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Biến đổi khí hậu (BĐKH) không chỉ là vấn đề của từng địa
phương, của mỗi quốc gia mà hiện nay nó đã trở thành vấn đề
toàn cầu, được xem là vấn đề nóng bỏng nhất của nhân loại ở
thế kỷ thứ XXI. BĐKH có tác động toàn diện đến sự phát
triển bền vững trên toàn thế giới. Ảnh hưởng của BĐKH,
thiên tai trên phạm vi toàn cầu đã, đang và sẽ xảy ra với tần
suất nhiều hơn, phức tạp hơn, cường độ tăng mạnh hơn làm
nghiêm trọng thêm mức độ ảnh hưởng của thiên tai.
Những năm gần đây, tác động của BĐKH ngày càng rõ nét
hơn và ảnh hưởng trực tiếp lên mọi lĩnh vực, từ lĩnh vực tài
nguyên thiên nhiên, tài nguyên khí hậu,… cho đến các ngành
nghề kinh tế như nông nghiệp, công nghiệp, thủy sản, v.v. Vì
vậy, từng khu vực, mọi lĩnh vực, mỗi ngành đều phải có giải
pháp ứng phó với BĐKH. Ứng phó với BĐKH vừa là vấn đề
cấp bách, vừa có tính chiến lược lâu dài. Bên cạnh đó, một
trong các hoạt động ứng phó BĐKH là hoạt động thích ứng
với nó. Thích ứng với BĐKH là những hoạt động điều chỉnh
hệ thống tự nhiên hoặc con người đối với hoàn cảnh môi
trường thay đổi, nhằm giảm sự tổn thương đối với dao động
và biến đổi của khí hậu hiện hữu hoặc tiềm tàng đồng thời tận
dụng các cơ hội do nó mang lại.
Để xây dựng các giải pháp ứng phó BĐKH (thích ứng và
giảm thiểu BĐKH) một cách hiệu quả thì người xây dựng giải
pháp phải hiểu rõ về BĐKH. Do đó, mục tiêu của Giáo trình
Biến đổi khí hậu và giải pháp ứng phó này sẽ giúp người đọc,
học viên và sinh viên: (i) Hiểu rõ các kiến thức khoa học cơ
bản về BĐKH; (ii) Sử dụng được các phương pháp luận đánh
giá tác động của BĐKH, các tác động của BĐKH lên hệ thống
tài nguyên, các ngành kinh tế, sức khỏe con người, v.v.; (iii)
Từ đó người đọc đủ khả năng xây dựng được các giải pháp
ứng phó BĐKH nhằm mục tiêu phát triển bền vững. Ngoài ra,
giáo trình cũng đã tổng hợp và cung cấp cho người đọc các
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chính sách pháp luật về BĐKH, các vấn đề tăng trưởng xanh
và phát triển bền vững. Các nội dung như các hiệp định,
công ước, thỏa thuận quốc tế về BĐKH; chính sách pháp luật
BĐKH của Việt Nam như Kế hoạch hành động Quốc gia,
chiến lược Quốc gia về ứng phó BĐKH; Nghị quyết số 24
của Ban Chấp hành Trung ương và một số các quy định liên
quan đến BĐKH trong các luật như Luật Bảo vệ Môi trường
2014, v.v.
Để đáp ứng các mục tiêu trên, giáo trình này bao gồm các nội
dung chính:
Chƣơng 1 sẽ trình bày các kiến thức cơ bản về biến đổi khí
hậu, nước biển dâng, thảo luận một số phương pháp xây dựng
kịch bản biến đổi khí hậu. Một số ví dụ về kịch bản BĐKH và
nước biển dâng ở Việt Nam và một số tỉnh, thành phố của
Việt Nam.
Chƣơng 2 sẽ trình bày các phương pháp luận đánh giá tác
động của BĐKH, các tác động của BĐKH lên hệ thống tài
nguyên, các ngành kinh tế, sức khỏe con người, v.v. Các ví dụ
về nghiên cứu điển hình liên quan đánh giá tác động của
BĐKH lên các tỉnh, thành, lĩnh vực, ngành cũng được thảo
luận trong chương này. Các ví dụ này nhằm mục đích trình
bày cho người đọc cách tiếp cận và thực hiện một nghiên cứu
đánh giá tác động của BĐKH lên các ngành, lĩnh vực. Để từ
đó người đọc có thể tự thực hiện các nghiên cứu tương tự
trong tương lai.
Chƣơng 3 thảo luận cách xây dựng các giải pháp ứng phó
BĐKH nhằm mục tiêu phát triển bền vững. Chương này cũng
trình bày các nghiên cứu điển hình thực tế tại các tỉnh, thành
giúp người đọc hiểu rõ và nắm vững phương pháp xây dựng
các giải pháp thực tế cho các tỉnh, thành của Việt Nam.
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Chƣơng 4 đề cập đến chính sách pháp luật liên quan đến
BĐKH, phát triển bền vững cũng như tăng trưởng xanh trong
thời đại ngày nay.
Vấn đề BĐKH có thể nói còn mới so với tác giả, với mục đích
là xây dựng giáo trình vừa có tính lý thuyết và vừa có tính
thực hành để người đọc có thể áp dụng ngay vào công việc
của mình. Vì vậy, quá trình biên soạn không thể tránh khỏi
các thiếu sót. Tác giả rất mong nhận được ý kiến đóng góp
của các chuyên gia trong ngành, bạn bè đồng nghiệp và bạn
đọc để cuốn sách được hoàn thiện hơn trong lần xuất bản sau.
Trân trọng cảm ơn
Tác giả
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DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT
ATNĐ

Áp thấp nhiệt đới

BQL

Ban quản lý

BĐKH

Biến đổi khí hậu

BTNMT

Bộ Tài nguyên và Môi trường

BVMT

Bảo vệ môi trường

DHI

Viện Thủy lực Đan Mạch

DANIDA

Tổ chức Hợp tác Phát triển Đan Mạch

ĐBSCL

Đồng bằng sông Cửu Long

ĐDSH

Đa dạng sinh học

ĐHQGHN

Đại học Quốc gia Hà Nội

GDP

Tổng sản phẩm quốc nội Gross Domestic Product

GCM

Mô hình hoàn lưu chung khí quyển

GTVT

Giao thông vận tải

HST

Hệ sinh thái

IPCC

Ủy ban Liên Chính phủ về Biến đổi Khí
hậu (Intergovernmental Panel on Climate
Change)

KHHĐ

Kế hoạch hành động

KTXH

Kinh tế xã hội

KNK

Khí nhà kính

KHTLVN

Khoa học Thủy lợi Việt Nam

KTTĐPN

Kinh tế trọng điểm phía Nam
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KCN

Khu công nghiệp

NBĐMM

Ngày bắt đầu mùa mưa

NBD

Nước biển dâng

NN& PTNT

Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

TBNN

Trung bình nhiều năm

UNFCCC hoặ
c FCCC

Công ước khung của Liên hiệp quốc
về biến đổi khí hậu (United Nations
Framework Convention on Climate
Change)

UNEP

Chương trình Môi trường Liên hiệp quốc

UBND

Ủy ban nhân dân

WB

Ngân hàng Thế giới - World Bank

WMO

Tổ chức Khí tượng Thế giới

TTDBTT

Tình trạng dễ bị tổn thương

TNMT

Tài nguyên và môi trường

XTNĐ

Xoáy thuận nhiệt đới

SPI

Chỉ số chuẩn hóa lượng mưa

TCVN

Tiêu chuẩn quốc gia

QCVN

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia
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