị hành chính cấp tỉnh và
vùng kinh tế - xã hội;
- Giải pháp thực hiện kế hoạch sử dụng đất.
Hệ thống chỉ tiêu sử dụng đất cấp quốc gia

Bảng 6:
STT
1

Mục đích sử dụng đất
Đất nông nghiệp

Mục đích sử dụng đất

Mã

STT

NNP

2.2

Đất an ninh

CAN

2.3

Đất khu công nghiệp

SKK

Trong đó:

Mã

1.1

Đất lúa nước (gồm đất
chuyên trồng lúa nước và
đất lúa nước còn lại)

DLN

2.4

Đất phát triển hạ tầng

DHT

1.2

Đất rừng phòng hộ

RPH

2.5

Đất di tích danh thắng

DDT

1.3

Đất rừng đặc dụng

RDD

2.6

Đất để xử lý, chôn lấp chất
thải nguy hại

DRH

Đất phi nông nghiệp

PNN

3

Đất đô thị

DTD

4

Đất khu bảo tồn thiên
nhiên

DBT

2

Trong đó:
2.1

Đất quốc phòng

CQP

Nguồn: Bộ Tài nguyên và Môi trường.
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SƠ ĐỒ TRÌNH TỰ LẬP QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT CÁ C CẤP

(Nguồn: Hướng dẫn nghiệp vụ QHSDĐ. Tổng cục QLĐĐ 2009)

4.3.3. Quản lý và tổ chức sử dụng đất:
4.3.3.1. Quy hoạch sử dụng đất đai:
1. Quan điểm và định hướng sử dụng đất :
a. Quan điểm:
- Quy hoạch sử dụng đất các cấp phải phù hợp với quy hoạch tổng thể
phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, từng vùng và quy hoạch phát triển
ngành; gắn liền với định hướng phát triển hệ thống đô thị, các vùng kinh tế; phải
xác định cụ thể định hướng phát triển và đặc trưng của từng khu vực; giải quyết
tốt mối quan hệ giữa xây dựng trước mắt với phát triển lâu dài, giữa cải tạo với
xây dựng mới; phù hợp với sự phát triển về kinh tế của địa phương và thu nhập
thực tế của người dân.
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- Quy hoạch sử dụng đất phải có sự tham gia của người dân, cộng đồng
dân cư, từ ý tưởng quy hoạch đến huy động nguồn vốn, tổ chức thực hiện và
quản lý xây dựng.
- Quy hoạch sử dụng đất phải đảm bảo tính đồng bộ, phù hợp với nguồn
vốn đầu tư và điều kiện kinh tế - xã hội của địa phương; định hướng, giải pháp,
đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật, xã hội, môi trường điểm dân cư, hạn chế
tối đa những ảnh hưởng do thiên tai, ngập lũ, nền đất yếu.
- Quy hoạch sử dụng đất phải bảo đảm hiện đại, văn minh nhưng vẫn giữ
được bản sắc văn hóa, phong tục tập quán của từng vùng, miền, từng dân tộc và
ổn định cuộc sống dân cư; giữ gìn bảo tồn di sản và phát huy các giá trị văn hoá
vật thể; thích ứng với điều kiện khí hậu.
b. Định hướng sử dụng đất :
- Khai thác và sử dụng tiết kiệm quỹ đất nông nghiệp, đặc biệt bảo vệ và
sử dụng hiệu quả đất lúa, đầu tư khai thác đất chưa sử dụng đưa vào sử dụng
trong nông, lâm nghiệp và thủy sản.
Đặc biệt đối với các khu vực đất dự báo bị ảnh hưởnh trực tiếp của biến
đổi khí hậu, như: Vùng ven biển do nước biển dâng, các khu vực thấp trũng bị
ngập úng do mưa lớn và các khu vực đồi núi dốc bị xói mòn đất lượng mưa lớn
kéo dài... cần chủ động có các biện pháp thích ứng, đề phòng để sử dụng đất có
hiệu quả.
- Chuyển mục đích sử dụng đất một cách khoa học và hợp lý từ đất nông
nghiệp sang đất xây dựng cơ bản và đất ở.
- Chuyển đổi hợp lý đất nông nghiệp theo hướng hiệu quả, bền vững :
+ Chuyển đổi đất lúa, màu có hiệu quả kinh tế thấp sang trồng các loại
cây con có giá trị cao hơn như: Trồng rau, hoa, cây ăn quả, nuôi thuỷ sản.
+ Mở rộng quy mô diện tích bằng cách tăng vụ nuôi trồng các loại cây
con có giá trị như trồng rau, hoa, nuôi trồng thuỷ sản, cây công nghiệp ngắn
ngày.
+ Chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi ở một số vùng đất như: Đất lúa
úng trũng sang lúa - thuỷ sản - cây ăn quả, hoặc thuỷ sản - cây ăn quả; Đất cao
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hạn sang trồng cây ăn quả, cây công nghiệp ngắn ngày; đất màu bãi ven sông
sang trồng dâu nuôi tằm…
+ Đầu tư cải tạo, thâm canh tăng vụ trên các loại đất có điều kiện.
+ Đưa vào sử dụng có hiệu quả các loại đất còn có khả năng mở rộng là :
Đất bãi bồi ven sông, đất gò đồi, diện tích đất úng trũng, bán ngập ven sông, ven
biển, mặt nước chưa sử dụng...
+ Điều chỉnh cơ cấu sử dụng đất nông nghiệp trên cơ sở tiềm năng, lợi
thế, cũng như các hạn chế của từng vùng đất :
++ Vùng úng trũng: Hướng chuyển dịch là lúa - thuỷ sản (cây ăn quả),
nuôi trồng thuỷ sản.
++ Vùng ven đô thị: Phát triển rau quả thực phẩm, hoa, cây ăn quả.
++ Vùng đất bằng nội đồng: Phát triển lúa, rau màu thực phẩm, cây công
nghiệp ngắn ngày, phát triển dâu tằm bãi ven sông; cây ăn quả.
++ Vùng bán sơn địa, vùng cao hạn khó tưới: Phát triển cây ăn quả; cây
công nghiệp lâu năm; rau màu thực phẩm; cây công nghiệp ngắn ngày; phát
triển trồng rừng.
++ Vùng đất bãi triều ven biển: Mở rộng quy mô nuôi trồng thủy sản và
phát triển trồng rừng phòng hộ…
- Không ngừng làm giàu đất, nâng cao độ phì nhiều của đất, để đẩy mạnh
thâm canh và tạo sự đồng đều về năng suất trên toàn bộ diện tích đất canh tác.
Á p dụng chế độ luân canh hợp lý, thực hiện các biện pháp kỹ thuật thâm canh,
tăng cường đầu tư phân bón hữu cơ, để làm giàu dinh dưỡng đất.
- Bảo vệ môi trường đất, để sử dụng ổn định, lâu dài và bền vững. Á p
dụng các biện pháp để chống suy thoái, ô nhiễm môi trường đất.
2. Quy hoạch sử dụng đất tự nhiên và đất nông nghiệp vùng ĐBSH:
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Bảng 7: Quy hoạch sử dụng đất vùng ĐBSH+QN giai đoạn 2011 – 2030
Đơn vị tính: Ha

Số TT

Hạng mục

H.Trạng
2010

1

2

3

Tổng diện tích tự nhiên

Quy hoạch
Năm
2020
4

Năm
2030
5

2.106.960,12 2.106.960,12 2.106.960,12

1

Đất nông nghiệp

1.1

Đất sản xuất nông nghiệp

782.821,00

720.299,69

708.240,00

Đất trồng cây hàng năm

692.861,00

629.361,69

606.900,00

622.575,00

552.450,80

541.090,00

3.091,00

11.041,00

10.870,00

67.197,00

66.614,89

54.640,00

89.960,00

90.938,00

101.340,00

518.513,00

494.580,10

509.460,00

1.1.1
1.1.1.1

Đất trồng lúa

1.1.1.2

Đất cỏ dùng vào chăn nuôi

1.1.1.3

Đất trồng cây hàng năm khác

1.1.2
1.2

1.407.203,00 1.332.466,09 1.335.576,00

Đất trồng cây lâu năm
Đất lâm nghiệp

1.2.1

Đất rừng sản xuất

266.959,00

232.283,20

1.800,00

1.2.2

Đất rừng phòng hộ

171.910,00

179.325,30

50,00

1.2.3

Đất rừng đặc dụng

79.644,00

82.971,60

-

1.3

Đất nuôi trồng thuỷ sản

101.917,00

113.583,40

116.474,00

1.4

Đất làm muối

1.267,00

1.262,00

1.242,00

1.5

Đất nông nghiệp khác

2.686,00

2.740,90

160,00

2

Đất phi nông nghiệp

595.335,00

680.861,53

699.038,28

2.1

Đất ở

137.355,00

148.236,80

163.682,00

2.2

Đất chuyên dùng

302.796,00

374.404,70

393.095,00

2.3

Đất tôn giáo, tín ngưỡng

3.870,00

3.952,60

4.108,00

2.4

Đất nghĩa trang, nghĩa địa

14.566,00

16.341,66

17.715,00

2.5

Đất sông suối và MNCD

135.735,00

136.413,81

120.238,28

2.6

Đất phi nông nghiệp khác

1.013,12

1.511,96

200,00

3

Đất chưa sử dụng

104.421,00

93.632,50

72.345,84

4

Đất có MN ven biển (quan sát)

11.437,00

6.160,00

-

Nguồn: Tổng hợp của Báo cáo.
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Đến năm 2030, quy mô sử dụng đất của vùng có sự thay đổi, so với năm
2010, tổng diện tích đất nông nghiệp là 1335,6 nghìn ha, giảm so với 2010 là
71,6 nghìn ha, trong đó cụ thể như sau:
- Đất sản xuất nông nghiệp là 708,2 nghìn ha, giảm: 74,6 nghìn ha, chủ
yếu giảm từ đất trồng lúa và đất cây hàng năm khác, do chuyển đổi mục đích sử
dụng đất sang đất phi nông nghiệp. Nội bộ cơ cấu đất sản xuất nông nghiệp có
nhiều sự thay đổi, trong đó tập trung vào hai đối tượng chủ yếu là đất giảm đất
lúa, màu và tăng quy mô diện tích đất cây lâu năm.
- Đất lâm nghiệp là 509,5 nghìn ha, giảm -9,0 nghìn ha.
- Đất nuôi trồng thủy sản là 116,5 nghìn ha, tăng thêm 14,6 nghìn ha, do
việc khai thác diện tích các mặt nước và chuyển đổi một phần diện tích úng
trũng sang thủy sản.
- Đất phi nông nghiệp sẽ là 699,0 nghìn, tăng thêm với diện tích khá lớn
khoảng: 103,7 nghìn ha, do việc quy hoạch đô thị, mở rộng các khu công nghiệp,
dịch vụ đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật. Theo dự báo trong hơn 15 năm
tới, tốc độ xây dựng các công trình chuyên dùng ở vùng ĐBSH phát triển khá
nhanh. Và một điểm đáng quan tâm là đa số các công trình đều nằm trên đất
canh tác lúa, màu. Như vậy nếu không có các giải pháp hợp lý, bằng nhiều cách,
thì sẽ ảnh hưởng ngay tới tổng sản lượng lương thực của toàn vùng và ảnh
hưởng tới cân đối tổng sản lượng lương thực của cả nước.
- Đất chưa sử dụng tới năm 2030 dự kiến còn 72,1 nghìn, giảm 32,3 nghìn
ha, trong đó dùng vào các mục đích :
+ Chuyển sang đất sản xuất nông nghiệp, mà đa số là diện tích đồi núi
trọc, mặt nước, bãi bồi chưa sử dụng.
+ Chuyển sang xây dựng cơ bản với các loại đất chuyên dụng.
+ Chuyển sang trồng rừng cảnh quan, rừng phòng hộ và rừng đặc dụng.
Như đã trình bày ở các phần trên, vùng ĐBSH nằm trong vùng kinh tế
trọng điểm ở phía Bắc, do vậy những năm tới theo quy hoạch đất xây dựng, đất
giao thông, đất nhà ở, và đất chuyên dùng khác đều tăng khá nhanh, và làm thay
đổi cơ cấu đất của toàn vùng.
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Các tỉnh có nhiều dự án đầu tư phát triển như Hà Nội, Hải Dương, Hải
Phòng, Vĩnh Phúc, Bắc Ninh, Quảng Ninh… đất chuyên dùng đều tăng khá
nhanh, và chủ yếu lấy vào đất nông nghiệp, đất lúa - màu. Như vậy cần có giải
pháp xử lý phù hợp để không gây ra các ảnh hưởng xấu tới sản xuất của ngành
nông nghiệp và thu nhập của các hộ nông dân.
Đến năm 2020, tổng diện tích đất nông nghiệp toàn vùng là 1332,5 nghìn
ha, chiếm 63,2% tổng diện tích tự nhiên, giảm so với năm 2010 là 74,7 nghìn ha.
Đất nông nghiệp phân theo các loại đất chính:
- Đất sản xuất nông nghiệp là 720,3 nghìn ha, chiếm tỷ lệ 54,0% tổng
đất nông nghiệp.
- Đất lâm nghiệp là 494,6 nghìn ha, chiếm tỷ lệ 37,1% tổng đất nông
nghiệp.
- Đất nuôi trồng thủy sản là 113,6 nghìn ha, chiếm tỷ lệ 8,6% tổng đất
nông nghiệp.
- Đất làm muối là 1,3 nghìn ha, chiếm tỷ lệ 0,1% tổng đất nông nghiệp.
- Đất nông nghiệp khác 2,7 nghìn ha, chiếm tỷ lệ 0,2% tổng đất nông
nghiệp.
Chuyển dịch cơ cấu sử dụng đất nông nghiệp của vùng trong những năm
tới thể hiện rõ nhất ở hai nhóm đất chính đó là :
- Nhóm đất trồng lúa giảm khá lớn, và giảm ở tất cả các tỉnh, trong đó Hà
Nội, Hải Dương, Hải Phòng, Hưng Yên và Vĩnh Phúc là những vùng có diện
tích đất lúa, màu giảm lớn. Đặc biệt là thành phố Hà Nội.
Nguyên nhân chủ yếu giảm diện tích đất lúa - màu của các tỉnh trong
vùng, do lấy đất để phát triển đô thị, xây dựng các khu công nghiệp và phát triển
cơ sở hạ tầng kỹ thuật. Đó là quy luật phổ biến của các vùng kinh tế trọng điểm,
do vậy cần có các giải pháp giải quyết hợp lý, để giữ gìn bảo vệ tài nguyên đất.
- Nhóm đất có mặt nước nuôi trồng thuỷ sản lại tăng khá nhanh, với quy
mô lớn nhất trong tất cả các nhóm đất nông nghiệp và tăng ở tất cả các tỉnh
trong vùng.
Nguyên nhân tăng nhanh diện tích mặt nước nuôi trồng thuỷ sản do :
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+ Chăn nuôi thuỷ sản với các loại sản phẩm đang có thị trường tiêu thụ ổn
định, có hiệu quả kinh tế cao và cao hơn hẳn các loại sản phẩm nông nghiệp
khác.
+ Có chủ trương chỉ đạo của Chính phủ và UBND các tỉnh cho chuyển
đổi phương hướng sản xuất các loại đất úng trũng trồng lúa hiệu quả thấp, sang
nuôi trồng thuỷ sản.
+ Sự hưởng ứng và quyết tâm đầu tư của hộ nông dân, người lao động và
các nhà doanh nghiệp mở mang qui mô sản xuất nuôi trồng thuỷ sản.
+ Những tiến bộ kỹ thuật và công nghệ trong nuôi trồng thuỷ sản, đặc biệt
những tiến bộ về giống cá, tôm nhập nội phù hợp với điều kiện sản xuất của các
tỉnh trong vùng.
Có thể xác định sự chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất nông nghiệp của vùng
trong những năm tới hướng vào việc sản xuất, canh tác những loại sản phẩm
hàng hoá có giá trị, đã, đang và sẽ tạo sự thay đổi lớn trong cơ cấu sử dụng đất
cây hàng năm và đất nông nghiệp của các địa phương và từng tiểu vùng sinh thái
nông nghiệp.
Để khai thác hợp lý đất nông nghiệp cần thực hiện các yêu cầu và giải
pháp sau:
- Tăng cường quản lý chặt chẽ đất đai, để sử dụng có hiệu quả bền vững,
đặc biệt thực hiện nghiêm túc sự phân bổ quản lý sử dụng đất lúa trên địa bàn
từng vùng.
- Xác định giá cho thuê đất thấp nhất trong khung giá của Nhà nước cho
thuê đất chuyên dùng, đất sử dụng vào mục đích nông nghiệp ( như xây dựng cơ
sở chuồng trại, cơ sở chế biến nông sản .v.v. ).
- Nghiên cứu cơ chế cho dân đóng góp vốn bằng giá trị đất với các cơ sở
sản xuất, chế biến nông sản.
- Tiến hành quy hoạch sử dụng đất các cấp, để trên cơ sở đó hộ nông dân
yên tâm đầu tư cho mở rộng sản xuất, dần hình thành các vùng sản xuất hàng hoá
tập trung đáp ứng nhu cầu tiêu dùng và xuất khẩu, như các vùng sản xuất: Lúa chất
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lượng cao, rau, hoa, cây ăn quả, vùng chăn nuôi bò, bò sữa, lợn, gia cầm, vùng nuôi
trồng thuỷ sản...
- Cần có các hướng dẫn bổ sung, quy định cụ thể cho phép hộ nông dân
liên kết, tích tụ đất và nhận đất làm trang trại.
- Tiếp tục có cơ chế, chính sách cho phép chuyển đổi mục đích sử dụng
đất, từ đất có hiệu quả kinh tế thấp như đất lúa có năng suất thấp, bị hạn, hoặc
úng, đất màu, đất gò đồi, đất bãi sang trồng các loại cây có giá trị kinh tế cao
hơn như trồng hoa, trồng rau sạch, trồng cây ăn quả, nuôi thả cá, để huy động
các khả năng đầu tư cho sản xuất.
4.3.3.2. Quản lý sử dụng đất nông nghiệp:
Nội dung quản lý nhà nước về đất đai bao gồm:
a. Ban hành văn bản quy phạm pháp luật về quản lý, sử dụng đất đai và tổ
chức thực hiện văn bản đó.
b. Xác định địa giới hành chính, lập và quản lý hồ sơ địa giới hành chính,
lập bản đồ hành chính.
c. Khảo sát, đo đạc, lập bản đồ địa chính, bản đồ hiện trạng sử dụng đất và
bản đồ quy hoạch sử dụng đất; điều tra, đánh giá tài nguyên đất; điều tra xây
dựng giá đất.
d. Quản lý quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất.
e. Quản lý việc giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất, chuyển mục đích sử
dụng đất.
f. Quản lý việc bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi thu hồi đất.
g. Đăng ký đất đai, lập và quản lý hồ sơ địa chính, cấp Giấy chứng nhận
quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.
h. Thống kê, kiểm kê đất đai.
i. Xây dựng hệ thống thông tin đất đai.
k. Quản lý tài chính về đất đai và giá đất.
l. Quản lý, giám sát việc thực hiện quyền và nghĩa vụ của người sử dụng
đất.
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m. Thanh tra, kiểm tra, giám sát, theo dõi, đánh giá việc chấp hành quy
định của pháp luật về đất đai và xử lý vi phạm pháp luật về đất đai.
n. Phổ biến, giáo dục pháp luật về đất đai.
o. Giải quyết tranh chấp về đất đai; giải quyết khiếu nại, tố cáo trong quản
lý và sử dụng đất đai.
p. Quản lý hoạt động dịch vụ về đất đai.

V. VAI TRÒ VÀ KINH NGHIỆM CỦA VIỆN QH & TKNN TRONG QHSD ĐẨT:

5.1. Năng lực của viện QH & TKNN:
1. Chức năng nhiệm vụ và năng lực chuyên môn:
- Phân vùng, quy hoạch nông nghiệp, nông thôn cấp quốc gia, cấp vùng,
cấp tỉnh và cấp huyện.
- Quy hoạch ngành hàng nông nghiệp;
- Quy hoạch sử dụng đất cấp tỉnh và cấp huyện.
- Xây dựng các dự án đầu tư nông nghiệp nông thôn.
- Điều tra cơ bản các vấn đề liên quan như: Thổ nhưỡng; đánh giá tiềm
năng đất đai; đo đạc bản đồ địa hình tỷ lệ lớn; khoanh vẽ bản đồ hiện trạng sử
dụng đất và xây dựng bản đồ quy hoạch sử dụng đất; điều tra về di dân tái định
cư
- Điều tra các vấn đề kinh tế, hội có liên quan…
- Ứng dụng công nghệ viễn thám để xây dựng bản đồ các loại và đánh giá
biến động đất.v.v.
- Tham gia Quy hoạch tổng thể kinh tế, xã hội và xây dựng chính sách
phát triển nông nghiệp nông thôn…
- Hợp tác quóc tế và liên doanh liên kết với các tổ chức, cá nhân trong và
ngoài nước về các vấn đề liên quan tới chức năng và nhiệm vụ của Viện.
2. Đội ngữ cán bộ:
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- Tổ chức của Viện có 8 phòng chuyên môn nghiệp vụ, có 4 trung tâm
nghiên cứu ứng dụng và 6 đơn vị trực thuộc Viện có dấu và tư cách pháp nhận
độc lập.
- Tổng số cán bộ công nhân viện của Viện hiện nay khoảng trên 500
người, trong đó đa số có trình độ đại học và trên đại học.
3. Trang thiết bị, cơ sở hạ tầng kỹ thuật:
- Phòng phân tích đất và môi trường.
- Trung tâm quy hoạch, viễn thám và GIS.
- Trang thiết bị chuyên dụng đo vẽ bản đồ tỷ lệ lớn.
- Hệ thống máy tính và các trang thiết bị khác.
5.2. Kinh nghiệm của viện QH & TKNN trong QHSDĐ:
1. Tham gia trực tiếp thực hiện lập QHSD đất các cấp:
- Từ năm 1961 đến nay, trên 53 năm, Viện QH & TKNN thường xuyên
thực hiện các công việc về điều tra, đánh giá hiện trạng và quy hoạch sử dụng
đất và quy hoạch sử dụng đất nông nghiệp trong các dự án quy hoạch có liên
quan…
- Tham gia khá nhiều và là một trong đơn vị chủ lực trong việc xây dựng
báo cáo quy hoạch sử dụng đất cấp tỉnh, cấp huyện của nhiều địa phương trong
cả nước, trong suốt nhiều năm qua.
2. Tham gia hội đồng tư vấn nghiệm thu dự án QHSD đất:
- Tham gia Hội đồng nghiệm thu các báo cáo quy hoạch sử dụng đất cấp
Tỉnh, cấp huyện.
- Tham gia hội đồng tư vấn về các dự án có liên quan về hiện trạng và quy
hoạch sử dụng đất, đất nông nghiệp.v.v.
3. Tham gia thực hiện các dự án, đề tài quốc tế liên quan tới QHSD
đất…
- Điều kiện cho phép Viện có các hợp tác và liên kết đa phương:
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- Thực tế nhu cầu đang đòi hỏi việc liên kết và áp dụng các mô hình sử
dụng đất hiệu quả, bền vững ở Việt Nam, Viện có thể tham gia.
*. Tổng hợp:
Quy hoạch sử dụng đất ở Việt Nam là công cụ đắc lực trong hoạt động
quản lý Nhà nước về đất đai nhằm thực hiện các công tác giao đất, cho thuê đất,
thu hồi đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; Việc lập quy hoạch sử dụng
đất của các cấp được tuân thủ theo quy định trong Luật Đất đai năm 2013; Biến
đổi khíhậu ngày càng tác động sâu sắc tới quá trình khai thác sử dụng đất; Vùng
đồng bằng sông Hồng, bao gồm ranh giới hành chính của 11 tỉnh và thành Phố
có diện tích tự nhiên (số liệu năm 2012) là: 2107,0 nghìn ha (chiếm : 6,4% diện
tích của cả nước); Dân số là 20,3 triệu người (chiếm 22,9% dân số cả nước).
Vùng là trung tâm đầu não về chính trị, kinh tế, văn hóa và khoa học công nghệ
của cả nước. Nông nghiệp vùng ĐBSH, có vai trò, vị trí quan trọng trong phát
triển kinh tế của vùng, và đối với cả nước; Quản lý và quy hoạch sử dụng đất đai,
vẫn còn những tồn tại, hạn chế cần giải quyết; Theo Luật Đất đai năm 2013, đã
quy định về nguyên tắc lập quy hoạch, kế hoạch và quản lý sử dụng đất. Yêu cầu
đặt ra cần trang bị các kiến thức và kỹ năng về quản lý và quy hoạch sử dụng đất
nông nghiệp có hiệu quả đến các cán bộ và người dân sử dụng.
Viện Quy hoạch & TKNN, là cơ quan chuyên ngành có nhiều kinh
nghiệm và năng lực về phân vùng, quy hoạch nông nghiệp, nông thôn, quy
hoạch sử dụng đất.

-----------------------------
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TÀ I LIỆU THAM KHẢO
1. Bộ NN&PTNT (2008), Quyết định số 2730/QĐ-BNN-KHCN, ngày
05/09/2008, ban hành Khung Chương trình hành động thích ứng với
biến đổi khí hậu của ngành Nông nghiệp và PTNT giai đoạn 2008-2020.
2. Bộ NN&PTNT (2011), Kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí
hậu của ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn giai đoạn 20112015 và tầm nhìn đến 2050 và một số văn bản liên quan.
3. Bộ Tài nguyên và Môi trường (2009), Kịch bản biến đổi khí hậu, nước
biển dâng cho Việt Nam.
4. Đinh Vũ Thanh, Nguyễn Văn Viết (2012), Tác động của biến đổi khí
hậu đến các lĩnh vực nông nghiệp và giải pháp ứng phó, NXB Nông
Nghiệp, tr.79-92, 187-196, 219-224, 247-252, 263-266, 277-282, 287296 .
5. Kết quả kiểm kê đất đai toàn quốc năm 2010. Bộ Tài nguyên và Môi
trường, năm 2011.
6. Luật Đất đai năm 2013. do Chủ tịch Quốc Hội nước Cộng hòa xã hội
chủ nghĩa Việt Nam ký ngày 29/11/2013.
7. Quyết định số 124/QĐ-TTg, ngày 02/02/2012 của Thủ tướng Chính phủ
về phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển sản xuất ngành Nông nghiệp
đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030.
8. Quyết định số 1690/QĐ-TTg, ngày 16/09/2010 phê duyệt của Thủ
tướng Chính phủ về Chiến lược phát triển thủy sản Việt Nam đến năm
2020.
9. Quyết định số 2139/QĐ-TTg, ngày 05/12/2011 phê duyệt của Thủ
tướng Chính phủ về Chiến lược quốc gia về biến đổi khíhậu.
10.Quyết định số 172/2007/QĐ-TTg, ngày 16/11/2007 phê duyệt của Thủ
tướng Chính phủ về Chiến lược quốc gia về phòng chống và giảm nhẹ
thiên tai đến năm 2020.
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11.Quyết định 795/QĐ-TTg ngày 23/05/2013 của Thủ tướng phê duyệt
Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế, xã hội vùng đồng bằng sông
Hồng đến năm 2020;
12.Quyết định 899/QĐ-TTg ngày 10/06/2013 của Thủ tướng phê duyệt Đề
án tái cơ cấu ngành Nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng
và phát triển bền vững;
13.Văn kiện dự án: “Tăng cường năng lực quốc gia ứng phó với biến đổi
khí hậu ở Việt Nam nhằm giảm nhẹ tác động và kiểm soát phát thải nhà
kính”.
14.Viện QH thủy lợi (2010), Quy hoạch tổng thể thủy lợi vùng Đồng bằng
sông Hồng trong điều kiện biến đổi khí hậu – nước biển dâng, Báo cáo
tổng hợp dự án.

---------------------------------
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“We Love to Share What We Have!”

“We Love to Share What We Have!”

Thời gian dự
Tên dự án

án

Nội dung chính

(Chi phí dự án)
Xây dựng khu vực thí điểm, hỗ trợ trồng trọt
Xây dựng khu vực thử nghiệm
trồng rau ở Việt nam(Ngân sách
900 triệu Won năm 2014 )

2011~2015

(3 tỷ Won)

theo cam kết, chuyển giao kỹ thuật kinh doanh
nông nghiệp(Doanh nghiệp nông sản thâm nhập
vào thị trường nước ngoài và thúc đẩy hợp tác)2 địa điểm ở Hải dương, Hòa bình

Hỗ trợ phát triển trung tâm chuẩn
đoán bệnh tật cho gia súc cấp quốc
gia

2014~2017

Trung tâm chuẩn đoán bệnh cho gia súc, đào tạo

(2,8 tỷ Won)

nâng cao năng lực kiểm dịch và chuẩn đoán

사업명

사업기간
(사업비)

베트남 채소 시범단지 조 2011~2015

성 (‘14년 예산 9억원)

베트남 국립 가축질병 진
단센터 역량강화 지원
(‘14년 예산 3억원)

주요내용

(30억원)

시범포 조성, 계약재배 지원, 영농
기술 전수 (농산업체 해외진출과
연계 추진) – 하이증, 호아빈 2개소

2014~2017 가축 질병센터, 검역 및 진단 역량
(28억원)

강화 교육

Tên dự án

Thời gian dự án
(Chi phí dự án)

Dự án Cuộc vận động ngôi làng
mới ở tỉnh Quảng Trị
(Năm 2014 với ngân sách 2.21 tỷ

2014~2017
(10,9 tỷ Won)

Won)
Dự án Cuộc vận động ngôi làng
mới ở tỉnh Lào
(Năm 2014 với ngân sách 2.71 tỷ)

2014~2017
(15,7 tỷ Won)

Nội dung chính

Phát triển khu vực đẩy lùi đói nghèo, đào tạo
năng lực cho người lao động có kỹ thuật, nâng
cao chất lượng y tế…

Phát triển khu vưc, đẩy lùi đói nghè cho người
dân tộc thiểu số, cải thiện chất lượng giáo dục
và chăm sóc sức khỏe cho bà mẹ và tre em..

• Tu nghiệp được mời Đẩy mạnh an ninh lương thực và kĩ thuật nông nghiệp, tu nghiệp tại
ngôi làng mới, phát triển nông nghiệp bền vững, đẩy mạnh phát triển nông thôn và hiệp hội,
kĩ thuật trồng cây lương thực trên ruộng , kĩ thuật sản xuất rau theo công nghệ, chế độ bảo
vệ chủng loại và kỹ thuật kiểm tra.

사업명

꽝찌성 새마을운동사업
(‘14년 예산 22.1억원)

라오까이성 새마을운동사업
(‘14년 예산 27.1억원)

사업기간
(사업비)

2014~2017
(109억원)

2014~2017
(157억원)

주요내용

빈곤퇴치 지역개발, 기술노동력 교육
훈련, 보건 역량강화 등

소수민족 빈곤퇴치 지역개발, 교육서
비스, 모자보건 개선 등

•초청 연수 : 식량안보 및 농업기술 역량강화, 새마을 연수, 지속가능한 농업개발,
농촌개발과 협동조합 역량강화, 밭작물 생력재배 기술, 시설채소 생산
기술, 품종보호제도 및 심사기술

Ngân

Tổ chức

sách năm

Tên dự án

2014
Kyobo Life Insura

90 triệu

nce Co., Ltd.

Won

CCRD

50 triệu
Won

Dự án hỗ trợ cây trồng thương mại nhằm tăng thu nhập cho
các hộ nông dân nghèo tỉnh Bến Tre
Dự án hỗ trợ kĩ thuật nông nghiệp và nâng cao tính tiếp cận
với nguồn năng lượng tái sinh bền vững ở tỉnh Hà tĩnh

* Tổ chức tình nguyện khác: Hỗ trợ dự án tăng thu nhập liên quan đến ngành nông nghiệp
của từng địa phương

단체

‘14 예산

교보생명보험(주)

0.9억원

CCRD

0.5억원

사업명

번째성 빈곤 농가소득 증대를 위한 경제작물 지원사
업
하띵성 지속가능한 재생에너지 접근성 향상 및 농업
기술 지원사업

* 기타 자선단체 : 지역별 농업 관련 소득 증대 사업 지원

Phân loại

Khu vực châu Á

Dự án đối với
Việt Nam

Thời gian dự án (Chi phí dự
án/năm,theo quốc gia)

Cơ quan hợp tác phía Hàn quốc

1. Xây dựng mạng thông tin về kỹ thuật nông nghiệp khu vực châu Á (ATIN)

2010~2015 ( 10.000$/ năm)

Ban kinh doanh nông sản thuộc Sở xúc
tiến nông thôn

2.Xây dựng mạng phát triển kỹ thuật canh tác hữu cơ ở khu vực châu Á vì một nền
nông nghiệp bền vững (ANSOFT)

2010~2015 ( 10.000$/ năm)

Ban canh tác hữu cơ thuộc viện khoa học
nông nghiệp

3. Xây dựng hệ thống quản lý tổng hợp nguồn tài nguyên di truyền của quốc gia
(IMPGR)

2010~2015 ( 10.000$/ năm)

Trung tâm di truyền thuộc viện khoa học
nông nghiệp

4. Quản lý đất canh tác để tăng độ phìnhiêu của đất và hiệu quả thủy lợi

2010~2015 ( 10.000$/ năm)

Ban phân bón thỗ nhưỡng thuộc viện
khoa học nông nghiệp

5. Xây dựng mạng kĩ thuật quản lý sau thu hoạch cây trồng và hướng dẫn thíđiểm

2010~2015 ( 10.000$/ năm)

Nhóm nghiên cứu bảo tồn và lưu thông
thuộc viện khoa học vườn dược liệu

6. Dịch vụ vầ cung cấp thông tin khí tượng nông nghiệp đối phó với biến đổi khí hậu
(AMIS)

2010~2015 ( 10.000$/ năm)

Ban sinh thể do biến đổi khí hậu thuộc
viện khoa học nông nghiệp

7. Xây dựng chương trình GAP và hệ thống thông tin để đảm báo an toàn cho cây trồng
nông nghiệp (GAP)

2010~2015 ( 10.000$/ năm)

Nhóm sinh vật có hại thuộc viện khoa
học nông nghiệp

8. Sử dụng tài nguyên di truyền của gia súc khu vực châu Á và nâng cao hiệu suất
(AnGR)

2010~2015 ( 10.000$/ năm)

Nơi kiểm tra tài nguyên di truyền gia sức
thuộc viện khoa học chăn nuôi

9. Xây dựng mạng quốc tế quản lý phòng bệnh và côn trùng lây lan ở khu vực châu Á
(IPM)

2013~2015 ( 20.000$/ năm)

Ban bảo vệ cây lương thực viện khoa học
nông nghiệp

1. Phát triển kĩ thuật nhằm nâng cao hiệu suất cây lúa để tăng lượng lương thực chính
cung cấp cho khu vực châu

2010~2015 ( 10.000$/ năm)

Ban trồng giống lúa thuộc viện khoa học
thực phẩm

2. Phát triển kĩ thuật cơ khí hóa nhằm quản lý sau thu hoạch và tăng hiệu suất của cây
sắn

2010~2015 ( 10.000$/ năm)

Ban công nghệ quản lý sau thu hoạch
thuộc viện khoa học nông nghiệp

3.Xây dựng hệ thống hợp tác kĩ thuật nuôi ong ở khu vực châu Á

2010~2015 ( 10.000$/ năm)

Ban nguyên liệu nuôi ong tằm thuộc viện
khoa học nông nghiêp

Tên dự án

구분

사업명
1. 아시아 농업기술 정보 네트워크 구축 (ATIN)

농촌진흥청 농산업경영과

2010~2015 ( 1만불/년)

농업과학원 유기농업과

3. 국가 유전자원 종합관리 체계 구축 (IMPGR)

2010~2015 ( 1만불/년)

농업과학원 유전자원센터

4. 토양 비옥도 및 관개효율 증진을 위한 농경지 관리

2010~2015 ( 1만불/년)

농업과학원 토양비료과

(ANSOFT)

베트남
국가사업

한국측 협력기관

2010~2015 ( 1만불/년)

2. 지속농업을 위한 아시아 유기농업 기술개발 네트워크 구축

범아시아

사업기간 (사업비/년,국가별)

5. 원에작물 수확후 관리기술 네트워크 구축 및 시범 매뉴얼 개
발

2010~2015 ( 1만불/년)

원예특작과학원 저장유통연구
팀

6. 기후변화 대응 농업기상 정보 생산 및 서비스 (AMIS)

2010~2015 ( 1만불/년)

농업과학원 기후변화생태과

7. 농식품 안전을 위한 GAP프로그램 및 정보시스템 구축 (GAP)

2010~2015 ( 1만불/년)

농업과학원 유해생물팀

8. 아시아 지역 가축 유전자원 활용 및 생산성 제고 (AnGR)

2010~2015 ( 1만불/년)

9. 아시아 이동성 병해충 관리 국제 네트워크 구축 (IPM)

2013~2015 ( 2만불/년)

농업과학원 작물보호과

1. 아시아의 주곡 자급률 향상을 위한 벼 생산성 증대기술 개발

2010~2015 ( 1만불/년)

식량과학원 벼육종재배과

2. 카사바 생산성 증대와 수확후 관리를 위한 기계화 기술 개발

2010~2015 ( 1만불/년)

농업과학원 수확후관리공학과

3. 아시아 양잠기술 협력체계 구축

2010~2015 ( 1만불/년)

농업과학원 잠사양봉소재과

축산과학원 가축유전자원시험
장

Tên hội nghị

Thời gian

Địa điểm

Đối tượng tham gia
Gồm 100 người đại

Đại hội AFACI lần thứ 3

2014. 4. 23 - 25

Khách sạn Grand diện từ 15 nước thành
Plaza Hà nội

viên và 5 cơ quan quốc
tế

Hội nghị đánh giá hàng
năm kết quả dự án
nghiên cứu sắn

2014. 9. 23 - 27

Viện khoa học nông
nghiệp Việt Nam

Gồm 25 người phụ
trách thuộc các nước
thành viên

회의명

AFACI 제 3차 총회

카사바 연구사업 결과
연례 평가회

시기

2014. 4. 23 - 25

2014. 9. 23 - 27

장소
하노이
그랜드프라자호텔
하노이

참석 대상

15개국 회원국, 5 국
제기관 대표 등 100
여명
각 회원국 과제책임

베트남농업과학원 자 등 25명

• Dự án hợp tác và nghiên cứu chung khoa học kỹ thuật với viện khoa học nông nghiệp Việt Nam
• Hỗ trợ phát triển nông nghiêp, nông thôn Việt nam thông qua nuôi dưỡng, phát triển kỹ thuật trồng trọt
các loại giống nông sản chất lượng tốt
• Thúc đẩy giao lưu và hỗ trợ đào tạo nhằm nâng cao năng lực phát triển nghiên cứu, hệ thống lãnh đạo
và năng lực của người nông dân

• Dự án hợp tác liên quan đến các thuật toán nhằm phát triển trồng cây giống ở nước ngoài
với sự hỗ trợ tài chính của Bộ Nông lâm chăn nuôi và thực phẩm
• Hợp tác với cơ quan liên quan đến nông nghiệp ở Việt nam để nuôi dưỡng cây giống
thích nghi như lúa, ngô, khoai tây v.v và sản xuất hạt giống

• 베트남농업과학원과 상호 호혜적인 과학기술 공동연구 및 협력사업
• 우수 농작물 품종 육성, 재배기술 개발 등을 통해 베트남 농업 농촌 발전 지원
• 베트남 연구개발, 지도체계 및 농업인의 역량 강화를 위한 교류 촉진 및 훈련 지원

• 농림축산식품부의 재정지원으로 해외 종묘산업 개발을 위한 산학관연 협력사업
• 베트남 농업 관련기관과 벼, 옥수수, 감자 등의 적응품종 육성 및 종자생산 협력

Kết quả ‘12 năm

Tên doanh
nghiệp

Dạng
dự án

Đối tượng
cây trồng

Địa điểm
dự án

7 doanh
nghiệp

Diện tích
đất(ha)

1,132

Diện
tích sử
dụng
(ha)

Sản lượng
đảm
bảo(tấn)

627

2,664

Globe Farm

Trang
trại

Chuối

Tỉnh Nghệ
An

80

80

20

Phát triển
chăn nuôi
Hàn Việt

Nuôi lợn

Lợn

Tỉnh Bình
Dương

16

-

-

Sotra

Trang
trại

Chuối

Tỉnh Gia
Định

32

26

650

Thức ăn chăn
nuôi Jeon
Nam

Trang
trại

Ngô
Sắn

Tỉnh Đắc
Nông

990

10

51

Dịch vụ lưu
thông CM

Lưu
thông

Ngô
Thức ăn chăn
nuôi dạng
trộn

Thành phố
Ninh Bình

1

511

1,943

ShinHwa

Lưu
thông

Ngô
Đậu vv

Tỉnh Gia
Định

3

-

-

Bust maken

Trang
trại

Stevia

Thành phố
Lâm Đồng

10

-

-

‘12년 실적
기업명

사업
형태

대상
작물

사업장
소재지

7개 기업

토지
면적(ha)

개발
면적
(ha)

확보(톤)

1,132

627

2,664

글로브팜

농장

바나나

네안성

80

80

20

한베축산
개발

양돈

돼지

빈증성

16

-

-

서트라

농장

바나나

짜빈성

32

26

650

전남사료

농장

옥수수
카사바

닥농성

990

10

51

씨엠물류
서비스

유통

옥수수
배합사료

닌빈성

1

511

1,943

신화

유통

옥수수
콩 등

짜빈성

3

-

-

바스트마
켄

농장

스테비아

람동시

10

-

-

 Nâng cao vai trò quốc tế của Hàn quốc
- Năm 2009, Hàn quốc gia nhập tổ chức OECD ODE và trở thành quốc gia cho vay viện trợ hoàn lại
- Chủ đề phát triển tại hội nghị thượng đỉnh Seoul G20 : Bồi dưỡng năng lực cho quốc gia đang
phát triển không chỉ nhận viện trợ đơn thuần
 Hợp tác kĩ thuật nông nghiệp ở nước ngoài của Sở xúc tiến nông thôn và tích lũy kinh nghiệm hỗ
trợ
- Đồng nghiên cứu với các cơ quan quốc tế: IRRI, CIMMYT, ARD, NARO, WUR vv
- Đào tạo chuyển giao kĩ thuật và kinh nghiêm phát triển nông nghiệp với người nước ngoài: Thực
hiện với khoảng 4,000 người
- Sở xúc tiến nông thôn lập hội đồng môn học sinh nước ngoài: gồm 7 quốc gia trong đó có Thái Lan
 Kĩ thuật nông nghiệp của Hàn quốc được công nhận ở nước ngoài
- Sự phát triển của nông nghiệp và khoa học kỹ thuật Hàn quốc trở thành chuẩn mực cho các nước
đang phát triển
- 250 đại biểu đến từ 20 quốc gia như Paraguay, Guinea , Uganda đã yêu cầu hợp tác kĩ thuật nông nghiệp
khi tới thăm Sở xúc tiến nông thôn
* Hiện tại có 22 quốc gia đang đề nghị xây dựng trung tâm KOPIA



한국의 국제적 역할 증대
- 2009년 OECD ODE위원회 가입으로 원조 공여국으로 발전
- G20 서울정상회의 개발의제 : 단순 원조가 아닌 개도국 능력 배양

 농촌진흥청의 해외 농업기술 협력 및 지원 경험 축적
- 많은 국제기관과 공동연구 : IRRI, CIMMYT, ARD, NARO, WUR 등
- 외국인 대상 농업개발 경험 및 기술이전 훈련 : 4,000 여명 실시

- 농촌진흥청 외국인 훈련생 동창회 결성 : 태국 등 7개국
 해외에서 인정받는 한국 농업기술
- 한국의 농업 발전 및 과학기술이 개도국의 벤치마킹 대상으로 부각
- 파라과이 , 기니, 우간다 등 외국정상 20개국 250명 (‘08 - 13)
농촌진흥청 방문 시 농업기술 협력 요청
* 현재 22개국에서 KOPIA 센터 설치를 요청 중

What Is KOPIA?

Ecuador

Ethiopia

Bolivia

Sri Lanka

Thailand

열대작물, 원예,
식량작물, 버섯

채소, 사료작물,
과수

베트남, 미얀마
캄보디아, 필리핀
스리랑카, 태국

우즈베키스탄

원예, 식량작물 ,
축산

채소, 유지작물,
버섯

케냐, DR콩고

브라질, 파라과이

알제리, 에티오피아

볼리비아, 에콰도르

What Is KOPIA?

Ecuado
r
Bolivia

Ethiopi
a
Thailand

Sri Lanka

Cây nhiệt đới, cây
lương thực, làm
vườn,nấm
Việt nam,
Myanmar
Campuchia,
Philipin, Thái lan,
Sri Lanka

Rau, thức ăn chăn
nuôi , hoa quả

Uzebekistan

Vườn, cây lương thực,
gia súc

Rau, nấm, cây dầu

Kenya, DR Congo

Brazil, Paraguay

Algeria,Etiopia

Bolivia,Ecuador

○ Bản ghi nhớ thành lập trung tâm và kí kết bản kế hoạch thực hiện
- Ký kết VAAS và MOU ('09.5.5) : Thành lập trung tâm lớn KOPIA ở khu vực Đông Nam Á
- Ký kết bản kế hoạch thực hiện ('09.9.12)
○ Mở tài khoản chi phí dự án và thực hiện
- Tên tài khoản: VAAS-KOPIA (giám đốc trung tâm, phó giám đốc VAAS, Cục trưởng tài vụ, kế toán
cùng ký và chi tiêu)

Ký bản ghi nhớ

Phát biểu chúc mừng của thứ trưởng bộ
nông nghiệp Việt Nam

Lễ treo biển trung tâm KOPIA

○ 센터 설립 양해각서 및 시행계획서 체결
- VAAS와 MOU 체결('09.5.5) : KOPIA 동남아 거점센터로 설치
- 시행계획서 체결('09.9.12)

○ 사업비 계좌 개설 및 집행
- 계좌명: VAAS-KOPIA (센터소장, VAAS 부원장, 재무국장, 회계관 공동서명 지출)

양해각서 서명

베트남 농업차관 축사

KOPIA 센터 현판식

Trụ sở Viện khoa học
nông nghiệp (VAAS)

Viện nghiên cứu rau
quả(FAVRI)

농업과학원 본부(VAAS)

과수채소연구소(FAVRI)

○ Giám đốc: Lee Sung Hee (‘13. 8. 26 –‘14. 8. 25), Chuyên gia: Kim Gi Taek, Kim Jeong Tae
○ Tu nghiệp sinh: 6 người (10 kỳ :‘14. 3. 1 –‘14. 8. 31), nhà nghiên cứu phụ trách 1 người
○ Chuyên gia khác: mời đột xuất trong năm (đến năm 2013 có 43 người)
- Nơi ở : giám đốc, chuyên gia(Chung cư cá nhân và guest house trong nội thành)
thực tập sinh, nghiên cứu phụ trách ( ký túc xá VAAS và FAVRI – 1 người 1 phòng và
nhà bếp)

Toàn cảnh ký túc xá VAAS

Ký túc xá – bên trong

Nhà bếp – Phòng ăn chung

○ 소장 : 이성희 (‘13. 8. 26 –‘14. 8. 25), 전문가 : 김기택, 김정태
○ 연수생 : 6명 (10기 :‘14. 3. 1 –‘14. 8. 31), 책임연구원 1명
○ 기타 전문가 : 연중 수시 초청 (‘13년까지 43명)
- 숙소 : 소장, 전문가 (시내 개인아파트 및 게스트하우스)
연수생, 책임연구원 (VAAS 및 FAVRI 기숙사 - 1인실 및 주방)

VAAS 기숙사 전경

기숙사 - 내부

주방 - 공동 취사

Ủy ban chuyên gia
Cơ quan chính
Giám đốc
Trụ sở viện khoa học nông
nghiệp

1

Người
Chuyên gia
Hàn quốc
1

Viện nghiên cứu rau quả

1

Nghe-An – Điểm dự án
nhân giống
Tổng

Tuyển dụng tại Việt
Nam

Tu nghiệp
sinh
Tổng

Người Việt
Nam

Người Hàn
quốc

6

3

11

1

3

5

1
1

2

1
1

7

6

17

• Người Hàn quốc(10): Giám đốc, chuyên gia 2, tu nghiệp sinh 6, quản lý tu nghiệp tuyển
dụng tại địa phương 1
• Người Việt Nam(7): Nhân viên hành chính 1, nghiên cứu viên 2, phiên dịch 2, lái xe 2
* 1 nghiên cứu viên và 2 lái xe là nhân viên VAAS

주재기관
농업과학원 본부

전문위원
소장

전문가

1

1

과수채소연구소

한국인

1

Nghe-An
종자증식 사업지

계

현지고용
현지인

연수생
한국인

6

3

11

1

3

5

1

1

2

계

1

1

7

6

17

• 한국인(10): 소장, 전문가 2, 연수생 6, 현지고용 연수 관리요원 1
• 베트남인(7): 행정요원 1, 연구원 2, 통역원 2, 운전원 2
* 연구원 1인 및 운전원 2인은 VAAS 직원 할애

Nội dung xúc tiến chi tiết và thành quả chủ yếu
○ Thu thập tài nguyên di truyền và kiểm định đặc tính : 5 cây trồng 304 chủng loại
○ Lựa chọn chủng loại chính phù hợp: thực hiện kiểm tra 5 cây trồng 34 chủng loại, lựa
chọn 5 chủng
- Chủng loai tốt: Sắn (Rayong 11), Mía đường (MHT2), ngô(CL18),
cây dầu mè (Tam Nong), khoai lang(KL15)
○ Phát triển kĩ thuật trồng cây lương thực: 5 nội dung
- Kiểm tra mật độ trồng và phân bón cho Sắn (Rayong 11), Mía đường (MHT2)

○ Đào tạo huấn luyện nông dân: 1 dự án(40 nông dân trồng sắn, Ba Vi - Ha Noi)
○ Xây dựng thí điểm: 1 điểm
- Khu vực Ba Vì, Hà Nội , chủng loại sắn chất lượng tốt (KM98-7, KM21-12) với diện tích 5
ha

세부 추진내용 및 주요 성과
○ 유전자원 수집 및 특성검정: 5작목 304품종
○ 주요 적응품종 선발 : 5작목 34품종 선발시험 공시, 5품종 선정
- 우수품종: 카사바 (Rayong 11), 사탕수수 (MHT2), 단수수 (CL18),

자트로파 (Tam Nong), 고구마(KL15)
○ 작물 재배기술 개발: 5건
- 카사바 (Rayong 11), 사탕수수 (MHT2) 시비 및 재식밀도 시험 등
○ 농업인 대상 교육훈련: 1건 (카사바 농업인 40인, Ba Vi - Ha Noi)
○ 시범포 설치: 1개소
- Ba Vi, Ha Noi 지역, 카사바 우수품종 (KM98-7, KM21-12) 5 ha

Sắn

Ngô

Mía

Khoai lang

Cây và quả dầu mè

카사바

사탕수수

단수수

고구마

자트로파 나무 및 열매

<Cassava: Rayong 11>

<Sugarcane: MHT2>

<Cassava: Rayong 11>

<Sugarcane: MHT2>

□ Tình hình nghiên cứu nông sản năng lượng sinh học theo năm
Tên nông
sản

Số lượng chủng loại theo năm
2009

2010

2011

2012

2013

Hạng mục nghiên cứu
chính
Đặc tính, khoảng cách trồng,

Ngô

90

87

66

10

90
phân bón v.v

Mía

40

43

43

43

40

Sắn

98

98

93

93

111

Khoai lang

-

57

87

10

52

Dầu mè

4

8

11

11

11

Tổng

232

293

300

167

304

Đặc tính, số lượng,
Đặc tính, phân bón
Đặc tính, Hiệu quả vỏ bọc

Đặc tính

-

□ 연도별 바이오에너지 작물 연구 현황
작물명

연도별 품종수

주요연구항목

2009

2010

2011

2012

2013

단수수

90

87

66

10

90

특성, 재식거리, 비료 등

사탕수수

40

43

43

43

40

특성, 수량

카사바

98

98

93

93

111

특성, 비료

고구마

-

57

87

10

52

특성, 피복효과

자트로파

4

8

11

11

11

특성

계

232

293

300

167

304

-

Nội dung xúc tiến chi tiết và thành tự chính
○ Kiểm định tính thích nghi của chủng loại chính Hàn quốc với điều kiện Việt Nam : kiểm
định 14 nông sản 124 chủng loại
○ Kiểm định 14 nông sản 124 chủng loại như ớt, củ cải v.v, lựa chọn chủng tốt: 14 nông sản

và 24 chủng loại
* Lựa chọn các chủng loại được khuyến khích theo tiêu chuẩn ớt hifly(Nongwoo), cải
Songjeong(Jin Heung)
○ Phát triển kỹ thuật trồng cây lương thực: 2 nội dung
- Phương pháp bón phân cho Hacheong(rau diếp) và kỹ thuật thuần hóa dưa lê
❍ Thí nghiệm kỹ thuật phát triển và huấn luyện đào tạo: 2 lần 12 người
- Đào tạo tu nghiệp cho 10 thực tập sinh Hàn quốc, 2 thực tập sinh Việt nam trong 6 tháng

세부 추진내용 및 주요 성과
○ 한국 주요품종의 베트남 적응성 검정: 14작목 124품종 검정
○ 고추, 무 등 14작목 124품종 검정, 우수품종 선발: 14작목 24품종
* 송정 무(진흥) 국가 장려품종, 하이플라이 고추(농우) 준장려품종 선정

○ 작물 재배기술 개발: 2건
- 하청(상추) 시비법 및 참외 순치기 기술
❍ 개발기술의 시범 및 교육 훈련: 2회 12명

- 한국 인턴 10명 및 베트남 인턴 2명의 연수훈련 각 6개월

Điểm đánh giá tài nguyên và
bảng yết thị

Kiểm tra nơi nghiên cứu rau

<Củ cải Songjeong>

Phòng kính ấm- viện trợ không hoàn
lại

<Ớt hifly>

<송정 무>

<하이 프라이 고추>

□ Tình hình nghiên cứu cây trồng rau theo năm
Tên cây trồng

Số lượng chủng loại theo năm

Hạng mục nghiên cứu
chính

2009

2010

2011

2012

2013

Ớt
Cà chua
Dưa chuột
Dưa hấu
Bắp cải
Xà lách
Bíđỏ
Củ cải
Cải chíp
Cải bắp tây
Súp lơ xanh
Súp lơ trắng
Hành
Dưa lê vs Dưa hấu
Hạt vừng

10
5
3
3
5
5
3
3
3
3
3
-

20
9
4
5
5
6
7
6
5
3
6
2

30
9
5
6
5
5
8
7
3
5
3
3
6
2

15
10
10
6
5
6
6
8
3
7
2

27
21
8
5
11
12
12
7
3
9
2

Số lượng, thời gian trồng,
sâu bệnh v.v
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃

11~15 cây trồng

46

78

97

78

124

-

□ 연도별 채소작물 연구현황
연도별 품종 수
작물명
고추
토마토
오이
수박
배추
상추
호박
무
청경체
양배추
브로콜리
컬리플라워
파
참외 및 메론
들깨
11~15작목

2009

2010

2011

2012

2013

10
5
3
3
5
5
3
3
3
3
3
46

20
9
4
5
5
6
7
6
5
3
6
2
78

30
9
5
6
5
5
8
7
3
5
3
3
6
2
97

15
10
10
6
5
6
6
8
3
7
2
78

27
21
8
5
11
12
12
7
3
9
2
124

주요연구항목
수량, 초장, 병해충 등
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
-

Nội dung xúc tiến chi tiết và thành tựu chính
○ Xây dựng khu thíđiểm loại giống của Hàn quốc và kĩ thuật trồng: 1 địa điểm
- Diện tích và số lượng nông dân tham gia: Quảng ninh Đông Triều 1 ha, 29 nông dân
- Thí điểm 6 nông sản 16 loại giống(Hàn quốc 9 loại):Bíđỏ, ớt, khoai tây, hành, cải, khoai lang
○ Huấn luyện, đào tạo và tổ chức các buổi hội thảo về kỹ thuật: đào tạo 150 người
- Đào tạo lãnh đạo: Bộ phận sản xuất nông sản thuộc cơ quan nông nghiệp Trung ương và khu
vực lân cận, bộ phận bảo vệ thực vật, phụ trách quản lý chất lượng cây trồng nông lâm và thủy

sản: 30 người
-

Đào tạo nông dân: Tổng 150 người bao gồm nông dân và người lao động liên quan đến quá
trình đào tạo FFS

-

Hội chợ tại hiện trường: 100 người nông dân tham gia và nhiều nông dân ở vùng lân cận đến
tham quan

세부 추진내용 및 주요 성과
○ 한국품종 및 재배기술 시범단지 조성: 1개소
- 면적 및 참여 농가수: 광린성 동찌우에현 1ha, 29농가
- 호박, 고추, 감자, 파, 무, 고구마 6작목 16품종(한국계 9) 시범
○ 교육 훈련 및 기술 연시회 개최: 150명 교육
- 지도원 교육: 인근 지역 및 중앙농업기관 작물생산부서, 식물보호부서,
농림 및 수산 식품 품질관리 담당자 30명

- 농업인 교육: FFS 교육 과정과 관련된 노동자와 농업인 총 150명
- 현장 연시회: 참가 농민 100명 및 인근지역 농민 수시 방문 다수

<Ớt>

<Họp đánh giá>

<Củ cải>

<Bí đỏ>

<Kiến tập>

<Khoai tây>

<Phát biểu và thảo luận>

<고추>

<평가회>

<무>

<호박>

<포장견학>

<감자>

<발표 및 토론>

Nội dung xúc tiến chi tiết và thành tựu chính
○ Điều tra các loại sâu bệnh trên cây trồng chính, lấy mẫu, phân loại và xây dựng cơ sở dữ
liệu
<Gạo> Nghiên cứu 63 loại động vật chân đốt( 54 loại đã nhận biết, 9 lọai chưa nhận biết),
29 nhóm trong 7 loại sâu bệnh
- Nghiên cứu 25 loại động vật bắt mồi(19 loại đã nhận biết, 6 loại chưa nhận biết, 13 nhóm
trong 6 loại côn trùng, 1 nhóm nhện
- Ghi nhận 12 bệnh
<Ngô> Nghiên cứu 44 loại động vật chân đốt( 39 loại đã nhận biệt, 5 loại chưa nhận biết), 24
nhóm trong 7 loại sâu bệnh
- 48 loại động vật bắt mồi, 16 nhóm trong 7 loại sâu bệnh, 3 nhóm nhện, 2 loài nấm mốc v.v
- Ghi nhận 8 bệnh
<Sắn> Nghiên cứu 44 loại động vật chân đốt (39 loại đã nhận biết,5 loại chưa nhận biết), 24
nhóm trong 7 loại sâu bệnh, 1 nhóm nhện
- 17 loại động vật bắt mồi(13 loại đã nhận biết, 4 loại chưa nhận biết), 10 nhóm trong 5 loại
sâu bênh, 1 nhóm nhện
- Ghi nhận 8 bệnh

세부 추진내용 및 주요 성과
○ 주요 작목 병해충 조사, 표본 수집, 분류 동정 및 데이터베이스 구축
<쌀> 절지동물 63 종(54종 식별, 9종 미식별), 7 종 해충의 29 목 조사
- 천적 25 종 (19종 식별, 6종 미식별), 6종 곤충의 13개 목, 1개 거미목
- 12 개의 병을 기록
<옥수수> 절지동물 44 종 (39종 식별, 5종 미식별), 7종 해충의 24 목 조사
- 천적 48종, 7종 해충의 16목, 3개 거미목, 2개 곰팡이류 등
- 8 개의 병을 기록
<카사바> 절지동물 44 종 (39종 식별, 5종 미식별), 7종 해충의 24 목,
1개 거미목 조사
- 천적 17 종 (13종 식별, 4종 미식별), 5종 해충의 10목, 1개 거미목
- 8 개의 병을 기록

<Nghiên cứu sâu bệnh trên ngô>

<Phân loại sâu bệnh đã thu thập và
tạo mẫu>

<옥수수 병해충 조사>

<수집 해충 분류 및 표본 제작>

Nội dung xúc tiến chi tiết và thành tựu chính
○ Điều tra tình hình sản xuất nấm ở Việt nàm và tài nguyên di truyền: 16 loại
- Tổng lượng sản xuất nấm là 150,000 tấn/năm, doanh thu xuất khẩu: 90 triệu đô/ năm
- Việt nam có 16 loại nấm, trong đó chủ yếu trồng 6 loại
- Vùng đồng bằng sông Cửu Long chiếm 90% tổng sản lượng trên toàn quốc, Vùng
Đông nam bộ trồng mộc nhĩ, vùng Bắc bộ trồng nấm sò và nấm hương là chủ yếu
- Trong nước tiêu thụ nấm tươi và khô, xuất khẩu chủ yếu nấm tươi và nấm ngâm
muối

세부 추진내용 및 주요 성과
○ 베트남의 버섯 생산 현황 조사 및 유전자원 수집: 16종
- 버섯 총 생산량 150,000톤/년, 수출액: 9천만달러/년
- 베트남에는 16종이상 버섯이 서식하나 6종류 버섯을 주로 재배
- 매콩델타 지역이 국내 생산량의 90% 차지, 남동지역은 목이버섯,
북쪽지역은 느타리 및 표고버섯을 집중 재배
- 국내는 신선 및 건조 버섯 소비, 수출은 신선 및 염장 버섯 위주

○ Phát triển nơi trồng nấm sử dụng nguồn tài nguyên phế thải: 1 loại
- Hầu hết các hộ gia đình đều sản xuất nấm nhỏ
- Sử dụng rơm, bã mía, lõi ngô, mùn cưa , cành cây, vải bông bỏ đi
- Trong số trên 40 triệu tấn rác thải từ nông sản, lâm sản, chỉ có 10`15% được sử dụng để
trồng nấm4
- Trồng thành công nấm sò tráng, mộc nhĩ và linh chi trên thân và lá cây sắn

○ 폐자원을 이용한 버섯 배지 개발: 1종
- 대부분 가족 운영의 소규모 버섯 생산
- 볏짚, 사탕수수 찌꺼기, 옥수수 속대, 톱밥, 폐면포, 나뭇가지 등을 배지로 사용
- 4천만톤 이상의 농산물, 임산물 폐기물 중 10-15%만이 버섯재배에 이용
- 카사바 줄기와 잎을 분쇄한 배지로 흰느타리, 목이 및 영지버섯 재배 성공

○ Thí điểm kỹ thuật phát triển và đào tạo, huấn luyên: 200 người
- Tiến hành đào tạo kĩ thuật trồng nấm cho 200 nông dân

<Hiện trường đào tạo kĩ thuật>

<Kết quả thí điểm kĩ thuật>

○ 개발기술의 시범 및 교육 훈련: 200명
- 버섯 생산기술 농민교육을 200명 대상으로 실시

<기술교육 현장>

<기술 시범 결과>

Nội dung xúc tiến chi tiết và thành tựu chính

○ Kiểm định tính thích nghi với điều kiện Việt nam của các loại giống của Hàn quốc: 6 loại(SB,
GE, HY, JY, HR, Atlantic)
- GE và SB sản lượng cao, HY và JY có khả năng chống sâu bệnh
○ Phát triển kĩ thuật trồng trọt và kiến nghị chính sách
- Địa điểm thích hợp được quyết định như sau:Vùng ven biển và trung tâm đồng bằng sông Hồng
(thức ăn), miền trung và vùng núi phía bắc Việt nam (khoai tây giống)

<Dịch bệnh xảy ra ở vùng cao>

<Dịch bệnh xảy ra ở vùng đồng
bằng sông Hồng>

<Thiệt hại do dịch bệnh>

세부 추진내용 및 주요 성과
○ 한국 주요품종의 베트남 적응성 검정: 6품종(SB, GE, HY, JY, HR, Atlantic)
- GE 및 SB은 수량성, HY 및 JY은 역병 저항성
○ 작물 재배기술 개발 및 시책건의
- 해안 및 중앙 홍강델타 (식용), 중부 및 산간북부 베트남 (씨감자) 적지 판정

<고원지대 역병 발생>

<홍강델타지역역병발생>

<역병에 의한 피해>

Nội dung xúc tiến chi tiết và thành tựu chính
○ Điều tra nhu cầu đào tạo nông nghiệp: 3 địa điểm

- Vùng núi phía Bắc: Yên Bái, Hà Giang
- Đồng bằng sông Hồng: Nam Định, Hà Nam
- Khu vực Bắc Trung Bộ: Thanh Hóa, Quảng Bình
○ Chuẩn bị chương trình đào tạo theo kết quả điều tra và kiểm tra mô hình trồng trọt
- Lựa chọn địa điểm:Hà giang(cam không sâu bệnh), Nam định(cây trồng vụ
đông),Thanh hóa(cây trồng năng suất cao)
- Sau khi lên khung đào tạo, xây dựng chương trình và chuẩn bị nội dung đào tạo

- Đào tạo các quản lý kĩ thuật trồng cam không sâu bệnh: 30 người

세부 추진내용 및 주요 성과
○ 농업 교육훈련 수요 조사: 3개 지역
- 북부 산악: Yen Bai, Ha Giang
- 홍강델타: Nam Dinh, Ha Nam
- 북중부지역: Thanh Hoa, Quang Binh
○ 수요조사 결과에 따른 훈련과정 준비와 작물생산 모형 검토
- 하장(무병 오렌지), 남딘(겨울작물), 타잉호아(생산성 작물) 지역 선정
- 교육모델 설정 후 관련 교육과정 수립과 교재 준비
- 무병 오렌지 생산기술에 대한 지도원 교육: 30명

<Hội thảo giới thiệu dự án>

<Phỏng vấn chủ tịch tỉnh Hà giang>

<Học thực tế(Thái nguyên)>

<Học thực tế (Nam Định)>

<Học thực tế (Thanh Hóa)>

<Học thực tế (Quảng Bình)>

<프로젝트 소개 세미나>

<하장 마을 주민 인터뷰>

<현장 수업 (타이응웬)>

<현장 수업 (남딘)>

<현장 수업 (타잉호아)>

<현장 수업 (꽝빈)>

<Giới thiệu nông nghiệp Việt Nam>

<Giới thiệu kĩ thuật trồng sắn>

<Thực tập điều khiển máy nông nghiệp>

<Tư vấn kĩ thuật nông nghiệp>

<Giới thiệu nơi thí điểm dự án>

<Hỗ trợ kỹ thuật sản xuất cây giống>

<베트남농업 안내>

<카사바 재배기술 소개>

<농기계 조작 실습>

<농업기술 면담 자문>

<시범사업지 소개>

<종묘 생산기술 지원>

Thực tập lai giống rau

Phó viện trưởng VAAS phát biểu hội
thảo

Trao bằng chứng nhận cho tu
nghiệp sinh

채소 교배 실습

VAAS 부원장 세미나 발표

연수생 수료증 수여

○ Mục đích : Bồi dưỡng nhân tài trên thế giới thông qua tu nghiệp và làm việc tại cơ quan nông nghiệp của
nước ngoài, hỗ trợ phát triển nông nghiệp ở nước kém phát triển và giải quyết vấn đề thất nghiệp của thanh
niên Hàn quốc
○ Nội dung tu nghiệp: Tham gia nghiên cứu của cộng đồng quốc tế và mỗi cá nhân viết và trình bày báo cáo
về nội dung nghiên cứu và điều tra
○ Kết quả tu nghiệp : 3 lần với 27 người tham gia(năm 2011: 17, năm 2012: 19 người)

Hoạt động học thuật tại bản
địa

Trình bày nội dung nghiên
cứu

T
Trao thưởng cá nhân trình bày xuất sắc

Lễ tốt nghiệp

○ 목적 : 해외 농업기관 연수.근무를 통한 국제적 인재 육성,
후진국 농업개발 지원 및 우리 청년 실업문제 해소
○ 연수내용: 국제공동연구에 참여 및 개인별 연구.조사과제 보고서 작성 발표
○ 연수실적 : 3기수 27명 (‘11년: 17, ’12년: 19명)

현지 학술 활동

연구과제 발표

우수발표자 시상

수료식

Tham gia hội nghị thảo luận của tổ chức ODA: Do Đại sứ quán Hàn quốc tổ chức 3 tháng 1 lần
- Đối tượng tham gia : KOPIA, KOICA, KOTRA, ngân hàng xuất nhập khẩu, Ban quản lý môi trường
- Nội dung thảo luận : Nắm bắt tình hình xúc tiến dự án ODA với Việt Nam và phương án cùng hợp tác
với cơ quan liên quan
Tham gia hội nghị thảo luận tại cơ quan liên quan đến nông nghiệp: tổ chức quay vòng, 1 tháng 1 lần
- Đối tượng tham gia: KOPIA, aT, đại diện làng nông ngư nghiệp, hội nông dân. FAO
- Nội dung thảo luận: trao đổi thông tin về xu hướng trong lĩnh vực nông nghiệp, phương án hợp tác giữa
các cơ quan liên quan đến nông nghiệp
Tham gia hội nghị thảo luận về lưu thông thực phẩm nông sản của Hàn quốc: Hội nghị thảo luận tổ chức 3
tháng 1 lần
- Đối tượng tham gia: Thành viên hội nghị(34 người),, KOPIA, aT, đại diện làng nông ngư nghiệp, hội nông
dân. FAO
- Nội dung thảo luận : Trao dổi thông tin về lĩnh vực sản phẩm nông nghiệp Việt nam và tìm kiếm phương án

phát triển
Sự kiện quan trọng liên quan đến thực phẩm nông sản khác và hoạt động Hội kiều bào: Không định kỳ, 1
tháng 2-3 lần
Tham gia sự kiện do cơ quan nông nghiệp Việt nam tổ chức: Tổng 5 lần

ODA기관 협의회 참석: 한국대사관 주관, 매분기 1회 개최

- 참석대상 : KOPIA, KOICA, KOTRA, 수출입은행, 환경관리공단
- 협의사항 : 대 베트남 ODA사업 추진현황 파악 및 관계기관 공조 방안

농업관련기관 주재관 협의회 참석: 순회 주관, 매월 1회 개최
- 참석대상 : KOPIA, aT, 농어촌공사, 농협, FAO
- 협의사항 : 농업분야 동향 정보 교환, 농업 관련기관 간 공조 방안

한국농식품유통협의회 참석: 협의회 주관, 매분기 1회 개최
- 참석대상 : 협의회 회원 (34명), KOPIA, aT, 농어촌공사, 농협, FAO
- 협의사항 : 베트남 농식품산업 분야 정보 교환 및 발전 방안 모색

기타 농식품 관련 주요행사 및 교민회 활동: 부정기적, 월 2-3회
베트남 농업기관 주관행사 참가: 총 5회

Mục đích : xây dựng thể thổng nhất để hợp tác phát triển nghiên cứu trong lĩnh vực thực phẩm nông nghiệp và
nông nghiệp ở các quốc gia châu Á
○ Nước thành viên : 15 quốc gia
○ Hoạt động chính : thống nhất quyền địa dịch và thực hiện điều tra nghiên cứu tại mỗi quốc gia
* Đại hội lần thứ 3(23-25/04/2014) tổ chức tại Hà nội

○ Dự án của Việt Nam : 3 dự án, trị giá 40.000$

Tên dự án

Giai đoạn
thực hiện

Ngân sách (US $)

Quản lý đất nông nghiệp nhằm cải thiện độ phìnhiêu và canh tác

Năm thứ 2

10,000

Xây dựng mạng thông tin kĩ thuật nông nghiệp khu vực châu Á (ATIN)

Năm thứ 1

10,000

Năm thứ 1

20,000

Xây dựng mạng lưới hợp tác nghiên cứu sâu bệnh lây lan và bệnh vi rút
liên quan(IPM)

○ 목적 : 아시아 각국의 농업 및 농식품 분야 연구개발 협력을 위한 협의체 구성

○ 회원국 : 15개국
○ 주요 활동 : 지역권 공통 및 국가별 연구 조사과제 수행
* 제 3차 총회 (2014년 4월 23 - 25일) 하노이 개최

○ 베트남 국가 과제 : 3건, 4만불
프로젝트 명

수행단계 예산액 (US $)

토양비옥도 및 관개 개선을 위한 농지 관리

2년차

10,000

아시아 농업기술정보망(ATIN) 구축

1년차

10,000

1년차

20,000

이동성 벼 해충 및 관련 바이러스병 연구 (IPM)
협력망 구축

○ Năm thành lập : năm 2004

○ Mục đích thành lập : Đẩy mạnh mối quan hệ hợp tác giữa những lãnh đạo cấp cao trong ngành nông nghiệp đã
từng sang thăm Hàn quốc để tham gia dự án với Sở xúc tiến nông thôn hoặc đào tạo tu nghiệp, ngoài ra còn hỗ trợ
hoạt động của họ nhằm thúc đẩy sự phát triển của nền nông nghiệp Việt nam và tạo môi trường gần gũi với Hàn
quốc

○ Số thành viên : 103 người(Bộ phát triển Nông nghiệp và nông thôn, Viện khoa học Nông nghiệp, Bộ khoa học
kỹ thuật, Trường đại học vv.)
- Hội trưởng : Dr. Bo Viện trưởng viện khoa học Nông nghiệp Việt Nam
- Phó Hội trưởng : Dr. Minh Bộ kế hoạch và đầu tư Việt Nam

- Hành chính : Mrs. Hop phó giám đốc trung tâm hợp tác quốc tế Bộ khoa học kỹ thuật Việt Nam
○ Dự án chính : Thực hiện nội dung thíđiểm kỹ thuật tiên tiến. dự án khuyến học, các hoạt động hữu nghị
giữa các thành viên v.v
- Dự án 1 : Đào tạo thíđiểm kỹ thuật sản xuất tại cánh đồng sắn tỉnh Yên Bái (8,500$/năm)

- Dự án 2 : Cơ khíhóa gieo hạt lạc tại vùng đồng bằng sông Mekong(6,500$/năm)

○ 설립년도 : 2004년

○ 설립목적 : 농촌진흥청과의 협력사업, 교육연수 등을 위해 내한하였던
농업계 주요 인사들과의 협력 연계 강화 및 이들의 활동을
지원함으로 베트남 농업 발전을 촉진하고 친 한국적 환경 조성

○ 회원수 : 103명 (농업농촌개발부, 농업과학원, 과학기술부, 대학 등)
- 회 장 : 베트남 농업과학원장 Dr. Bo
- 부회장 : 베트남 기획투자부 Dr. Minh

- 총 무 : 베트남 과학기술부 국제협력센터 부소장 Mrs. Hop
○ 주요사업 : 선진기술 시범과제 수행, 장학사업, 회원간 친목활동 등
- 과제 1 : 옌바이 지역 카사바 누에 생산기술 시범 훈련(8,500$/년)

- 과제 2 : 메콩 델타의 땅콩 파종 기계화(6,500$/년)

○ Nội dung hỗ trợ của Sỏ xúc tiến Nông thôn

- Hỗ trợ 20.000 trong 1 năm (Dự án thí điểm: 15.000$, hỗ trợ chi phí điều hành hội đồng môn 5000$)
- Cùng tổ chức với trung tâm KOPIA hội nghị chuyên đề, nghiên cứu v.v

<Chụp ảnh kỷ niệm sau Đại hội

<Tham quan dự án hỗ trợ Hội đồng

đồng môn>

môn>

○ 농촌진흥청 지원사항
- 년간 2만불 (시범과제 1만 5천불, 동문회 운영비 지원 5천불)
- KOPIA 센터와 연찬회, 심포지움 등 공동 개최 등

<동문회 총회 후 기념촬영>

<동문회 지원사업 참관>

Mục tiêu: Tăng thu nhập cho nông dân và xây dựng nền tảng cho các doanh nghiệp nông sản xâm nhập thị
trường thông qua phổ cập kĩ thuật trồng rau
○ Thời gian và ngân sách : 2012 ~ 2015 (5 năm), 3 tỷ Won (2600.000$)
○ Khái quát dự án : 6 nông sản (Khoai tây, ớt, hành, củ cải, bắp cải, bíđỏ)
80 hộ nông dân trồng theo cam kết trên diện tích 100 ha tại Hải Dương và Hòa Bình
○ Cơ quan thực hiện : Trường Đại học Dankook (trung tâm phát triển nông nghiệp quốc tế), Việt
Nam( KOPIA, Viện khoa học nông nghiệp)
○ Nội dung chi tiết dự án
Hạng mục
Xây dựng cơ sở
Làm nông nghiệp thí
điểm
Trồng trọt theo cam
kế t

Nội dung dự án
Vùng thí điểm(3ha), canh tác nhỏ giọt(3ha), diện tích gieo giống(1ha), giếng khoan(2), nơi thực hiện(1),
công ty quản lý(1)
Chuyển giao kỹ thuật làm nông nghiệp tiên tiến cho nông dân, nhà quản lý nông nghiệp nước sở tại để
quản lý tốt vùng thí điểm
Hướng dẫn kĩ thuật làm nông để tăng năng suất rau, hỗ trợ nguyên liệu nông nghiệp, bồi dưỡng và quả
n lý nhóm sản xuất

Cử chuyên gia

Cử chuyên gia trong nước sang Việt Nam để hướng dẫn xây dựng cơ sở hạ tầng, quản lý dự án và hư
ớng dẫn nông dân Việt nam
- Phát triển nông thôn : trong nước 35 tháng
- Gieo hạt giống rau
: trong nước 14 tháng
- Trồng rau
: trong nước 14 tháng
- Hướng dẫn làm nông : trong nước 8 tháng

Tu nghiệp tại Hàn
quốc

Đại diện nông dân, cán bộ nghiên cứu, diện thường(1 lần, 20 người, 2 tuần) và công chức cao cấp(1 lầ
n, 10 người, 8 ngày)

Tổ chức Workshop

Tổ chức định kỳ nhằm thu thập ý kiến của những người nắm bắt được nội dung, mở rộng thành tựu của
dự án, giới thiệu kỹ thuật tiên tiến(1 năm/1 lần)

Hỗ trợ nguyên liệu
và thiết bị

Tổng 21 loại gồm Ô tô(1), máy cày( ), máy quản lý(2), xe tải cỡ nhỏ(1),máy phun động lực(2),máy đo độ
PH(2), máy đo EC(2), máy đo độ đường (2)máy sử dụng trong văn phòng(1) v.v

○ 목표 : 채소 재배기술 보급으로 농가소득 증대 및 농산업체 진출기반 구축
○ 기간 및 예산 : 2012 ~ 2015 (5년), 30억원 (260만$)
○ 사업 개요 : 6작목 (감자, 고추, 파, 무, 배추, 호박)
하이증 및 호아빈 지역, 80농가 100ha 계약재배
○ 시행 기관 : 단국대학교(국제농업개발센터), 베트남 (KOPIA, 농업과학원)
○ 세부사업 내용

Tổ chức sự kiện: Hội thảo về phương án phát triển công nghệ gieo giống rau Hàn - Việt

○ Mục đích : Phổ cập gieo giống rau có chất lượng vượt trội của Hàn quốc tới Việt nam,
phát triển nông nghiệp Việt nam và hỗ trợ doanh nghiệp giống và nông sản Hàn quốc

thâm nhập thị trường
○ Thời gian và địa điểm: 2013. 6. 12 – 16, Phòng hội trường FAVRI
○ Tham dự : 125 người (Phía Hàn quốc 35 người gồm Cơ quan nông nghiệp, Doanh

nghiệp giống v.v, phía Việt Nam: 90 người)
○ 내용 : 양국 종묘산업 발전 방향 및 한국 종묘업체 베트남 진출 방안 등

행사 개최: 한-베 채소 종묘산업 발전방안 워크샵
○ 목적 : 한국 우수 채소종묘를 베트남에 보급하여 베트남 농업 발전
및 우리 종묘업체와 농산업체 진출 지원
○ 일시 및 장소 : 2013. 6. 12 – 16, FAVRI 대강당
○ 참가 : 125명 (농업기관, 종묘업체 등 한국 측 35, 베트남 측 90)
○ 내용 : 양국 종묘산업 발전 방향 및 한국 종묘업체 베트남 진출 방안 등

Tổ chức sự kiện: Tuần lễ văn hóa ẩm thực Hàn- Việt - quản lý khu vực triển làm văn hóa Kimchi
◯ Thời gian : 2013. 11. 16(Thứ bảy) ~ 11. 17(ngày) (trong2 ngày)
◯ Địa điểm : Khu vực ngoài trời tầng 1 Hà nội Keangnam Landmark
◯ Lượng khách tham dự : Trên 50,000 người

◯ Nội dung : Triển lãm nguyên liệu và các loại Kimchi, ăn thử kimchi và thi tài làm
kimchi v.v
-Phát ách( 8,000 quyển) quảng cáo “hương vị Hàn quốc tại Hà nội”

행사 개최: 한.베 음식문화축제-김치문화전시관 주관 운영
◯ 일시 : 2013. 11. 16(토) ~ 11. 17(일) (2일간)
◯ 장소 : 하노이 경남 랜드마크 1층 야외정원
◯ 방문 인원 : 50,000명 이상
◯ 내용 : 각종 김치 및 재료 전시, 김치 시식, 김치 담그기 시연 등
- ‘하노이에서 한국의 맛 찾기’홍보 책자(8,000부) 배부

Hướng dẫn khách thăm Hàn quốc và hỗ trợ hoạt động tại Việt nam: 67
lần 554 người(Tổng số người trong năm là 1,232 người)

한국 내방객 안내 및 현지활동 지원: 67회 554명 (연인원 1,232명)

Kết quả quảng cáo: 51 kết quả
○ Quảng cáo trên TV 6 nội dung, radio 1 nội dung, báo chí8 nội dung, phương tiện online 36 nội dung

홍보 실적: 51건
○ TV 6건, 라디오 1건, 신문 8건, 온라인매체 36건

Giai đoạn 1
(1∼3 năm)

Nghiên cứu chung vấn đề cốt lõi và hợp tác
- Kiểm định đặc tính cây lương thực năng lượng sinh học(sản phẩm quốc tế và trong nước)
- Kiểm định đặc tính rau tươi và lựa chọn giống vượt trội(Giống vượt trội của Hàn quốc
và Việt Nam)

Giai đoạn
(3∼5 năm)

Nuôi dưỡng giống vượt trội và phát triển kỹ thuật chính trong nông nghiệp
- Lựa chọn và nuôi dưỡng giống vượt trội đối với 12 loại cây trồng(ớt v.v)
- Kỹ thuật nuôi trồng,phòng sâu bệnh, kiểm tra hiệu quả chắn sáng và phủ
- Phát triển mô hình thực hiện hóa khoa học kỹ thuật nông nghiệp

Giai đoạn 3
(4∼7 năm)

Nghiên cứu thực tế nhà nông và mở rộng dự án thực hiện
- Giống vượt trội thích nghi với Việt nam và hỗ trợ kỹ thuật nông nghiệp
- Tìm kiếm dự án nghiên cứu chung với quy mô lớn(dự án làng nông ngu nghiệp vv)
- Tìm kiếm dự án chung với doanh nghiệp sản xuất( Orion,SangSengwon v.v)

Giai đoạn 4
(8∼10 năm)

Hỗ trợ chính sách nông nghiệp với Việt Nam
- Hỗ trợ kĩ thuật nông nghiệp cho dự án xây dựng nông thôn mới ở Việt nam
- Tham gia tích cực vào các dự án chính phủ của KOICA(Tỉnh Quảng trị, Lào cai,
Daknong v.v)
- Hỗ trợ các doanh nghiệp nông sản vượt trội trong nước- mua nguyên liệu lần 1
(Doanh nghiệp Samwon, Orion, Sangsengwon, World Farm v.v )

1 단계
(1∼3년)

핵심 공동연구 및 협력연구과제 수행
- 바이오에너지 작물 특성 검정 (국제, 국내품)
- 신선채소작물 특성검정 및 우수품종선발 (한국우수품종 및 베트남기존품종)

2 단계
(3∼5년)

우수품종 육성 및 주요 농업기술 개발
- 12개 작목에 대한 우수 품종 선발 및 육성 (고추 등)
- 재식기술, 병해충 방제, 멀칭 및 차광효과 등 검토
- 농업과학기술의 실용화 모델 등 개발

3 단계
(4∼7년)

농가 실증연구 및 실용화 사업 확대
- 우수품종 현장적응 및 농업기술 지원
- 대형 공동연구 프로젝트 발굴 (농어촌공사 등)
- 산업체와 공동사업 발굴 (오리온, 상생원 등)

해당국가 농업정책 지원
4 단계
(8∼10년)

- 베트남 신농촌건설 프로젝트 농업기술 지원
- KOICA 정부과제에 적극 참여 (꽝찌성, 라오까이성, 닥농성 등)
- 국내 우수 농산물회사 진출 지원 – 1차원료 구매
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1. An ninh lương thực
1.1. Mở đầu
Tổ chức Nông lương Liên Hợp Quốc (FAO) đã công nhận Việt Nam có
thành tích trong xóa đói giảm nghèo. Việt Nam nằm trong nhóm 18 quốc gia
được trao bằng khen chứng nhận việc sớm đạt được Mục tiêu Phát triển thiên
niên kỷ 1 (MDG1) – hướng tới mục tiêu giảm một nửa số người bị đói vào năm
2015.
Thành tựu ấn tượng của Việt Nam về giảm nghèo và những thách thức
mới” của Ngân hàng Thế giới (WB), công bố đầu năm 2013, cho biết: WB đã
đánh giá tỷ lệ nghèo ở Việt Nam giảm từ gần 60% xuống 20,7% trong 20 năm
qua (1990-2010) với khoảng 30 triệu người. Bên cạnh đó, Việt Nam cũng đạt
được thành tựu ấn tượng về giáo dục và y tế. Tỷ lệ nhập học ở bậc tiểu học của
người nghèo hơn 90% và ở bậc trung học cơ sở là 70%.
Tuy nhiên, tỷ lệ giảm nghèo nhanh nhưng chưa bền vững, khoảng cách
giàu – nghèo giữa các vùng, nhóm dân cư còn lớn; nhiều vùng còn nhiều khó
khăn, có vùng còn trên 50% hộ nghèo, cá biệt có vùng còn 60% -70% hộ nghèo.
Tỷ trọng hộ nghèo dân tộc thiểu số chiếm gần 50% tổng số hộ nghèo trong cả
nước, thu nhập bình quân của hộ dân tộc thiểu số chỉ bằng 1/6 mức thu nhập
bình quân cả nước.
Mục tiêu cụ thể đặt ra đến cuối năm 2015, tỷ lệ hộ nghèo cả nước giảm
còn dưới 5% theo chuẩn nghèo hiện hành; tỷ lệ nghèo các huyện nghèo còn dưới
30%...
Để đạt được kết quả xóa đói giảm nghèo như trên nguyên nhân chính là
kết quả của ngành nông nghiệp, của sản xuất lương thực nói chung và sản xuất
lúa gạo nói riêng. Sản xuất lúa gạo trong thời gian qua liên tục phát triển, sản
lượng thóc gạo tăng trưởng nhanh, từ một nước phải nhập khẩu gạo (năm 1988),
đã từng bước trở thành nước xuất khẩu gạo thứ 2 trên thế giới.
Hiện nay, với khả năng sản xuất, sản lượng lúa gạo của Việt Nam không
chỉ cung cấp đủ cho gần 90 triệu dân trong nước, đảm bảo an ninh lương thực
quốc gia, mà còn đóng góp xuất khẩu khoảng 6 – 8 triệu tấn gạo/năm, đóng góp
một phần lương thực cho 860 triệu người đang bị đói trên thế giới.
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Tuy nhiên sản xuất lương thực ở Việt Nam đang đứng trước nhiều khó
khăn và thách thức như quỹ đất cho sản xuất đang giảm mạnh, do hiệu quả sản
xuất thấp, đặc biệt là biến đổi khí hậu đang hiện hữu và ảnh hưởng ngày càng
lớn tới sản xuất ... và hàng loạt các vấn đề khác đang là nguyên nhân cản trở
phát triển sản xuất lương thực ở Việt Nam.
Vấn đề đạt ra là không chỉ đánh giá an ninh lương thực thông qua thống
kê kết quả sản xuất, mà cần đánh giá đúng thực trạng, những khó khăn, thách
thức và có các giải pháp giải quyết, ứng phó với thách thức an ninh lương thực
quốc gia và một vùng cụ thể là vùng Đồng bằng sông Hồng trong thời gian tới.
Đó là mục tiêu của chuyên đề này.
1.2. Khái niệm về an ninh lương thực
Hội nghị lương thực thế giới 1996 tại Rome định nghĩa:
"An ninh lương thực (ANLT) tồn tại khi tất cả mọi người, ở mọi thời
điểm, được tiếp cận với lương thực đầy đủ, an toàn và dinh dưỡng nhằm đáp
ứng nhu cầu khẩu phần và khẩu vị cho cuộc sống năng động và khỏe mạnh."
Đối với ANLT quốc gia thìbốn yếu tố sau cần đảm bảo:
(1) Tính sẵn có: Khả năng sản xuất lương thực và thực phẩm đáp ứng yêu
cầu ngày càng cao của nhân dân;
(2) Tính ổn định: Mức độ ổn định cung cấp lương thực thực phẩm về khối
lượng, thời gian và giá cả trong mọi điều kiện;
(3) Tính tiếp cận: Khả năng kinh tế để mua được lương thực thực phẩm cần
thiết nhằm duy trìsức khỏe và nâng cao chất lượng nòi giống; và
(4) Tính an toàn thực phẩm: Chất lượng và vệ sinh thực phẩm để đảm bảo
an toàn cho người tiêu dùng và cân đối dinh dưỡng.
Lúa là cây lương thực chủ yếu ở Việt Nam, chiếm trên 90% sản lượng
lương thực cây có hạt. Khoảng 80% trong tổng số 11 triệu hộ nông dân có tham
gia sản xuất lúa gạo, vì vậy, trong chuyên đề này chúng tôi tập trung nghiên cứu
sản xuất, kinh doanh lúa gạo đảm an ninh lương thực.
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1.3. Các chủ trương và chính sách chính của Việt Nam về ANLT
1. Nghị quyết 26/NQ-TW ngày 05/8/2008 của Hội nghị lần thứ 7 BCH
TW Đảng khoá X về nông nghiệp, nông dân và nông thôn, thể hiện hệ thống
quan điểm, chủ trương chính sách về “tam nông”, trong đó nhấn mạnh vấn đề
chính sách đảm bảo ANLT quốc gia, quản lý tài nguyên đất nông nghiệp, đặc
biệt là đất trồng lúa, xây dựng nông thôn mới ...
2. Kết luận số 53 KL/TW ngày 8/8/2009 của Bộ Chính trị về đề án “An
ninh lương thực quốc gia”, xác định rõ những quan điểm, mục tiêu chủ trương
đảm bảo ANLT quốc gia của đất nước đến năm 2020 và tầm nhìn 2030.
3. Nghị quyết số 63/NQ-CP ngày 23/12/2009 của Chính phủ về đảm bảo
ANLT quốc gia. Nghị quyết đã định hướng hoàn thiện hệ thống cơ chế chính
sách đồng bộ để đảm bảo mục tiêu ANLT quốc gia, trong đó trọng tâm là hệ
thống chính sách bảo vệ đất trồng lúa, chính sách khuyến khích nông dân, địa
phương, doanh nghiệp sản xuất kinh doanh lúa gạo.
4. Nghị định số 42/2012/NĐ-CP ngày 11/5/2012 của Chính phủ về quản
lý, sử dụng đất trồng lúa.
2. Thành tựu về sản xuất lương thực trên thế giới và Việt Nam
2.1. Sản xuất, thương mại lúa gạo trên thế giới
Sản xuất lúa gạo trên thế giới: Diện tích lúa nước của thế giới năm 2012
là 152,6 triệu ha. Năng suất bình quân 43,9 tạ/ha. Sản lượng đạt 718,3 triệu tấn,
tăng so với năm 2005: 77,14 triệu tấn. Nhìn chung diện tích, năng suất, sản
lượng lúa của thế giới đều có xu hướng tăng trong những năm qua: diện tích
tăng 0,85%; năng suất tăng 1,09%; sản lượng tăng 2%/năm.
Xuất khẩu gạo thế giới: Sản lượng gạo xuất khẩu thế giới có xu hướng
tăng trong thời kỳ 2005-2012, năm 2012 tăng so với năm 2005 là 7,8 triệu tấn.
Tốc độ tăng bình quân 3,9%/năm.
Sản lượng gạo xuất khẩu thế giới năm 2011 là 36,2 triệu tấn. Các nước
xuất khẩu gạo chủ yếu là Thái Lan 10,6 triệu tấn, chiếm 29,3%; Việt Nam 7,2
triệu tấn, chiếm 19,9%; Ấn Độ 5 triệu tấn, chiếm 13,8%; Pakistan 3,4 triệu tấn,
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chiếm 9,4%; Mỹ 3,2 triệu tấn, chiếm 8,8%; còn lại các nước khác: 6,8 triệu tấn,
chiếm 18,8%.
Kim ngạch xuất khẩu gạo năm 2011 của thế giới 23,2 tỷ USD, tăng so với
năm 2005 là 13,6 tỷ USD, tăng bình quân 23 %/năm.
Giá xuất khẩu gạo bình quân năm 2005 là 327,6 USD/tấn, năm 2011 bình
quân 639 USD/tấn, tăng so với năm 2005: 311,4 USD/tấn.
Như vậy trong thời kỳ 2005 - 2012 sản lượng gạo xuất khẩu, kim ngạch
xuất khẩu, giá xuất khẩu đều có xu hướng tăng.
Bảng 1. Sản xuất, xuất khẩu, nhập khẩu lúa gạo thế giới
Hạng mục

Đơn vị tính

Năm 2005

Năm 2010

Năm 2011

Năm 2012

Diện tích lúa

1.000 ha

139.137

143.963

157.900

152.600

Sản lượng lúa

1.000 tấn

641.208

701.048

722.560

718.345

Sản lượng gạo xuất khẩu

1.000 tấn

29.354

32.980

36.263

37.200

Kim ngạch xuất khẩu

Triệu USD

9.604

19.754

23.187

-

Kim ngạch nhập khẩu

Triệu USD

10.234

20.190

22.788

-

Nguồn: FAO - 2013
Nhập khẩu gạo thế giới: Các nước nhập khẩu gạo lớn của thế giới là:
Indonesia, Nigieria, Bangladesh, I Ran, Saudi Arabia, Malaysia, Philippin,
Trung Quốc …
Xu thế nhập khẩu gạo tăng trong thời kỳ 2005 - 2012. Sản lượng nhập
khẩu gạo năm 2012 tăng so với năm 2005 là 5,93 triệu tấn, bình quân tăng
3,36 %/năm.
Nhìn chung sản xuất, xuất khẩu, nhập khẩu gạo của thế giới giai đoạn
2005-2012 đều có xu thế tăng: sản lượng lúa tăng bình quân 2 %/năm; sản lượng
gạo xuất khẩu tăng 3,91 %/năm; sản lượng gạo nhập khẩu tăng 3,36 %/năm. Đặc
biệt là kim ngạch xuất khẩu tăng trên 20 %/năm.
2.2. Sản xuất, xuất khẩu lúa gạo của Việt Nam
Sự hình thành và phát triển sản xuất lúa gạo ở nước ta có lịch sử truyền
thống lâu đời và có ảnh hưởng lớn đến đời sống của người dân (64% hộ ở nông
thôn và 94% hộ sản xuất nông lâm thủy sản).
5

Từ những năm 30 của thế kỷ XX Việt Nam đã có gạo xuất khẩu với sản
lượng khoảng 1 triệu tấn. Sau giải phóng miền Nam thống nhất đất nước năm
1975 đến trước khi có Nghị quyết 10 (năm 1988) nước ta thiếu lương thực trầm
trọng. Thời kỳ này, hàng năm nước ta đều phải nhập khẩu lương thực, năm cao
nhất tới trên 1,5 triệu tấn.
Sau Nghị quyết 10 (gọi tắt là khoán 10) giao quyền tự chủ cho hộ nông
dân, từ năm 1989 đến nay sản lượng lương thực luôn luôn tăng, không những
đáp ứng đủ nhu cầu trong nước còn đưa Việt Nam thành nước có sản lượng gạo
xuất khẩu cao nhất nhìthế giới.
Năm 2006, trên tất cả 7 vùng kinh tế sinh thái diện tích gieo trồng lúa cả
năm là 7.324,8 ngàn ha. Sản lượng của cả nước trong năm 2006 là lúa là
35.843,3 ngàn tấn. Đến năm 2013, diện tích gieo trồng lúa cả năm của cả nước
tăng lên 7.899,4 ngàn ha, sản lượng đạt 44.076,1 ngàn tấn. Như vậy về diện tích
năm 2013 so với năm 2006 tăng 7,85% trong khi đó sản lượng tăng 23%. Kết
quả này đạt được do năng suất lúa bình quân từ 48,9 tạ/ha năm 2006 tăng lên
55,8 tạ/ha (tăng 14,1%). Tình hình diễn biến đất trồng lúa của cả nước được mô
tả tại bảng sau:
Bảng 2. Diễn biến quy mô diện tích gieo trồng, năng suất, sản lượng lúa
giai đoạn 2006 - 2013
DT: 1.000 ha; NS: tạ/ha; SL: 1.000 tấn
Vùng

STT

Cả nước

Năm 2006
DT

Năm 2013

NS

SL

DT

NS

SL

7.324,8

48,9

35.843,3

7.899,4

55,8

44.076,1

1.171,2

57,4

6.722,7

1.130,7

59,2

6.698,0

1

ĐBSH

2

TD MNPB

661,0

43,9

2.901,8

688,8

47,6

3.275,8

3

Bắc Trung Bộ

683,6

51,0

3.486,4

696,5

51,7

3.601,4

4

Duyên hải NTB

523,3

47,1

2.464,7

533,7

56,2

2.999,3

5

Tây Nguyên

206,5

42,6

879,7

231,5

50,2

1.162,8

6

ĐNB

305,3

38,0

1.160,1

280,3

48,0

1.345,8

7

ĐBSCL

3.773,9

48,3

18.227,9

4.337,9

57,6

24.993,0

Nguồn: Tổng cục Thống kê
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Từ năm 1989, Việt Nam đã trở thành nước xuất khẩu gạo đứng hàng thứ
hai trên thế giới. Sản lượng lúa Việt Nam đã đạt tới trên 30 triệu tấn từ năm
1999 và lượng gạo xuất khẩu bình quân hàng năm giai đoạn 2000 - 2005 khoảng
3,93 triệu tấn gạo. Năm 2005 lần đầu tiên Việt Nam đạt 5,25 triệu tấn gạo xuất
khẩu. Sản lượng xuất khẩu bình quân hàng năm giai đoạn 2006 - 2012 đạt gần 6
triệu tấn và năm 2012 đạt kỉ lục từ trước đến nay (trên 8 triệu tấn). Tuy nhiên
theo Hiệp hội Lương thực Việt Nam thì tổng lượng gạo xuất khẩu cả năm 2013
ước chỉ đạt 7,5 triệu tấn, giảm hơn so với năm 2012 khoảng 6,25%.
Thành công trong xuất khẩu gạo đã đem về cho đất nước hàng tỷ USD,
bên cạnh đó còn có vai trò quan trọng trong việc đóng góp vào việc đảm bảo an
ninh lương thực trên thế giới. Tuy nhiên do giá gạo xuất khẩu của nước ta thấp
hơn so với một số nước có cùng chủng loại gạo xuất khẩu như chúng ta. Vì vậy,
Việt Nam đã và đang chuyển dần từ việc mở rộng diện tích canh tác sang sản
xuất lúa theo hướng tăng chất lượng như: xuất khẩu loại gạo có chất lượng cũng
như có giá trị cao. Cũng như chuyển dần một số diện tích đất lúa sang trồng các
cây trồng hàng năm khác có hiệu quả kinh tế cao hơn.
Bảng 3. Sản lượng lúa sản xuất, sản lượng gạo xuất khẩu của Việt Nam
thời kỳ 1990 - 2013
Đơn vị: 1.000 tấn
Hạng mục
Sản lượng lúa
SL lúa so SL thế giới

Đơn vị

1990

1995

2000

2005

2010

2012

2013

Nghìn
tấn

18.996

26.143

34.539

35.833

39.989

43.662

44.100

-

-

-

26

28

29

-

%

Sản lượng gạo xuất khẩu

Nghìn
tấn

1.478

1.988

3.477

5.235

6.828

8.015

6.683

Kim ngạch xuất khẩu

Triệu
USD

275,4

538,8

668

1.408,4

3.249,5

3.673

2.893

SL gạo XK so SL gạo
XKTG

%

12

8,6

12,6

18

21

22

-

Nguồn: Tổng cục Thống kê
2.3. Sản xuất lương thực ở Đồng bằng sông Hồng
Vùng đồng bằng sông Hồng (gọi tắt là vùng ĐBSH), bao gồm các tỉnh và
thành Phố là: Hà Nội, Hải Phòng, Bắc Ninh, Vĩnh Phúc, Hải Dương, Hưng Yên,
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Thái Bình, Hà Nam, Nam Định và Ninh Bình. Số liệu năm 2012, diện tích tự
nhiên của vùng là: 1.495,3 nghìn ha (chiếm: 4,5% diện tích của cả nước); Dân
số: 19,2 triệu người (chiếm 21,6% dân số cả nước).
Diện tích gieo trồng cây lương thực, luôn chiếm tỷ lệ khoảng: 80% trong
tổng diện tích gieo trồng cây hàng năm trong suốt nhiều năm. Qua đó cho thấy
sản xuất lúa, ngô đã chi phối gần như toàn bộ thời gian và đầu tư của hộ nông
dân trong một năm.
Diện tích gieo trồng cây lương thực, biến động có xu hướng giảm, trong
đó diện tích gieo trồng lúa giảm và diện tích cây ngô tăng giảm không ổn định.
Ngược lại sản lượng lương thực, đã tăng từ 6867 nghìn tấn (năm 2000) lên
7045,4 nghìn tấn (năm 2012), với tốc độ tăng bình quân là 0,30%/năm.
Bảng 4. Sản xuất lúa vùng Đồng bằng Sông Hồng
ĐVT : DT : 1000 ha; NS : Tạ/ha; SL : 1000 tấn
Năm 2000

Tỉnh thành
DTGT

Tổng số

1.212,6

Hà Nội

NS

Tốc độ PTBQ 2001-2012
(%năm)

Năm 2012
SL

DTGT

NS

SL

DT

NS

SL

54,3 6.586,6 1.096,5

60,8

6.662,5

-0,84

0,94

0,10

54,2

41,4

224,6

205,4

58,5

1.201,6

11,74

2,92

15,00

Vĩnh Phúc

74,8

43,7

327,0

59,4

50,5

300,1

-1,90

1,22

-0,71

Bắc Ninh

84,0

52,5

441,4

73,0

62,4

455,5

-1,16

1,45

0,26

Hà Tây

168,8

54,6

921,4

Hải Dương

147,5

55,8

823,5

126,4

61,9

782,2

-1,28

0,87

-0,43

Hải Phòng

95,9

51,1

490,3

79,2

61,6

488,2

-1,58

1,58

-0,04

Hưng Yên

89,7

59,1

530,0

82,8

63,8

528,6

-0,66

0,65

-0,02

Thái Bình

173,1

60,7 1.050,6

162,8

65,0

1.058,5

-0,51

0,57

0,06

Hà Nam

75,4

51,1

385,6

69,0

61,4

423,7

-0,74

1,54

0,79

Nam Định

166,2

58,1

965,6

157,3

59,2

932,0

-0,46

0,16

-0,29

Ninh Bình

83,0

51,4

426,6

81,2

60,6

492,1

-0,18

1,38

1,20

Nguồn : Tổng Cục Thống kê, năm 2011.
Ngô là cây lương thực có quá trình phát triển không ổn định. Năm 2012,
diện tích ngô toàn vùng là: 80,6 nghìn ha, so với năm 2000, diện tích ngô đã
giảm: 12,3 nghìn ha, trong đó ngô Đông khoảng 24 - 27 nghìn ha, chiếm tỷ lệ
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thấp 25 - 30% tổng diện tích gieo trồng ngô; tuy nhiên sản lượng ngô tăng khá
nhanh, năm 2012 là 381,9 nghìn tấn, tăng so với năm 2000 là 102,3 nghìn tấn;
năng suất ngô năm 2012 đạt 47,4 tạ/ha, tăng hơn so với năm 2000 là 17,3tạ/ha,
đã góp phần tăng khá nhanh sản lượng ngô cả năm.
Như vậy, bình quân lương thực trên đầu người tại vùng khoảng 370
kg/người. Với khả năng sản xuất lương thực như vậy, vùng ĐBSH hiện nay đủ
đảm bảo an ninh lương thực. Trong tương lai không xa khi quy mô dân số tăng
lên, khó có khả năng tăng sản lượng lương thực (khả năng giảm do nhiêù yếu tố)
thìvùng này sẽ bị thiếu lương thực.
3. Những thách thức và khó khăn đối với ANLT quốc gia

(1). Nước ta vẫn còn một bộ phận dân cư thiếu gạo ăn
Cơ cấu sử dụng lương thực còn chưa hợp lý, gạo chiếm chủ lực trong
khẩu phần ăn; khả năng tiếp cận lương thực thực phẩm đối với người nghèo và
nhóm người dễ bị tổn thương còn khó khăn
Mức sống không đồng đều giữa các vùng, số dân sống dưới ngưỡng đói
nghèo về lương thực vẫn còn 6,7%; trong đó khu vực nông thôn 8,7%; tỷ lệ số
người bị suy dinh dưỡng là 14,4%. Đặc biệt đồng bào dân tộc có tỷ lệ nghèo rất
cao (52,3%), tỷ lệ thiếu lương thực cũng cao nhất (29,2%).
Khi giáp hạt, thiên tai hoặc giá lương thực tăng cao, khả năng tiếp cận của
nhóm người nghèo và cận nghèo, nhóm đối tượng dễ bị tổn thương vẫn còn khó
khăn.

(2). Diện tích đất nông nghiệp, trong đó có đất lúa nước tiếp tục giảm
do nhu cầu CNH, HĐH đất nước và chuyển đổi cơ cấu sản xuất
Trong giai đoạn 2000 – 2005 đã có 366,4 nghìn ha đất nông nghiệp bị
chuyển sang cho mục tiêu phi nông nghiệp (trong đó 302,5 nghìn ha đất lúa,
phần lớn là đất canh tác thuần thục). Bình quân mỗi năm thu hồi 73,29 nghìn ha
đất nông nghiệp.
Bình quân diện tích đất canh tác thấp (đồng bằng sông Hồng và miền
Trung chỉ dưới 0,3 ha/hộ, cá biệt có xã quy mô đất sản xuất dưới 0,1 ha/hộ).
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Việc giảm diện tích đất nông nghiệp, nhất là đất lúa đã ảnh hưởng tới tốc độ
phát triển nông nghiệp và lương thực.
Ước tính sơ bộ từ 2009 - 2020 cần khoảng 600 nghìn ha, trong đó phải sử
dụng đất lúa tối thiểu khoảng 270 nghìn ha, sau năm 2020 đến 2030 cần khoảng
400 - 500 nghìn ha đất cho mục đích phi nông nghiệp, trong đó chuyển đất lúa
khoảng 55 nghìn ha.
Mặt khác để đáp ứng nhu cầu tiêu dùng lương thực, thực phẩm ngày càng
đa dạng và để tăng hiệu quả sử dụng đất, một số diện tích đất lúa ở vùng trũng,
vùng ven đô thị, ven biển nhiễm mặn sẽ chuyển đổi sang nuôi trồng thuỷ sản,
cây trồng, vật nuôi khác có hiệu quả kinh tế cao hơn khoảng 180-200 nghìn ha
vào năm 2020.

(3). Thu nhập của người sản xuất thấp, tính rủi ro cao
Hiện nay bình quân 1 hộ sản xuất nông nghiệp có diện tích dưới 0,5 ha
chiếm tới 61,2%, như vậy lãi sau vụ sản xuất thu chưa được 2 triệu đồng, nếu
cộng với công lao động tự làm (chiếm 16,64% giá thành) cũng thu chỉ được gần
3 triệu đồng/hộ.
Trong khi đó, diện tích đất nông nghiệp, nhất là đất lúa bình quân hộ rất
thấp nên tổng thu nhập của các hộ nông dân thấp xa so với khu vực thành thị.
Cộng với việc đóng góp của các hộ nông dân còn nhiều; theo điều tra số khoản
và mức đóng góp tuỳ thuộc ở từng dịa phương, vào khoảng 28 khoản; mức đóng
góp hiện nay một số khoản còn cao chiếm từ 2,5 đến 5,2% thu nhập.

(4). Tổ chức sản xuất nông nghiệp chậm được đổi mới, khoa học nông
nghiệp chưa theo kịp yêu cầu sản xuất
Ở nhiều vùng miền núi, sản xuất nông nghiệp vẫn chủ yếu mang tính chất
tự cung, tự cấp theo phương thức lạc hậu, phát nương, làm rẫy, một số du canh,
du cư, năng suất thấp và rất bấp bênh, nhiều nơi vẫn chăn nuôi thả rông, tận dụng.
Việc xây dựng các vùng nguyên liệu lớn, tập trung cho chế biến công nghiệp
tiến hành chậm.
Do phương thức sản xuất lạc hậu, hệ thống phòng chống còn yếu, giao lưu
kinh tế gia tăng nên trong những năm gần đây dịch bệnh xảy ra liên tiếp đe dọa
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nghiêm trọng sự phát triển của nông nghiệp: năm 2006, dịch rầy nâu và bệnh
vàng lùn, lùn xoắn lá làm mất đi gần 1 triệu tấn lúa ở ĐBSCL…
Đa số năng suất cây trồng, vật nuôi của ta còn thấp, chậm được cải thiện
về chất lượng nên khó cạnh tranh với các sản phẩm cùng loại của các nước.
Phần lớn nông sản xuất khẩu ở dạng sơ chế, sản phẩm có giá trị gia tăng rất
thấp; chưa có thương hiệu, mẫu mã bao bì chưa phù hợp (mới có 12% quả, 8%
rau, 13% thịt hơi,... được qua chế biến).

(5). Yêu cầu về chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm ngày càng cao
Các nước trên thế giới đang có xu hướng giảm tiêu dùng gạo trong khẩu
phần ăn để thay bằng các loại thực phẩm khác như rau quả, thịt trứng, cá. Như
vậy, nhu cầu về số lượng gạo cho 1 người trong năm sẽ giảm dần theo từng thời
kỳ, song chất lượng gạo sẽ yêu cầu ngày càng cao hơn. Mặt khác, cùng với mức
sống tăng lên, yêu cầu về chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm cũng ngày càng
cao, tỷ lệ dân cư sử dụng lương thực thực phẩm chất lượng cao, giá trị cao ngày
càng tăng.

(6). Tổn thất sau thu hoạch, hệ thống chế biến, bảo quản và dự trữ
lương thực, thực phẩm còn nhiều bất cập; kinh doanh lương thực chưa đạt
hiệu quả cao và vững chắc
Tổn thất do sự yếu kém, bất cập trong các khâu sau thu hoạch lúa vùng
ĐBSCL khoảng 13,7%, ĐBSH và các vùng khác 11,6%, nhất là vụ Hè thu ở
ĐBSCL có lúc lên tới 30% (so với các nước ASEAN 10%, Nhật Bản 3,9 5,6%); mức tổn thất bình quân chung của cả nước đối với ngô: 18 - 19%, đậu
tương 6,2 - 14%, lạc 8,5 - 15,5%, rau quả khoảng 20%.
Liên kết giữa sản xuất và tiêu thụ, hệ thống phân phối lương thực còn
nhiều bất cập. Các doanh nghiệp Nhà nước chưa có chiến lược phát triển vùng
nguyên liệu, đầu tư kho tàng, thiết lập mạng lưới mua hàng hoá trực tiếp với
người sản xuất; thiếu vắng các hợp tác xã, hoặc tổ hợp tác của nông dân vừa làm
đại lý cho doanh nghiệp vừa đại diện cho người sản xuất; hầu như để người sản
xuất trực tiếp mua bán với hộ gia đình hoặc tư nhân làm nhiệm vụ mua bán nông
sản hàng hoá.
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(7). Quá trình hội nhập kinh tế quốc tế tạo ra nhiều cơ hội phát triển
sản xuất đáp ứng nhu cầu đa dạng về tiêu dùng lương thực nhưng cũng làm
gia tăng áp lực cạnh tranh đối với nhiều loại hàng hoá sản xuất trong nước
Theo cam kết của WTO, thời gian tới trong 1185 dòng thuế nông sản cam
kết có tới 500 mặt hàng - dòng thuế (chiếm 42% chủ yếu là thịt, rau quả, nông
sản chế biến) sẽ giảm thuế; 535 dòng thuế không thay đổi (chiếm 45% chủ yếu
là gia súc sống, cây con giống, nông sản thô) và chỉ có 150 dòng thuế (chiếm
13%) sẽ tăng. Việc mở cửa thị trường sẽ gây áp lực cạnh tranh tới nhiều mặt
hàng nông sản sản xuất trong nước.

(8). Biến đổi khí hậu suy giảm tài nguyên đất và nước tác động đến
ANLT Quốc gia
Các nghiên cứu của Ủy ban liên Chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên
Hiệp Quốc (IPPC) và Ngân hàng Thế giới đã dự báo Việt Nam là 1 trong 5 quốc
gia sẽ chịu ảnh hưởng nặng nhất của tình trạng nước biển dâng cao do BĐKH:
nếu nhiệt độ tăng thêm 2°C, mực nước biển dâng cao thêm 1m thì trong 100 năm
tới vùng ĐBSCL có 1,5 - 2,0 triệu ha, vùng ĐBSH có 0,3-0,5 triệu ha đất nông
nghiệp (chủ yếu đất lúa) bị ngập hoặc nhiễm mặn không thể trồng lúa được. Nếu
không có biện pháp ứng phó kịp thời ngay từ bây giờ sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng
đến ANLT quốc gia và đời sống của khoảng 20% dân số Việt Nam ở các vùng
đồng bằng và ven biển.
Mặt khác, BĐKH cũng làm gia tăng thiên tai và các hiện tượng thời tiết
cực đoan (bão, lũ lụt, hạn hán, quá nóng hoặc quá lạnh...), dịch bệnh gia tăng,
năng suất cây trồng suy giảm. Theo IPPC, nếu nhiệt độ tăng thêm 1°C, năng suất
lúa sẽ giảm khoảng 10%, ngô giảm 5 - 20% và nhu cầu nước tưới tăng thêm
10%. Điều này sẽ ảnh hưởng xấu đến sản lượng lương thực và đe doạ đến
ANLT các vùng thường bị thiên tai và nhóm người nghèo, cận nghèo.
Theo dự báo nhu cầu nước ngọt cho phát triển kinh tế xã hội trong 10 năm
tới sẽ tăng khoảng 18%, trong đó cho sản suất nông nghiệp tăng khoảng 12%.
Tính toán cân bằng nước đến 2020 cho thấy về tổng lượng nước ngọt vẫn đáp
ứng đủ nhu cầu, tuy nhiên tình trạng thiếu nước vào mùa khô sẽ có xu hướng gia
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tăng, cần phát triển thêm công trình thuỷ lợi để giữ và điều tiết sử dụng nguồn
nước ngọt có hiệu quả cao.
Cùng với tác động của BĐKH, nguồn nước sạch sẽ trở nên khan hiếm, có
khoảng 8,4 triệu người Việt Nam thiếu nước ngọt vào năm 2050. Cũng theo dự
báo, đến năm 2050 mực nước biển có thể dâng thêm 30cm và đến năm 2100 có
thể dâng thêm 75cm so với thời kỳ 1980-1999. Như vậy diện tích ngập triều
thường xuyên có thể ở mức 20% và khoảng 20 triệu người bị ảnh hưởng đến nơi
ở. Cũng do nước biển dâng, chế độ dòng chảy sông suối sẽ thay đổi theo hướng
bất lợi, các công trình thủy lợi sẽ hoạt động trong điều kiện khác với thiết kế,
làm cho năng lực phục vụ của công trình giảm.
4. Mục tiêu, quan điểm về đảm bảo an ninh lương thực
4.1. Quan điểm
(1) Phát triển sản xuất nông nghiệp toàn diện, đổi mới hệ thống cung cấp
lương thực, tăng nhanh thu nhập cho người dân, đảm bảo ANLT quốc gia phải
được đặt trong tổng thể phát triển kinh tế - xã hội và chuyển dịch cơ cấu kinh tế
của cả nước, từng vùng và từng địa phương.
(2) Phát triển sản xuất nông nghiệp toàn diện, hiệu quả là cơ sở bảo đảm
ANLT quốc gia, đáp ứng đủ nhu cầu tiêu dùng của nhân dân trong mọi tình huống
theo hướng chất lượng dinh dưỡng ngày càng được nâng cao.
(3) Phát triển vững chắc nguồn cung cấp lương thực, trước hết là phát huy
lợi thế về cây lúa, ngô ở các vùng sản xuất hàng hoá theo quy hoạch với năng
suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh cao gắn với cơ giới hoá, công
nghiệp chế biến, bảo quản, dự trữ theo hướng công nghiệp hoá, hiện đại hoá và
bảo vệ môi trường, phát triển nông nghiệp bền vững; bảo đảm thu nhập ngày
càng cao cho người sản xuất lương thực.
(4) Đảm bảo ANLT phải theo cơ chế kinh tế thị trường và hội nhập kinh
tế quốc tế; tổ chức tốt hệ thống mua, bán lương thực, thực phẩm ở các vùng
miền; tạo điều kiện thuận lợi cho mọi người dân tiếp cận dễ dàng với lương thực,
thực phẩm với hiệu quả ngày càng cao.
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(5) Phát huy nguồn lực của nhân dân và các thành phần kinh tế là chính,
đồng thời có sự hỗ trợ tích cực của Nhà nước trong việc đảm bảo ANLT quốc gia.
4.2. Mục tiêu về đảm bảo ANLT quốc gia
Mục tiêu tổng quát: Đảm bảo vững chắc nguồn cung cấp lương thực, đáp
ứng một cách ổn định và bền vững yêu cầu các loại lương thực cho nhu cầu tiêu
dùng trong nước; từng bước nâng cao chất lượng bữa ăn của các nhóm dân cư;
đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm hướng tới cân đối dinh dưỡng cho một cuộc
sống khoẻ mạnh và phát triển giống nòi, đồng thời tham gia xuất khẩu các nông
sản có lợi thế cạnh tranh.
Phát triển sản xuất lương thực phải ưu tiên mục tiêu (i) Đảm bảo đủ lương
thực cho toàn xã hội và nếu còn dư lương thực mới thực hiện mục tiêu (ii) Xuất
khẩu, v.v.
Mục tiêu cụ thể:
- Chấm dứt tình trạng thiếu, đói lương thực
- Nâng cao mức độ an ninh lương thực cho các nhóm có có nguy cơ
thiếu lương thực;
- Cải thiện tình trạng dinh dưỡng hướng tới cân đối dinh dưỡng và nâng
cao mức tiêu thụ calo bình quân hàng ngày, và giảm tỷ lệ suy dinh
dưỡng trẻ em;
- Cải thiện cơ cấu và chất lượng tiêu dùng lương thực;
- Bảo đảm thu nhập cho người sản xuất lương thực;
- Đảm bảo an toàn vệ sinh và chất lượng lương thực cho người tiêu dùng.
4.3. Nhu cầu lương thực tối thiểu đảm bảo an ninh lương thực
Đến năm 2020 dân số nước ta sẽ có 101,6 triệu người, đến năm 2030 sẽ
có khoảng 110,4 triệu người và từ sau năm 2030 sẽ dần ổn định khoảng 120
triệu người.
Nhu cầu về gạo cho 1 người trong năm sẽ giảm dần. Dự báo cơ cấu dinh
dưỡng của người dân Việt Nam trong thời gian tới sẽ thay đổi, nguồn năng
lượng (calo) do gạo và các chất bột khác cung cấp sẽ giảm từ 72 - 73% hiện nay
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xuống khoảng 55 - 60% vào năm 2020. Nhu cầu trung bình năng
lượng/người/ngày của Việt Nam cần 2.400 Kcal/ người/ngày; trong đó năng
lượng từ gạo như sau:
Bảng 5. Dự kiến nhu cầu tiêu thụ gạo của người Việt Nam đến 2030
Tỷ lệ năng lượng
trong bữa ăn (%)

Kcalo

Gạo/người/ngày
(gam)

Gạo/người/năm(kg)

2010

61,5

1.476

360

130

2015

57,0

1.365

333

120

2020

52,3

1.254

306

110

2030

47,0

1.131

276

100

Năm

Nguồn: Bộ Y tế
Như vậy đến năm 2015, 2020 và 2030 nhu cầu chỉ còn tương ứng: 120 kg,
110 kg và 100 kg.
Dự trữ quốc gia: Theo khuyến cáo của FAO, mức dự trữ lương thực của
mỗi quốc gia tối thiểu phải đạt 17% tổng nhu cầu tiêu dùng trong nước tương
đương từ 5,3 đến 6.3 triệu tấn thóc/năm (Việt Nam mới đạt 13%).
Ngoài ra hàng năm cần có một lượng thóc nhất định để giống, chăn nuôi,
tổn thất, hao hụt, chế biến, v.v.
Bảng 6. Dự báo nhu cầu lúa gạo của Việt Nam đến năm 2020, 2030
Chỉ tiêu

Nhu cầu thóc (triệu tấn)
2015

2020

2030

Tổng nhu cầu thóc

32,1

35,2

37,3

1. Để ăn

17,6

18,7

20,2

2. Chăn nuôi

3,7

4,8

5,6

3. Dự trữ

5,5

6,0

6,3

4. Thóc giống

1,0

1,0

0,8

5. Chế biến

0,5

1,0

1,0

6. Hao hụt

3,8

3,7

3,4

Nguồn: Bộ Nông nghiệp và PTNT
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Như vậy, nhu cầu về thóc (tỷ lệ xay sát khoảng 60-65%) của cả nước cho
các nhu cầu (chưa tính cho xuất khẩu) tới năm 2020 khoảng 35,2 triệu tấn và
năm 2030 khoảng 37,3 triệu tấn thóc.
5. Phương án sản xuất lương thực tới năm 2020 và 2030 trong điều kiện
bình thường
5.1. Phương án phát triển sản xuất lúa gạo tới năm 2020 và tầm nhìn 2030
5.1.1. Quỹ đất trồng lúa đảm bảo an ninh lương thực quốc gia

Diện tích tối thiểu cho sản xuất lúa đảm bảo ANLT quốc gia
Yêu cầu về đất lúa được tính toán trên cơ sở nhu cầu thóc gạo cho các nhu
cầu; khả năng tăng vụ và năng suất lúa dự kiến qua các thời kỳ và dự phòng
thiên tai, mất mùa khoảng 10%. Kết quả tính toán như sau:
Bảng 7. Yêu cầu tối thiểu diện tích đất lúa để đảm bảo ANLT
Đơn vị

2015

2020

2030

Năng suất dự báo

tạ/ha

56,2

59,0

62,0

Hệ số sử dụng đất

lần

1,79

1,87

1,89

DT canh tác lúa

1000 ha

3.200

3.190

3.183

DT Dự phòng 10%

1000 ha

320,0

319,0

318,3

DT tối thiểu

1000 ha

3.520

3.509

3.501

Hạng mục

Như vậy để đảm bảo an ninh lương thực quốc gia, thoả mãn nhu cầu trong
nước năm 2020 cần 35.2 triệu tấn, năm 2030 cần 37.3 triệu tấn thì diện tích sản
xuất lúa cần thiết được ước tính như sau:
Do thay đổi về giống và tăng đầu tư thuỷ lợi, phân bón, thuốc trừ sâu nên
năng suất dự báo tới năm 2020 đạt 59 tạ/ha; năm 2030 đạt 62 tạ/ha;
Do đầu tư về thuỷ lợi nên hệ số sử dụng đất tăng lên năm 2020 đạt 1.87;
năm 2030 đạt 1.89;
Vậy, để có sản lượng tối thiểu, trên cơ sở dự báo năng suất, và hệ số sử
dụng đất, diện tích canh tác lúa tối thiểu phải có năm 2020 là 3.19 triệu ha, và
năm 2030 cần 3.18 triệu ha.
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Tuy nhiên, cần có 10% diện tích dự phòng, do vậy diện tích đất trồng lúa
tối thiểu để đảm bảo an ninh lương thực quốc gia của Việt Nam năm 2020 cần
3.5 triệu ha và tới năm 2030 cũng cần có khoảng 3.5 triệu ha.

Diện tích đất sản xuất lúa có thể có trong điều kiện bình thường
- Đất lúa giảm do chuyển đổi sang mục đích khác:
Theo quy hoạch, trong tương lai, diện tích đất trồng lúa sẽ bị giảm do một
phần không nhỏ diện tích đất trồng lúa được chuyển sản mục đích khác.
Bảng 8. Nhu cầu đất lúa chuyển sang mục đích khác
TT

Hạng mục

2009-2015

2016 - 2020

2009 - 2020

TOÀN QUỐC

274.745

66.990

341.735

1

Giảm vào mục đích phi NN

212.155

39.810

251.965

-

Đất Khu Công nghiệp

38.840

5.812

45.000

-

Đất Giao thông

14.035

3.162

17.620

-

Đất Đô thị

57.070

22.400

79.470

2

Giảm vào nội bộ ngành nông nghiệp

62.590

27.180

89.770

-

Chuyển sang NTTS

9.200

3.800

13.000

-

Chuyển sang cây trồng khác

37.420

13.735

51.155

Nguồn: Quy hoạch của các Bộ ngành, tỉnh
- Đất lúa tăng do mở rộng diện tích hoặc tăng hệ số sử dụng
Đến năm 2020 dự kiến chuyển đổi 22,3 ngàn ha từ đất màu (đã được đầu
tư thủy lợi) sang trồng lúa.
Khai thác hết toàn bộ diện tích đất bằng chưa sử dụng - nơi có điều kiện
thuận lợi nhất cho xây dựng ruộng lúa nước, chỉ đạt 10% diện tích đất CSD.
Theo phương án này, quỹ đất trồng lúa sẽ ổn định khoảng 3.8 triệu ha tới
năm 2030 theo Nghi quyết của Quốc hội. Với quy mô diện tích như vậy, Việt
Nam vẫn dư thừa lúa gạo để đảm bảo an ninh lương thực, và còn dư cho xuất
khẩu 6- 8 triệu tấn gạo.
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5.1.2. Phương án phát triển sản xuất lúa đến năm 2020 và 2030

Phương án 1, theo Nghị quyết của Quốc hội.
Phương án này, diện tích đất trồng lúa đến năm 2020 và ổn định đến năm
2030 là 3.8 triệu ha. Với phương án này, vẫn đảm bảo nhu cầu chuyển đổi mục
đích sử dụng của các ngành, vẫn còn quỹ đất cho phát triển sản xuất lúa.
Dự kiến hệ số sử dụng đất lúa toàn quốc đến năm 2015 là 1,87 lần; năm
2020 là 1,94 lần. Như vậy diện tích gieo trồng lúa toàn quốc năm 2015 là
7.050,6 ngàn ha; năm 2020 là 7.346,2 ngàn ha.
Năng suất: Dự kiến đến năm 2015 năng suất lúa toàn quốc là 57tạ/ha; năm
2020 dự kiến 64 tạ/ha.
- Sản lượng: Dự kiến năm 2015 sản lượng lúa toàn quốc đạt 40.172,9
ngàn tấn; năm 2020 dự kiến đạt 46.998,5 ngàn tấn.
Bảng 9. Dự kiến sản lượng lúa đến năm 2020 theo phương án 1
Đơn vị: DT: 1000 ha; SL: 1000 tấn; NS: Tạ/ha
Năm 2015
TT

Năm 2020

Vùng
DT CT

DTGT

NS

SL

DTCT

DT

NS

SL

Toàn quốc

3.850

7.270

57

41.429

3.800

7.346

64

46.998

1

TDMNBB

515

788

52,5

4.138

512

870

58

5.047

2

ĐBSH

535

1.055

65

6.857

527

1.050

70

7.347

3

DHBTB

390

737

56,5

4.166

386

761

61,5

4.678

4

DHNTB

275

514

55

2.830

269

525

61

3.200

5

TN

169

257

51,5

1.324

172

292

57

1.665

6

ĐNB

164

278

46,5

1.293

152

286

54

1.542

7

ĐBSCL

1.800

3.640

57,2

20.821

1.782

3.564

66

23.520

Theo phương án này, sản lượng thóc tới năm 2020 đạt gần 47 triệu tấn, dư
thừa 11,8 triệu tấn/năm, tương đương 7.7 triệu tấn gạo, dành cho xuất khẩu.
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Phương án 2. Phương án tối thiểu
Phương án chỉ giữ quy mô đất lúa ở mức tối thiểu đảm bảo an ninh lương
thực quốc gia
- Nếu năng suất lúa của Việt nam trung bình năm 2020 là 59 tạ/ha và hệ
số sử dụng đất là 1.87 lần thì Việt Nam cần có 3.5 triệu ha đất trồng lúa để đảm
bảo an ninh lương thực.
- Cách dự báo thứ 2, đến năm 2020, năng suất lúa đạt trung bình 64 tạ/ha
thì khi đó diện tích lúa chỉ cần 3.23 triệu ha.
Như vậy, Việt Nam chỉ cần giữ 3.23- 3.5 triệu ha đất trồng lúa là hoàn
toàn đảm bảo an ninh lương thực quốc gia.

Định hướng phát triển lúa cả nước đến 2030
Tổng diện tích đất lúa toàn quốc phải giữ ổn định lâu dài từ sau 2020 mức
thấp nhất phải là 3,8 triệu ha, trong đó đất chuyên lúa nước 3,2 triệu ha.
Tăng cường khai hoang tăng vụ để tăng diện tích gieo trồng lúa toàn quốc
đạt 7,4 triệu ha, năng suất trung bình 66,5 tạ/ha, sản lượng 49,4 triệu tấn.
Bảng 10. Định hướng phát triển lúa đến năm 2030
Đơn vị: 1000 ha, tạ/ha,1000 tấn
TT

Vùng

Diện tích đất lúa

DT gieo trồng
lúa

Năng
suất

Sản lượng

Toàn quốc

3.800

7.419,4

66,5

49.352,8

1

TDMNBB

517,3

888,2

60,0

5.329,2

2

ĐBSH

524,9

1.055,1

72,0

7.596,5

3

DHBTB

389,6

775,2

64,0

4.961,1

4

DHNTB

271,8

535,3

63,0

3.372,4

5

Tây Nguyên

176,8

306,6

59,0

1.808,8

6

Đông Nam Bộ

150,4

285,6

57,0

1.627,9

7

ĐBSCL

1.769,0

3.573,5

69,0

24.656,9

Với vùng Đồng bằng sông Hồng:
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Để đảm bảo an ninh lương thực và ổn định đất lúa cần hạn chế đến mức
tối đa chuyển đất lúa sang các mục đích khác, diện tích đất lúa toàn vùng đến
năm 2030 giữ ổn định 524.950ha, giảm 2.500ha so với năm 2020, diện tích gieo
trồng 1.055 ngàn ha, năng suất 72 tạ/ha, đạt sản lượng 7.596.500 tấn. Đẩy mạnh
sản xuất lúa chất lượng cao ở vùng ĐBSH để tăng giá trị thu nhập trên 1 ha đất
lúa.
5.2. Phương án phát triển sản xuất ngô
Sản xuất ngô: Phổ biến các giống mới có năng suất cao, tập trung thâm
canh, hình thành các vùng sản xuất có quy mô lớn ở Đông Nam Bộ, Tây Nguyên,
TDMNPB, Đồng bằng sông Cửu Long, ngô vụ đông ở Đồng bằng sông Hồng.
Dự kiến bố trí như sau:
- Diện tích: Phấn đấu đến năm 2015, 2020 và 2030 diện tích ngô toàn
quốc tương ứng là: 1,2 triệu ha, 1,3 triệu ha và ổn định ở mức 1,3 triệu ha ở các
năm sau 2020. Tốc độ tăng diện tích tương ứng là: 1,67%, 1,05%, 1,66%/năm.
- Năng suất: Phấn đấu đến năm 2015, 2020 và 2030 năng suất ngô bình
quân toàn quốc tương ứng là: 50 tạ/ha, 58 tạ/ha và 65 tạ/ha. Tốc độ tăng hàng
năm tương ứng là 4,4%, 3,2% và 1,2%/năm.
- Sản lượng ngô: Phấn đấu đến năm 2015, 2020 và 2030 sản lượng ngô
toàn quốc tương ứng là: 6,0 triệu tấn, 7,5 triệu tấn và 8,5 triệu tấn; tốc độ tăng
hàng năm tương ứng là: 5,5%, 5,0 % và 1,3%. Đạt mục tiêu này, chúng ta mới
đáp ứng khoảng 80- 85 % nhu cầu ngô cho phát triển chăn nuôi trong nước,
giảm dần lượng ngô nhập khẩu.
5.3. Phương án phát triển lương thực cho vùng Đồng bằng sông Hồng

1. Bố trí sản xuất lúa
Cây lúa được bố trí sản xuất trên cơ sở cân đối quỹ đất, xác định tổng diện
tích gieo trồng cả năm, đến năm 2015 là 1032,5 nghìn ha, đến năm 2020 là
1005,5 nghìn ha, giảm 90,0 nghìn so với năm 2012.
Quy mô sản xuất lúa của các vụ trong năm như sau:
- Vụ Xuân: Đến năm 2015 là 500,8 nghìn ha, đến năm 2020 là 487,0
nghìn ha, giảm 61,0 nghìn so với năm 2012.
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- Vụ mùa: Đến 2015 là 531,7 nghìn ha, đến 2020 là 518,5 nghìn ha, giảm
29,0 nghìn so với năm 2012.
Bảng 11. Dự kiến diện tích sản lượng lúa cả năm vùng Đồng bằng sông
Hồng tới năm 2020
Đơn vị tính : DT : 1000Ha, NS : Tạ/ha, SL : 1000Tấn
Năm 2012

Năm 2015

Năm 2020

Tỉnh, thành phố
Diện tích

Sản lượng

Diện tích

Sản lượng

Diện tích

1.095,5

6.662,5

1.032,5

6.436,6

1.005,5

6.559,7

205,4

1.201,6

193,4

1.150,6

191,0

1.192,9

Vĩnh Phúc

59,4

300,1

53,2

272,7

51,8

284,6

Bắc Ninh

73,0

455,5

65,0

407,7

63,8

413,1

Hải Dương

126,4

782,2

111,5

702,0

110,7

730,4

Hải Phòng

79,2

488,2

82,9

526,1

76,6

512,9

Hưng Yên

81,8

528,6

74,6

488,5

73,6

500,4

Thái Bình

162,8

1.058,5

159,8

1.086,5

152,2

1.080,6

69,0

423,7

63,7

397,5

62,6

406,2

Nam Định

157,3

932,0

153,4

949,7

150,2

976,1

Ninh Bình

81,2

492,1

75,0

455,3

73,0

462,6

Toàn vùng
Hà Nội

Hà Nam

Sản lượng

Theo tính toán Đến 2015: Sản lượng lúa bình quân cả năm của toàn vùng
đạt 6436,5 nghìn tấn, Trong đó: Vụ Xuân đạt 3202,9 nghìn tấn và vụ mùa đạt
3033,7 nghìn tấn.
- Đến 2020: Sản lượng lúa bình quân cả năm của toàn vùng đạt 6560
nghìn tấn, Trong đó: Vụ Xuân đạt 3411 nghìn tấn và vụ mùa đạt 3148 nghìn tấn.

Các giải pháp chính cần đầu tư tại vùng :
Những kết quả thực nghiệm, cũng như về lý thuyết đã cho rằng : khoảng
90 - 95% chất khô của cây tạo ra từ sản phẩm quang hợp, chỉ có 5 - 10% là do
đồng hoá của các chất hữu cơ từ đất hút lên, đồng thời với quang hợp, hoặc phụ
thuộc vào quang hợp. Năng lượng mặt trời là nguồn năng lượng chủ yếu cung
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cấp cho quá trình tạo thành vật chất của cây. Như vậy vấn đề năng suất hiện nay
phụ thuộc vào việc điều khiển chỉ số lá, hấp thụ CO2, thải O2, chế độ nhiệt, chế
độ nước, phân bón.v.v… có những ảnh hưởng đối với sự hấp thụ năng lượng
bức xạ, để đạt hiệu suất quang hợp cao nhất.
Ở vùng Đồng bằng sông Hồng bức xạ có khả năng quang hợp hàng năm
khoảng gần 65 - 70 KCal/1năm. Những tháng có khả năng quang hợp trung bình
từ 5,7 - 8,5 KCal/cm2/tháng. Từ tháng 5 đến tháng 10, là thời kỳ có lượng bức
xạ lớn hơn các tháng còn lại.
Thời điểm lúa Xuân trổ bông cho năng suất cao nhất là 10 - 20 tháng 5
dương lịch. Ở thời điểm này dịch về trước 30 - 35 ngày (điểm phân hóa), tần
suất nhiệt độ trung bình ngày với ngưỡng lớn hơn 25oC đều ở mức tần suất trên
85%, nền nhiệt tối thích cho lúa nở hoa, thụ phấn, thụ tinh với tần suất đạt trên
95%.
Những loại cây trồng chính như: Ngô, cà chua, bắp cải, đậu côve, có thời
kỳ sinh trưởng nằm trong khoảng từ tháng 9 đến tháng 4 (năm sau), thuận lợi cả
về nhiệt độ và thời gian ban ngày đối với quang hợp. Và đó là tiềm năng khí hậu
rất thuận lợi cho phát triển cây trồng vụ Đông, Xuân của các vùng vùng ĐBSH.
+ Né tránh sự biến động khó lường của nền nhiệt TB thấp bằng việc bố trí
cơ cấu giống có thời gian sinh trưởng ngắn, dựa trên phương pháp tính ngược,
điểm mấu chốt là lấy thời điểm trổ bông tuần 2 tháng 5 để xác định ngược lại
ngày gieo;
+ Sự biến động cao nhất về nền nhiệt TB xảy ra vào tuần 3 tháng 1 và nửa
đầu tháng 2. Thời điểm này trùng với giai đoạn cấy của các giống lúa dài ngày
nếu muốn thời điểm trổ an toàn vào tháng 5; cũng là lịch gieo các giống nhóm
ngắn ngày, thì việc khắc phục rét hoặc ấm bất thường là hoàn toàn khả thi.
+ Cơ cấu trà lúa, các giống lúa ngắn ngày, đặc biệt là các giống lúa ưu thế
lai, bố trí trà Xuân muộn, thời vụ gieo xung quanh và sau lập Xuân, để lúa trổ
đảm bảo an toàn và cho năng suất cao trong khoảng tuần thứ 2 tháng 5.
Các giải pháp chính cần đầu tư :
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- Quy hoạch các vùng thâm canh lúa và lúa chất lượng cao trên địa bàn
các tỉnh, với quy mô khoảng 220 – 250 nghìn ha, đồng thời với việc thực hiện
chủ trương xây dựng các cánh đồng lớn, tổng số có 63 huyện.
- Sử dụng các giống lúa có năng suất cao, chất lượng tốt, có thời gian sinh
trưởng ngắn ngàỳ, chống chịu sâu bệnh tốt, phù hợp với biến đổi khí hậu (cả
giống lúa nếp và giống lúa tẻ) vào sản xuất. Phấn đấu tăng tỷ lệ lúa lai, các
giống tiến bộ kỹ thuật, giống lúa chất lượng cao, giống lúa đặc sản. Trong những
năm tới có thể sử dụng các giống chính như sau :
+ Vụ Đông Xuân: Lúa chất lượng cao chiếm 25 - 30%; lúa lai chiếm 15 20%; lúa thuần năng suất cao, chịu thâm canh trên 45%, trong đó tỷ lệ giống
ngắn ngày từ 90% trở lên. Một số giống lúa đề xuất sử dụng:
+ Lúa lai: Nhị ưu 838, D ưu 527, Syn 6, TH 3-3, TH 3-4, Thái Xuyên 111,
N.ưu 69...
+ Lúa thuần: Khang dân 18, Q5, Bắc Thơm số 7, Hương thơm số 1, BC
15, PC6, Nếp, TBR1, T10, HT1, C70, Xi23, ĐV 108, PC6, P6ĐB... ...
+ Vụ Mùa: Dự kiến lúa chất lượng cao tỷ lệ chiếm khoảng 30%; lúa thuần
năng suất cao, chịu thâm canh tỷ lệ chiếm khoảng 75%.
Giống sử dụng trong trà mùa sớm cũng thường là những giống sử dụng
trong trà mùa trung, một số giống lúa đề xuất sử dụng như: Khang dân 18, Q 5,
ĐB5, Nếp, Bắc thơm số 7, BC 15, T10, Hương thơm số 1, DT 122...Đối với trà
mùa muộn sử dụng các giống cảm ôn như X21, Xi23, NX30, các giống cảm
quang như Bác ưu 903, Bác ưu 64 và các giống Tám, Dự, nếp cổ truyền...
- Á p dụng các công thức luân canh cây trồng hợp lý, hiệu quả bền vững như
+ Lúa Xuân - lúa mùa - cây vụ Đông
+ Lúa Xuân - lúa mùa.
+ Lúa Xuân - thuỷ sản.
- Bố trí cơ cấu mùa vụ hợp lý :
+ Với vụ lúa Xuân đến năm 2020: Cần hạn chế trà Xuân sớm, Xuân chính
vụ, tăng trà Xuân muộn lên 85 - 90% diện tích, giảm diện tích lúa Xuân sớm,
Xuân chính vụ còn 10 - 15% diện tích.
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+ Vụ mùa đến năm 2020: Đối với vụ mùa, hàng năm sản xuất thường gặp
thiên tai (lũ lụt, bão, nắng hạn,...), mặt khác vụ Đông đang trở thành vụ sản xuất
chính do vậy trong cơ cấu giống cần tăng cường sử dụng các giống có thời gian
sinh trưởng ngắn (90 - 100 ngày), cứng cây, khả năng chống đổ tốt, năng suất và
chất lượng khá. Trên cơ sở đó tăng diện tích lúa mùa sớm lên 80 - 85% diện tích,
giảm diện tích lúa mùa chính vụ xuống còn 15 - 20% diện tích.
- Thực hiện đồng bộ các biện pháp thâm canh lúa: Bón phân cân đối N-PK-Phân chuồng, phòng trừ sâu bệnh tổng hợp IPM; Á p dụng các biện pháp gieo
mạ non nền đất bùn hoặc đất bột có che phủ nilông chống rét, kỹ thuật làm mạ
ném...
- Đầu tư nâng cấp, hoàn chỉnh các nhà máy chế biến lúa gạo đã có, đặc
biệt cho các nhà máy ở Hà Nội, Hưng Yên, Hải phòng, Thái Bình để từng bước
mở rộng quy mô sản phẩm lúa gạo đạt chất lượng cao. Đồng thời tăng cường tìm
thị trường cho tiêu thụ lúa gạo chất lượng cao.
- Tăng cường đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng phục vụ sản xuất lúa như đầu
tư xây dựng hệ thống các công trình thuỷ lợi, kiên cố hoá kênh mương, đầu tư
xây dựng cho các trung tâm giống cây trồng...
- Tổ chức tốt việc phát triển sản xuất lúa như:
+ Thực hiện việc dồn điền đổi thửa tránh sự manh mún của ruộng đất.
+ Quy hoạch các vùng chuyển đổi sản xuất lúa sang sản xuất khác có hiệu
quả cao hơn như.
Chuyển đất sản xuất lúa vùng úng trũng sang lúa + thuỷ sản hoặc chuyên
nuôi thuỷ sản, ở một số huyện úng trũng của TP Hà Nội, Hà Nam, Bắc Ninh và
Ninh Bình.
Chuyển đất lúa màu (vùng cao hạn) sang chuyên rau màu, cây công
nghiệp ngắn ngày và cây ăn quả.
+ Quy hoạch các vùng sản xuất lúa hàng hoá chất lượng cao.
2. Bố trí sản xuất ngô
Ngô là loại cây trồng có quy mô diện tích gieo trồng lớn thứ 3 trên địa bàn
vùng ĐBSH (sau cây lúa và rau các loại). Địa bàn phân bố rộng và được bố trí
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sản xuất trên các loại đất, nhóm đất tương tự như với lúa; ngô được bố trí sản
xuất cả 3 vụ/năm. Song quy mô sản xuất tập trung lớn mà 2 vụ là vụ Đông và vụ
Xuân.
- Căn cứ vào điều kiện đất đai, cơ sở hạ tầng( thủy lợi, giao thông), tập
quán và truyền thống sản xuất của các địa phương
- Căn cứ vào quỹ đất còn lại sau dự báo biến động.
Dự kiến qui mô phát triển sản xuất ngô vùng ĐBSH như sau :
Xác định tổng diện tích gieo trồng ngô cả năm, đến năm 2015 là 115,0
nghìn ha, đến năm 2020 là 138,5 nghìn ha, tăng 57,9 nghìn so với năm 2012.
Quy mô diện tích gieo trồng ngô tăng, do chuyển quỹ đất trồng cây khác sang
trồng ngô và mở rộng diện tích ngô vụ Đông.
Năng suất ngô bình quân cả năm của toàn vùng đạt mức 49,2 tạ/ha gieo
trồng năm 2025 và 53,3 tạ/ha gieo trồng năm 2020. Tăng hơn so với năm 2010
là 5,9 tạ/ha.
Tăng cường đầu tư về hệ thống cơ sở hạ tầng, ứng dụng rộng rãi các tiến
bộ khoa học công nghệ, trong đó trước tiên đưa vào sử dụng các giống ngô lai,
thâm canh, và áp dụng các biện canh tác hiệu quả.
Sản lượng ngô bình quân cả năm của toàn vùng đạt 565,3 nghìn tấn năm
2015 và 738 ngàn tấn năm 2020.
Các giải pháp chính cần đầu tư :
- Quy hoạch các vùng ngô tập trung trên địa bàn các tỉnh, với quy mô
khoảng 80 – 90 nghìn ha, tổng số có 39 đơn vị huyện.
- Á p dụng thâm canh, ứng dụng rộng rãi các tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất.
- Đưa nhanh các giống ngô lai năng suất cao vào sản xuất như : Sử dụng
các giống NK 4300, NK6654, CP333, CP 999, CP 888 ( cho vụ Xuân, vụ Đông
tại vùng đất bãi ven sông), giống NK 6654, NK 66, Lai VN4, VN10, MX 2, MX
20... ( cho các khu vực trồng ngô vụ Đông trên đất 2 lúa + 1màu).
Khi có những giống tiến bộ kỹ thuật mới có năng suất, hiệu quả cao hơn
sẽ đưa vào khảo nghiệm, tuyển chọn để thay thế.
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- Mở rộng diện tích ngô Đông trên đất 2 vụ lúa : Phát triển mạnh sản xuất
vụ Đông, tăng diện tích cây ngô vụ Đông đến năm 2020 khoảng 70.000 – 80.000
ha.
- Xây dựng các nhà máy chế biến thức ăn gia súc cho vùng, đi đôi với
việc phát triển chăn nuôi... hình thành vùng sản xuất ngô nguyên liệu hàng hoá.
- Tăng cường xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật (thuỷ lợi...) công tác
khuyến nông, chuyển giao các tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất....
6. Ảnh hưởng của biến đổi khí hậu tới sản xuất lương thực và các giải pháp
thích ứng
6.1. Biến đổi khí hậu làm nước biển dâng, nhấn chìm hoặc ảnh hưởng mạnh
đến đất trồng cây lương thực
6.1.1. Dự báo diện tích đất bị ngập lụt khi nước biển dâng
Theo dự báo, biến đổi khí hậu làm nước biển dâng, nhấn chìm hoặc ảnh
hưởng mạnh đến nhiều diện tích đất trồng cây lương thực. Bộ Tài nguyên đã xây
dựng các kịch bản nước biển dâng, và dự báo diện tích bị ngập lụt tương ứng với
mực nước biển dâng như sau:
Bảng 12. Diện tích bị ngập lụt tương ứng với kịch bản nước biển dâng
Mực nước biển dâng (m)
0,25

0,5

1,0

1,5

2,0

3,0

4,0

5,0

Diện tích ngập lụt ứng với mực nước biển dâng (1.000ha)
Toàn quốc

623,71

1.403,44

3.011,66

4.024,24

4.547,91

5.090,82

5.390,90

5.744,78

TDMNBB

2,17

3,74

9,77

14,25

17,96

24,46

29,14

36,00

ĐBSH

10,50

21,60

166,81

298,31

469,27

704,06

815,28

950,55

DHBTB

37,86

49,01

79,78

118,24

164,84

282,06

379,06

517,72

DHNTB

4,94

6,25

10,56

14,93

22,28

44,08

73,37

114,17

ĐN Bộ

25,40

35,52

59,19

80,23

102,91

142,86

173,05

197,02

ĐBSCL

542,84

1.287,32

2.685,55

3.498,28

3.770,65

3.893,30

3.921,00

3.929,32

Nguồn: Bộ Tài nguyên Môi trường
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6.1.2. Ảnh hưởng của nước biển dâng đối với đất lúa đến năm 2030
Theo kịch bản chọn, đến năm 2020 nước biển dâng 12 cm, theo đó, diện
tích bị ngập toàn quốc là 32.497 ha, trong đó diện tích đất lúa bị ngập là 5.714
ha, chủ yếu tại Đồng Bằng Sông Cửu Long 3.900 ha, Duyên Hải Bắc Trung Bộ
838 ha, các vùng còn lại diện tích đất lúa bị ngập ít không đáng kể.
Năm 2030 nước biển dâng 17cm, diện tích đất toàn quốc bị ngập là
42.420 ha, trong đó diện tích đất lúa bị ngập và bị ảnh hưởng là 19.873 ha, nhiều
nhất là vùng Đồng Bằng Sông Cửu Long 15.152 ha (chiếm 76,2% diện tích đất
lúa bị ngập toàn quốc), vùng Duyên Hải Bắc trung Bộ 2.184 ha (chiếm 11%
diện tích đất lúa ngập toàn quốc), Đông Nam Bộ 1.565 ha (chiếm 7,9% diện tích
đất lúa bị ngập toàn quốc), vùng Đồng Bằng Sông Hồng và DH Nam Trung Bộ
diện tích đất lúa bị ngập ít, không đáng kể.
Bảng 13. Diện tích đất lúa bị ngập do nước biển dâng tới năm 2030
Đơn vị: ha
Năm 2020 (12cm)
Vùng

DT bị ngập

Năm 2030 (17cm)

DT lúa ngập

DT bị ngập

DT lúa ngập

Toàn quốc

32.497

5.714

42.420

19.873

TDMNBB

98

20

124

56

ĐBSH

1.042

288

1.506

622

DHBTB

3.757

838

5.429

2.184

DHNTB

490

89

709

293

2.520

579

3.642

1.565

24.590

3.900

31.010

15.152

Đông Nam Bộ
ĐBSCL

Nguồn: Nguồn Bộ Tài nguyên Môi trường

Ảnh hưởng của BĐKH tới Vùng Đồng bằng Sông Hồng
Vùng ĐBSH có 5 tỉnh giáp biển là Quảng Ninh, Hải Phòng, Thái Bình,
Nam Định và Ninh Bình. Nhìn chung theo cả 2 kịch bản nước biển dâng đến
năm 2020 và 2030 thì diện tích đất lúa vùng ĐBSH bị ngập rất thấp, không đáng
kể. Theo kịch bản nước biển dâng 12 cm đến năm 2020, diện tích đất bị ngập
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toàn vùng là 1.042 ha, diện tích đất lúa của vùng đến năm 2020 bị ngập do nước
biển dâng là 288 ha, trong đó Hải Phòng 124 ha.
Dự báo đến năm 2030, nước biển dâng 17 cm, ĐBSH bị ngập 1.506 ha,
trong đó diện tích đất lúa bị ngập dự kiến khoảng 622 ha, bao gồm Hải Phòng
239 ha, Nam Định 210 ha, Thái Bình 85 ha và Ninh Bình 88 ha.

Ảnh hưởng của BĐKH tới Vùng Đồng bằng Sông Cửu Long
Vùng ĐBSCL là vùng bị ảnh hưởng diện tích đất lúa nhiều nhất do nước
biển dâng trong toàn quốc, có 12 tỉnh có diện tích đất lúa bị ngập do nước biển
dâng. Năm 2020 theo kịch bản nước biển dâng 12 cm, ĐBSCL có 24.590 ha đất
bị ngập, trong đó diện tích đất lúa bị ngập 3.900 ha, trong đó 4 tỉnh có diện tích
đất lúa bị ngập nhiều nhất (79,7% diện tích đất lúa bị ngập toàn vùng) Bến Tre
(1.122 ha), Cà Mau (912 ha), Vĩnh Long (581 ha) và Trà Vinh (492 ha), các tỉnh
còn lại có diện tích đất lúa bị ngập không đáng kể.
Năm 2030 do ảnh hưởng của nước biển dâng 17cm, diện tích đất bị ngập
của vùng ước tính khoảng 31.010 ha, trong đó diện tích đất lúa là 15.152 ha, chủ
yếu ở các tỉnh thấp trũng có diện tích nuôi trồng thuỷ sản.
Như vậy, do biến đổi khí hậu làm nước biển dâng lên, một phần diện tích
đất đang trồng lúa bị ngập lụt nên không thể tiếp tục trồng lúa. Vùng bị ảnh
hưởng nặng nhất là vùng Đồng bằng sông Cửu Long. Đã có nhiều phương án
đặt ra, theo phương án chọn, đất lúa ở vùng đồng bằng sông Cửu Long bị ngập
tới năm 2020 là 3.900 ha và tới năm 2030 (nước dâng 17 cm) là diện tích đất lúa
bị ngập là 15.152 ha. Diện tích đất lúa theo quy hoạch là 1.769.040 ha, như vậy,
diện tích đất lúa bị ngập chỉ chiếm 0.9%.
6.2. Một vài giải pháp nhằm thích ứng với biến đổi khí hậu
6.2.1. Đầu tư vào cơ sở hạ tầng thủy lợi
Việc đầu tư xây dựng công trình, nói chung, sẽ tập trung cho (i) Nâng cấp
các hệ thống thủy lợi hiện có, hiện đại hóa công trình đầu mối; (ii) Tiếp tục xây
dựng các công trình thủy lợi nhỏ ở vùng cao, vùng sâu, vùng biên giới …; (iii)
Xây dựng công trình lớn để điều tiết lũ, kiểm soát triều, ngăn mặn, ….. (iv)
Thực hiện các biện pháp chỉnh trị, ổn định lòng sông, cửa biển …. (v) Thực hiện
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các công trình cứng hóa mặt đê, trồng tre chắn sóng, cải tạo và xây mới cống
dưới đê, xử lý nền đê yếu; (vi) Tiếp tục xây dựng các khu neo, đậu tránh bão cho
tàu, thuyền; và (vii) Bảo vệ và phát triển rừng, cây chắn sóng bảo vệ đê biển.

a. Nâng cấp cơ sở hạ tầng hiện có
Vùng ĐBSH : Cải tạo, nâng cấp, hiện đại hóa các hệ thống thủy lợi: Bắc
Hưng Hải, sông Nhuệ, Bắc Nam Hà để tưới, tiêu ổn định cho 860.000 ha. Củng
cố các tuyến đê thuộc song Hồng và Thái Bình, hoàn thiện đê hữu Đáy, nâng
cấp đê tả Đáy, cống đập Đáy. Bỏ các khu chậm lũ Lương Phú, Quảng Oai, Tam
Thanh và Lập Thạch.
Cấp nước: sửa chữa và nâng cấp 201 công trình tưới cho 86.171 ha.
Tiêu nước: sửa chữa và nâng cấp 618 công trình tiêu nước cho 344.684 ha.
Vùng ĐBSCL: Củng cố và phát triển hệ thống thoát lũ vùng Tứ giác Long
Xuyên, hệ thống công trình chống lũ vùng giữa sông Tiền – sông Hậu. Hoàn
chỉnh hệ thống kiểm soát lũ từ Campuchia về Việt Nam. Tăng cường hệ thống
thoát lũ từ Đồng THáp Mười ra sông Tiền và Vàm Cỏ Tây.
Vùng không bị ngập lũ: Xây dựng, nạo vét các kênh trục dẫn nước ngọt từ
sông Tiền, sông Hậu, xây dựng các cống, đê biển ngăn mặn ven biển Bạc Liêu,
Soc Trăng, Trà Vinh, Bến Tre, Cà Mau.
Xây dựng hệ thống ngăn mặn, giữ ngọt trên sông Cái Lớn, Cái Bé, Vam
Cỏ. Hoàn thiện hệ thống ngọt hóa các vùng Gò Công, Ba Lai, nam Mang Thít,
Quản Lộ - Phụng Hiệp mở rộng, Ô Môn – Xà No.
Vùng ngập lũ: (i) Vùng ngập sâu: phát triển hệ thống tưới tiêu cho các khu
dân cư. Xây dựng và hoàn chỉnh hệ thống thủy lợi đảm bảo chủ động nước (tưới
và tiêu) khi lũ muộn kéo dài;
(ii) Vùng ngập nông: phát triển hệ thống công trình chủ động kiểm soát
tưới, tiêu phục vụ sản xuất. Xây dựng hệ thống thủy lợi gắn với giao thông thủy.
Tưới, tiêu, cấp nước, ngăn mặn, cải tạo đất
Vùng tả sông Tiền: nạo vét và nâng cấp công trình thuộc Tiểu vùng Bắc
và Nam kênh Nguyễn Văn Tiếp.
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Vùng giữa 2 sông Vàm Cỏ: Xây dựng kênh cấp 2, 3. Xây dựng cống ngăn
mặn, cấp nước, tiêu nước ven sông Vàm Cỏ Đông và Vám Cỏ Tây. Xây dựng hồ
sinh thái Lộ Mới, Láng Sen, Chàm Chim.
Vùng giữa sông Tiền – sông Hậu: (i) Tiểu vùng Bắc Mang Thít: nạo vét
các kênh cấp 1, 2 nối sông Tiền và Hậu, xây dựng bờ bao chống lũ; (ii) Tiểu
vùng Nam Mang Thít: cải tạo các cống 1 chiều thành cống 2 chiều; (iii) Tiểu
vùng Bến Tre: xây dựng hệ thống thủy lợi phục vụ nuôi trồng thủy sản, nạo vét
sông trục, hoàn chỉnh bờ bao, xây dựng cống nội đồng.
Vùng Tứ giác Long Xuyên:Xây dựng cống Vàm Răng kiểm soát mặn. Cải
tạo và nâng cấp kênh trục, kênh cấp 1.
Vùng bán đảo Cà Mau: Xây dựng hệ thống phân ranh giới mặn ngọt Quản
Lộ - Phụng Hiệp. Nạo vét mở rộng kênh trục, kênh cấp 1. Xây dựng các cống bờ
nam sông Gành Hào, ven sông Cái Lớn – Cái Bé, ven sông Hậu và bờ bắc sông
Ông Đốc.

(b). Đầu tư cơ sở hạ tầng mới
Vùng ĐBSH: Cấp nước: xây dựng mới 81 công trình tưới cho 36.376 ha
(Công trình phân lưu sông Hồng và Thái Bình; Công trình bổ sung nguồn). Tiêu
nước: xây dựng mới 161 công trình tiêu nước cho 145.504 ha (Khu vực sông
Phan, Cà Lồ; Khu vực sông Nhuệ; Khu vực trạm bơm Nam Hà; Khu Bắc Hưng
Hải).
Vùng ĐBSCL: Vùng giữa 2 sông Vàm Cỏ: Xây mới các kênh 61 – Bo Bo,
các kênh ngang nối 2 sông Vàm Cỏ. Vùng Tứ giác Long Xuyên: Xây mới các
kênh trục, kênh cấp 1 để tưới, tiêu, thoát lũ ra biển Tây và lấy phù sa.
6.2.2. Các giải pháp phi công trình

(1). Tuyên truyền, phổ biến kiến thức, thông tin, nâng cao nhận thức
về tác động của biến đổi khí hậu phòng tránh giảm nhẹ thiên tai và hành
động giảm thiểu, thích ứng của ngành
- Phổ biến, tuyên truyền và quán triệt các chủ trương, quan điểm của
Chính phủ và của ngành cho cán bộ, công chức, viên chức trong ngành và cộng
đồng về hoạt động nhằm giảm thiểu và thích ứng với biến đổi khí hậu;
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- Thiết lập hệ thống thông tin, trang Web của Ban chỉ đạo biến đổi khí hậu
của ngành từ Bộ đến các địa phương, doanh nghiệp nhằm cung cấp thông tin, dự
báo, giải đáp các vấn đề về biến đổi khí hậu và định hướng thực hiện các giải
pháp giảm nhẹ và thích ứng;
- Tổ chức các hội nghị, hội thảo chuyên đề, các lớp đào tạo, bồi dưỡng,
tập huấn kiến thức về biến đổi khí hậu, tác động và các giải pháp giảm thiểu và
thích ứng với biến đổi khí hậu cho cán bộ, công chức, viên chức của ngành từ
Trung ương đến địa phương.

(2) Đào tạo nguồn nhân lực, tăng cường công tác nghiên cứu làm cơ
sở khoa học đề xuất các giải pháp giảm nhẹ và thích ứng với biến đổi khí
hậu
- Ứng dụng công nghệ thông tin trong thu thập lưu trữ, xử lý thông tin;
Xây dựng hệ thống lưu trữ và cơ sở dữ liệu phục vụ việc xây dựng và thực hiện
các biện pháp giảm thiểu và thích ứng với biến đổi khí hậu;
- Xây dựng và thực hiện chương trình nghiên cứu về tác động của biến đổi
khí hậu đến ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn và đề xuất các giải pháp
giảm thiểu và thích ứng với biến đổi khíhậu;
- Đào tạo nguồn nhân lực, nâng cao nhận thức, tăng cường công tác
nghiên cứu khoa học, đề xuất các giải pháp giảm nhẹ và thích ứng với biến đổi
khí hậu;

(3) Xây dựng hệ thống chính sách, lồng ghép biến đổi khí hậu với
chương trình của ngành
- Xây dựng tầm nhìn chiến lược thích ứng với biến đổi khí hậu của ngành;
- Xây dựng cơ chế chính sách lồng ghép biến đổi khí hậu trong quy hoạch
và các chương trình phát triển ngành;
- Rà soát, đối chiếu hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật, các chính
sách của ngành, kiến nghị sửa đổi, bổ sung và ban hành mới các văn bản còn
thiếu về vấn đề giảm thiểu và thích ứng với biến đổi khíhậu;
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- Xây dựng cơ chế phối kết hợp giữa các Bộ, ngành, giữa Trung ương và
địa phương và cơ chế quản lý các chương trình, dự án trong thực hiện chương
trình hành động thích ứng với biến đổi khíhậu;

(4) Hợp tác quốc tế trong công tác giảm thiểu và thích ứng với biến
đổi khí hậu của ngành
- Xây dựng và đề xuất các đề tài, dự án, tìm nguồn tài trợ của cộng đồng
quốc tế cho hoạt động giảm thiểu và thích ứng với biến đổi khíhậu của ngành;
- Tăng cường hợp tác, kết nối với các chương trình quốc tế và khu vực,
trao đổi thông tin, thiết lập mạng lưới đối tác song phương và đa phương về biến
đổi khí hậu liên quan đến ngành;
- Tổ chức hoạt động đào tạo nhân lực, chuyển giao kinh nghiệm và công
nghệ về giảm thiểu và thích ứng với biến đổi khí hậu ngành;

(5) Một số hoạt động trọng tâm trong công tác giảm thiểu và thích
ứng với biến đổi khí hậu của ngành
- Xây dựng các Tiêu chuẩn quốc gia (TCVN), Quy chuẩn kỹ thuật quốc
gia (QCVN) các ngành: Thuỷ lợi, Nông nghiệp, Thuỷ sản, Lâm nghiệp, Diêm
nghiệp và Phát triển nông thôn phù hợp với biến đổi khíhậu;
- Thực hiện các chương trình nghiên cứu và công tác quy hoạch hệ thống
hạ tầng cơ sở nông nghiệp, nông thôn; hệ thống canh tác sản xuất nông, lâm,
thuỷ sản và nghề muối, phòng chống giảm nhẹ thiên tai v.v... theo hướng tăng
cường thích ứng với biến đổi khí hậu, trong đó đặc biệt chú trọng đến vấn đề
nhiệt độ tăng và nước biển dâng, trong đó chú trọng:
Chương trình nghiên cứu và quy hoạch giải pháp đảm bảo dân cư vùng
đồng bằng sông Cửu Long, Miền trung, đồng bằng Bắc bộ, Miền núi phía bắc
sống ổn định, an toàn trong điều kiện nhiệt độ tăng và nước biển dâng;
Chương trình nghiên cứu và quy hoạch giải pháp đảm bảo diện tích lúa
hai vụ là 3,8 triệu ha nhằm đảm bảo an ninh lương thực quốc gia;
Chương trình nghiên cứu và quy hoạch tổng thể thuỷ lợi đồng bằng sông
Cửu Long trong điều kiện biến đổi khí hậu và nước biển dâng.
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Chương trình nghiên cứu và quy hoạch phòng, chống lũ cho hệ thống
sông Hồng, sông Thái Bình, đồng bằng sông Cửu Long, các sông thuộc khu vực
miền Trung từ Thanh Hoá đến Khánh Hoà, khu vực Nam Trung bộ và Đông
Nam Bộ thích ứng với biến đổi khíhậu;
Chương trình nghiên cứu và quy hoạch các vùng sản xuất cây lương thực,
cây công nghiệp thích ứng với biến đổi khí hậu;
Chương trình rà soát, nâng cấp, xây dựng công trình phòng, chống và
giảm nhẹ thiên tai phù hợp với tiêu chuẩn thiết kế và đặc điểm thiên tai của từng
vùng, từng địa phương ứng phó với BĐKH.
Chương trình xây dựng các hồ chứa nước, xây dựng quy trình điều hành
các hồ chứa để khai thác hiệu quả nguồn nước và tham gia cắt lũ.
Chương trình nâng cao năng lực dự báo, cảnh báo: Tăng cường năng lực
dự báo, cảnh báo lũ cho đồng bằng sông Hồng, đồng bằng sông Cửu Long, các
sông miền Trung, Tây Nguyên và Đông Nam Bộ; Tăng cường năng lực dự báo,
cảnh báo bão, lũ, hạn hán, xâm nhập mặn, động đất, cảnh báo sóng thần vùng
ven biển; Tăng cường năng lực dự báo, cảnh báo lũ quét cho các tỉnh miền núi...
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Tập huấn KAPEX Việt Nam
Quản lý hệ thống đất nông nghiệp nhằm đảm bảo phát triển nông nghiệp
nông thôn bền vững trong bối cảnh biến đổi của khí hậu

CHUYÊN ĐỀ
CHIẾN LƯỢC QUỐC GIA VỀ TĂNG TRƯỞNG XANH VÀ KẾ HOẠCH
HÀNH ĐỘNG TRONG NGÀ NH NÔ NG NGHIỆP
(Lê Đức Chung, chuyên gia kỹ thuật PTBV và BĐKH, Bộ KH&ĐT, tháng 7/2014)

1. Giới thiệu chung
Việt Nam đang thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 20112015, Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 2011-2020 với nhiều thách thức về
ổn định kinh tế vĩ mô, đảm bảo chất lượng môi trường và an sinh xã hội trong
bối cảnh quốc tế không thuận lợi và chịu nhiều tác động tiêu cực do tăng trưởng
thấp, khủng hoảng nợ công ở nhiều quốc gia và biến đổi khíhậu.
Để đạt được các mục tiêu phát triển, nâng cao chất lượng tăng trưởng và đảm
bảo môi trường và sinh thái bền vững, Việt Nam nhận thấy tiếp cận tăng trưởng
xanh là thiết yếu trong thập niên tới giúp hiện thực hóa phát triển bền vững.
Sau một quá trình khẩn trương chuẩn bị với sự vào cuộc tích cực của bộ, ngành,
địa phương, sự hỗ trợ hiệu quả của các nhà tài trợ đóng góp cho dự thảo Chiến
lược tăng trưởng xanh, ngày 25/9/2012, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt
Chiến lược quốc gia về Tăng trưởng xanh (Chiến lược TTX) tại quyết định số
1393/QĐ-TTg. Tiếp đó ngày 20/3/2104, Thủ Chính phủ đã phê duyệt Kế hoạch
hành động quốc gia về Tăng trưởng xanh (KHHĐ TTX) tại quyết định số
403/QĐ-TTg.
Chiến lược và KHHĐ TTX đã thể hiện quyết tâm của Việt Nam đóng góp chung
vào nỗ lực của cộng đồng quốc tế trong ứng phó với biến đổi khí hậu dù trong
giai đoạn trước mắt Việt Nam vẫn cần tăng trưởng nhanh để có thể đạt mục tiêu
cơ bản trở thành nước công nghiệp vào năm 2020.
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Thông qua thực hiện 3 nhiệm vụ chiến lược: 1. Giảm cường độ phát thải khí
nhà kính và thúc đẩy sử dụng năng lượng sạch, năng lượng tái tạo; 2. Xanh
hóa sản xuất và 3. Xanh hóa lối sống và thúc đẩy tiêu dùng bền vững với 17
giải pháp chính, Chiến lược được kỳ vọng sẽ đạt được nhiều chỉ tiêu quan
trọng đánh dấu bước chuyển sang kinh tế xanh của Việt Nam.
Đây là một nội dung mới mẻ đối với Việt Nam, bài trình bày sau đây nêu những
nét chính về Chiến lược và kế hoạch hành động quốc gia về tăng trưởng xanh và
những hoạt động chính mà ngành nông nghiệp cần quan tâm trong Kế hoạch
hành động của mình.

2. Những điểm chính của Chiến lược và Kế hoạch hành động quốc gia về
TTX
2.1 Chiến lược Tăng trưởng Xanh
Chiến lược TTX là Chiến lược thúc đẩy quá trình tái cấu trúc và hoàn thiện thể
chế kinh tế theo hướng sử dụng hiệu quả hơn tài nguyên thiên nhiên, nâng cao
sức cạnh tranh của nền kinh tế, thông qua tăng cường đầu tư vào đổi mới công
nghệ, vốn tự nhiên, công cụ kinh tế. Từ đó góp phần ứng phó với biến đổi khí
hậu (BĐKH), giảm nghèo và đảm bảo phát triển kinh tế bền vững.
Mục tiêu chung của chiến lược là: Tăng trưởng xanh, tiến tới nền kinh tế cácbon thấp, làm giàu vốn tự nhiên trở thành xu hướng chủ đạo trong phát triển
kinh tế bền vững; giảm phát thải và tăng khả năng hấp thụ khí nhà kính (KNK)
dần trở thành chỉ tiêu bắt buộc và quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội.
Chiến lược này có 3 mục tiêu cụ thể sau:
- Tái cấu trúc và hoàn thiện thể chế kinh tế theo hướng xanh hóa các ngành
hiện có và khuyến khích phát triển các ngành kinh tế sử dụng hiệu quả năng
lượng và tài nguyên với giá trị gia tăng cao;
- Nghiên cứu, ứng dụng ngày càng rộng rãi công nghệ tiên tiến nhằm sử dụng
hiệu quả hơn tài nguyên thiên nhiên, giảm cường độ phát thải khí nhà kính,
góp phần ứng phó hiệu quả với biến đổi khí hậu;
- Nâng cao đời sống nhân dân, xây dựng lối sống thân thiện với môi trường
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thông qua tạo nhiều việc làm từ các ngành công nghiệp, nông nghiệp, dịch vụ
xanh, đầu tư vào vốn tự nhiên, phát triển hạ tầng xanh.
Nhiệm vụ chiến lược 1: Giảm cường độ phát thải KNK và thúc đẩy sử dụng
năng lượng sạch, năng lượng tái tạo nhằm đạt các chỉ tiêu sau:
Giai đoạn 2011-2020:
 Giảm cường độ phát thải khínhà kính 8-10% so với mức 2010;
 Giảm tiêu hao năng lượng tính trên GDP 1- 1,5% mỗi năm;
 Giảm lượng phát thải khí nhà kính trong các hoạt động năng lượng từ
10% đến 20% so với phương án phát triển bình thường;
 Trong đó mức tự nguyện khoảng 10%, 10% còn lại mức phấn đấu khi có
thêm hỗ trợ quốc tế.
Định hướng đến 2030: Giảm mức phát thải khí nhà kính mỗi năm ít nhất 1,5 2%; giảm lượng phát thải khí nhà kính trong các hoạt động năng lượng từ 20%
đến 30% so với phương án phát triển bình thường. Trong đó mức tự nguyện
khoảng 20%, 10% còn lại là mức khi có thêm hỗ trợ quốc tế.
Định hướng đến năm 2050: Giảm mức phát thải khí nhà kính khoảng 1,5-2%
mỗi năm.
Nhiệm vụ chiến lược 2: Xanh hóa sản xuất, thực hiện chiến lược "công nghiệp
hóa sạch" với hoạt động chủ yếu là:
 rà soát, điều chỉnh những quy hoạch ngành hiện có để đảm bảo sử dụng
tiết kiệm, hiệu quả tài nguyên thiên nhiên;
 khuyến khích phát triển công nghiệp xanh, nông nghiệp xanh với cơ cấu
ngành nghề, công nghệ, thiết bị bảo đảm nguyên tắc thân thiện với môi
trường;
 đầu tư phát triển vốn tự nhiên;
 tích cực ngăn ngừa và xử lý ô nhiễm.
Những chỉ tiêu chủ yếu đến năm 2020:
 Giá trị sản phẩm ngành công nghệ cao, công nghệ xanh trong GDP là 4245%;
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 Tỷ lệ các cơ sở sản xuất kinh doanh đạt tiêu chuẩn về môi trường là 80%;
 Á p dụng công nghệ sạch hơn 50%;
 Đầu tư phát triển các ngành hỗ trợ bảo vệ môi trường và làm giàu vốn tự
nhiên phấn đấu đạt 3-4% GDP .
Nhiệm vụ chiến lược 3: Xanh hóa lối sống và thúc đẩy tiêu dùng bền vững
Kết hợp nếp sống đẹp truyền thống với những phương tiện văn minh hiện đại để
tạo nên đời sống tiện nghi, chất lượng cao mang đậm bản sắc dân tộc cho xã hội
Việt Nam hiện đại:
Thực hiện đô thị hóa nhanh, bền vững, duy trì lối sống hòa hợp với thiên nhiên ở
nông thôn và tạo lập thói quen tiêu dùng bền vững trong bối cảnh hội nhập.
Những chỉ tiêu chủ yếu đến năm 2020:
 tỷ lệ đô thị loại III có hệ thống thu gom và và xử lý nước thải đạt quy
chuẩn quy định: 60%; với đô thị loại IV, loại V và các làng nghề: 40%;
 cải thiện môi trường khu vực bị ô nhiễm nặng 100%;
 tỷ lệ chất thải được thu gom, xử lý hợp tiêu chuẩn theo quyết định
2149/QĐ -TTg;
 diện tích cây xanh đạt tương ứng tiêu chuẩn đô thị, tỷ trọng dịch vụ vận
tải công cộng ở đô thị lớn và vừa 35-45%;
 tỷ lệ đô thị lớn và vừa đạt tiêu chí đô thị xanh phấn đấu đạt 50%.
Chiến lược được thực hiện thông qua 17 giải pháp với nhóm giải pháp Hỗ trợ
thực hiện gồm:
 Truyền thông, nâng cao nhận thức và khuyến khích hỗ trợ thực hiện
 Huy động nguồn lực để thực hiện Chiến lược tăng trưởng xanh
 Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực
 Nghiên cứu và triển khai khoa học và công nghệ, ban hành hệ thống tiêu
chuẩn kinh tế và kỹ thuật và xây dựng hệ thống thông tin dữ liệu về tăng
trưởng xanh
 Hợp tác quốc tế
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Nhóm giải pháp triển khai các nhiệm vụ chiến lược gồm:
1 số giải pháp đảm bảo tăng trưởng các-bon thấp:
 Nâng cao hiệu suất và hiệu quả sử dụng năng lượng, giảm mức tiêu hao
nằng lượng trong hoạt động sản xuất, vận tải và thương mại.
 Thay đổi cơ cấu nhiên liệu trong công nghiệp và giao thông.
 Thúc đẩy khai thác hiệu quả và tăng tỷ lệ năng lượng mới và năng lượng
tái tạo trong sản xuất và tiêu dùng năng lượng quốc gia.
 Giảm phát thải KNK thông qua phát triển nông nghiệp hữu cơ bền vững,
tăng khả năng cạnh tranh của sản xuất nông nghiệp.
Giải pháp thực hiện Xanh hóa sản xuất:
 Rà soát và điều chỉnh các quy hoạch của các ngành sản xuất và dần hạn
chế phát triển các ngành gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng và gây suy
thoái tài nguyên, tạo điều kiện thuận lợi cho các ngành sản xuất xanh phát
triển.
 Sử dụng tiết kiệm và hiệu quả các nguồn tài nguyên.
 Thúc đẩy phát triển nhanh các ngành kinh tế xanh để tạo việc làm, tăng
thu nhập và làm giàu vốn tự nhiên.
 Phát triển cơ sở hạ tầng bền vững chủ yếu: giao thông, năng lượng, các
công trình thủy lợi và công trình đô thị.
 Thúc đẩy đổi mới công nghệ và khuyến khích SXSH.
Giải pháp thực hiện Lối sống bền vững
 Đô thị hóa bền vững.
 Xây dựng mô hình nông thôn mới với lối sống hài hòa với môi trường.
 Thúc đẩy tiêu dùng bền vững và xây dựng lối sống xanh.
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2.2 Hàm ý chính sách
 Phương thức sản xuất và hành vi người tiêu dùng hiện tại không đủ sức
thay đổi chiều hướng đi xuống về môi trường, hệ sinh thái và cải thiện sức
cạnh tranh kinh tế;
 Một số chính sách, chương trình hiện có về sử dụng tài nguyên, NL tiết
kiệm và hiệu quả, SXSH … thực chất là đang theo hướng TTX, nhưng
vẫn chưa đủ;
 Xanh hóa sản xuất không chỉ làm sạch hơn các ngành hiện có, mà cần có
chính sách thúc đẩy các ngành xanh mới thông qua đổi mới sáng tạo dẫn
đến ý tưởng mới, mô hình kinh doanh, thị trường mới, việc làm mới;
 Cần có chính sách phát triển ngành mới để đảm bảo vượt qua các trở lực
của mô hình, thói quen cũ;
 TTX là hướng đầu tư dài hạn đưa đến tái cấu trúc kinh tế, thay đổi mô
hình tăng trưởng, chứ không đơn thuần chỉ nhằm hỗ trợ giảm nghèo, tạo
việc làm. Việc xác định mục tiêu, nhiệm vụ, chỉ tiêu, biện pháp, kế hoạch
hành động cần được thực hiện thông qua các nghiên cứu khoa học.

2.3. Cơ sở xây dựng chỉ tiêu cho Chiến lược
 Đánh giá hiện trạng sử dụng năng lượng, nguyên, nhiên liệu trong các
ngành sản xuất chính;
 Căn cứ vào các quy hoạch phát triển kinh tế-xã hội, ngành, địa phương,
xác định tiềm năng giảm phát thải KNK (nghiên cứu đường cong chi phí
biên giảm phát thải KNK - MACC các ngành năng lượng, nông nghiệp,
lâm nghiệp và thay đổi sử dụng đất phục vụ xây dựng Chiến lược TTX).
Ví dụ qua xây dựng đường cong chi phí biên giảm phát thải KNK cho các lĩnh
vực trên đã xác định được tổng lượng phát thải, các phương án và chi phí giảm
phát thải.
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Chi phí thực hiện Chiến lược TTX được ước tính cho ngành năng lượng theo
nhiều kịch bản như sau:
Số
phương
án

Tổng chi phí
đầu tư (triệu
US$)

Tổng lượng phát thải
CO2 giảm/năm

MAC Trung
bình

(Triệu tấn CO2)

(US$/tấn
CO2)

Xây dựng

3

3,33

0,17

-69,46

Vật liệu xây dựng

1

17,54

0,49

-14,39

Xi măng

3

725,00

2,61

-45,27

Dệt may

2

0,00

0,08

-60,28

Hộ gia đình

10

2.279,19

16,54

-32,32

Giấy và bột giấy

2

0,00

0,19

-93,46

Sản xuất điện

10

27.625,00

61,37

16,11

Sắt thép

3

79,50

0,22

-44,60

Vận tải đường bộ

1

0,00

3,45

0,00

Tổng

35

30.729,56

85,12

Phân ngành
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Đối với ngành nông nghiệp, đã thực hiện nghiên cứu MACC nhằm:
 Ước tính tiềm năng giảm phát thải KNK cho ngành nông nghiệp ở Việt
Nam, góp phần giảm thiểu phát thải khí nhà kính từ nông nghiệp và tăng
trưởng xanh tại Việt Nam;
 Chọn lựa các biện pháp giảm thiểu trong nông nghiệp phù hợp và thích
ứng với đặc điểm nông nghiệp điển hình tại Việt Nam về khía cạnh sinh
thái cũng như viễn cảnh phát triển kinh tế - xã hội;
 Có tham khảo những kết quả nghiên cứu trước đây về những lựa chọn
các-bon thấp;
 Đưa ra các cân nhắc của ngành nông nghiệp trong phạm vi Chiến lược
Tăng trưởng xanh.
Tiềm năng giảm phát thải ngành nông nghiệp:
 Phát thải KNK từ nông nghiệp giai đoạn 2010-2030: 83,5 (2010), 85,5
(2015), 90,8 (2020), 93,4 (2025), và 96,5 (2030) triệu tấn CO2e;
 Những tiểu ngành phát thải cao nhất là: trồng lúa > thủy sản > chăn nuôi
> sản xuất chè;
 Sản xuất lúa gạo có tiềm năng giảm phát thải KNK lớn nhất thông qua:
o quản lý tốt hơn và ủ phân các phụ phẩm sau thu hoạch
tạo than sinh học cũng là một biện pháp tốt để giảm phát thải và để cố
định carbon trong đất.
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 Chuyển từ trồng lúa => cây trồng ngoài lúa, 3 vụ lúa sang => 2 vụ + nuôi
thủy sản;
 Mô hình lúa – đậu – ngô hoặc ngô-lúa-ngô có tiềm năng giảm phát thải
cao;
 Ủ phân, sử dụng phân bón ammonium sulfate thay cho urê, giống ngắn
ngày, và mô hình 3 giảm 3 tăng (3R3G) là những biện pháp hiệu quả và
kinh tế để giảm thiểu khí nhà kính, trong khi hệ thống thâm canh lúa cải
tiến (SRI) là tương đối tốn kém vì đầu tư cao trong thủy lợi.
 Chuyển đổi những vùng SX lúa gạo biên (miền núi và khu vực bị ảnh
hưởng bởi xâm nhập mặn) cho cây trồng cạn và cây lâu năm để tăng thu
nhập và giảm phát thải khí nhà kính. Tùy thuộc vào kịch bản khí hậu, có
lựa chon nuôi trồng thủy sản, dầu cọ (đối với dầu thực vật/nhiên liệu sinh
học) và thức ăn gia súc;
 Cải thiện quản lý chất thải từ nông nghiệp thông qua làm phân compost và
than sinh học có hiệu quả, nâng cao độ phì của đất và giảm phát thải, bồ
hóng và do đó tác động tích cực đến sức khỏe;
 Thiết lập một chương trình dài hạn để xây dựng hệ thống thủy lợi và hệ
thống thoát nước có hỗ trợ hệ thống thủy lợi ướt và khô thay thế để sử
dụng có hiệu quả tài nguyên nước và giảm phát thải;
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 Xây dựng năng lực cho các chuyên gia nông nghiệp, cán bộ khuyến nông
và nông dân khởi động hành động giảm thiểu khí nhà kính trong nông
nghiệp hưởng ứng VGGS;
 Tiến hành nghiên cứu sâu về phát thải khí nhà kính liên quan đến nông
nghiệp;
 Khởi động nền sản xuất các-bon thông qua giới thiệu thị trường các-bon
cho sản xuất nông nghiệp và nông dân.
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11. Ủ compost cho ngô
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15. Ủ compost cho lạc
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8. Ủ compost cho mía
17. Ủ compost cho sắn
7. Khí inh học cho chăn nuôi
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15. Compost for peanut
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2.4 Chiến lược xác định những chính sách, biện pháp cần thực hiện trong
ngành NN&PTNT
BP 5. Giảm phát thải KNK thông qua phát triển NN hữu cơ bền vững, nâng
cao tính cạnh tranh của SXNN
 Nghiên cứu điều chỉnh quy hoạch, chuyển dịch cơ cấu vật nuôi, cây trồng,
mùa vụ trong trồng trọt, chăn nuôi, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản, thủy
lợi và trong ngành nghề phi nông nghiệp ở nông thôn.
 Nghiên cứu, áp dụng các quy trình, công nghệ sử dụng tiết kiệm, hiệu quả
giống, thức ăn, vật tư nông nghiệp, tài nguyên đất, nước… và giảm phát
thải khí nhà kính trong nông nghiệp.
 Phổ biến rộng rãi công nghệ xử lý và tái sử dụng phụ phẩm, phế thải trong
sản xuất nông nghiệp tạo ra thức ăn chăn nuôi, trồng nấm, làm nguyên
liệu công nghiệp, biogas và phân bón hữu cơ và giảm phát thải khí nhà
kính.
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 Đẩy nhanh tiến độ các dự án trồng rừng, tái trồng rừng, khuyến khích
doanh nghiệp đầu tư vào trồng rừng kinh tế để nâng tỉ lệ che phủ rừng lên
45% vào năm 2020, nâng cao chất lượng rừng, tăng khả năng hấp thụ khí
các-bon của rừng, tăng sinh khối để tăng tích trữ các bon và đảm bảo cung
cấp gỗ trong tương lai.
 Thực hiện các chương trình về giảm phát thải khí nhà kính thông qua
những nỗ lực hạn chế mất rừng và suy thoái rừng (REDD), quản lý rừng
bền vững, kết hợp với đa dạng hóa sinh kế cho người dân địa phương.
BP 6. Rà soát, điều chỉnh quy hoạch các ngành SX, dần hạn chế những
ngành kinh tế phát sinh chất thải lớn, gây ô nhiễm, suy thoái môi trường,
tạo điều kiện phát triển các ngành SX xanh mới
 Rà soát quy hoạch tổng thể phát triển các ngành kinh tế, đặc biệt là những
ngành tác động nhiều tới tài nguyên, môi trường, có hiệu quả sử dụng vốn
và tài nguyên không cao, sử dụng tiết kiệm tài nguyên thiên nhiên, kiểm
soát ô nhiễm và quản lý chất thải một cách có hiệu quả vào các quy hoạch
ngành hiện có và quy hoạch mới.
 Các ngành kinh tế phải xây dựng và thực hiện chương trình hành động
theo hướng tăng trưởng xanh, chú trọng ứng dụng công nghệ xanh, hệ
thống quản lý và kiểm soát hoạt động theo kinh nghiệm thực hành tốt để
tiết kiệm tài nguyên, giảm phát thải và xử lý ô nhiễm, cải thiện môi trường
sinh thái.
BP 9. Phát triển kết cấu hạ tầng bền vững chủ yếu gồm: hạ tầng giao thông,
năng lượng, thủy lợi và các công trình XD đô thị
c) Hạ tầng thủy lợi, nước
 Nâng cấp hệ thống đê điều để bảo đảm an toàn hoạt động kinh tế - xã hội,
dân sinh, kết hợp với sử dụng cho giao thông, đáp ứng yêu cầu ứng phó
với biến đổi khí hậu, nước biển dâng và chống lũ lụt.
 Tăng cường đầu tư hệ thống thủy lợi với thiết bị vận hành hiện đại đảm
bảo điều tiết và bảo vệ tốt nguồn nước, cung cấp đủ nước cho sản xuất
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nông nghiệp, phát triển vùng cây ăn quả, nuôi trồng thủy sản và sản xuất
muối tập trung và tiêu thoát tốt, kiểm soát được lũ lụt.
 Tăng cường đầu tư đáp ứng nguồn nước phục vụ phát triển công nghiệp,
đô thị, đặc biệt quan tâm đến những vùng khan hiếm nguồn nước.
3. Kế hoạch Hành động Quốc gia về Tăng trưởng xanh (QĐ 403 ngày
20/3/2014)
Tổng số gồm 12 nhóm hoạt động với 66 hoạt động cụ thể theo 4 chủ đề chính
sau:
 Xây dựng thể chế quốc gia và Kế hoạch tăng trưởng xanh tại địa phương
bao gồm 08 hoạt động;
 Giảm cường độ phát thải khí nhà kính và thúc đẩy sử dụng năng lượng
sạch, năng lượng tái tạo với 20 hoạt động theo 04 nhóm;
 Thực hiện xanh hóa sản xuất với 25 hoạt động theo 04 nhóm;
 Thực hiện xanh hóa lối sống và tiêu dùng bền vững với 13 hoạt động theo
02 nhóm.
3.1 Những điểm lưu ý
 Đề ra yêu cầu các tỉnh, Tp., bộ, ngành xây dựng KH HĐ TTX với ít nhất
02 chỉ tiêu giảm tiêu hao NL và cường độ phát thải KNK trên đơn vị
GDP;
 23 hoạt động ưu tiên;
 Phân công nhiệm vụ và chủ trì phối hợp cụ thể cho Ban Điều phối quốc
gia về tăng trưởng xanh, bộ, ngành, địa phương, hiệp hội doanh nghiệp,
cộng đồng;
 Xác định rõ hơn 3 dạng nguồn lực: đã có kế hoạch phân bổ; có thể có kế
hoạch phân bổ; chưa có nguồn.
 Nguồn vốn:
o Nguồn vốn ngân sách nhà nước (chương trình hỗ trợ ứng phó biến đổi
khí hậu); nguồn vốn huy động từ các doanh nghiệp; cộng đồng và
nguồn viện trợ của quốc tế.
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o Nhà nước ưu tiên và dành kinh phí thỏa đáng (từ ngân sách TW và
ĐP) cho việc thực hiện TTX (đặc biệt nâng cao hiệu quả sử dụng năng
lượng và phát triển năng lượng tái tạo).
o Có cơ chế khuyến khích cho các tổ chức tài chính, các doanh nghiệp
đầu tư nguồn lực vào các hoạt động TTX.
 Theo dõi, đánh giá, báo cáo tình hình thực hiện:
 Các Bộ, Ngành, địa phương và cơ quan liên quan hàng năm có báo cáo
tình hình thực hiện kế hoạch hành động về TTX gửi Ban Điều phối TTX
Bộ KH&ĐT để tổng hợp báo cáo TTCP trước 31/10 hằng năm.
 Xây dựng KHHĐ Tăng trưởng Xanh là bắt buộc với các chỉ tiêu tự
nguyện;
 Trên thực tế đã được các ngành, địa phương triển khai như Chương trình
MTQG sử dụng hiệu quả & tiết kiệm năng lượng, trồng rừng, nông nghiệp
công nghệ cao, BĐKH…
 Yêu cầu lồng ghép trong kế hoạch 5 năm 2016 – 2020;
 Thu hút ODA, đầu tư của doanh nghiệp…
3.2 Thách thức:
 Để thực hiện Chiến lược Quốc gia về Tăng trưởng xanh cần khoảng 30 tỷ
USD đến năm 2020;
 Năng lực, kinh nghiệm hạn chế: cách thức đánh giá những lĩnh vực ưu
tiên và tiềm năng TTX cho các ngành, tiểu ngành, các tỉnh, thành phố,…;
 Thiếu các chính sách huy động các nguồn lực tài chính, cụ thể như các
quỹ khí hậu quốc tế;
 Những khó khăn trong việc huy động các nhà đầu tư trong nước và quốc
tế.
3.3 Giải pháp và nỗ lực ban đầu
Khung pháp lý: Hình thành các Kế hoạch Hành động, các dự án ưu tiên cho
BĐKH và TTX.
Huy động tài chính Khíhậu:
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 Xây dựng cơ chế thị trường hình thành nguồn tài chính cho TTX
(NAMAs, hệ thống hạn ngạch và thương mại phát thải);
 Nâng cao năng lực và kiện toàn tổ chức hiện có, tăng cường năng lực dịch
vụ tài chính để huy động các nguồn lực tài chính (VEPF, VGGSF…).
 Sử dụng kết quả nghiên cứu về Ma trận đầu tư cho TTX để vận động tài
trợ.
 Đề nghị Ngân hàng Thế giới làm đầu mối đánh giá các khoản viện trợ đã
giành cho các Bộ, Địa phương liên quan đến TTX.
Sử dụng Tài chính Khí hậu: Hoàn thiện và ban hành hướng dẫn đầu tư công
xanh.
Xây dựng năng lực: phối hợp với GGGI, LEDS, trường tài chính Frankfurt
(Đức), UNDP, các quốc gia trong khu vực để học hỏi kiến thức, kinh nghiệm.
Thu hút sự tham gia của Khu vực tư nhân:
 Nguồn đầu tư nhà nước và ODA sẽ là chất xúc tác để thu hút/hình thành
môi trường thuận lợi cho khu vực tư nhân tham gia đầu tư vào lĩnh vực
BĐKH/TTX (dưới hình thức chuyển đổi công nghệ/dự án thí điểm/nghiên
cứu điển hình);
 Giới thiệu các mô hình hợp tác công tư (PPP) trong lĩnh vực xây dựng cơ
sở hạ tầng, sản xuất điện.
Những nỗ lực ban đầu
Bộ Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với bộ, địa phương:
 Xác định nhu cầu tổng thể: nghiên cứu MACC và tham khảo hướng dẫn
của OECD, LEDS, GGGI, UNEP;
 Rà soát nguồn lực: CPEIR, tiềm năng tiếp cận: tài chính khí hậu, quỹ khí
hậu xanh (MPI Đã được TTCP giao làm đầu mối để tiếp cận, vận động
quỹ này)
 Chuẩn bị các điều kiện cho đầu tư xanh:
 Thành lập nhóm công tác TC khí hậu (CFTF), cơ sở thông tin TC khí hậu
(CFO);
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 Dự thảo khung hướng dẫn về KH HĐ TTX cấp tỉnh.
 Bộ Công Thương, Bộ NN&PTNT, Bộ Xây Dựng, Bộ Giao Thông Vận tải,
Bộ Tài chính, Bộ Tài nguyên & Môi trường… đang xây dựng dự thảo KH
HĐ tăng trưởng xanh;
 Các địa phương: Quảng Ninh, Bắc Ninh, Thanh Hóa, Quảng Nam, Bến
Tre, Tp Đà Lạt, Vĩnh Phúc, Hà Giang, Thanh Hóa, Hà Tĩnh, Huế, Ninh
Thuận, Bình Thuận … đã chủ động tích cực xây dựng KH HĐ TTX;
 Dự thảo hướng dẫn đầu tư xanh (GGGI);
 Dự thảo cẩm nang hướng dẫn hoạt động Quỹ hỗ trợ đầu tư xanh (BTC);
 Rà soát các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến Tăng trưởng Xanh
(KOICA);
 Bộ KH&ĐT dự thảo khung hướng dẫn KHHĐ TTX cho cấp tỉnh.
Xây dựng năng lực
 Đào tạo, tập huấn về xây dựng KHHĐ TTX cấp tỉnh;
 Hỗ trợ bộ, ngành, đơn vị liên quan như CFTF, nhà hoạch định chính sách
ngành, địa phương tham gia hội thảo trao đổi về tài chính khí hậu ở
Indonesia;
 Tổ chức hội thảo đào tạo theo chủ đề Chiến lược phát triển ít phát thải và
tài chính khí hậu;
 Xây dựng năng lực vận hành Quỹ ủy thác đa tài trợ (phối hợp với quỹ
GGSF);
 Nâng cao năng lực điều phối, huy động các nguồn lực trong và ngoài
nước cho triển khai KHHĐ TTX.
3.4 Những hoạt động ngành NN&PTNT chủ trì thực hiện
20. Á p dụng kỹ thuật canh tác nông nghiệp hữu cơ và nâng cao trình độ quản
lý để giảm phát thải KNK
 Ứng dụng các giống lúa ngắn ngày năng suất cao để giảm phát thải khí
nhà kính.
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 Á p dụng quy trình tưới tiêu tiết kiệm nước trong sản xuất lúa và các cây
trồng khác, sử dụng giống, phân hóa học, thuốc trừ sâu, thức ăn gia súc
hợp lý nhằm nâng cao tính cạnh tranh của sản xuất nông nghiệp và giảm
phát thải khí nhà kính.
 Ứng dụng phân ủ hữu cơ (compost) trong canh tác lúa và các loại cây
trồng khác.
21. Tái sử dụng, tái chế phụ phẩm, phế thải nông nghiệp
 Hỗ trợ đầu tư cho các đề tài, dự án nghiên cứu, thí điểm và phổ biến công
nghệ xử lý và tái sử dụng phụ phẩm, phế phẩm nông nghiệp tạo ra thức ăn
chăn nuôi, trồng nấm, làm nguyên liệu công nghiệp, biogas, than sinh học
(biochar), phân bón hữu cơ nhằm hình thành và phát triển ngành công
nghiệp tái chế phụ phẩm nông nghiệp, nâng cao giá trị sản xuất và giảm
phát thải ô nhiễm.
 Xây dựng và ban hành các chính sách khuyến khích tái chế phụ phẩm, phế
phẩm nông nghiệp.
22. Nghiên cứu, ứng dụng phổ biến thức ăn giàu dinh dưỡng trong ngành
chăn nuôi …. và nâng cao hiệu quả kinh tế
 Nghiên cứu phát triển các loại thức ăn giầu dinh dưỡng để tăng khả năng
hấp thu, rút ngắn thời gian trong chăn nuôi gia súc, gia cầm.
 Xây dựng các mô hình ứng dụng thức ăn giàu dinh dưỡng trong chăn nuôi
gia súc, gia cầm.
 Đào tạo, nâng cao nhận thức cho cộng đồng trong ứng dụng các loại thức
ăn giàu dinh dưỡng.
 Xây dựng và ban hành các chính sách khuyến khích đầu tư sản xuất và sử
dụng các loại thức ăn giàu dinh dưỡng cho ngành chăn nuôi.
23. Trồng rừng, nâng cao chất lượng rừng và quản lý tài nguyên rừng bền
vững
 Đẩy nhanh tiến độ các dự án trồng rừng, tái trồng rừng, khuyến khích
doanh nghiệp đầu tư vào trồng rừng kinh tế để nâng tỉ lệ che phủ rừng,
nâng cao chất lượng rừng, tăng khả năng hấp thụ khí CO2 của rừng, tăng
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sinh khối để tăng tích trữ các bon và đảm bảo cung cấp gỗ cho sản xuất và
tiêu dùng.
 Phát triển rừng trên đất trống, đồi núi trọc, rừng ngập mặn, rừng chắn cát,
chắn sóng ven sông, biển
 Xây dựng, thực hiện chương trình về giảm phát thải KNK thông qua
những nỗ lực hạn chế mất rừng và suy thoái rừng (REDD+), QL rừng bền
vững, kết hợp với duy trì và đa dạng hóa sinh kế dân cư các vùng, địa
phương, hỗ trợ thích ứng với BĐKH.
 Xây dựng và triển khai rộng rãi các chính sách huy động sự tham gia của
các thành phần kinh tế - xã hội trong bảo tồn, phát triển bền vững rừng và
các hệ sinh thái tự nhiên.
24. Đổi mới công nghệ trong khai thác, nuôi trồng và chế biến thủy sản
 Điều chỉnh cơ cấu tàu thuyền khai thác, cải tiến công nghệ trong đánh bắt
để nâng cao sản lượng và tiết kiệm năng lượng.
 Á p dụng các quy trình nuôi thủy sản tiên tiến để tiết kiệm thức ăn, năng
lượng và giảm phát thải chất hữu cơ.
 Á p dụng các biện pháp công nghệ và tổ chức sản xuất để giảm ô nhiễm
trong các doanh nghiệp chế biến thủy sản.
25. Nâng cao hiệu suất sử dụng NL và giảm ô nhiễm trong các làng nghề và
hoạt động SX phi nông nghiệp ở nông thôn
 Hỗ trợ các doanh nghiệp và hộ gia đình đổi mới công nghệ, trang thiết bị
để nâng cao hiệu suất sử dụng năng lượng trong sản xuất ở các làng nghề
và các cơ sở ngành nghề ở nông thôn.
 Thực hiện việc phòng chống ô nhiễm môi trường, đảm bảo an toàn lao
động ở các làng nghề và các cơ sở ngành nghề ở nông thôn.
 Phát triển các ngành nghề và doanh nghiệp phi nông nghiệp ở nông thôn
phải đi đôi với việc xây dựng các khu, cụm công nghiệp tập trung có đủ
kết cấu hạ tầng bảo đảm hạn chế khả năng gây ô nhiễm.
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31. Rà soát, kiến nghị điều chỉnh các quy hoạch phát triển ngành nông, lâm
nghiệp, thủy sản từ quan điểm PTBV và xây dựng khung chính sách và kế
hoạch hành động TTX của các ngành trên và PTNT 2014-2020
 Đánh giá tình hình phát triển nông nghiệp và nông thôn trong thời gian từ
2000-2013 từ quan điểm PTBV.
 Rà soát, kiến nghị điều chỉnh quy hoạch tổng thể phát triển ngành, các
phân ngành nhằm bảo đảm phát triển ngành bền vững, bảo đảm sử dụng
tiết kiệm tài nguyên thiên nhiên, kiểm soát ô nhiễm và quản lý chất thải
một cách có hiệu quả.
 Xây dựng Khung chính sách nông nghiệp và phát triển nông thôn xanh và
Kế hoạch hành động tăng trưởng xanh của ngành và phát triển nông thôn
giai đoạn 2014-2020 trong đó có 2 chỉ tiêu cơ bản về: Giảm tiêu hao năng
lượng tính trên GDP và Giảm cường độ phát thải KNK trong những
ngành sản xuất chính so với mức 2010 với 2 kịch bản có/không có hỗ trợ
quốc tế.
 Lồng ghép các hành động TTX vào quy hoạch phát triển các lĩnh vực
ngành nông nghiệp giai đoạn 2014-2020.
40. Sử dụng tài nguyên nước hiệu quả và bền vững
 Kiểm kê, đánh giá tình hình sử dụng TNN giai đoạn 2000-2013.
 Rà soát và đánh giá tính phù hợp của hệ thống thể chế (pháp lý và tổ
chức) hiện hành với yêu cầu của mô hình tăng trưởng xanh.
 Xây dựng thể chế quản lý tổng hợp các LV sông, các vùng đầu nguồn,
nước ngầm để bảo vệ đất và nước, phát triển thuỷ lợi, giữ cân bằng sinh
thái ….
 Xây dựng khung chính sách và kế hoạch hành động về sử dụng và phát
triển tài nguyên nước theo hướng tăng trưởng xanh đến 2020 và tầm nhìn
đến 2050.
 Nâng cao năng lực cho các cơ quan chính quyền các cấp ở địa phương và
cho cộng đồng dân cư trong việc quản lý và giám sát sử dụng nguồn nước.
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Huy động sự tham gia rộng rãi của người thụ hưởng nước vào quá trình
lập kế hoạch…...
 Tăng cường hợp tác quốc tế trong việc sử dụng, quản lý và bảo vệ các
nguồn nước dùng chung giữa Việt Nam và các nước láng giềng.
50. Cải thiện và phát triển hạ tầng thủy lợi theo hướng bền vững
 Nâng cấp hệ thống đê điều để đảm bảo an toàn hoạt động kinh tế - xã hội,
dân sinh, giao thông, ứng phó biến đổi khíhậu, thiên tai, nước biển dâng.
 Tăng cường đầu tư hệ thống thủy lợi với thiết bị vận hành hiện đại đảm
bảo điều tiết, cung cấp và bảo vệ tốt nguồn nước.
 Nâng cao hiệu suất các trạm bơm; triệt để tận dụng khả năng sử dụng các
hệ thống thủy lợi tự chảy để tiết kiệm năng lượng bơm nước.
 Nâng cao năng lực và đổi mới thể chế để quản lý tài nguyên nước bền
vững.
4. Công việc ưu tiên cho 2014-2015
 Rà soát, điều chỉnh quy hoạch theo định hướng tăng trưởng xanh;
 Lồng ghép TTX vào Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2015 và
2016-2020;
 Bộ ngành hướng dẫn địa phương xây dựng KHHĐ TTX cho những ngành
thuộc thẩm quyền quản lý;
 Bộ, ngành, địa phương xây dựng KHHĐ TTX, lên danh mục chương trình,
dự án và hoạt động thí điểm;
 Hoàn thiện, ban hành hướng dẫn đầu tư xanh, vận hành quỹ hỗ trợ;
 Ban hành khung hướng dẫn về KHHĐ TTX cấp tỉnh;
 Rà soát các nguồn đầ

ến nghị hoàn thiện thể chế ,

chính sách;
 Triển khai hoạt động xây dựng năng lực;
 Đề xuất cơ chế huy động nguồn lực đầu tư cho TTX với sự tham gia của
khu vực tư nhân, điều phối phân bổ nguồn lực;
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 Xây dựng cơ chế báo cáo theo dõi, đánh giá.
Trên đây là trình bày tóm tắt về chiến lược và kế hoạch hành động quốc gia về
tăng trưởng xanh và những nội dung liên quan đến ngành NN&PTNT cùng một
số thông tin liên quan hỗ trợ xây dựng KHHĐ ngành nêu trong phần phụ lục./.
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Phụ lục 1. Giới thiệu một số chỉ tiêu cho ngành NN và công cụ hỗ trợ xây
dựng KH HĐ TTX
Trên cơ sở tham khảo hệ thống chỉ tiêu, chỉ số về tăng trưởng xanh của UNEP,
hiện nay Bộ KH&ĐT đang nghiên cứu đề xuất bộ các chỉ tiêu phục vụ đánh giá
và xây dựng Kế hoạch hành động TTX của bộ, ngành và địa phương. Xin được
giới thiệu để tham khảo.
I. PHÁ T TRIỂN KINH TẾ:
1. Hiệu quả tăng trưởng kinh tế theo hướng xanh:
- Tốc độ tăng trưởng GRP (tổng thu nhập tại địa bàn);
- Tiêu dùng năng lượng trên mỗi đơn vị GRP;
- Tỷ lệ năng lượng từ nguồn phi hóa thạch trên tổng mức tiêu thụ;
- Cường độ phát thải khí nhà kính (CO2 tương đương trên mỗi đơn vị GRP
(nếu có));
- Mức tiêu thụ điện theo đầu người của các hộ dân thành thị;
2. Khu vực kinh tế nông nghiệp
- Năng suất và giá trị SX ngành nông nghiệp trên đơn vị diện tích (triệu
VNĐ/ha);
- Mức tiết kiệm nước của hệ thống thủy lợi;
- Tỷ lệ diện tích được tưới tiêu hiệu quả trên tổng diện tích trồng trọt.
3. Khu vực kinh tế công nghiệp
- Năng suất và giá trị SX ngành công nghiệp trên đơn vị phát thải KNK
(tấn sản phẩm hoặc ..tr VNĐ/tấn CO2e;
- Lượng nước tiêu thụ trên mỗi đơn vị giá trị gia tăng trong SX công
nghiệp;
- Năng lượng tiêu thụ trên mỗi đơn vị giá trị gia tăng trong SX công nghiệp
tại giá trị cận biên;
- Tỷ lệ chất thải công nghiệp được tái sử dụng;
- Tỷ lệ nước thải công nghiệp được tái sử dụng;
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- Tỷ lệ giá trị đầu ra của những ngành công nghiệp sử dụng nhiều năng
lượng nhất (xi măng, thép...) góp vào tổng sản lượng ngành công nghiệp;
- Số dự án SXSH, sử dụng tiết kiệm và hiệu quả năng lượng...
4. Khu vực kinh tế dịch vụ
- Năng suất SX ngành dịch vụ;
- Tỷ lệ giá trị gia tăng của ngành dịch vụ trong GRP;
- Tỷ lệ lao động trong ngành dịch vụ so với tổng số lao động.
II. TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG:
1. Những giá trị tài nguyên tại địa phương
- Tổng tài nguyên nước/đầu người;
- Diện tích rừng/đầu người;
- Độ che phủ rừng;
- Tỷ lệ diện tích khu bảo tồn trên tổng diện tích;
- Tỷ lệ diện tích đất ngập nước trên tổng diện tích;
- Tổng trữ lượng rừng/đầu người.
2. Diễn biến môi trường và biến đổi khi hậu
- Phát thải CO2 trên mỗi đơn vị diện tích; theo đầu người;
- Mức sử dụng phân bón hóa học trên mỗi đơn vị diện tích canh tác;
- Mức sử dụng thuốc BVTV trên mỗi đơn vị diện tích canh tác;
- Tình hình BĐKH những năm qua.
III. NHỮNG NỖ LỰC CỦA CHÍNH QUYỀN
1. Đầu tư xanh
- Tỷ lệ chi tiêu công cho BVMT;
- Tỷ lệ chi tiêu cho xử lý ô nhiễm MT;
- Đầu tư công cho chương trình vệ sinh và nước sạch trên đầu người ở
nông thông;
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- Đầu tư chuyển đổi đất canh tác sang trồng rừng;
- Tỷ lệ đầu tư cho KHCN, giáo dục, y tế trong tổng chi tiêu công.
2. Phát triển hạ tầng
- Tỷ lệ diện tích cây xanh đô thị trên đầu người;
- Tỷ lệ người dân đô thị được sử dụng nước hợp vệ sinh;
- Tỷ lệ nước thải đô thị được xử lý;
- Số phương tiện giao thông công cộng trên 1000 người;
- Chiều dài tuyến giao thông công cộng trên đầu người;
- Tỷ lệ diện tích cây xanh đô thị trên diện tích đô thị;
- Tỷ lệ người dân nông thôn được sử dụng nước hợp vệ sinh.
3. Cải thiện môi trường
- Diện tích rừng mới trồng thêm trên đầu người;
- Giảm mức phát thải CO2 (CO2e nếu có) từ hoạt động công nghiệp;
- Sự cố môi trường.
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Phụ lục 2 Công cụ xây dựng đường cong chi phí biên giảm phát thải
(MACC)
Mục đích:
 Nghiên cứu, đánh giá tiềm năng giảm phát thải KNK trong các lĩnh vực
liên quan của ngành, phân ngành để hỗ trợ xây dựng Kế hoạch Hành động
TTX:
 Định lượng mức độ giảm phát thải KNK so với kịch bản cơ sở của ngành;
 Đánh giá các phương án giảm phát thải KNK tiềm năng trong các lĩnh vực
lựa chọn trên cơ sở các chỉ tiêu kinh tế -tài chính và môi trường;
 Đưa ra các khuyến nghị cho lãnh đạo địa phương về các phương án ưu
tiên đầu tư giảm phát thải KNK theo các mục tiêu đã nêu trong Chiến lược
TTX.
Phạm vi:
 Những ngành, phân ngành thí điểm xây dựng Kế hoạch Hành động TTX
 Tập trung vào các nhóm ngành có lượng phát thải cao: năng lượng, giao
thông, nông-lâm nghiệp
 Tính cho kịch bản tới năm 2020 (các mốc thời gian: 2010, 2015, 2020)
Công cụ: MACC Builder Pro
2006 IPCC Guidelines for National GHG Inventories: Vol.2 (Energy), Vol.4
(Agriculture, Land Use Change, Forestry)
Tiếp cận tổng thể:
 Các kịch bản phát thải khínhà kính
 TTX và kiểm soát phát thải KNK
 Đánh giá các phương án giảm nhẹ phát thải KNK
Đặc điểm của phương pháp MACC
Ưu điểm: Đơn giản, dễ xây dựng; Trực quan.
Nhược điểm:
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 Mỗi phương án chỉ được xem xét riêng lẻ và khó đánh giá tác động
liên ngành của từng phương án
 Thiếu độ chuyên sâu nếu chỉ nhìn vào các con số
 Phụ thuộc vào trình độ của chuyên gia thực hiện công tác đánh giá.
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Tài liệu tham khảo:
 Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh;
 Kế hoạch hành động quốc gia về tăng trưởng xanh;
 Bài trình bày của cán bộ vụ KHGDTN&MT Bộ KH&ĐT, chuyên gia dự
án UNDP/Bộ KH&ĐT “tăng cường năng lực lồng ghép PTBV và BĐKH
trong công tác lập kế hoạch”;
 Nghiên cứu định lượng giảm phát thải khí nhà kính trong lĩnh vực năng
lượng giai đoạn 2011-2020;
 Nghiên cứu xây dựng đường cong chi phígiảm phát thải cho nông nghiệp,
sử dụng đất, thay đổi sử dụng đất và ngành lầm nghiệp ở Việt Nam.
 Phần mềm MACC Builder Pro
 2006 IPCC Guidelines for National GHG Inventories: Vol.2 (Energy),
Vol.4 (Agriculture, Land Use Change, Forestry)./.
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KOREAN AGRICULTURAL POLICY EXPERIENCES FOR
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BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU VÀ ỨNG PHÓ BIẾN ĐỔI
KHÍ HẬU TRÊN THẾ GIỚI VÀ VIỆT NAM
Hà Nội, 7-15 July 2014

Ts. Dao Trong Tu
Chuyên gia TNN & BĐKH
Giám đốc Trung tâm PPTBV TNN& TNBĐKH (CEWAREC)

NỘI DUNG
1. KHÍ HẬU – BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU - NƯỚC BIỂN DÂNG
TOÀN CẦU
2. BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU & ỨNG PHÓ VỚI BĐKH Ở VIỆT
NAM
3. TÁC ĐỘNG BĐKH ĐỐI VỚI NÔNG NGHIỆP & AN NINH
LƯƠNG THỰC Ở VIỆT NAM
4. CÂU HỎI MỞ
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KHÍ HẬU – BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU – NƯỚC BIỂN
DÂ NG TRÊ N TOÀ N CÂ U

KHÍ HẬU VÀ BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU
Khí hậu

•Hệ thống khí hậu: tổng thể của khí quyển, thuỷ quyển, sinh
quyền và địa quyển
Biến đổi khí hậu

•Sự thay đổi của khí hậu do hoạt động trực tiếp hoặc gián tiếp
của con người làm thay đổi thành phần của khí quyển toàn cầusự thay đổi này cộng thêm vào khả năng biến động tự nhiên
của khí hậu làm điều kiện khí hậu trái đất thay nhanh hơn.
•Biến đổi khí hậu, với các biểu hiện chính là sự nóng lên toàn
cầu, mực nước biển dâng, sự gia tăng của các hiện tượng thời
tiết khắc nghiệt như hạn hán, các cơn bão mạnh…sẽ có tác
động hết sức to lớn đế sự sống cũng như các hoạt động của
con người

TÁC ĐỘNG CỦA KHÍ NHÀ KÍNH LÀ GÌ?

Hiệu ứng nhà kính là gì?

Giữ cho trái đất ấm
Hiệu ứng nhà kính là một quá trình tạo ra bởi khí nhà kính, xảy ra tự nhiên
trong khí quyển. Quá trình này đóng một vai trò quan trọng trong việc làm
nóng bề mặt trái đất, làm cho trái đất có thể sinh sống được.
Tuy nhiên, phát thải khí nhà kính do con người tạo ra vỡ sự cân bằng tự
nhiên, làm độ nóng trái đất.

Hiệu ứng nhà kính là gì?

Hấp thụ năng lượng mặt trời
Khoảng 30% năng lượng của mặt trời được phản xạ trực tiếp trở lại
không gian của bầu khí quyển, mây, và bề mặt trái đất. Phần còn lại
của năng lượng mặt trời được hấp thụ vào hệ thống của Trái đất

Hiệu ứng nhà kính là gì?

Vai trò của con người
Nồng độ khí nhà kính trong khí quyển đã tăng lên trong hai thế kỷ qua, chủ
yếu là do lượng khí thải carbon dioxide do con người tạo ra từ việc đốt
nhiên liệu hóa thạch? Sự gia tăng này khuếch đại hiệu ứng nhà kính tự
nhiên bằng cách giữ nhiều năng lượng phát ra từ trái đất. Sự thay đổi này
gây ra nhiệt độ bề mặt trái đất tăng

Hiệu ứng nhà kính là gì?

Tác động của con người

CO ₂ con người thêm vào bầu không khí đã gây ra sự gia tăng nồng độ khí
quyển của CO ₂- Đồ thị hiển thị ở đây, được gọi là đường cong Keeling cho
thấy sự gia tăng nồng độ carbon dioxide trong khí quyển toàn cầu

Hiệu ứng nhà kính là gì?
Ảnh hưởng của khí nhà kính là điều không còn bàn
cãi, nó là trung tâm của việc nghiên cứu biến đổi khí
hậu toàn cầu.

 Không còn nghi ngờ rằng sự gia tăng của CO2 và
các khí nhà kính trong Khí quyển làm mạnh thêm
hiệu ứng khí nhà kính và góp phần cho sự nóng lên
toàn cầu.

NGUYÊN NHÂN GÂY NÊN BĐKH & NBD
 Hai nguyên nhân gây nên BĐKH & NDB: Do những thay đổi
của tự nhiên và do tác động của con người

Nguyên nhân từ những thay đổi trong tự nhiên:
Thay đổi cường độ sáng của mặt trời do xuất hiện
các điểm đen mặt trời (Sunspots),

Hoạt động núi lửa,
Thay đổi đại dương,
Thay đổi quỹ đạo quay của trái đất v..v.

 Sự xuất hiện các Sunspots: cường độ tia bức xạ mặt trời chiếu xuống trái
đất thay đổi làm năng lượng chiếu xuống mặt đất thay đổi làm thay đổi
nhiệt độ bề mặt trái đất.
 Núi lửa phun trào: sẽ phát thải vào khí quyển một lượng lớn khối lượng
sulfur dioxide (SO2), hơi nước, bụi và tro vào bầu khí quyển ảnh hưởng
đến khí hậu trong nhiều năm. Các hạt nhỏ được gọi là các aerosol do núi
lửa, các aerosol khí phản chiếu lại bức xạ (năng lượng) mặt trời trở lại vào
không gian có tác dụng làm giảm nhiệt độ lớp bề mặt trái đất.
 Các đại dương là một thành phần chính của hệ thống khí hậu. Thay đổi
trong lưu thông đại dương có thể ảnh hưởng đến khí hậu thông qua sự
chuyển động của CO2 vào trong khí quyển.
 Thay đổi quỹ đạo quay của Trái Đất - Trái đất quay quanh Mặt trời với một
quỹ đạo. Trục quay có góc nghiêng 23.5 °. Thay đổi độ nghiêng của quỹ
đạo quay trái đất có thể dẫn đến những thay đổi nhỏ. Tốc độ thay đổi cực
kỳ nhỏ có thể tính đến thời gian hàng tỷ năm, vì vậy có thể nói không ảnh
hưởng lớn đến BĐKH.

Nguyên nhân do con người gây ra tác động đến BĐKH
Thời kỳ tiền công nghiệp (1750): Sử dụng ngày càng nhiều năng lượng, từ các
nguồn nguyên liệu hóa thạch (than, dầu, khí đốt) - thải vào khí quyển ngày càng
tăng các chất khí gây hiệu ứng nhà kính của khí quyển, dẫn đến tăng nhiệt độ của
trái đất.

Hàm lượng khí CO2 trong khí quyển:
Khoảng 18.000 năm trước: 180 -200ppm
Thời kỳ tiền công nghiệp:
280ppm.
Từ khoảng năm 1.800:
> 300ppm và đạt 379ppm vào năm 2005
Hàm lượng các khí nhà kính khác như khí mêtan (CH4), ôxit nitơ
(N2O): tăng nhanh
 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
hình thành công nghiệp làm lạnh, hóa mỹ phẩm phát triển.






Đóng góp cho sự nóng lên toàn cầu (IPCC):
Đốt nhiên liệu hóa thạch (sản xuất năng lượng,
công nghiệp, giao thông vận tải, xây dựng..):

46%

 Phá rừng nhiệt đới đóng góp khoảng

18%

 Nông nghiệp khoảng
 Các ngành sản xuất hóa chất (CFC, HCFC):

 Các hoạt động khác:

9%
24%

3%

Tổng lượng phát thải CO2
Từ năm 1840 đến 2004:
Tổng lượng phát thải khí CO2 các nước giàu: 70% (Mỹ và Anh trung bình mỗi người dân phát thải 1.100
tấn, gấp khoảng 17 lần ở Trung Quốc và 48 lần ở Ấn Độ).
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Mỹ: lượng phát thải khí CO2 là 6 tỷ tấn - 20% tổng lượng phát thải khí CO2 toàn cầu.
Trung Quốc: phát thải lớn thứ 2: 5 tỷ tấn CO2,
Nga: 1,5 tỷ tấn,
Ấn Độ: 1,3 tỷ tấn,
Nhật Bản 1,2 tỷ tấn,
CHLB Đức 800 triệu tấn,
Canada 600 triệu tấn,
Anh 580 triệu tấn.
Các nước đang phát triển : 12 tỷ tấn , chiếm 42% tổng lượng phát thải toàn cầu so với 7 tỷ
tấn năm 1990 (29% tổng lượng phát thải toàn cầu),

VIỆT NAM
 1990: 21,4 triệu tấn

o
o
o
o
o
o
o
o
o

2004: 98,6 triệu tấn, bình quân đầu người 1,2 tấn/năm
Thế giới
4,5 tấn/năm
Singapo
12,4 tấn/năm
Malaysia
7,5 tấn/năm
Thái Lan
4,2 tấn/năm
Trung Quốc
3,8 tấn/năm
Inđônêxia
1,7 tấn/năm
Philippin
1,0 tấn/năm
Myanma
0,2 tấn/năm
Lào
0,2 tấn/năm

NHẬN XÉT
Theo các kết quả nghiên cứu và công bố từ Ủy Ban Liên
Chính Phủ về BĐKH (IPPC)
Thay đổi của các yếu tố tự nhiên đến BĐKH là rất nhỏ.
Nguyên nhân gây ra BĐKH chủ yếu là do các hoạt động
của con người.

TẠI SAO LOÀI NGƯỜI LẠI LO LẮNG VỀ BĐKH VÀ NBD?

BĐKH và tác động của BĐKH trên phạm vi Toàn cầu
4 biểu hiện chính của BĐKH
- Trái đất nóng lên
- Mực nước biển dâng
- Thiên tai diễn ra thường xuyên và khốc liệt hơn
- Nhiều loại tài nguyên mất đi hoặc chuyển đổi theo hướng
bất lợi

NƯỚC BIỂN DÂNG
 Nước biển dâng là sự dâng mực nước của đại dương trên toàn cầu,
trong đó không bao gồm triều, nước dâng do bão… Mực nước biển được
đo thông qua hệ thống thiết bị đo triều ký đặt tại các trạm hải văn hoặc
các máy đo độ cao vệ tinh.
 Theo Báo cáo đánh giá lần thứ tư của Ban liên chính phủ về BĐKH
(IPCC), sự nóng lên của hệ thống khí hậu đã rõ ràng được minh chứng
thông qua số liệu quan trắc ghi nhận sự tăng lên của nhiệt độ không khí
và nhiệt độ nước biển trung bình toàn cầu, sự tan chảy nhanh của lớp
tuyết phủ và băng, làm tăng mực nước biển trung bình toàn cầu.
 Mực nước biển tăng phù hợp với xu thế nóng lên do sự đóng góp của
các thành phần chứa nước trên toàn cầu được ước tính gồm: giãn nở
nhiệt của các đại dương, các sông băng trên núi, băng Greenland, băng
Nam cực và các nguồn chứa nước trên đất liền.
 Các kết quả nghiên cứu gần đây đưa ra dự báo mực nước biển sẽ cao
hơn từ 0,5 – 1,4m vào cuối thế kỷ XXI.

TÁC ĐỘNG TIÊU CỰC CỦA BĐKH & NBD
Tác động đến hệ tự nhiên
 Gia tăng và mở rộng các hồ băng.
 Gia tăng phần đất trên các khu vực băng vĩnh cửu
 Tuyết lở ở các vùng núi
 Gia tăng dòng chảy và dòng chảy sớm đạt đỉnh trên các dòng sông
băng vào mùa xuân
 Các sông, hồ nóng lên và do đó thay đổi cơ chế nhiệt và -cả chất
lượng nước.
Tác động đến hệ sinh thái

 Gia tăng các quần cư động vật trôi nổi trên các biển vĩ độ -cao
và các hồ trên cao.
 Các loài cá di trú sớm hơn trên các sông. -Với mức tăng nhiệt
độ 1,5 – 2,5
 Biến đổi phổ biến về cấu trúc và chức năng của các loài di trú
 Quá trình a xít hóa đại dương chắc chắn tác động tiêu cực đến
tổ chức và cấu trúc của các rặng san hô.

MỘT SỐ TÁC ĐỘNG KHÁC
 Nồng độ CO2 trong khí quyển tăng lên dẫn đến độ a xít
hóa của đại dương tăng lên. Độ pH trung bình của nước
biển gần mặt giảm đi 0,1 đơn vị kể từ thời kỳ tiền công
nghiệp.
 Nhiệt độ tăng ảnh hưởng đến hoạt động quản lý nông – lâm nghiệp ở các vĩ độ cao
 Nước biển dâng tác động đến vùng đất ngập nước, rừng
-ngập mặn và gây ra ngập lụt bờ biển trên một số khu vực.

TÁC ĐỘNG TIÊU CỰC CỦA BĐKH & NBD ĐÊN CÁC LĨNH VỰC
Sản xuất lương thực
Năng suất một số cây lương thực dự kiến tăng nhẹ trên các vĩ độ cao và trung
bình với nhiệt độ tăng 1 – 30 C; dự đoán giảm trên các vĩ độ thấp, đặc biệt các khu
vực nhiệt đới gió mùa, với nhiệt độ tăng 1 – 20C,.

Đới bờ biển
Đới bờ biển chịu nhiều rủi ro hơn các đới khác do -xói lở. Hiệu ứng này được
khuếch trương khi gia tăng các áp lực nhân sinh khác.
Hàng năm, nhiều triệu dân chịu ngập lụt do nước biển dâng, nhất là những vùng
thấp đông dân trên các châu thổ của châu Á, châu Phi và các đảo nhỏ.

Tác động đến công nghiệp và cư dân
Nhiều khu công nghiệp, đô thị, khu cư dân ven biển trên châu thổ các sông đặc
biệt nhạy cảm với sự gia tăng thời tiết cực đoan do BĐKH.
Nhiều cộng đồng nghèo, đặc biệt ở những vùng nhiều thiên tai, có thể
gặp nhiều rủi ro và tổn thất nghiêm trọng.

Tác động đến sức khỏe
Tình trạng sức khỏe của hàng triệu dân sa sút, thậm -sa sút nghiêm trọng

TÁC ĐỘNG TIÊU CỰC CỦA BĐKH & NBD ĐÊN CÁC CHÂU
Châ u Phi
 75 – 250 triệu dân chịu ảnh hưởng của khủng hoảng nước sau năm 2020.
 Thu hẹp khu vực thích hợp với sản xuất nông nghiệp, rút -ngắn độ dài mùa sinh trưởng,
giảm năng suất cây trồng, đặc biệt ở các khu vực bán khô hạn, khô hạn... đe dọa an
ninh lương thực và dinh dưỡng.
 Các hệ sinh thái phải trải qua những thay đổi về giống -loài hoặc dịch chuyển khu vực
thích nghi.

Châ u Á
 Nguồn nước ngọt ở Trung Á, Nam Á, Đông Á, Đông Nam -Á, đặc biệt ở các châu thổ lớn,
giảm đi trong mùa khô. Cùng với sự tăng trưởng dân số và nhu cầu sinh hoạt, điều đó
tác động tiêu cực đến hơn 1 tỷ người vào năm 2050.
 Gia tăng ngập lụt trên các khu vực bờ biển tập trung cao -độ dân cư ở Nam Á, Đông Á,
Đông Nam Á.
 Năng suất lương thực giảm 30 % ở Trung Á, Nam Á, vào -giữa thế kỷ 21.

Australia và New Zealand
 vấn đề an ninh nguồn nước trở nên căng thẳng hơn từ -năm 2030.
 Đa dạng sinh học bị tổn thất. -Năng suất nông nghiệp và sản phẩm lâm nghiệp giảm. -

Châu Â u:
Mở rộng sự phân hóa về tài nguyên thiên nhiên và của -cải vật chất.
2070: tiềm năng thủy điện của toàn châu Âu -giảm khoảng 6 % trong đó Bắc
Âu, Đông Âu tăng 15 – 30 % và Địa Trung Hải giảm 20 – 50 %.
Vùng núi đối mặt với nạn tuyết lở. -Lượng tuyết giảm. Năm 2050, diện tích canh tác sẽ mở rộng về phía Bắc, suy giảm ở phía Nam.
Theo kịch bản SRES, tỷ lệ lớn hệ thực vật ở châu Â u sẽ trở nên tổn thương,
nguy cấp, cực kỹ nguy cấp hoặc tuyệt chủng vào thế kỷ 21.
Hầu hết các loại động vật lưỡng cư (45 đến 69%) và các loài bò sát (61 đến 89%)
sẽ mở rộng phạm vi môi trường.
Năm 2070, tỷ lệ diện tích lưu vực sông trong phân loại căng thẳng về nước
(nước khai thác/lưu lượng nước lớn hơn 0,4) dự kiến tăng 19% đến 34-36%

Châu Mỹ La Tinh




Các sản phẩm trồng trọt và chăn nuôi quan trọng giảm -trong khi năng suất mía ôn
đới tăng, tổng hợp là, số dân có nguy cơ đói kém tăng.
Lượng mưa dao động thất thường, các khối băng nhỏ -tan đi, tác động tiêu
cực đến nguồn nước dân dụng, nông nghiệp và sản xuất điện.
Vào giữa thế kỷ, BĐKH dẫn tới việc thay thế rừng nhiệt -đới bằng savana ở miền
Đông Amazon. Thực vật bán khô hạn được thay thế bằng thực vật khô hạn.

Bắc Mỹ





Nóng lên ở vùng núi phía Tây vào giữa thế kỷ 21, dẫn -đến tuyết giảm đi, ngập lụt
mùa đông tăng lên, dòng chảy mùa hè giảm đi.
Vào các thập kỷ đầu, năng suất cây trồng dựa vào mưa tăng -5 – 20 % nhưng năng
suất các cây trồng khác lại thất thường.
Các đợt nóng nắng có khả năng ảnh hưởng một số đô thị -tăng lên cả về thời gian
và cường độ, tác động tiêu cực đến sức khỏe con người.

Cực đới



Băng tan ảnh hưởng đến nhiều hệ sinh thái và cộng đồng -cư dân Bắc cực.
Vào cuối thế kỷ, nhiệt độ tăng lên 4 -0C, 10 – 50 % đất Bắc cực trở thành rừng và
khoảng 15 – 25 % sa mạc cực đới trở thành đất lãnh nguyên

Các đảo nhỏ




Nước biển dâng làm gia tăng ngập lụt, xâm thực bờ -biển... uy hiếp cơ sở hạ
tầng thiết yếu, tiện nghi sinh hoạt và nơi cư trú của dân.
Vào giữa thế kỷ, với mức nóng lên 1 – 3 -0C,
Nguồn nước trên các đảo nhỏ ở Caribe và Thái Bình

Khả năng bị mất đất và số dân chịu ảnh hưởng ở các nước châu
Á do BĐKH và mực nước biển dâng

Nước

Mực nước
biển dâng
(cm)

Khả năng bị mất đất

Số dân bị ảnh hưởng

(km2)

(%)

(triệu người)

(%)

Bănglađét

45
100

15.688
29.846

10,9
20,7

5,5
14,8

5,0
13,5

Ấn Độ

100

5.763

0,4

7,1

0,8

Inđônêxia

60

34.000

1,9

2,0

1,1

Nhật Bản

50

1.412

0,4

2,9

2,3

Malaysia

100

7.000

2,1

> 0,05

> 0,3

Việt Nam

100

40.000

12,1

17,1

23,1

Nguồn: Nguyễn Đức Ngữ

THẾ GIỚI ỨNG PHÓ VỚI BĐKH

THẾ GIỚI VÀ VẤN ĐỀ BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU

 Khái niệm “Nóng lên toàn cầu”, 1975
 Công ước Viên về bảo vệ tầng ôzôn, 22/3/1985
 Nghị định thư Montreal về quy định giới hạn của các hóa chất
gây hại đến tầng ozon, 1987
 Ban Liên Chính phủ về Biến đổi Khí hậu (IPCC), 1988

 Công ước khung của Liên hợp quốc về Biến đổi khí hậu
(UNFCCC), 1992
 Nghị định thư Kyoto, 1997

THÍCH ỨNG

 “ Thích ứng BĐKH là một quá trình mà qua đó con
người làm giảm nhẹ các tác động bất lợi của khí hậu
đến sức khỏe, đời sống và sử dụng những cơ hội thuận
lợi mà môi trường khí hậu mang lại.”
Mục tiêu :
 Nâng cao năng lực thích ứng và giảm nhẹ khả năng dễ
bị tổn thương do tác động của BĐKH.
 Tận dụng những lợi ích của môi trường để duy trì phát
triển KTXH

Khả năng thích ứng phụ thuộc vào con người, cơ sở hạ
tầng, tài chính, yếu tố xã hội, tự nhiên

GIẢI PHÁP NÀO?

THÍCH ỨNG & GIẢM NHẸ

Giải pháp thích ứng

Giáo dục
thay đổi
hành vi

Nghiên
cứu
KHKT

Chấp
nhận
tổn thất

Chia sẻ
tổn thất

Giải pháp
thích ứng

Thay đổi
địa điểm

Thay đổi
cách sử
dụng

Giảm
nguy
hiểm
Ngăn
chặn
các tác
động

GIẢM NHẸ
“ Là những hành động nhằm loại bỏ vĩnh viễn hoặc giảm

nhẹ những rủi ro và những tai biến liên quan đến BĐKH
đối với cuộc sống con người và tài sản con người”

Mục tiêu
 Giảm nguồn phát thải khí nhà kính
 Tăng bể chứa khí nhà kính

Từ trên
xuống

Từ dưới
lên
Cách tiếp cận

CÁC GIẢI PHÁP GIẢM NHẸ BĐKH
 Sử dụng tiết kiệm năng lượng
 Phát triển năng lượng mới
 Quản lý chất thải
 Bảo vệ và phát triern rừng
 Giáo dục và truyền thông
 Các chính sách giảm khí nhà kính
 Các giải pháp nâng cao hiệu quả năng lượng
 Thúc đẩy nghiên cứu, triển khai và tăng cường sử dụng
nguồn năng lượng mới và tái tạo
 Nghiên cứu giảm pháp thải khí nàh kính thông qua thu hồi
metan trong sản xuất và vận tải năng lượng.

Mối quan hệ giữa thích ứng và giảm nhẹ BĐKH
 Thích ứng và giảm nhẹ được coi là hai mặt của một vấn đề là ứng
phó thành cô ng với BĐKH với các nguyên tắc sau:
 Ứng phó BĐKH phải được tiến hành trên nguyên tắc PTBV
 Ứng phó BĐKH là nhiệm vụ của toàn hệ thống chính trị, xã hội, của các
cấp, các ngành, các tổ chức. Mọi người cần tiến hành trên sự đồng thuận
và quyết tâm cao

 Các yếu tố BĐKH phải được tích hợp vào các chiến lược, quy hoạch, kế
hoạch.
 Thực hiện theo đúng nguyên tắc: “Trách nhiệm chung nhưng có phân
biệt”, Việt Nam sẽ thực hiện hiệu quả chương trình giảm nhẹ BĐKH khi
có sự hỗ trợ đầy đủ về vốn và công nghệ từ các nước phát triển.

 CÁC CÔNG TRÌNH VÀ THÀNH TỰU NGHIÊN CỨU BIẾN
ĐỔI KHÍ HẬU TRÊN THẾ GIỚI TRONG CÁC GIAI ĐOẠN
Hơn 30 năm
 Công ước khung của Liên hiệp quốc về biến đổi khí hậu (UNFCCC),
 Nghị định thư Kyoto (1993) và gần đây là Hiệp ước Copenhagen,
Thỏa thuận Cancun …

Đến nay có thể phân 3 giai đoạn:

Giai đoạn 1
 1983: Ủy ban Thế giới về Môi trường và phát triển đưa ra sáng kiến
đầu tiên về biến đổi khí hậu
 1987: Các tổ chức khoa học quốc tế kêu gọi đàm phán về một hiệp định
về biến đổi khí hậu, nghiên cứu nguyên nhân của biến đổi khí hậu, tác
động của biến đổi khí hậu, giám định các chính sách về giảm phát thải
khí nhà kính và tìm kiếm các giải pháp ứng phó với biến đổi khí hậu.

Giai đoạn 2
1988: Thành lập IPCC với 3 nhóm công tác
 WG1: Chuyên trách các vấn đề khoa học biến đổi khí hậu
 WG2: Chuyên trách các vấn đề tác động của biến đổi khí hậu
 WG3: Chuyên trách các vấn đề ứng phó biến đổi khí hậu
1990: Công bố báo cáo đánh giá biến đổi khí hậu thứ nhất (FAR)
1992: UNFCCC được ký kết tại Rio De Janero, ngày 3 tháng 6
1995: Công bố nhiều công trình khoa học quan trọng:
- Báo cáo đánh giá biến đổi khí hậu thứ 2 (SAR)
- Phương pháp kiểm kê khí nhà kinh (3 tập)
- Phương pháp đánh giá tác động của biến đổi khí hậu
- Áp lực bức xạ trong biến đổi khí hậu
- Bằng chứng quan trắc được về biến đổi của lớp băng tuyết trên thế giới
- Nhiệt độ Nam cực trong thế kỷ 20

 Giai đoạn 3
 Các công trình tiêu biểu

 2001: IPCC, Báo cáo đánh giá biến đổi khí hậu thứ 3 (TAR)
 2007: IPCC, Báo cáo đánh giá biến đổi khí hậu thứ 4 (AR4)
 2007: UNDP Cuộc chiến chống biến đổi khí hậu

 2008: UNEF, Sổ tay hướng dẫn đánh giá tác động của biến
đổi khí hậu và thích ứng với biến đổi khí hậu
 2012: IPCC, Báo cáo đánh giá biến đổi khí hậu thứ 5 (AR5),

2

BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU & ỨNG PHÓ VỚI BĐKH Ở VIỆT NAM

Việt Nam được đánh giá là một trong những quốc gia
chịu tác động nặng nề nhất của BĐKH & NBD. ĐBSCL
và Sông Hồng là một trong 10 đồng bằng sẽ chịu tác
động lớn của BĐKH &NBD.
BĐKH & NBD tác động lên mọi mặt đời sống-kinh tếxã hội và môi trường của quốc gia (Tất cả các vùng,
miền và các lĩnh vực/ngành)

Một số ví dụ về tác động BĐKH ở Việt Nam
Thông số

Tác động tiềm tàng

Biến động về
nhiệt độ

-Tăng lượng bốc hơi  hạn hán
-Tăng bênh truyền nhiễm
-Tăng nguy cơ cháy rừng

Thay đổi về
lượng mưa

-Tăng lũ lụt
-Tăng khả năng sản xuất điện
-Tăng nguy cơ xói mòn và sạt lở đất

Tăng cường độ
và tần suất bão

-Tăng ngập lụt vùng ben biển và ven sông
-Tăng nguy cơ tổn thất về người, cở sở hạ tầng,
các hoạt động kinh tế
- Tăng nguy cơ tàn phá các hệ sinh thái ven
biển

Nước biển dâng

-Tăng ngập lụt vùng ben biển và ven sông
- Xâm nhập mặn sâu hơn
-Giảm khả năng tiêu thoát nước

Vùng địa lý

Tác động của
BĐKH

Ngành chịu đựng

Ven biển,
hải đảo

Nước biển dâng, Nông nghiệp, ngư
bão, áp thấp nhiệt nghiệp, dịch vụ, xây
đới, lũ lụt
dựng, y tế, môi trường

Nông dân, ngư
dân ven biển,
người già, trẻ em,
phụ nữ

Vùng đồng
bằng

Nước biển dâng, Nông nghiệp, ngư
bão, lũ, xâm nhập nghiệp, dịch vụ, xây
mặn
dựng, y tế, môi trường

Nông dân, ngư
dân ven biển,
người già, trẻ em,
phụ nữ

Trung du,
miền núi

Lũ, sạt lỡ đất,
An ninh lương thực,
hiện tượng thời
giao thông, y tế, môi
tiết cực đoan, hạn trường
hán

Dân tộc tiểu số,
phụ nữ, trẻ em,
người già

Đô thị

Nước biển dâng,
bão, lụt, nhiệt độ
tăng

Người nghèo,
nguwoif lao đồng,
nhập cư, người
gia, phụ nữ, trẻ
em

Công nghiệp, giao
thông, xây dựng, dịch
vụ, y tế, môi trường,
năng lượng.

Đối tượng bị tổn
thương

KỊCH BẢN BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU, NƯỚC BIÊN DÂNG CỦA VIỆT
NAM
Climate change and sea level rise scenarios for Vietnam
(2009 và 2012)

Mức tăng nhiệt độ trung bình năm (ºC) so với thời kỳ
1980-1999
Theo kịch bản phát thải trung bình (B2)
Các mốc thời gian của thế kỷ 21
Vù ng

2020

2030

2040

2050

2060

2070

2080

2090

2100

Tây Bắc

0,5

0,7

1,0

1,3

1,6

1,9

2,1

2,4

2,6

Đông Bắc

0,5

0,7

1,0

1,2

1,6

1,8

2,1

2,3

2,5

Đồng bằng Bắc Bộ

0,5

0,7

0,9

1,2

1,5

1,8

2,0

2,2

2,4

Bắc Trung Bộ

0,5

0,8

1,1

1,5

1,8

2,1

2,4

2,6

2,8

Trung Bộ

0,4

0,5

0,7

0,9

1,2

1,4

1,6

1,8

1,9

Tây Nguyên

0,3

0,5

0,6

0,8

1,0

1,2

1,4

1,5

1,6

Nam Bộ

0,4

0,6

0,8

1,0

1,3

1,6

1,8

1,9

2,0

Kịch bản Biến đổ Khí hậu , Mực nước biển dâng cho Việt Nam. MONRE 6/2009

Mức thay đổi lượng mưa (%) so với thời kỳ 1980-1999
Theo kịch bản phát thải trung bình (B2)

Các mốc thời gian của thế kỷ 21
Vù ng

2020

2030

2040

2050

2060

2070

2080

2090

2100

Tây Bắc

1,4

2,1

3,0

3,8

4,6

5,4

6,1

6,7

7,4

Đông Bắc

1,4

2,1

3,0

3,8

4,7

5,4

6,1

6,8

7,3

Đồng bằng Bắc Bộ

1,6

2,3

3,2

4,1

5,0

5,9

6,6

7,3

7,9

Bắc Trung Bộ

1,5

2,2

3,1

4,0

4,9

5,7

6,4

7,1

7,7

Trung Bộ

0,7

1,0

1,3

1,7

2,1

2,4

2,7

3,0

3,2

Tây Nguyên

0,3

0,4

0,5

0,7

0,9

1,0

1,2

1,3

1,4

Nam Bộ

0,3

0,4

0,6

0,8

1,0

1,1

1,2

1,4

1,5

Kịch bản Biến đổ Khí hậu , Mực nước biển dâng cho Việt Nam. MONRE 6/2009

VIỆT NAM ỨNG PHÓ VỚI BĐKH

CHƯƠNG TRÌNH NGHỊ SỰ 21 CỦA VIỆT NAM
(VNA21)
 Các biện pháp làm giảm nhẹ biến đổi khí hậu và hạn chế những ảnh
hưởng có hại của biến đổi khí hậu, phòng chống thiên tai, trước hết là
tuyên truyền, giáo dục, phổ biến nâng cao nhận thức của nhân dân,
thực hiện có hiệu quả Chương trình quốc gia về loại trừ các chất làm suy
giảm tầng ô zôn và kế hoạch hành động quốc gia thực hiện Công ước
khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu.

 Những hoạt động ưu tiên trong lĩnh vực quốc tế về phát triển bền vững
là tham gia tích cực trong lĩnh vực các hoạt động bảo vệ môi trường
toàn cầu, mở rộng liên kết, hợp tác với cộng đồng quốc tế, đặc biệt về
việc kiểm soát khí thải gây hiệu ứng nhà kính,….

• Chương trình Mục tiêu Quốc gia Ứng phó với Biến đổi Khí hậu
(QĐ của Thủ tướng CP số 158/2008/QĐ-TTg ngày 02/12/2008).
Ứng phó với BĐKH là nhiệm vụ của toàn hệ thống chính trị, của toàn xã hội,
của các cấp, các ngành, các tổ chức, mọi người dân và cần được tiến hành
với sự đồng thuận và quyết tâm cao, từ phạm vi địa phương, vùng, quốc
gia đến toàn cầu.

• Kịch bản Biến đổi Khí hậu, Nước biển dâng cho Việt Nam,
(Bộ Tài nguyên & MT- tháng 6/2009 và 1/2012)
Cơ sở khoa học cho xây dựng các kế hoạch phát triển kinh tế xã hội của
Việt Nam trong điều kiện BĐKH
• Hàng loạt văn bản pháp lý ở cấp Quốc gia và Bộ/ngành đã ban hành

VIỆT NAM ỨNG PHÓ VỚI BĐKH
 2005: Hướng dẫn thực hiện Nghị định thư Kyoto về Công
ước LHQ về BĐKH (No. 35/2005/CT-TTG,
ngày17/10/2005).
 2008: Chương trình mục tiêu quốc gia về BĐKH (NTPCC)
 2009: Kịch bản BĐKH & NBD cho Việt Nam (MONRE)
 2012: Kịch bản BĐKH & NBD cho Việt Nam (MONRE)
 2012: Kế hoạch hành động quốc gia về BĐKH (No.
1474/QĐ-TTg.): 10 Chương trình mục tiêu , 65 Dự án
ưu tiên thực hiện 2012 đến 2020.

VIỆT NAM ỨNG PHÓ VỚI BĐKH

9 Bộ đã có Kế hoạch hành
động ứng phó với BĐKH &NBD
61/63 tỉnh/thành phố có
KHHĐ ứng phó BĐKH &NBD
Một số tỉnh đã có kịch bản
BĐKH & NBD cho tỉnh

VIỆT NAM ỨNG PHÓ VỚI BĐKH
Tổ chức
Quốc gia:
Thành lập Ủy ban Quốc gia về BĐKH do Thủ tướng Chính phủ
Nguyễn Tấn Dũng là chủ tịch, 2 Phó chủ tịch: PTT Hoang Trung
Hai (PCC thứ nhất) và Bộ trương Bộ TN&MT. 12 Thành viên là Bộ
trưởng 12 Bộ. (1/2012).
Văn phòng Ủy ban Quốc gia về BĐKH được thành lập để giúp
việc cho UBQG về BĐKH- Văn phòng đặt tại Bộ TN&MT. Chánh
Văn phòng: Cục trưởng Cục KTTV & BĐKH.
Bộ/Ngành và Tỉnh
Phần lớn các Bộ và các tỉnh đã thành lập Ban Chỉ đạo BĐKH
Bộ/ngành hoặc tỉnh. (MCCCO/PCCO).

TÁC ĐỘNG CỦA BĐKH ĐẾN NÔNG NGHIỆ &
AN NINH LƯƠNG THỰC Ở VIỆT NAM

Suy giảm năng suất và sản lượng lương thực
gây mất an ninh lương thực
Chỉ tiêu

Dự báo đến 2030
Sản lượng
(ngàn tấn)

1. Cây lúa

Tỷ lệ
(%)

Đến năm 2050
Sản lượng
(ngàn tấn)

Tỷ lệ
(%)

-2.031,87

-8.37

-3.699,97

-15,24

-65,27

-0,18

- 65,27

-0,18

1.2. Giảm sản lượng do suy giảm tiềm
năng năng suất

-1.966,6

-8.10

-3.634,7

-14.97

- Lúa xuân

-1.222,8

-7,93

-2.159,3

-14,01

- Lúa hè thu

-743,8

-8,40

-1.475,4

-16,66

2. Cây ngô

-500,4

-18,71

-880,4

- 32,91

3. Cây đậu tương

- 14,38

-3,51

-37,01

-9,03

1.1. Giảm sản lượng do thiên tai

Nguồn: Nghiên cứu tác đông BĐKH ngành NN&PTNT 2009-VAT

Mất đất do mực nước biển dâng

Tỉnh

Bến tre
Long An
Trà Vinh
Sóc Trăng
TP. HCM
Vĩnh Long
Bạc Liêu
Tiền Giang
Kiên Giang
Cần Thơ
Cộng
Cơ cấu

Sản
Diện tích Đất tự
Ước tính
Năng suất
lượng
đất tự
nhiên bị đất NN bị
Số vụ/
lúa TB
bị mất
nhiên
ngập
ngập
năm
(tấn/ha/vụ)
(1000
(1000ha) (1000 ha) (1000 ha)
tấn)
231,5
113,1
81,7
4,06
2,0 663,7
449,2
216,9
160,0
4,08
2,0 1.305,3
222,6
102,1
83,5
4,43
2,0 739,9
322,3
142,5
116,6
4,93
2,0 1.150,1
209,5
86,2
39,2
3,17
2,0 248,6
147,5
60,6
49,2
4,77
2,0 468,9
252,1
96,2
80,4
4,66
2,0 749,0
236,7
78,3
60,1
4,90
2,0 588,5
626,9
175,7
112,8
4,61
2,0 1.040,5
298,6
75,8
64,6
5,18
2,0 669,6
2.996,8

1.147,4

848,1

44,79

-

38,29

32.16

-

Giá trị
bị mất
(1000
tỷ
đồng)*
2.522,0
4.960,3
2.811,7
4.370,2
944,6
1.782,0
2.846,3
2.236,3
3.953,7
2.544,5
28.870,
2,0 7.597,4
2
- 40,52
40,52

Lâm nghiệp



Sự thay đổi ranh giới vùng thích hợp đối với rừng trồng



Tác động của BĐKH đến đa dạng sinh học lâm nghiệp



Tác động của BĐKH đến nguy cơ cháy rừng



Tác động của BĐKH đối với nguy cơ sâu bệnh hại rừng



Tác động của BĐKH đối với hệ sinh thái rừng ngập mặn

Thủy sản
 Khai thác và nuôi trồng thủy sản
 Chế biến, dịch vụ hậu cần và cơ sở hạ tầng thủy sản
 Kinh tế và đời sống cộng đồng ngư dân
 Sức khỏe cộng đồng ngư dân ven biển

Thủy lợi và hệ thống đê điều
 Tác động bão lũ
 Tác động hạn hán
 Tác động các yếu tố khí hậu cực đoan khác
 Tác động gia tăng nhiệt độ

 Tác động mực nước biển dâng

Hạ tầng nông thôn
 Phá hoại cơ sở hạ tầng nông thôn
 Tác động đến hạ tầng văn hóa, xã hội và di dân bắt
buộc
 Tác động đến sức khỏe cộng đồng

 Tác động đến thực hiện mục tiêu thiên niên kỷ về
xóa đói giảm nghèo:

Mức độ tác động đến NN & NT
Lĩnh vực

Tác động Biên đổi khí hậu ở Việt Nam
Tăng
Mực
Thiên tai Suy giảm
nhiệt độ
nước
khốc liệt
TNTN
biển
dâng

Nô ng nghiệp &ANLT

L

L

L

T

Lâm nghiệp

L

T

L

L

Thủy sản

T

L

L

T

Thủy lợi

T

L

L

T

Diêm nghiệp

T

L

L

T

Hạ tầng nô ng thô n

T

L

L

T

Mục tiêu ứng phó BĐKH trong Nông nghiệp
1. Đánh giá được tác động của BĐKH, nước biển dâng đến các lĩnh
vực thuộc ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn;
2. Xây dựng được các chương trình/dự án, lồng ghép các kịch bản
BĐKH nước biển dâng vào phát triển các lĩnh vực thuộc ngành
nông nghiệp và PTNT và đề xuất được các giải pháp ứng phó phù
hợp;
3. Nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm tham gia ứng phó với
BĐKH, nước biển dâng cho các cán bộ các cấp ở Trung ương và
địa phương thuộc ngành nông nghiệp và PTNT;
4. Phát triển nguồn nhân lực có trình độ chuyên môn cao cho các lĩnh
vực thuộc ngành nông nghiệp và PTNT ứng phó với BĐKH, nước
biển dâng.
5. Xây dựng Thông tư hướng dẫn lồng ghép BĐKH vào Chính sách,
Chiến lược, Quy hoạch, Kế hoạch phát triển các lĩnh vực thuộc
ngành nông nghiệp và PTNT;
6. Nâng cao năng lực và mở rộng quan hệ hợp tác quốc tế về ứng
phó với BĐKH, nước biển dâng đối với các lĩnh vực thuộc ngành
nông nghiệp và PTNT.

3

CÁC CHƯƠNG TRÌNH/DỰ ÁN ỨNG PHÓ
BĐKH & NBD TRONG NÔNG NGHIỆP

CÁC DỰ ÁN NGHIÊN CỨU
Tổng số dự án:
62
- Tổng kinh phí:
445 tỷ đồng
+ Kinh phí cho năm 2000:
64 tỷ đồng
Trong đó:
+ Dự án xuyên lĩnh vực:
16
+ Lĩnh vực Nông nghiệp:
16
+ Lĩnh vực Lâm nghiệp
6
+ Lĩnh vực Thủy sản
3
+ Cơ sở HT Nông nghiệp, NT
Tái định cư
6
+ Điều tra cơ bản, Đánh giá tác
động của BĐKH, xây dựng CSDL
5
+ Hoàn thiện hệ thống văn bản P-luật
7
+ Hoàn thiện tổ chức
3
Chương trình Khoa học Công nghệ- Bộ Nông nghiệp & PTNT: NGHIÊN CỨU TÁC ĐỘNG CỦA BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU ĐẾN
NÔNG NGHIỆP-NÔNG THÔN VÀ ĐỀ XUẤT CÁC GIẢI PHÁP GIẢM THIỂU VÀ THÍCH ỨNG VỚI BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU -2009

CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ THUỘC 6 LĨNH VỰC

Tổng số dự án:

153

Tổng kinh phí:

230.360 tỷ đồng
(Khoảng 13 tỷ USĐ)

1. Lĩnh vực Nông nghiệp & ANLT:

6

2. Lĩnh vực Lâm nghiệp:

5

3. Lĩnh vực Thủy sản:

26

4. Lĩnh vực Thủy lợi:

74

5. Lĩnh vực Diêm nghiệp:

?

6. Hạ tầng Nông thôn

42

Sơ đồ tổ chức thực hiện Kế hoạch Hành động ứng phó biến đổi khí hậu
Các Tổ
chức quốc
tế

Bộ Nông nghiệp và
PTNT

Các Bộ liên quan (Bộ
TN&MT , Bộ KH&ĐT...)

Ban Chỉ đạo Chương trình Ngành NN&PTNT
Trưởng ban:

Bộ trưởng Bộ NN và PTNT

Phó Ban (2):

- Thứ trưởng (Phó Ban TT)

UBND các tỉnh
Sở NN & PTNT

- VT Vụ KHCN & MT (Phó ban)
Uỷ viên: (20): - LĐạo Tổng Cục, Cục, Vụ, Viện, Trường

Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo
Chương trình thích ứng BĐKH

Lĩnh vực
Nông nghiệp

Lĩnh vực
Lâm nghiệp

Lĩnh vực
Thuỷ sản

Lĩnh vực
Thuỷ lợi

Lĩnh vực
Diêm nghiệp

Lĩnh vực
PT nông thôn

TÁC ĐỘNG BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU ĐẾN ĐỒNG
BẰNG SÔNG HỒNG

68

 ĐỒNG BẰNG SÔNG HỒNG
 25 tỉnh, thành phố.

 Diện tích:

21.067 km2

 Dân số : 19.841.799 người, thành thị 28%, nông thôn 72%.
Mật độ: 1.065 người/km2, Hà Nội (1.926 người), thấp nhất
Quảng Ninh (183 người).

Các con sông chính

TT

Tên sô ng

F (km2)

Q0(m3/s)

Mo(l/s.km2)

1

Sông Đà

52.900

1766

34

2

Sô ng Lô

39.000

753

25

3

Sô ng Thao

51.800

810

17

4

Sô ng Thái Bình

12.680

280

22

Tỷ lệ % của lượng mưa thời đoạn so với thời kỳ 19801999

Trạm
Hà Nội

Vân Đình

Phủ Lý

Gia Lâm

Thời
đoạn
ngày

2020

2030

2050

2010

1

2.6

3.8

6.9

13.2

3

2.9

4.3

7.7

14.8

5

2.7

3.9

7.9

13.7

1

2.7

3.9

7.1

13.6

3

3.2

4.8

8.3

15.9

5

3.3

4.9

8.4

16.2

1

1.7

2.5

4.5

8.6

3

1.9

2.8

5

9.7

5

2

2.9

5.2

10

1

2.3

3.4

6.1

13.3

3

2.6

3.8

6.9

12.2

5

2.4

3.5

6.3

6.4

Hệ số biến đổi của dòng chảy năm thời kỳ 2020,
2030, 2050 so với thời kỳ 1980-1999

Trạm

Hòa Bình

Yên Bái

Sông
Đà

Thao

Lô
Tuyên Quang

Chênh lệch
(mm)

Thời kỳ

Xo (mm)

Ztn (mm)

Zlv (mm)

Yo (mm)

1980-1999

1849

1117

801

1049

2020

1875

1215

887

988

-61

-5.8

2030

1888

1223

917

971

-78

-7.5

2050

1920

1241

956

964

-85

-8.1

1345

1015

881

464

2020

1364

1120

963

401

-63

-6.04

2030

1373

1130

981

392

-72

-6.83

2050

1396

1142

994

403

-61

-13.24

1800

1076

941

859

1825

1160

1021

804

-55

-6.36

1980-1999

1980-1999
2020

%

Hệ số biến đổi của dòng chảy mùa kiệt thời kỳ
2020,2030, 2050 so với thời kỳ 1980-1999
Vị trí tính

Sông

% Giảm
Thời kỳ
Qo

Hòa Bình

Đà

80-99

Yên Bái

Thao

Lô
Tuyên
Quang

Qo tv

Qtb Kiệt

1734

726

Chênh
lệch

% Kiệt

2020

-5.80

1633

691

-35

-4.8

2030

-7.50

1604

681

-45

-6.2

2050

-8.10

1594

677

-49

-6.7

712

370

80-99
2020

-6.00

669

350

-20

-5.4

2030

-6.80

664

348

-22

-6.0

2050

-13.20

618

326

-44

-11.8

808

351

80-99

Qo

2020

-6.40

756

330

-21

-6.1

2030

-6.80

753

328

-23

-6.4

2050

-7.60

747

326

-25

-7.2

KẾT QUẢ TÍNH HỆ SỐ TIÊU VỚI TRƯỜNG HỢP ĐẤT NĂM 2020
ỨNG VỚI MƯA NĂM 2010, 2020, 2030, 2050 VÀ 2100
TT

Khu tiêu

2010

2020

2030

2050

2100

16

Nam Thanh

6,48

6,83

7,51

9,01

11,27

17

Kinh Môn

6,37

6,48

7,13

8,56

10,69

18

Uông Đông Hưng

6,83

6,94

7,64

9,17

11,46

19

An Kim Hải

6,83

7,18

7,89

9,47

11,84

20

Thủy Nguyên

6,83

6,89

7,58

9,09

11,36

21

Đa Độ

6,83

6,89

7,58

9,09

11,36

22

Tiên Lãng

6,81

6,86

7,55

9,06

11,32

23

Vĩnh Bảo

6,81

6,86

7,55

9,06

11,32

24

Nội thành Hà Nội

17,9

18,26

18,81

19,75

22,13

25

Trên Hà Đông

19,75

20,55

21,36

22,43

23,15

26

Trên Đồng Quan

8,91

9,09

10,00

11,40

14,25

27

Dưới Đồng Quan

8,91

9,09

10,00

11,40

14,25

28

Tự chảy trên HĐông

19,75

12,75

21,36

22,43

23,15

29

Sphan, Cà Lồ

8,4

8,57

9,42

11,31

13,57

30

S Cầu

7,99

8,15

8,96

10,76

12,91
74

4

CÂU HỎI MỞ

1. Liệu BĐKH &NBD thực sự đã tác động đến đời sống kinh
tế -xã hội của chúng ta chưa? lý giải?
2. Những nguyên nhân nào gây nên BĐKH & NBD?

3. Những biểu hiện của BĐKH là gì?
3.

Anh/chị có biết đến kịch bản BĐKH và NBD ở việt nam ?
nếu biết, nhận xét của anh/chị về kịch bản này?

4. Những giải pháp nào theo anh/chị hữu hiệu ứng phó với
BĐKH & NBD (ngắn hạn, trung hạn và dài hạn) ở Việt
Nam nói chung và Đồng Bằng Sông Hồng ?

Xin cảm ơn

July 11, 2014
Hong-Sang Kim, Ph.D.
Nghiên cứu Cao cấp
Viện Kinh tế Nông thôn Hàn Quốc

KREI 한국농촌경제연구원

Nội dung
I. Tổng quan về Nông nghiệp Hàn Quốc
II. Quá trình chuyển đổi của Chính sách Nông nghiệp
III. Những chi tiết chính của Luật Nông nghiệp
IV. Quá trình thay đổi của Hệ thống Đất Nông nghiệp Hàn
Quốc

Tổng quan về Nông nghiệp Hàn Quốc

KREI 한국농촌경제연구원

1. Tổng quan

1.1. Diện tích và Địa hình
Bán đảo Triều Tiên nằm ở cuối phía đông của lục địa châu Á,
trong khoảng vĩ độ 33°TM ~ 43°TM và kinh độ 124°TM ~ 132°TM.
• Tổng

diện tích;
Bán đảo Triều Tiên: 223.348 k㎡
Hàn Quốc: 100,188 k㎡

• Sử

dụng đất (Hàn Quốc);
Rừng: 63,5%
Đất nông nghiệp: 17,3%
Khác: 19,2%
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1. Tổng quan

1.2. Khí hậu và Thực vật
Có vị trí địa lý ở giữa vĩ độ Bắc bán cầu, Hàn Quốc có khí hậu
ôn đới
• Bốn

mùa rõ rệt: Xuân, Hạ,
Thu, Đông
• Nhiệt

độ Trung bình Năm
trong khoảng: 4℃ ~ 16℃.

• Lượng

mưa hàng năm:
1,300mm (khu vực miền
Trung)
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1. Tổng quan

1.3. Tiêu thụ Lương thực
Tiêu thụ gạo giảm nhanh do (1) tây hóa thói quen tiêu dùng thực phẩm
và (2) tăng dần tiêu thụ trái cây và thịt.
< Lượng tiêu thụ hàng năm theo đầu người >
1970
Gạo

1990

2010

đơn vị: kg, %

1990/1970

2010/1990

136,4

119,6

72,8

88

61

Đậu tương

5,3

8,0

8,3

151

104

Táo

5,2

10,8

9,3

208

86

Lê

1,1

1,5

5,8

136

387

Cải bắp Gimchi

19,8

47,6

41,7

240

88

Ớt

1,2

2,2

1,7

183

77

Tỏi

1,5

3,9

6,8

260

174

Thịt bò

1,2

2,6

8,8

217

338

Thịt lợn

2,6

6,3

19,3

242

306
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1. Tổng quan

1.4. Sản xuất Nông nghiệp
Từ những năm 1980, sản xuất nông nghiệp đã bắt đầu phản ứng
nhạy cảm với nhu cầu thị trường, và xuất hiện dần sự phân hoá
cây trồng giữa cây trồng tăng trưởng và cây trồng không tăng
trưởng.
< Xu hướng Sản xuất Cây trồng(1951/53=100) >
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1. Tổng quan

< Xu hướng Sản xuất Nông nghiệp theo Loại Sản phẩm>
Đơn vị: Nghin tỷ won

Chăn nuôi

Cây trồng đặc biệt
Hoa quả
Rau các loại
Ngũ cốc
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1. Tổng quan

1.5. Kinh tế Nông hộ
Thu nhập danh nghĩa nông hộ liên tục tăng
• Đến giữa những năm 1990, khoảng cách thu nhập giữa nông hộ
và hộ gia đình thành thị ngày càng mở rộng
•

< Thay đổi trong Nguồn Thu nhập
của Nông hộ >
30,000

< Khoảng cách thu nhập giữa
Hộ Thành thị và Nông hộ >

단위:천원

25,000

이전소득
Khác

20,000

농외소득
Thu nhập
phi NN

15,000

10,000

농업소득
Thu nhập
NN

5,000

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009
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1. Tổng quan

1.6. Thay đổi cơ cấu trong nông nghiệp
< Thay đổi trong tình trạng kinh tế quốc dân của lĩnh vực Nông nghiệp>
Tỷ lệ tương đối trong GDP(%)
Năm

Tỷ lệ việc làm tương đối (%)

N-L nghiệp
và thuỷ sản

Nông nghiệp

Lâm
nghiệp

Thuỷ sản

N-L nghiệp
và thuỷ sản

Nông lâm
nghiệp

Thuỷ sản

1970

29,1

25,4

2,0

1,7

50,4

49,5

0,9

1975

26,9

23,8

1,4

1,7

45,7

43,1

2,5

1980

16,0

13,7

1,1

1,2

34,0

32,4

1,6

1985

13,3

11,4

0,8

1,1

24,9

23,7

1,2

1990

8,7

7,5

0,4

0,8

17,9

17,1

0,8

1995

6,2

5,4

0,2

0,5

11,8

11,2

0,6

2000

4,6

4,0

0,2

0,4

10,6

10,2

0,4

2005

3,3

2,9

0,1

0,3

7,9

7,6

0,3

2010

2,6

2,2

0,2

0,3

6,3

-

-
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1. Tổng quan

1.7. Tỷ lệ tự cung tự cấp Lương thực

KREI 한국농촌경제연구원

Quá trình chuyển đổi và đặc điểm
của chính sách nông nghiệp
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2. Chính sách nông nghiệp

2.1 Các giai đoạn Chính sách Nông nghiệp
Thời kỳ

Đặc điểm

Nền tảng

Giai đoạn 1
(1948~1967)

Giai đoạn Tổ chức Hệ
thống

Khởi đầu Chính phủ đầu tiên
của Hàn Quốc

Giai đoạn 2
(1968~1977)

Giai đoạn mở rộng sản
xuất

Tiến bộ nhanh chóng của công
nghiệp hóa

Giai đoạn 3
(1978~1985)

Giai đoạn xung đột
chính sách

Sau khi đạt được tự cung tự
cấp lương thực

Giai đoạn 4
(1986~1997)

Giai đoạn chuyển đổi
chính sách

Bắt đầu vòng đàm phán
Uruguay

Giai đoạn 5
(1998~nay)

Giai đoạn cải cách
chính sách

Khai mạc Tổ chức Thương
mại Thế giới
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2. Chính sách nông nghiệp

2.2 Đặc điểm thời kỳ chính sách
(1) Giai đoạn Tổ chức Hệ thống: 1948~1967
- Xây dựng Cơ sở nền tảng của Chính phủ
- Thực hiện Cải cách Đất Nông nghiệp: 1950 ~ 1957
- Trọng tâm của chính sách nông nghiệp: giải quyết thiếu lương thực
• Hỗ trợ Ngũ cốc Dư thừa (Công pháp Mỹ 480)

- Thiết lập một nền tảng thể chế để thực hiện các chính sách nông
nghiệp hiện đại
• Luật Hợp tác xã Nông nghiệp (1961)
• Khởi đầu Quản trị Phát triển nông thôn,
Văn phòng Các vấn đề Hàng hải và dịch vụ Lâm nghiệp Hàn quốc (1962)
• Luật Nông nghiệp Cơ bản (1967)
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2. Chính sách nông nghiệp

(2) Giai đoạn Mở rộng Sản xuất: 1968~1977
- Tồn tại các vấn đề về lương thực do Công nghiệp hoá nhanh
• Tổng diện tích đất nông nghiệp bắt đầu giảm từ năm 1969

- ‘Saemaul Undong’ bắt đầu vào năm 1970
• Phong trào Phát triển Làng Mới

- Trọng tâm của Chính sách Nông nghiệp: (1) Gia tăng Sản xuất Lương
thực và (2) Hiện đại hoá quá trình sản xuất
• Phát triển và Phổ biến Công nghệ Nông nghiệp
• Khai hoang và củng cố đất nông nghiệp
• Phát triển Nguồn nước cho Nông nghiệp
• Cơ giới hoá Nông nghiệp
• Cải tạo giống (giống lúa năng suất cao có tên‘TONG-IL’)
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2. Chính sách nông
nghiệp

(3) Giai đoạn Xung đột Chính sách: 1978~1985
- Giai đoạn chuyển đổi của Chính sách Thị trường Mở
• Chuyển đổi chính sách: Chính sách bảo hộ theo chỉ đạo của chính phủ
⇒ chính sách mở cửa thị trường đưa ra bởi lĩnh vực tư nhân
• Nông nghiệp hàng hoá như Thịt, Hoa quả và Rau

- Gia tăng các khoản nợ của nông hộ
• Sản xuất lúa gạo giảm 36%, thiệt hại do thời tiết lạnh vào năm 1980
• Giá thịt bò giảm mạnh trong năm 1984, tăng nhập khẩu thịt bò

- Chính sách tập trung vào tái sinh nền kinh tế nông thôn
• Hình thành các Tổ hợp công nghiệp nông nghiệp
• Mở rộng cung cấp các Quỹ hỗ trợ nông nghiệp
• Dự án khuyến khích người nông dân trong tương lai (1981)

KREI 한국농촌경제연구원

2. Agricultural Policy

(4) Giai đoạn chuyển đổi chính sách: 1986~1997
- Giai đoạn Tư do hoá Thương mại Toàn cầu
• Bắt đầu Vòng đàm phán Uruguay (1986)
• Hàn Quốc hoàn tất GATT-BOP(1989)
• Kết luận Đàm phán UR (1993), và
Thành lập Tổ chức Thương mại Thế giới (1995)
• Khủng hoảng tài chính và Chế độ IMF (1997)

- Đảy nhanh Cải thiện Cơ cấu Nông nghiệp
• Kế hoạch Cải thiện Cơ cấu toàn diện (1989)
• Thiết lập Dự án Cải thiện Cơ cấu 42-nghìn tỷ-won (1992)
• Cải cách Chính sách Nông nghiệp (1994)
• Quỹ đầu tư bằng cách tạo một thuế đặc biệt 15 nghìn tỷ won (1995)
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2. Chính sách Nông
nghiệp

(5) Giai đoạn Cải cách Chính sách: 1998~Nay
- Chính sách nông nghiệp hướng tới người tiêu dùng
• Tăng cường nông nghiệp thân thiện môi trường dựa trên sản xuất quy
mô nông hộ và tăng cường chất lượng

- Bắt đầu thời kỳ Hiệp định tự do thương mại
• Kết luận đầu tiên của một FTA với Chilê (2002)
• Số nước đã ký FTA là 45

- Cập nhật các chính sách về Thu nhập Nông nghiệp & Cộng đồng
nông thôn
• Đạo luật cơ bản về nông nghiệp và cộng đồng nông thôn (1998)
• Cải tổ các tổ chức liên quan đến nông nghiệp;
Liên minh Hợp tác xã nông nghiệp quốc gia , v.v.
• Hệ thống thanh toán trực tiếp để bổ sung thu nhập (từ 2001);
Lúa gạo, Nông nghiệp thân thiện môi trường, bảo tồn cảnh quan vv.
• Luật đặc biệt về Cải thiện chất lượng cuộc sống (2005)
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Những chi tiết chính của Luật
Nông nghiệp
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3. Luật Nông nghiệp

(1) Luật Đất Nông nghiệp
- Mục đích chính
• Ổn định sản xuất nông nghiệp và tăng năng suất nông nghiệp
• Tăng cường cạnh tranh nông nghiệp, phát triển cân bằng kinh tế quốc dân và bảo tồn môi
trường

- Nội dung chính
• Sở hữu đất nông nghiệp; nguyên tắc đất cho dân cày
• Sử dụng đất nông nghiệp
• Bảo tồn đất nông nghiệp

(2) Luật Quản lý Lương thực có hạt
- Mục đích chính
• Quản lý hiệu quả Cung và Cầu về ngũ cốc
• Đóng gó p cho kinh tế quốc dân thô ng qua an ning lương thực

- Nội dung chính
• Kế hoạch Cung và Cầu ngũ cốc dưới sự quản lý của chính phủ
• Thanh toán trước và mua ngũ cốc
• Dự trữ và vận hành Quỹ Dự trữ Gạo Quốc gia
• Xuất nhập khẩu ngũ cốc
• Giấy phép nhập khẩu lú a gạo
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3. Luật Nông nghiệp

(3) Luật Hợp tác xã Nông nghiệp
- Mục đích chính
• Cải thiện tình trạng kinh tế xã hội và chất lượng cuộc sống của người nông dân
• Góp phần phát triển cân bằng nền kinh tế quốc dân

- Nội dung chính
• Liên minh Hợp tác xã Nông nghiệp cấp vùng: Lãnh thổ, v.v.
• Liên minh Hợp tác xã Chăn nuôi cấp vùng: Lãnh thổ, thành viên, v.v
• Linh minh Hợp tác xã Sản phẩm Nông nghiệp: Lãnh thổ, thành viên, v.v
• Liên minh Hợp tác xã Nông nghiệp Quốc gia: Lãnh thổ, thành viên, v.v
• Giám sát và Phạt

(4) Luật Nô ng nghiệp Cơ bản
- Mục đích chính
• Phát triển Nô ng nghiệp và nô ng thô n bền vững
• Tăng thu nhập và cải thiện chất lượng cuộc sống của người nô ng dân
• Hưóng phát triển Nô ng nghiệp, Nô ng thô n và cô ng nghiệp thực phẩm

- Nội dung chính
• Hướng cơ bản và Kế hoạch Phát triển Nô ng nghiệp Nô ng thô n
• Cung cấp ổn định sản phẩm nông nghiệp an toàn và thực phẩm chất lượng cao
• Sử dụng và bảo tồn đất nông nghiệp và thủy sản
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3. Luật Nông nghiệp

(5) Luật Tiếp thị Sản phẩm nông nghiệp
- Mục đích chính
• Tiếp thị hiệu quả và giá cả sản phẩm nông nghiệp phù hợp
• Bảo vệ lợi ích của người sản xuất và người tiêu dùng
• Góp phần ổn định Kinh tế Quốc dân

- Nội dung chính
• Kiểm soát sản xuất và tiếp thị các sản phẩm nông nghiệp
• Thị trường bán buôn nông nghiệp
• Chợ Nông nghiệp Chung và Chợ Bán buôn Nông nghiệp tư nhân

(6) Luật Nô ng nghiệp thân thiện mô i trường
- Mục đích chính
• Giảm ô nhiễm mô i trường do nô ng nghiệp
• Tăng nô ng nghiệp thân thiện mô i trường

- Nội dung chính
• Gia tăng và hỗ trợ nô ng nghiệp thân thiện mô i trường
• Quản lý tiếp thị sản phẩm nô ng nghiệp thân thiện mô i trường
• Hợp tác quốc tế
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3. Luật Nông nghiệp

(7) Luật tái sắp xếp khu vực nông thôn
- Mục đích chính
• Sắp xếp lại/phát triển một cách tổng hợp và hệ thống cơ sở hạ tầng sản xuất nông nghiệp,
môi trường sống, v.v.
• Góp phần hiện đại hoá khu vực nông thôn

- Nội dung chính
• Điều tra tài nguyên để sắp xếp lại khu vực nông thôn
• Quản lý cơ sở hạ tầng sản xuất nông nghiệp
• Sắp xếp lại môi trường sống ở khu vực nông thôn

(8) Luật đặc biệt về cải thiện chất lượng sống
- Mục đích chính
• Tăng cường phú c lợi của người nô ng dân, cải thiện mô i trường giáo dục ở khu vực
nô ng thô n, và
thú c đẩy phát triển nô ng thô n một cách tổng hợp và hệ thống

- Nội dung chính
• Kế hoạch cơ bản về phát triển vù ng và chất lượng sống của khu vực nô ng thô n
• Tăng cường phú c lợi của người nô ng dân
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3. Luật Nông nghiệp

(9) Luật khuyến khích nông dân và Công ty nông nghiệp
- Mục đích chính
• Thúc đẩy công ty nông nghiệp cạnh tranh và thanh toán trực tiếp để ổn định thu nhập
của công ty
• Đóng góp vào an ninh lương thực, ổn định nông thôn, và nền kinh tế quốc dân

- Nội dung chính
• Đăng ký thông tin quản lý của công ty nông nghiệp
• Nuôi dưỡng và mở rộng người kế nghiệp trang trại
• Thanh toán trực tiếp để ổn định thu nhập

(10) Luật trang trại thành phố
- Mục đích chính
• Tạo lập mô i trường đô thị thân thiện sinh thái
• Tăng cường hiểu biết về nô ng nghiệp của người dân đô thị
• Hợp tác phát triển giữa nô ng thô n và đô thị

- Nội dung chính
• Kế hoạch tổng hợp và kế hoạch hoạt động để phát triển trang trại thành phố
• Thiết lập Uỷ ban Trang trại Thành phố
• Thành lập và nhiệm vụ của Trung tâm Hỗ trợ Trang trại thành phố
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QUÁ TRÌNH THAY ĐỔI VÀ NỘI DUNG CHÍNH VỀ CHẾ
ĐỘ ĐẤT NÔNG NGHIỆP HÀN QUỐC

KREI 한국농촌경제연구원

4.1. Tổng quan về sử dụng đất nông nghiệp và chế độ
4.1.1. Thực trạng sử dụng đất nông nghiệp (Tính đến cuối năm 2012)
○ Diện tích đất sản xuất nông nghiệp là 1.730.000 ha (chiếm 17,3%) trên tổng
10.019.000 ha diện tích đất trên cả nước.
- Diện tích đất lâm nghiệp là 6.369.000 ha (chiếm 63,5%), diện tích đất nông nghiệp
khác là 1.920.000 ha (chiếm 19,2%)
○ Diện tích đất trồng lúa là 966.000 ha (chiếm 55,8%) trên tổng 1.730.000 ha diện tích
đất sản xuất nông nghiệp
- Diện tích đất hoa màu là 764.000 ha (chiếm 44,2%)
○ Số hộ sản xuất nông nghiệp là 1.151.000 hộ, trung bình 1,5 ha đất sản xuất nông
nghiệp /1 hộ
○ Diện tích sử dụng đất sản xuất nông nghiệp là 1.767.000 ha (Tỷ lệ sử dụng đất sản
xuất nông nghiệp là 102,1%)
○ Diện tích chỉ định khu vực khuyến nông là 809.000 ha (chiếm 46,8%) trên tổng
1.730.000 ha diện tích đất sản xuất nông nghiệp
- Diện tích đất trồng lúa là 712.000 ha (chiếm 73,7% trên tổng diện tích đất trồng lúa),
diện tích đất hoa màu là 97.000 ha (chiếm 12,7% trên tổng diện tích đất hoa màu)
- Bảo tồn diện tích đất nông nghiệp lấy trồng lúa làm trọng tâm
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4.1.2. Pháp luật và hệ thống về chế độ đất nông nghiệp

Đạo

luật

đất

nông

nghiệp

Hiến

Đạo luật khung Đạo luật quy hoạch

pháp

về nông nghiệp

Sở hữu đất nông nghiệp

○

○

○

Sử dụng đất nông nghiệp

○

○

○

Bảo tồn đất nông nghiệp

○

○

○

○

○

Chỉ sử dụng cho đất

nông nghiệp
Phát

triển

đất

nông

nghiệp
Chuyển đổi đất nông
nghiệp

△

sử dụng đất đai

Đạo luật phát triển
làng nghề nông
nghiệp

○
○

○

○

○
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4.1.3. Hệ thống của chế độ sở hữu và sử dụng đất nông nghiệp
○ Hệ thống quản lý sở hữu và sử dụng đất nông nghiệp của Hàn Quốc được nêu rõ

trong khái niệm cơ bản và nguyên tắc về đất nông nghiệp như tại Hiến pháp và Đạo
luật khung về nông nghiệp (Đạo luật khung về nông nghiệp, làng nông nghiệp, công
nghiệp thực phẩm),… đồng thời trong Đạo luật đất nông nghiệp cũng có quy định về
chế độ để thực hiện điều này mà không chỉ dừng lại ở khái niệm cơ bản và nguyên tắc.
- Theo Điều 121 Hiến pháp Hàn Quốc, “① Nhà nước phải nỗ lực để đạt được nguyên tắc ‘Canh giả
hữu điền’ (耕者有田) (Nghĩa là: Nguyên tắc nông dân canh tác được sở hữu ruộng đất, tiếng Anh:
Land-to-tillers Principle), nghiêm cấm hình thức thuê đất nông nghiệp để canh tác. ② Theo quy định,
Pháp luật công nhận việc thuê, cho thuê đất nông nghiệp và việc sản xuất ủy thác diễn ra với mục đích
tăng cường năng lực sản xuất nông nghiệp và sử dụng đất nông nghiệp hợp lý hoặc diễn ra do hoàn
cảnh bất khả kháng.
- Điều 19 Đạo luật khung về nông nghiệp có quy định: “Đất nông nghiệp là nền tảng để cung cấp ổn
định nguồn lương thực quốc gia và bảo vệ môi trường, là tài nguyên quý giá tác động đến sự phát triển
hài hòa của nền nông nghiệp và kinh tế quốc gia, phải quý trọng để sử dụng, bảo tồn”.
Theo Điều 20 Đạo luật này: “Chính quyền trung ương và địa phương phải xây dựng và thi hành chính
sách về sở hữu đất nông nghiệp để đạt được nguyên tắc “Canh giả hữu điền” nêu tại Hiến pháp”.
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○ Nội dung quản lý cụ thể về sở hữu đất nông nghiệp ghi rõ trong Đạo luật đất nông
nghiệp.
- Theo Điều 6, Đạo luật đất nông nghiệp: “Không được sở hữu đất nông nghiệp trong
trường hợp không phải là người đang sử dụng hoặc sẽ sử dụng đất nông nghiệp để sản
xuất nông nghiệp cho bản thân”
- Đạo luật đất nông nghiệp đã đặt ra chế độ về chứng nhận tư cách mua lại đất nông
nghiệp (acquisition certificate of farmland), xác nhận và thẩm duyệt tư cách sở hữu và
giới hạn mức trần sở hữu đất nông nghiệp của người mua đất nông nghiệp, chỉ cho phép
người đủ tiêu chuẩn mua lại đất nông nghiệp (Điều 8 Đạo luật này), đồng thời đặt ra chế
độ quản lý về sau như chế độ tiền phạt thi hành và chỉ thị xử lý trong trường hợp không sử
dụng đất nông nghiệp có được theo đúng mục đích mua lại như: sản xuất nông nghiệp cho
bản thân (Điều 10 Đạo luật này).
- Tuy nhiên, trong Đạo luật hiện hành cũng có vấn đề làm cho khó thực hiện nguyên tắc
“Canh giả hữu điền” do đã đặt ra quy định ngoại lệ trên phạm vi rộng, theo đó cho phép
người không phải là nông dân được sở hữu đất nông nghiệp với trường hợp: sở hữu đất
nông nghiệp do bỏ nghề nông, thừa kế; sở hữu đất nông nghiệp với mục đích sản xuất
nông nghiệp vào cuối tuần và để trải nghiệm.
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4.1.4. Hệ thống của chế độ bảo tồn và quản lý đất nông nghiệp
○ Xây dựng công tác bảo tồn và quản lý đất nông nghiệp của Hàn Quốc theo hai
Đạo luật là “Đạo luật đất nông nghiệp” và “Đạo luật quy hoạch sử dụng đất đai”
(Tương tự với Nhật Bản, khác với Đài Loan).
- Đạo luật đất nông nghiệp : ① Chế độ khu vực khuyến nông, ② Chế độ cấp phép sử
dụng đất nông nghiệp, ③ Chi phí bảo tồn đất nông nghiệp,…
- Đạo luật quy hoạch sử dụng đất đai : ① Chế độ phân vùng sử dụng đất, ② Chế độ
cấp phép phát triển đất đai,…
○ Theo Đạo luật quy hoạch sử dụng đất đai, đất đai được phân ra thành 4 loại khu
vực sử dụng là: ① Khu vực đô thị, ② Khu vực quản lý, ③ Khu vực nông nghiệp, ④
Khu vực bảo tồn môi trường tự nhiên, đặt ra quy chế xây dựng khác nhau về mục
đích sử dụng, chiều cao tòa nhà, tỷ lệ xây dựng, mật độ sử dụng đất,… biểu thị đa
dạng về nhu cầu phát triển đất nông nghiệp theo mục đích sử dụng.
- Lập kế hoạch phát triển đối với công tác phát triển từ 3 ha trở lên. Áp dụng chế độ
cấp phép phát triển đối với công tác phát triển có quy mô nhỏ dưới 3ha.
- Tuy nhiên, với quy mô dưới 3ha, do không có kế hoạch phát triển như kế hoạch
đơn vị địa phương,.. nên có thể phát triển bùng phát với quy mô nhỏ theo dạng phát
triển phân tán và cho phép “phát triển không có kế hoạch”, “phát triển không có cơ
sở hạ tầng”.
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4.1.5. Mục tiêu chính sách trọng tâm liên quan đến đất nông nghiệp, các chế
độ và chính sách liên quan
○ Bảo tồn đất nông nghiệp về lượng: Áp dụng quy chế sử dụng và sở hữu đất nông nghiệp, chỉ
định khu vực khuyến nông, chế độ chi phí bảo tồn đất nông nghiệp, phòng chống đất hoang
hóa, phát triển đất nông nghiệp
○ Bảo tồn đất nông nghiệp về chất: Quản lý tốt đất nông nghiệp và cải tạo đất nông nghiệp
(Phát triển cơ sở sản xuất nông nghiệp)
○ Tăng cường hiệu suất sử dụng đất nông nghiệp: Dồn điền, kết hợp và đa dạng hóa việc sử
dụng đất nông nghiệp, tập trung đất nông nghiệp cho người chuyên làm nghề nông sử dụng
- Vấn đề về xây dựng kế hoạch sử dụng đất nông nghiệp, thúc đẩy dự án ngân hàng đất nông
nghiệp, cải tiến cơ cấu
○ Phòng chống đầu cơ đất nông nghiệp: Quy chế sở hữu của nguyên tắc “Canh giả hữu điền”
- Tăng cường điều tra thực trạng sử dụng đất nông nghiệp (Thực hiện nghĩa vụ cư trú trước 6
tháng đổ về trước,… )
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4.2. Thay đổi chế độ đất nông nghiệp và nội dung
4.2.1. Thay đổi chính về chế độ đất nông nghiệp
Year

Details

4.2.1. Changes in the Major Farmland System
1949

Ban hành Đạo luật cải cách đất nông nghiệp, xây dựng hệ thống tự canh tác nông
nghiệp

1970

Ban hành luật về bảo tồn và sử dụng đất nông nghiệp (Đạo luật bảo tồn đất nông
nghiệp): Áp dụng chế độ cấp phép sử dụng

1980

Sửa đổi Hiến pháp. Theo đó cấm thuê đất để canh tác; cho phép thuê đất nông
nghiệp và sản xuất ủy thác để tăng cường năng suất sản xuất nông nghiệp và sử dụng
hợp lý đất nông nghiệp

1986

Ban hành Đạo luật quản lý thuê, cho thuê đất nông nghiệp (Bảo lưu thi hành, ban
hành thông tư năm 1990)

1987

Quy định nguyên tắc “Canh giả hữu điền” trong Hiến pháp

1992

Áp dụng chế độ chi phí sử dụng đất nông nghiệp và chỉ định khu vực khuyến nông

1994

Ban hành Đạo luật đất nông nghiệp (Tổng hợp luật liên quan đến đất nông nghiệp)

KREI 한국농촌경제연구원

4.2.2. Thay đổi chế độ sở hữu, sử dụng đất nông nghiệp
○ Xây dựng khái niệm cơ bản và nguyên tắc về sở hữu, sử dụng đất nông nghiệp là tuân thủ
nguyên tắc “Canh giả hữu điền” thông qua ban hành Đạo luật cải cách đất nông nghiệp (1949),
sửa đổi Hiến pháp (1987), ban hành Đạo luật đất nông nghiệp (1994)
- Vận hành chế độ về chứng nhận tư cách mua lại đất nông nghiệp
○ Mở rộng phạm vi cho phép sở hữu đất nông nghiệp về mặt: tăng cường năng lực cạnh tranh,
phát triển hệ thống quản lý, phát triển nông thôn,… thông qua thúc đẩy tự do hóa thị trường
nông sản
- Năm 1990: Cho phép pháp nhân, đặc biệt là hợp tác xã sản xuất nông nghiệp được sở hữu đất
nông nghiệp
- Năm 2002: Cho phép người không phải là nông dân được sở hữu dưới 1.000㎡ diện tích đất
nông nghiệp với mục đích sản xuất nông nghiệp vào cuối tuần và để trải nghiệm, cho phép pháp
nhân là công ty nông nghiệp dưới hình thức công ty cổ phần được sở hữu đất nông nghiệp,…
- Năm 2009: Nới lỏng điều kiện sở hữu đất nông nghiệp của pháp nhân là công ty nông nghiệp
(Giảm bớt tỷ lệ nông dân trên số người làm trong pháp nhân từ 1/2 xuống 1/3)
○ Năm 2005: Áp dụng chế độ ngân hàng đất nông nghiệp; Năm 2006: Cho phép cho thuê đất
nông nghiệp sở hữu trong trường hợp cá nhân ủy thác cho ngân hàng đất nông nghiệp (Tổng
công ty nông thôn Hàn Quốc)
KREI 한국농촌경제연구원

4.2.3. Bảo tồn đất nông nghiệp và thay đổi chế độ quản lý
○ Những năm 1960: Tăng cường sử dụng đất nông nghiệp thông qua tiến trình đô thị hóa, công
nghiệp hóa đi cùng với công tác phát triển kinh tế, mở rộng hóa (sprawling) đất nông nghiệp
ngoại thành, phát sinh vấn đề môi trường sản xuất nông nghiệp trở nên xấu đi
- Năm 1972: Chuẩn bị cơ sở luật định để bảo tổn đất nông nghiệp thông qua ban hành Đạo luật
bảo tồn đất nông nghiệp
○ Năm 1972: Luật hóa việc chỉ định “đất nông nghiệp tuyệt đối” thông qua sửa đổi toàn diện
Đạo luật bảo tồn đất nông nghiệp năm 1975 ngay sau khi giảm thiểu số lượng đất nông nghiệp
chất lượng tốt bất chấp Đạo luật bảo tồn đất nông nghiệp
- Áp dụng chế độ thảo luận của Quốc hội khi sử dụng đất nông nghiệp tuyệt đối
- Áp dụng chế độ thu “phí phát triển đất nông nghiệp” khi sử dụng đất nông nghiệp.
○ Năm 1990: Áp dụng chế độ “chỉ định, vận hành khu vực khuyến nông” thông qua ban hành,
công bố Đạo luật xử lý đặc biệt phát triền nông ngư thôn,( áp dụng phương thức bảo tồn, quản lý
đất nông nghiệp theo khu vực đặc biệt)
- Năm 1991: Thiết lập mới chế độ chi phí sử dụng đất nông nghiệp
- Năm 1992: Chỉ định khoảng 50% đất nông nghiệp là khu vực khuyến nông
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4.2.4. Thay đổi chế độ cấp phép sử dụng đất nông nghiệp
○ Tính đến những năm 1980, về nguyên tắc không cho phép sử dụng đất nông nghiệp theo
Đạo luật bảo tồn đất nông nghiệp được ban hành năm 1972. Cuối những năm 1980, thỏa thuận
về nông sản tại Vòng đàm phán Uruguay (Uruguay Round-UR) để mở rộng tự do hóa nhập
khẩu nông sản được thông qua. Từ sau năm 1989, quy chế sử dụng đất nông nghiệp tiếp tục
được xúc tiến.
- Đến năm 1989: Áp dụng chế độ sử dụng khai báo để nâng cao tiện ích cho nông dân
- Mở rộng phạm vi giao quyền sử dụng đất nông nghiệp tuyệt đối (dưới 1 ha→ dưới 3 ha), đất
nông nghiệp tương đối (dưới 6ha → dưới 15ha) của người đứng đầu chính quyền tự trị cấp tỉnh
thành phố lớn (thị trưởng và thống đốc)
- Năm 1990: Lần đầu tiên giao quyền sử dụng dưới 200 pyeong đất nông nghiệp tuyệt đối, dưới
450 pyeong đất nông nghiệp tương đối thông qua sửa đổi thông tư hướng dẫn thi hành Đạo luật
bảo tồn đất nông nghiệp cho người đứng đầu chính quyền tự trị cấp cơ sở (thị trưởng và thống
đốc).
○ Từ sau năm 1990: Tiếp tục mở rộng giao quyền cấp phép sử dụng đất nông nghiệp cho chính
quyền tự trị của địa phương
- Hiện tại, đã chuyển giao quyền cấp phép sử dụng lên đến 20 ha đất nông nghiệp nằm ngoài
khu vực khuyến nông cho người đứng đầu chính quyền tự trị cấp tỉnh thành phố lớn (thị
trưởng và thống đốc), và đã giao quyền cấp phép sử dụng 1 ha đất cho người đứng đầu chính
quyền tự trị cấp cơ sở (Chủ tịch thành phố, quận).
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4.2.5. Diện tích đất nông nghiệp và thay đổi hình thức sở hữu, sử dụng
○ Đến năm 1968: Xu thế giảm diện tích đất nông nghiệp khi đang trên đà tăng diện tích
- Từ sau những năm 1970: Diện tích đất nông nghiệp hoang hóa và diện tích đất nông nghiệp
đang sử dụng nhiều hơn diện tích đất nông nghiệp phát triển mới, tiếp tục giảm diện tích đất
nông nghiệp
- Trong vòng 20 năm qua bình quân hàng năm sử dụng 20.000 ha đất nông nghiệp (chiếm
khoảng 1% tổng diện tích đất sản xuất nông nghiệp) làm đất phi nông nghiệp như: đường xá,
nhà ở
- Năm 1970: 2.298; Năm 1980: 2.196; Năm 1990: 2.109; Năm 2000: 1.889; Năm 2009: 1.737.000
ha; Năm 2012: 1.730.000 ha
○ Sau cải cách đất nông nghiệp, dần dần tăng hiện tượng sở hữu đất nông nghiệp do bỏ nghề
nông hay thừa kế, hiện tượng sở hữu đất nông nghiệp bất hợp pháp của người không phải là
nông dân,… bởi vậy chuyển đổi từ hình thái nông dân sở hữu hơn 90% diện tích đất nông
nghiệp sang hình thái tăng đều đặn tỷ lệ thuê, cho thuê đất nông nghiệp. Năm 2012, có khoảng
50% diện tích đất nông nghiệp được thuê và cho thuê.
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4.3. Chế độ đất nông nghiệp hiện hành, hạn chế và vấn đề tồn
tại về mặt chính sách
4.3.1. Khó khăn trong việc tuân thủ nguyên tắc “Canh giả hữu điền” liên quan
đến sở hữu đất nông nghiệp
○ Hạn chế ngay tại quy định pháp luật như cho phép bảo lưu đất nông nghiệp của người không
phải là nông dân (trường hợp ngoại lệ),.. như bỏ nghề nông, thừa kế,…
- Không có biện pháp xử lý sau khi bảo lưu trong khoảng thời gian nhất định
- Khuynh hướng cân nhắc đến việc tăng giá đất nông nghiệp và tiếp tục bảo lưu đất nông nghiệp
của người không phải là nông dân
○ Nông dân khó bảo lưu đất nông nghiệp do khoảng cách giữa giá đất nông nghiệp và giá trị thu
lợi nhuận từ nông nghiệp
- Trường hợp nông nghiệp trồng lúa, sẽ là khó khăn nếu giá đất nông nghiệp vượt mức khoảng
30.000 won/3,3㎡, tuy nhiên thực tế phần lớn giá đất nông nghiệp khu vực nông thôn vượt quá mức
50.000 won/3,3㎡
- Tình trạng phần lớn nông dân không thể mua bổ sung thêm đất nông nghiệp nếu chỉ dựa trên lợi
nhuận thu được từ nông nghiệp.
- Năm 1994 ban hành Đạo luật đất nông nghiệp dựa trên tiền đề là nguyên tắc “Canh giả hữu
điền”. Năm 1996 sau khi thực hiện Đạo luật, hàng năm có từ 50.000 ~ 80.000 ha đất nông nghiệp
được giao dịch, tuy nhiên, hiện tượng sở hữu đất nông nghiệp của người không phải là nông dân
lại tăng đều đặn
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○ Khó tuân thủ nguyên tắc “Canh giả hữu điền” do phạm vi “Người canh tác” (“Canh giả” 耕者) chưa rõ ràng
- Bất kỳ ai chỉ cần có ý định sản xuất nông nghiệp cũng có thể mua lại đất nông nghiệp
- Khó phán đoán “người dự định trực tiếp sản xuất nông nghiệp trong tương lai” liệu có sản
xuất nông nghiệp trên thực tế hay không
- Về trọng điểm quản lý sau này, có khó khăn trong việc phải xử lý hay hiện thực hóa trong
trường hợp không sản xuất nông nghiệp trực tiếp.
※ Thay đổi nội dung khái niệm của “Người canh tác” (“Canh giả” - 耕者) (Tư cách sở hữu đất
nông nghiệp)
- Tiếp cận khái niệm “Hộ sản xuất nông nghiệp” (Nông gia) nêu tại Đạo luật cải cách đất nông
nghiệp, cho phép thành viên hộ gia đình không sản xuất nông nghiệp được sở hữu đất nông
nghiệp: Trọng điểm bàn luận về tư cách sở hữu là việc có cư trú trong khu vực sản xuất nông
nghiệp hay không hơn là việc có trực tiếp sản xuất trên đất nông nghiệp hay không
- Tiếp cận trọng điểm “Nông dân trực tiếp sản xuất nông nghiệp” nêu tại Đạo luật đất nông
nghiệp: Thành viên hộ gia đình không sản xuất nông nghiệp không thể mua lại đất nông
nghiệp, xử lý đất nông nghiệp trong trường hợp không trực tiếp sản xuất nông nghiệp
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4.3.2. Hạn chế về mặt hệ thống bảo tồn đất nông nghiệp
○ Sử dụng lượng lớn đất nông nghiệp chất lượng tốt
- Càng là đất nông nghiệp chất lượng tốt thì càng có lợi cho phát triển đất phi nông nghiệp và
tồn tại nhu cầu tiếp tục sử dụng
- Xuất hiện việc sử dụng đất nông nghiệp chất lượng tốt với quy mô lớn dựa theo quy định pháp
luật nằm ngoài Đạo luật đất nông nghiệp như: Xây dựng đô thị mới,…
- Chính quyền tự trị của địa phương, các ban ngành khác có bất mãn về quy chế sử dụng đất
nông nghiệp của Bộ Nông nghiệp và thực phẩm Hàn Quốc, tuy nhiên các Đạo luật riêng không
có tiêu chuẩn rõ ràng để hạn chế sử dụng đất nông nghiệp
○ Khái niệm đất nông nghiệp chất lượng tốt lấy nông nghiệp trồng lúa làm trọng tâm
- Quản lý (thiết lập, bãi bỏ) khu vực khuyến nông thống nhất
- Trong buổi đàm phán về Hiệp định thương mại tự do (FTA) Hàn Trung gần đây có nhấn
mạnh việc củng cố năng lực cạnh tranh của nông nghiệp trồng hoa màu, tuy nhiên việc phát
triển cơ sở hạ tầng của trồng hoa màu còn kém nhiều so với trồng lúa
○ Tăng diện tích đất nông nghiệp hạn chế và đất nông nghiệp hoang hóa, thiếu phương án sử
dụng
- Tỷ lệ tự cung tự cấp lương thực thấp, nhưng vẫn tiếp diễn hiện tượng hoang hóa đất nông
nghiệp do nhiều diện tích đất nông nghiệp còn yếu kém về phát triển cơ sở hạ tầng và thiếu
nguồn lực lao động
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4.3.3. Thiếu sự quan tâm đến cải tiến cơ cấu nông nghiệp
○ Thiếu sự quan tâm đối với nông dân mới tham gia
- Vấn đề phải sản xuất nông nghiệp cùng với khi có được đất nông nghiệp
- Trong trường hợp có kế hoạch tham gia sản xuất nông nghiệp với đối tượng mới, phải đảm
bảo (có được) diện tích đất nông nghiệp cần thiết qua các năm nhưng điều này cũng khó khăn
- Bổ sung hoàn thiện một phần thông qua giới thiệu chức năng ngân hàng đất nông nghiệp (dự
án môi giới cho thuê đất nông nghiệp)
○ Chậm mở rộng quy mô sản xuất nông nghiệp và dồn điền
- Tỷ lệ số hộ sản xuất nông nghiệp sở hữu trên 3 ha tăng từ 2,5% (năm 1990) lên 8,2% (năm
2010), nhưng tỷ lệ này vẫn còn thấp (Tỷ lệ sở hữu dưới 1 ha tăng từ 58,1% lên 64,7%)
- Còn yếu về chế độ kêu gọi dồn điền và thừa kế sản xuất hàng loạt trong quá trình mua bán đất
nông nghiệp (sở hữu, thuê, cho thuê)
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4.4. Phương hướng chính sách sau này và phương án cải
cách chế độ
4.4.1 Phương hướng cơ bản và nội dung chính
○ Phương hướng cơ bản: Bảo tồn đất nông nghiệp tối đa về lượng, phát triển về chất, duy trì
cơ sở hạ tầng để có thể sử dụng hiệu quả
○ Nội dung chính
- Xóa bỏ sự mơ hồ về mặt khái niệm: Xây dựng lại khái niệm về “Người canh tác” (Canh giả),
đất nông nghiệp,…
- Dồn điền: Cải cách chế độ thừa kế, thiết lập chế độ giao dịch đất nông nghiệp, bổ sung và
hoàn thiện chức năng ngân hàng đất nông nghiệp
- Bảo tồn đất nông nghiệp chất lượng tốt: Bổ sung và hoàn thiện khái niệm và tiêu chuẩn quản
lý đất nông nghiệp chất lượng tốt
- Quản lý đất nông nghiệp ở đường biên và đất hoang hóa (Tăng cường sử dụng,… )
- Sở hữu đất nông nghiệp liên quan đến tham gia sản xuất nông nghiệp với nguồn vốn ngoài
nông nghiệp (Sử dụng năng lực công nghệ, năng lực nguồn vốn,… )
- Phát triển đất nông nghiệp liên quan đến việc sử dụng đất nông nghiệp (Phát triển cơ sở hạ
tầng sản xuất)
- Cơ quan quản lý tổng hợp đất nông nghiệp ra đời
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4.4.2 Nỗ lực để xóa bỏ sự mơ hồ về mặt khái niệm
○ Xây dựng khái niệm về “Người canh tác” (“Canh giả”-耕者), “Tự canh” (自耕)
- Quan điểm của nông dân về sử dụng đất nông nghiệp an toàn, tiếp tục cải tạo đất nông nghiệp
○ Xây dựng khái niệm, định nghĩa về “Đất nông nghiệp”
- Đất nông nghiệp bỏ hoang trở thành khu vực sản xuất (Đạo luật đất nông nghiệp còn mơ hồ
về nguyên tắc chỉ dẫn, nguyên tắc hiện tượng)
- Đất nhà máy cây trồng, nhà nuôi trồng côn trùng, nhà kính, nhà nuôi gia súc,…
○ Xây dựng khái niệm đất nông nghiệp chất lượng tốt và cụ thể hóa ý chí bảo tồn đất nông
nghiệp
- Tổ chức lại công tác quản lý khu vực khuyến nông lấy nông nghiệp trồng lúa làm trọng tâm,
trình bày rõ ràng ý chí về mặt chính sách trong công tác bảo tồn đất nông nghiệp chất lượng tốt
(Quy chế chặt chẽ dành riêng cho khu vực khuyến nông)
- Chia nhỏ để quản lý đất nông nghiệp trong khu vực quản lý (Tăng cường mức độ bảo tồn
trong công tác quản lý sản xuất, quản lý bảo tồn)
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4.4.3. Cải cách chế độ, bổ sung và hoàn thiện chính sách trong công tác dồn
điền
○ Giao quyền tự chủ trong việc mở rộng quy mô sản xuất của hộ sản xuất nông nghiệp cá thể,
đồng thời cần cố gắng về mặt chính sách trong công tác dồn điền
- Cho thấy hiệu quả tập hợp kết quả phân tích thành quả của công tác dồn điền, quy mô hóa
đất nông nghiệp, trẻ hóa nhân lực sản xuất nông nghiệp,… là quan trọng nhất.
○ Thúc đẩy dự án ngân hàng đất nông nghiệp lấy công tác dồn diền làm trọng tâm
- Dự án mua bán đất nông nghiệp; dự án thuê, cho thuê dài hạn; dự án môi giới cho thuê; dự án
trao đổi, cho thuê và sáp nhập
○ Cần kêu gọi dồn điền trong quá trình giao dịch đất nông nghiệp và cải cách chế độ để thừa
kế sản xuất hàng loạt
- Nghiên cứu về trật tự thị trường giao dịch đất nông nghiệp và giới thiệu chế độ cấp phép cho
thuê (Thành phố, quận cấp phép, Tổng công ty nông thôn Hàn Quốc phụ trách thẩm duyệt tiêu
chuẩn cấp phép,… )

KREI 한국농촌경제연구원

4.4.4. Ổn định kế hoạch sử dụng đất nông nghiệp và kế hoạch phát triển cơ
sở sản xuất và tăng cường tính liên kết giữa hai kế hoạch này
* Vấn đề về chính sách để sử dụng hiệu quả đất nông nghiệp nhằm đối phó với thay đổi khí hậu
○ Thiết lập kế hoạch sử dụng đất nông nghiệp của đơn vị thành phố, quận dựa trên Đạo luật
đất nông nghiệp và ổn định dự án mới sử dụng đất nông nghiệp chú trọng đến thay đổi diện
tích trồng trọt theo từng loại vùng, từng loại cây
○ Thiết lập kế hoạch phát triển cơ sở sản xuất liên quan đến kế hoạch sử dụng đất nông nghiệp
và sử dụng ngân sách
- Sử dụng đất nông nghiệp thực chất và giảm thiểu vấn đề về phát triển cơ sở hạ tầng đất nông
nghiệp không liên quan
- Thiết lập kế hoạch cải tổ lại cơ sở sản xuất phù hợp với địa phương nhằm đối phó với thay đổi
sử dụng đất nông nghiệp
○ Củng cố vai trò của tỉnh-thành phố/ thành phố - quận, phân chia vai trò của Chính phủ và
Tổng công ty nông thôn Hàn Quốc
- Tổng công ty nông thôn Hàn Quốc cải tổ lại vai trò với tư cách là tổ chức chuyên nghiệp hỗ
trợ kế hoạch phát triển cơ sở sản xuất và kế hoạch sử dụng đất nông nghiệp của Chính quyền
tự trị địa phương
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4.4.5. Sử dụng đất nhàn rỗi và sử dụng vốn ngoài nông nghiệp
○ Tích cực sử dụng đất nông nghiệp nhàn rỗi có khả năng phục hồi
- Sử dụng sau khi phát triển đất nông nghiệp có thể dồn điền theo quy mô nhất định
- Liên quan đến việc quay trở lại làm nông nghiệp, quay trở lại nông thôn; Phát triển hợp tác
xã; Mở rộng sự tham gia của pháp nhân
- Liên quan đến mở rộng trồng loại cây trồng thu lợi mới
- Tìm kiếm phương án sử dụng đa dạng mảnh đất quy mô nhỏ ở ngoại thành
○ Xã hội nhất trí sử dụng nguồn vốn ngoài nông nghiệp
- Cho phép pháp nhân theo quy định luật hiện hành được sở hữu đất nông nghiệp
- Công ty nông nghiệp có quy mô lớn bàn luận về đồng ý/ phản đối sản xuất nông nghiệp
- Cung cấp cơ sở cộng sinh với nông dân vốn có thông qua tạo ra thị trường mới sử dụng năng
lực nguồn vốn ngoài nông nghiệp (năng lực kỹ thuật, năng lực vốn)
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Thank you very much
hskim@krei.re.kr
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I.

Vấn đề về con người và môi trường

Biến đổi khí hậu nổi lên như mối quan tâm cấp bách toàn cầu Global Agenda (IPCC, 2007)

 Ngày sức khỏe thế giới WHO 2008 :“Biến đổi khí hậu ” 『Bảo vệ sức khỏe từ biến đổi khí hậu 』
 Ngày thực phẩm thế giới WHO/FAO 2008 : “An ninh lương thực thế giới”
『Những thách thức của biến đổi khí hậu và năng lượng sinh học 』
Biến đổi khí hậu trên thế giới đang diễn ra nhanh chóng, biến đổi khí hậu ở Hàn Quốc còn cao hơn so với quốc tế
 Nhiệt độ trung bình trên toàn thế giới tăng 0.74℃, Nhiệt độ trung bình của Bán đảo Hàn Quốc tăng 1.5℃ (1906~2005)
 Nhiệt độ bình quân trên trái đất vào cuối thế kỷ 21C sẽ tăng khoảng 6.4℃, Mực nước biển nâng thêm 59cm, Thiên tai cũng tăng(IPCC, 2007)
Để đối phó với biến đổi khí hậu, thế giới đã thực hiện "Các biện pháp chống biến đổi khí hậu"
 IPCC (1988), UNFCCC (1994), Koyto protocol (2005), Bali roadmap (2007) v.v
 Một số nước lớn trên thế giới như Mỹ, Nhật, Anh, Canada, Úc v.v đã xây dựng chiến lược đối phó cấp quốc gia
Đối phó với biến đổi khí hậu không phải là phương thức lựa chọn mà là bắt buộc (IPCC, 2007)
Nhấn mạnh tầm quan trọng của an ninh lương thực, tăng giá lương thực do tăng nhân khẩu và tình trạng biến đổi khí hậu
Phân tích một cách khoa học về ảnh hưởng của biến đổi khí hậu đối với con người và lương thực nông lâm thủy sản
Chuẩn bị sẵn sàng chính sách đối phó theo từng giai đoạn.
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Thiên tai và thiệt hại về kinh tế
 Trận động đất Kobe năm 1995; 2% GDP, Chi phí hồi phục là 115 ~118 tỷ đô la Mỹ
 Thiệt hại trực tiếp sau trận động đất Hukkusima năm là khoảng 4-5 % GDP
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Sơ đồ phân bố khíhậu bất thường trên toàn thế giới năm 2013
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II. Thiên tai và thiệt hại về kinh tế
Hiện trạng thiên tai trên toàn thế giới (2011. 1- 6)

Severe storms, tornadoes
USA, 20–25 May
Floods
USA, April–June
Severe storms, tornadoes
USA, 22–28 April
Wildfires
USA, May–June

Cyclone Yasi
Australia, 2 Feb

Landslides, flash floods
Brazil, 12/16 Jan

Số sự kiện: 355
Natural catastrophes
Selection of significant
loss events (see table)
Source: MR NatCatSERVICE

Earthquake, tsunami
Japan, 11 March

Geophysical events
(earthquake, tsunami, volcanic activity)
Meteorological events
(storm)
© 2011 Munich Re

Floods, flash floods
Australia,
Dec 2010-Jan 2011 Earthquake
New Zealand, 22 Feb
Earthquake
New Zealand, 13 June

Hydrological events
(flood, mass movement)
Climatological events
(extreme temperature, drought, wildfire)
6
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Số tiền thiệt hại do thiên tai trên toàn thế giới (1980-2011), Tỷ lệ tổn thất của
ngành bảo hiểm theo từng đại lục
Insured losses 1980 - 2011 (January – June only): US$ 389bn

21%

58%

12%

<1%
2%
6%
Continent

Insured losses [US$ m] Jan – June only

Africa
America
Asia

1,000
237,200
45,100

Australia/Oceania

25,100

Europe

80,900

7
Source: MR NatCatSERVICE

© 2011 Munich Re
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Top 16 nước chịu tổn thất lớn nhất trên toàn thế giới(1970-2011), 2010, $ Billions)
3 trong 15 thảm họa thời
tiết lớn nhất của lịch sử
xảy ra trong 1 năm rưỡi

$80

$72.3

$70
$60
$50
$40
$30
$20
$10

$20.5 $20.8
$11.3
$7.8 $8.0 $8.0 $9.0 $9.3 $10.0

$23.1 $24.9

$30.0

$14.0 $14.0 $14.9

$0
Winter Chile Hugo Typhoon Charley New
Rita
Spring Wilma
Storm Quake (1989) Mirielle (2004) Zealand (2005) Tornadoes (2005)
Daria (2010)
(1991)
Quake
(2011)
(1991)
(2011)

Ivan
(2004)

Ike
Northridge WTC Andrew Japan Katrina
(2008) (1994) Terror (1992) Quake, (2005)
Attack
Tsunami
(2001)
(2011)*

*Through June 20, 2011. 2011 disaster figures are estimates; Figures include federally insured flood losses, where applicable.
Sources: Swiss Re sigma 1/2011; AIR Worldwide, RMS, Eqecat; Insurance Information Institute.
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Số thảm họa thiên nhiên ở Mỹ, 1980 – 2011
120

98 thảm họa trong nửa
đầu năm 2011

100

80

60

40

20

1980

1982

1984

1986

Sự kiện vật lý
(Động đất, sóng thần, núi lửa
phun trào)

1988

1990

1992

1994

Các sự kiện khí tượng
(bão)

1996

1998

2000

Các sự kiện thủy văn
(Lũ lụt, chuyển động khối)

2002

2004

2006

2008

2010

Các sự kiện về khí hậu
(nhiệt độ cực đoan,
Hạn hán, Cháy rừng)

9
Source: MR NatCatSERVICE

© 2011 Munich Re
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Sơ đồ thay đổi thiệt hại do bão ở Mỹ (1980 – 2011.6)
Bình quân thiệt hại do bão từ năm 1980 tăng gấp 5 lần

First Half 2011

Thiệt hại vào tháng
$16.4
bn
6. 2011
$16.4 bn

Source: Property Claims Service
MR NatCatSERVICE
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© 2011 Munich Re
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Tăng nguy cơ đối với lâm nghiệp do biến đổi khí hậu ở Mỹ
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 Khoa học;
 Chi phí do biến đổi khí hậu trên toàn thế giới dự tính là 1,2
nghìn tỷ trong năm.
 Bảo hiểm là ngành công nghiệp lớn nhất, chiếm đến 7% kinh tế
trên toàn thế giới. Nhưng, vì biến đổi khí hậu nên thiệt hại do
thiên tai ởMỹ tăng gấp 4 lần trong vòng 30 năm qua.

 Bão Sandy: Đã gây thiệt hại khoảng 80 tỷ đô la Mỹ ở New York và
New Jersey
 Từ năm 1980, Mỹ đã tăng gấp 2 lần nhu cầu bảo hiểm.
 Chi trả tiền bảo hiểm hàng năm trên toàn thế giới là khoảng 50 tỷ
đô la.
- Ba công ty bảo hiểm UNEFI, Climatewise, The Kyoto Statement
đã thỏa thuận đi đến thống nhất với 129 công ty bảo hiểm ở 29 nước
để giải quyết vấn đề bảo hiểm
12

Nguồn; Science, “ Climate Change the greening of Insurance,” 2012.12.24

< Global disaster losses from 1980-2012>

 Thiệt hại do biến đổi khí hậu toàn cầu
- Tăng mức độ quan tâm đến biến đổi khí hậu sau báo cáo
IPCC lần thứ 4

- World Bank, Thiên tai gây ra thiệt hại khoảng 4 nghìn tỷ đô
la Mỹ, làm 2 triệu 500 nghìn người bị chết
- Quy mô thiệt hai tăng gấp 4 lần từ 50 tỷ đô la năm 1980 lên
200 tỷ đô la

 Tăng thiệt hại do biến đổi khí hậu trong nước
< Hiện trạng thiệt hại tài sản theo các nguyên nhân/ các đô thị năm 2012>

- Do biến đổi khí hậu đã tăng số lần xảy ra mưa nặng hạt tập

trung ở vùng dân cư và tăng ngập lụt
- Theo Cơ quan Quản lý thiên tai, số tiền phòng tránh thiên tai
bình quân trong 3 năm gần đây của Hàn Quốc là 770 tỷ won
mỗi năm.

- Trường hợp ở Hàn Quốc, thiên tai của ở các đô thị lớn và đặc
biệt là 5%, thiên tai ở các thành phố khác còn nghiêm trọng
hơn
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< Chương trình liên quan đến kỹ thuật đối phó với biến đổi
khíhậu ở từng quốc gia>
Tên quốc gia

Nội dung chính

Mỹ

Có CCSP và CCTP, đồng thời xúc tiến theo lập trường của ban ngành chính phủ

 Nâng cao tầm quan trọng của kỹ thuật
và chính sách về đối phó với biến đổi
khí hậu
- thiệt hại do biến đổi khí hậu càng tăng thì tầm
quan trọng của việc đối phó càng được nhấn

Đưa ra Luật về biến đổi khíhậu đầu tiên trên thế giới, thực hiện đánh giá mức độ
nguy hiểm cũng như ảnh hưởng của biến đổi khíhậu, xây dựng chương trình đối
Anh

phó với tình trạng này, thực hiện nghĩa vụ và báo cáo định kỳ
Dự đoán biến đổi khíhậu qua trung tâm khí tượng Hadley và trung tâm Tyndall
của Anh . Hỗ trợ nghiên cứu đánh giá ảnh hưởng của biến đổi khí hậu

mạnh.
- Mức độ ảnh hưởng do biến đổi khí hậu sẽ liên tục
tăng trong tương lai
- Các nước tiên tiến đã thực hiện chính sách và
nhiều chương trình phát triển kỹ thuật khác nhau

liên quan đến đối phó với biến đổi khí hậu.

 Cần phải đánh giá tính kinh tế liên quan
EU

Nhật Bản

Đề ra ECCP (Chương trình biến đổi khí hậu châu Âu)
Thực hiện nghiên cứu về biến đổi khí hậu và đánh giá ảnh hưởng của nó trọng
tâm là FRCGC(Frontier Research Center for Global Change)
Xây dựng chương trình đối phó với biến đổi khí hậu quốc gia năm 2007 (National

Úc

Climate Change Adaptation Programme), đầu tư 10 tỷ đô la cho 10 dự án trong 10
năm.

Canada

Điều hành chương trình ảnh hưởng và đối phó với biến đổi khíhậu (CCIAP)

đến đối phó với biến đổi khí hậu
- Đối phó với biến đổi khí hậu cần phải xử lý liên
tục định kỳ.
- Cần đánh giá lợi ích về chi phí và hiệu quả của
các kỹ thuật hoặc dụng cụ đã được sử dụng trong
các lĩnh vực khác nhau.
- Cần phải có quyết định thứ tự ưu tiên theo các
lĩnh vực để quyết định một cách hợp lý.
14

Năm 2003-2080 Thay đổi năng xuất của ngành nông nghiệp do biến đổi khí hậu

- Sản lượng nông nghiệp ở trung tâm khu vực Namban-do dự kiến giảm tối đa là trên 25%
15

15

Năm 1700-2050 Triển vọng thay đổi tính đa dạng của sinh vật

- Chủng loại sinh vật vào khoảng năm 2050 chỉ còn khoảng 40% so với trước
những năm 1700
16

16

Biến đổi khí hậu và việc dân di ở Ấn Độ

Food-Energy-Water Nexus
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III. Biến đổi khí hậu và nông nghiệp
Biến đổi khí hậu và thiệt hại cho nông nghiệp
□ Dự báo tính bất ổn của nguồn cung lương thực do thời tiết cực đoan
- Tháng 6 năm 2010, do mưa lớn nên 946.500 ha diện tích đất nông nghiệp của khu vực Nam bộ và Trung bộ của Trung Quốc
bị ngập lụt. Sản lượng rau, gạo giảm xuống 30%
- Do đợt nắng nóng kéo dài ở Miền Tây của Nga năm 2010 nên lượng cung cấp lúa mì giảm 27% so với năm trước
□ Do lạm phát agflation đã làm nảy sinh vấn đề mang tính xã hội, giá cả tăng
- Cùng với việc tăng giá lúa mì, Nga còn ra lệnh cấm xuất khẩu ngũ cốc dẫn đến giá lúa mì trên toàn thế giới tăng vọt (‘10)

- Các nước hạn chế hoặc dừng xuất khẩu nông sản đã làm nổi lên mối lo về an ninh lương thực
- Ukraina hạn chế xuất khẩu lúa mì xuống còn 50% so với năm 2009, Pakistan tăng giá hành tây lên gấp 2 lần và dừng
xuất khẩu hành tây

Cánh đồng nứt nẻ do khô hạn (Trung Quốc)

Ngập lụt do mưa to (Trung Quốc)

Đất canh tác trong đợt nắng nóng (Nga)

Tài liệu; Naver photo Viewer, Gang Gi Young, Lee Deuk Bae, “Biến đổi khí hậu và nông nghiệp của chúng ta,” Số 2011.5.11 11
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□ Suy yếu tiềm năng của nông nghiệp vì: tăng lượng mưa, hạn hán v.v gây hại cho đất bề mặt và ảnh hưởng đến năng suất
- Lượng đất bị sói mòn hàng năm trung bình là 30 tấn / ha / năm. Vùng cao của Hàn Quốc (vùng đất dốc, vùng sông ngòi)
thì lượng đất bị sói mòn tối thiểu là 30~80 tấn/ ha/ năm.
- 40% nông sản trên toàn thế giới là phụ thuộc vào thủy lợi. Do bốc hơi nước nghiêm trọng nên dẫn đến khô hạn và độ ẩm
trong đất ít.
- Việc đào để trữ nước theo mùa là yếu tố quan trọng dẫn đến việc hạn chế bảo đảm nguồn nước ổn định cho nông nghiệp
đồng thời tăng yếu tố tranh chấp quyền thủy lợi để quản lý hồ chứa và quản lý nước
□ Thay đổi trong canh tác (Trường hợp Hàn Quốc)
- Diện tích đất phi canh tác ở vùng cao giảm từ 4,017ha(‘01) xuống 2,596ha(’07) . Diện tích trồng cải thảo giảm xuống từ
10,234ha(‘01) xuống còn 6,311ha(’07)

Cánh đồng bị mất do mưa lớn (Pyeongchang) thiệt hại do hạn hán mùa xuân năm 2009 (Taebaek)
Tài liệu; Naver photo Viewer, Gang Gi Young, Lee Deuk Bae, “Biến đổi khí hậu và nông nghiệp của chúng ta,” Số 2011.5.11 11
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□ Lây lan sâu bệnh và cỏ dại ;
- Châu chấu màu nâu ở vùng Yeongdong Chung buk gây thiệt hại rất lớn cho cây ăn trái. Ve hoa phát tán trên toàn quốc
gây thiên tai rất lớn cho người trồng nho và đào
- Do khu vực phát sinh cỏ dại lan rộng và việc du nhập cỏ ngoại lai đã ảnh hưởng rất lớn cho nông nghiệp hữu cơ.
□ Giảm cả chất lượng lẫn số lượng
- Các loại rau rất dễ bị nát nên thời gian lưu thông ngắn, các loại quả có hiện tượng không chín và hương vị không ngon.
- Chăn nuôi gia súc ; Động vật bị suy giảm miễn dịch, tăng khả năng mắc bệnh truyền nhiễm
- Có hiện tượng trâu bò bị còi vì căng thẳng do nhiệt độ cao
- Bò sữa chịu lạnh tốt nhưng khi thời tiết bị nóng sẽ làm giảm lượng sản xuất sữa và giảm tỷ lệ sinh sản

Sự khác nhau của phân tán bệnh virut sọc gân lá

Bản đồ phát sinh châu chấu màu nâu và những thiệt hại do nó gây ra

Tài liệu; Naver photo Viewer, Gang Gi Young, Lee Deuk Bae, “Biến đổi khí hậu và nông nghiệp của chúng ta,” Số 2011.5.11 11
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2. Ví dụ về thiệt hại do biến đổi khí hậu của ngành công nghiệp
-

thiệt hại do lũ lụt, rét đậm rét hại, nắng nóng, nước biển dâng, bão tuyết, bão to

-

Mặc dù đã cố gắng để giảm thiệt hai cho các ngành công nghiệp như hệ thống lưu thông hàng hóa, hệ thống sản xuất, người lao
động, bất động sản và ngành công nghiệp tài chính nhưng vẫn mới chỉ ở giai đoạn đầu.
1.Nguyên nhân thiệt hại: mưa tập trung nhiều
2. Nội dung thiệt hại
Những doanh nghiệp vận chuyển CJ, GLS, HanJin giao hàng bị chậm 1~
2 ngày tại những khu vực mà giao thông bị ngừng trệ do đường bị ngập
nước.
Hầu hết các cửa hàng trong khu vực Công viên Hankang như BO Family
Mart bị ngập nước, những cửa hàng tiện ích xung quanh phải di chuyển
hoặc tạm dừng kinh doanh để tránh thiệt hại do nước dâng cao.
Trường hợp của Emart, cửa hàng isu ở Seoul hay bách hóa Dongbak ở
Yongin-si, Gyeonggi-do tạm dừng kinh doanh do ngập nước

Nguồn : Báo Seoul, 2011. ‘mất thông tin liên lạc Gangnam,chậm trễ việc vận chuyển hàng hóa,, cô
ng trường xây dựng bị tạm dừng…’

1. Nguyên nhân thiệt hại: Thay đổi môi trường trồng trọt
2. Nội dung thiệt hại
Lượng mưa tăng hay hạn hán làm bào mòn bề mặt của đất, giảm độ
màu mỡ và năng suất canh tác của đất
Vào những năm 80 thế kỷ 20, loại quýt Halllabong chỉ được trồng ở
Jeju, nhưng gần đây nó đã được trồng cả ở Gimje-si, Jeollabuk-do
Do nhiệt độ tăng, các loại sâu bệnh chỉ phát sinh tại những vùng
nhất định trước đây đã lan rộng sang cả nước.

Nguồn : Bộ Môi trường, 2012. trích dẫn từ báo cáo cuối cùng về “đối phó với biến đổi khí hậu 2012 ’
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IV. Hướng phát triển của nông nghiệp Việt Nam để đối phó với biến đổi khí hậu

 Nghiên cứu thay đổi hệ thống trồng trọt hoa màu
 Áp dụng chương trình bảo hiểm chung và xúc tiến thực hiện các dự án điển hình : Ưu tiên cho khu vực dễ bị ảnh
hưởng (Bảo hiểm khíhậu)
 Tăng cường nghiên cứu và phát triển hạ tầng để tránh sói mòn đất
 Áp dụng chính sách và đảm bảo nguồn nước dùng cho nông nghiệp; chính sách thủy lợi, ngân hàng nước (ví dụ,
Ú c)
 Đào tạo nhân lực chuyên về môi trường(Xây dựng trường Đại học, Học viện chuyên về lĩnh vực nông nghiệp)
 Đảm bảo thông tin về khí tượng ở khu vực nông thôn và thực hiện nông nghiệp chi tiết theo từng giai đoạn
 Bảo đảm nguồn nước sử dụng mới và phát triển kỹ thuật làm giảm lượng bốc hơi nước.
 Phân phối, lắp đặt thiết bị trữ nước mưa theo từng khu vực
 Giảm chi phíbằng cách xúc tiến làng tự túc về năng lượng
22

 Xúc tiến thành lập ngân hàng đầu tư xanh ; Duy trì nguồn vốn mà GCF đã kết nối
 Tích cực duy trì Green ODA dành cho nông nghiệp
 Tăng đáng kể ưu đãi cho các doanh nghiệp đã được chứng nhận công nghệ môi trường
nông nghiệp
 Chuẩn bị chương trình hỗ trợ lâu dài cho công nghệ đã được chứng minh
 Chuẩn bị chính sách hỗ trợ trung dài hạn cho ngành công nghiệp môi trường liên quan
đến nông nghiệp

 Xây dựng và giám sát chính sách đối phó với biến đổi khí hậu
 Phân tích mô hình về chi phímôi trường, kinh tế, xã hội do biến đổi khíhậu.
 Xây dựng và tăng cường bảo tồn ngân hàng giống (Seed Bank)
 Đầu tư phát triển kỹ thuật ở lĩnh vực nông nghiệp mới: nhựa sinh học,
23

Bảo hiểm thiên tai của Trung Quốc

 Trường hợp ở Trung Quốc, sau khi phát sinh thiên tai lớn chính phủ sẽ xuất hàng trăm
triệu nhân dân tệ từ ngân sách của nhà nước để bồi thường và bảo hiểm bảo hiểm tư
nhân chỉ bồi thường 1% thiên tai

 Ngoài ra, hiện nay Trung Quốc cũng cố gắng để xây dựng chính sách bảo hiểm thiên
tai lớn.
 Trung Quốc quan tâm rất lớn đối với việc đưa bảo hiểm thiên tai của nông nghiệp và

xây dựng chính sách như mô hình hệ thống tổ chức của Đài Loan.
 Trung Quốc đang xem xét nguyên tắc bồi thường thiên tai mới, Chính phủ chỉ hỗ trợ
phụ trách tạm thời và trực tiếp.
 Điểm đáng lưu ý thông qua quỹ thiên tai hoặc thị trường bảo hiểm đó là chuẩn bị
chính sách để làm phân tán rủi ro qua thị trường Trung Quốc hay tư bản.
 Nhấn mạnh rằng, bồi thường thiên tai là phải thực hiện triệt để thông qua chính phủ,
thị trường và ngân sách
224

Đối phó với thảm họa môi trường của Nhật Bản
 Dự tính vấn đề thay đổi môi trường phát sinh dưới nhiều hình thức khác nhau để phòng
chống trước các thảm họa thiên nhiên. Xây dựng chiến lược khoa học kỹ thuật tổng hợp
để đối phó với thảm họa môi trường có thể xảy ra trong tương lai
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Sản phẩm bảo hiểm liên quan đến thời tiết của Allianz
Bảo hiểm liên quan đến thay đổi của
môi trường và biến đổi khí hậu

Nội dung

ECOmotion
(Allianz Germany)

- Sản phẩm bảo hiểm làm trung hòa lượng khí thải của ô tô
- Nếu đăng ký bảo hiểm dành cho ô tô, mua giấy chứng chỉ giảm CO2 và sau khi có chứng nhận Gold
Standard sẽ được đầu tư vào dự án bảo vệ chống biến đổi khí hậu . Khi đó sẽ được bù đắp cácbon Dioxit
tương tự
- Chi phí chứng nhận quyết định theo loại xe, nhiên liệu, giá chứng nhận giảm CO2
(Loại xe Volkswagen passat vận hành 11,000 trong năm thì khoảng 37 euro)
- Loại xe tham gia ECOmotion hoặc thải dưới 140gCO2 mỗi km thì được dán WWF

Eco-bonus

- Đối với hành khách có vé đi lại bằng phương tiện giao thông công cộng trong năm sẽ được giảm 10% tiền bảo
hiểm ô tô.

Climate insurance

- Cung cấp bảo hiểm về giảm lượng sản xuất do thiên tai, thay đổi nhiệt độ đột ngột hoặc mưa lớn

Weather index insurance

- Bảo hiểm kết hợp với các chỉ số khí hậu nên sẽ chi trả tiền bảo hiểm trong trường hợp nhiệt độ hoặc lượng
mưa không phù hợp với trồng cây

Renewable Energy Services

- Cung cấp gói bảo hiểm toàn diện đối với các loại thiết bị năng lượng tái sinh.
- Bao gồm cả dịch vụ tư vấn kỹ thuật và hỗ trợ tài chính

Plantation Forestry Carbon Offset
Insurance

- Đối với khách hàng là doanh nghiệp, giúp đỡ để bù lượng khí thải carbon dioxide của họ

Agricultural Insurance

- Đăng ký bảo hiểm rủi ro có thể xảy ra trong quá trình trồng cây, trồng rừng, chăn nuôi gia súc, thủy sản.
Liên kết tín dụng nông thôn (rural credit) do ngân hàng hợp tác (cooperating bank) cung cấp.

Decontamination Disposal Insurance

- Bảo hiểm với lựa chọn của chính sách bảo hiểm đất đai về xử phạt ô nhiễm đất và chất thải do nó gây ra.

Green Manufacturing

- Áp dụng bảo hiểm khi nâng cấp thiết bị sản xuất và tòa nhà lên thành tòa nhà và sản phẩm có hiệu quả về
năng lượng
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Dự án và đối phó với biến đổi khí hậu của bộ phận nông nghiệp tại các khu vực của Hàn Quốc
Phân loại

Tên giải pháp ưu tú

Nội dung chính

Gyeonggi

Gyeonggi-do cùng với công ty công
nghiệp thực hiện giảm khí nhà kính đất
canh tác

Với việc phát triển 3 loại phân bón chuyên dành cho cây lúa theo mô hình cắt
giảm khínhà kính, góp phần giảm 50% khínhà kính, 58% phân bón.

Phát triển giống mới và cung cấp cho nhà
nông để đối phó với biến đổi khí hậu

Nghiên cứu phát triển và cung cấp cho người dân cây lương thực với giống mới có
khả năng thích ứng tốt với biến đổi khí hậu như mưa to v.v

Xây dựng trang trại gió thân thiện với môi
trường

Nhờ xây dựng khu phát triển trang trại gió thân thiện với môi trường lớn nhất cả
nước đã góp phần giảm khí nhà kính bằng cách tìm kiếm, mở rộng tài nguyên năng
lượng tái sinh mới

Điều hành các dự án thu thập bio mass

Thu gom lâm sản, sản vật phụ v.v có thể thay thế nguyên liệu hóa thạch để tăng
cường sử dụng tài nguyên rừng và tạo ra việc làm mới thông qua đào tạo nhận lực
kỹ thuật chuyên môn.

Mở Hội chợ triển lãm hữu cơ và xây dựng
thung lũng thực phẩm hữu cơ năng lượng
mặt trời

Xây dựng trung tâm chợ thực phẩm hữu cơ toàn cầu bằng việc phát triển nông
nghiệp thân thiện với môi trường, tích cực đối phó FTA, tăng trưởng nhanh của thị
trường thực phẩm hữu cơ, xây dựng các khu công nghiệp thực phẩm hữu cơ, mở
hội chợ thực phẩm hữu cơ, thành lập trung tâm hỗ trợ tổng hợp.v.v

Phát triển kỹ thuật nông nghiệp trong
tương lai đối phó với biến đổi khí hậu

Phát triển kỹ thuật sản xuất ổn định để đối phó với biến đổi khíhậu và phát triển kỹ
thuật phòng chống dịch hại của bộ phận nông nghiệp

Xây dựng làng tự túc năng lượng
(Làng Buan Hwajeong)

Xây dựng làng với hình thức tự lập về năng lượng sử dụng năng lượng có thể tái
sinh và phương pháp làm nông thân thiện với môi trường

Kangwon

Chungbuk

Jeonbuk

Dự án và đối phó với biến đổi khí hậu của bộ phận nông nghiệp tại các khu vực của Hàn Quốc
Phân loại

Kyeongbuk

Chonnam

Tên giải pháp ưu tú

Nội dung chính

Làng tuần hoàn hấp thụ các bon và
điều chỉnh vòng tuần hoàn sinh học

Xây dựng làng kiểu mẫu sử dụng than củi thay thế cho nhiên liệu hóa thạch,
khuyến khích sử dụng gỗ.

Mở Học viện nông dân để phát triển
nguồn nhân lực nông thôn xanh

Giáo dục phù hợp với thực tế qua dự án đào tạo CEO chuyên về nông nghiệp,
hướng dẫn phát triển nông nghiệp Gyeongbuk trong tương lai.

Tạo việc làm bằng cách thành lập
công ty cổ phần Kim Yang Sik thân
thiện với môi trường

Cư dân thành lập công ty cổ phần để phát triển kỹ thuật thân thiện với môi
trường không sử dụng axit- chất đã từng sử dụng ở nhà máy rong biển trong
suốt 40 năm qua. Đồng thời, xác định động lực tăng trưởng xanh mới của
khu vực và thông qua đó góp phần tạo việc làm thân thiện với môi trường,
tăng thu nhập.

Dự án tái chế rác thải thực phẩm sử
dụng ấu trùng Ptecticus tenebrifer

Tái chế rác thải thực phẩm sử dụng ấu trùng Ptecticus tenebrifer

Xây dựng hệ thống thông tin phòng
tránh thiệt hại cho hoa màu và đối
phó với biến đổi khí hậu

Thúc đẩy công tác phòng chống nguy cơ thiệt hại do sương giá bằng cách xây
dựng trang thiết bị quan sát thời tiết tự động, thiết bị đo sương và hệ thống
chuyển tin nhắn SMS

Jeju

Làng tự túc về năng lượng của Nhật Bản, Kuzumaki
- Làng có 89% là núi, thiết kế hệ thống đầu tư chung giữa doanh nghiệp tư nhân và nhà nước.
- Trồng lại rừng ở những nơi đã bị chặt phá, khai thác sử dụng gỗ làm nguồn năng lượng
- Có hệ thống phát điện 120kW sinh học từ gỗ
- Dùng gỗ thải để xây dựng hệ thống chuyển đổi năng lượng
- 25 năm trước, đã có nhà máy ép gỗ chế tạo nhiên liệu cho phát điện và thực hiện dự án phổ cập
Pellet boilers
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Holland Agro park
• Kết hợp hài hòa khu công nghiệp và khu nông nghiệp để tạo nên mô hình nông sản- gia súc tiên tiến
nhất, 1 nền nông nghiệp thân thiện với môi trường.
• Hệ thống đổi mới nền nông nghiệp: kết hợp kĩ thuật các loại trong sinh học, điện tử, cơ khí, thoát khỏi
hạn chế về mặt không gian bó hẹp trong mảnh đất nông nghiệp, tạo nên 1 vòng khép kín sản xuất, gia
công và tiêu thụ hàng nông sản và chăn nuôi tại những thành phố lớn và hải cảng.
• Khí ni tơ thải ra từ nấm được chuyển lên tầng trên của ống dẫn và được trồng trong nhà kính
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<Ngành công nghiệp nhựa sinh học>
Tình hình và triển vọng của thị trường nhựa sinh học (Đơn vị: nghìn kg/ tấn)

Ngành công nghiệp đóng gói (Chất liệu đóng gói bằng tinh
bột tự phân hủy )
 Sử dụng nguyên liệu vô hại đối với cơ thể như tinh bột,
phụ gia thực phẩm v.v, có khả năng tái sử dụng, tái chế tốt,
để sau khi sử dụng có thể chế biến thành phân bón hữu cơ.

Chất liệu Bio Base/
Không tự phân hủy
Chất liệu tự phân
hủy

- Khả năng chịu nước, chịu dầu tuyệt vời : Không bị biến
dạng khi bị thấm nước hay thấm dầu như giấy và bột giấy.
- Chịu nhiệt cao (từ nhiệt độ phòng ~ 120 độ) : Không bị
biến dạng do nhiệt ngay cả khi đựng đồ nóng như cơm,

canh v.v
- Có thể sử dụng trong lò vi sóng
Đến năm 2013, dự tính sản lượng bình quân tăng 37%/năm( 2,33 triệu tấn)
Triển vọng đến năm 2020 sẽ đạt 3,45 triệu tấn

- Khi đốt không tạo ra hooc môn môi trường như dioxin

4 công ty tiêu biểu( Mỹ: Nature work, Ý : Novamont, Đức: Bio- tech,
Pháp: Sphere)

Nguồn: Hiệp hội nhựa sinh học châu Âu Handelabiatt
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Ảnh có tính phân giải cao được làm từ nhựa PLA
Đã tươi nay còn tươi hơn

2.Bát đựng hoa quả có nguồn gốc từ nhựa
sinh học (PLA) do công ty Naturic sản xuất
ra.
Chất liệu tổng hợp náy được làm toàn bộ từ
chất liệu tự nhiên như đường hoặc ngô
Nguồn ảnh: Treofan
Nguồn ảnh: Naturic LLC

3. Túi mua sắm được làm từ sinh nhựa sinh học
Rất nhiều siêu thị ở châu Âu đang sự dụng loại túi này

4. Đĩa có độ phân giải cao
Đĩa do công ty Grenidea của Singapore sản xuất từ chất liệu AgroResin
> Chất liệu sợi tổng hợp được làm từ những chất liệu tự nhiên
như A-groResin

Nguồn ảnh: Film Innovia
Nguồn ảnh: Grenidea
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Quy hoạch nông trại thẳng đứng với kỹ thuật insung
• Tháng 10 năm 2010, Tổng Cục phát triển nông thôn Hàn Quốc (RDA) đã phát triển kỹ
thuật và xây dựng tòa nhà nông trại (với quy mô diện tích lên tới 396 ㎡) tại Viện Hàn lâm
Khoa học Nông nghiệp ở Gyeonggi-do Suwon. Coi đó như một phần trong “Lộ trình trung
và dài hạn theo 3 giai đoạn để phát triển nông nghiệp đô thị” đến năm 2014
• Kỹ thuật Insung là kỹ thuật xây dựng nông trại thực hiện trong phòng (phòng kín) và phát
triển hệ thống kiểm soát chung với KT đầu tiên tại Hàn Quốc. Nhiều doanh nghiệp lớn
cũng góp phần nghiên cứu kỹ thuật liên quan (LG CNS, Thực phẩm xanh Hyundai v.v)

Nông trại thực vật của kỹ thuật Insung (Yongin-si, Gyeonggi-do)

Mô hình nông trại thành phố tương lai đang được Tổng cục phát triển nông thôn Hàn Quốc lên kế hoạch

Nguồn : Choi Jun Ho, Lee Hyun Taek, Chung Ang SUNDAY, 2011.3.6 , Nông nghiệp phát triển thành công nghiệp tăng sử
dụng đất gấp 10 lần, "0" ảnh hưởng bởi thời tiết.....
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Mô hình kinh tế để ước tính các thảm họa thời tiết (dự thảo)
Mô hình Solow-Swan và tình trạng thảm họa thiên tai

 Lý thuyết tăng trưởng nội sinh
 Thay thế công nghệ của trường hợp mô hình thiên tai (technological
replacement)
 Phân tích bằng Tiến bộ kỹ thuật và cú sốc ngoại sinh

Tiến bộ kỹ thuật và thảm họa thiên nhiên

 Tiến bộ kỹ thuật đạt được mang tính tạm thời
 Hành động khắc phục không phải là tiến bộ kỹ thuật
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Thank You
jeongin@cau.ac.kr

Source : United Nations ESCAP Report
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