
Thư mời tham gia thảo luận trực tuyến về xây dựng các kịch bản biến đổi khí hậu cho Việt 
Nam 

 

Kính gửi các bạn đồng nghiệp, 

Kính mời các bạn đồng nghiệp tham gia vào tọa đàm trực tuyến để thảo luận về vấn đề 
“Tương lai của an ninh lương thực và biến đổi khí hậu ở Việt Nam, Malawi và Zambia: 
kịch bản, triển vọng và thách thức trong 30 năm tới” 

Thảo luận này nhằm mục đích tìm hiểu các mối quan hệ hiện tại, có thể đoán trước và có khả 
năng sảy ra giữa thích ứng với biến đổi khí hậu, giảm thiểu biến đổi khí hậu và an ninh lương 
thực tại ba quốc gia nêu trên và đã được bước đầu thiết lập bởi chương trình đổi mới kinh tế 
và chính sách vì một nền nông nghiệp thích ứng với biến đổi khí hậu (EPIC) của FAO trong 
khuôn khổ cộng tác chặt chẽ với chương trình CGIAR về biến đổi khí hậu, nông nghiệp và an 
ninh lương thực (CCAFS) và với sự hỗ trợ của Ủy ban châu Âu (EC) 

Chương trình EPIC của FAO làm việc với các chính phủ, các trung tâm nghiên cứu, các 
trường đại học, các hội nông dân, các tổ chức xã hội dân sự và các tổ chức đối tác khác để hỗ 
trợ các nước chuyển dần sang áp dụng và mở rộng các phương thức nông nghiệp thích ứng 
với biến đổi khí hậu bằng cách sử dụng phân tích kinh tế và chính sách thực tiễn. Chương 
trình này bắt đầu vào năm 2012 nhằm xác định và thực thi các chính sách nông nghiệp thích 
ứng với biến đổi khí hậu, phân tích tác động, ảnh hưởng, chi phí và lợi nhuận cũng như những 
lợi ích và rào cản đối với việc áp dụng các phương thức canh tác nông nghiệp thích ứng với 
biến đổi khí hậu (CSA). Mục tiêu cuối cùng của chương trình là hỗ trợ các quốc gia đang phát 
triển xây dựng đề xuất đầu tư nông nghiệp để tăng khả năng phục hồi đối với biến đổi khí hậu 
và thúc đẩy phát triển CSA. 

EPIC đang thực hiện dự án CSA tại Malawi, Việt Nam và Zambia nhằm bảo đảm các điều 
kiện thiết yếu về tài chính, kỹ thuật và chính sách để cho phép các quốc gia này thúc đẩy tăng 
năng suất nông nghiệp và thu nhập của người dân một cách bền vững. EPIC cũng đồng thời 
giúp các quốc gia này nâng cao khả năng phục hồi của các hệ thống sản xuất nông nghiệp và 
lương thực để thích ứng với biến đổi khí hậu, và tìm kiếm cơ hội giảm phát thải khí nhà kính 
đáp ứng mục tiêu phát triển và an ninh lương thực tại các quốc gia này. 

Trong năm 2013, chương trình EPIC có cộng tác với chương trình CCAFS thực hiện một số 
các hội thảo xây dựng kịch bản về biến đổi khí hậu có sự tham gia tại 3 quốc gia trên. Các hội 
thảo đó, với sự tham gia của hơn một trăm thành viên là các học giả và các nhà hoạch định 
chính sách đã nhìn vào các mối quan hệ giữa biến đổi khí hậu và an ninh lương thực và đã xác 
định được một số các yếu tố chính có thể sẽ ảnh hưởng đến an ninh lương thực trong 30 năm 
tới (xem báo cáo-đường link).  

Dự kiến trong tháng 5, 2014, các hội thảo tiếp theo về xây dựng kịch bản biến đổi khí hậu sẽ 
tiếp tục được tổ chức tại các nước này nhằm đánh giá và nhận định lại các kịch bản đã được 
xây dựng trước đó cũng như kiểm tra các đề xuất đầu tư đã được soạn thảo. Các kịch bản đã 
được xây dựng để khám phá và phân tích triển vọng, tương lai đa dạng cho Malawi, Zambia 
và Việt Nam, mỗi trong số đó đặt ra những thách thức và cơ hội khác nhau cho các chính sách 
nông nghiệp và phát triển. Do đó, các kịch bản là một công cụ để giúp phân tích và có những 



dự đoán về những tác động của chính sách và đầu tư, và cải thiện việc lập kế hoạch chiến lược 
cho tương lai thông qua các câu hỏi sẽ được sử dụng để hỏi/để phân tích vấn đề. 

Mục tiêu của thảo luận trực tuyến lần này nhằm tiếp tục công việc đã bắt đầu ở những hội 
thảo lần trước và qua trọng hơn thế là nhằm khuyến khích sự tham gia của tất cả mọi người 
vào một cuộc đối thoại về biến đổi khí hậu và an ninh lương thực với mối quan tâm cụ thể cho 
từng nước, Malawi, Zambia và Việt Nam 

Kết quả từ thảo luận trực tuyến này sẽ là nội dung, đầu vào, cho các hội thảo tiếp theo sẽ được 
tổ chức tại mỗi nước.  

Các câu hỏi chính cho thảo luận bao gồm:  

 

1. Những trở ngại và những yếu tố chính thúc đẩy sự phát triển ở Malawi / Vietnam 
/ Zambia trong 30 năm tới là gì? (lập danh sách những yếu tố thúc đẩy chính và 
những trở ngại chính tại mỗi nước)  

2. Hãy nhớ rằng mỗi kịch bản đại diện cho một tương lai cực đoan, bạn nghĩ thế 
nào về tính hợp lý/chính sác của các kịch bản cho Malawi/Vietnam/Zambia? Bạn 
muốn thêm/thay đổi những gì vào trong mỗi kịch bản đó để làm cho nó hợp 
lý/chính sác hơn từ quan điểm của bạn? (lời tựa giải thích cho các kịch bản sẽ được 
trình bầy ở trang đầu ở mỗi nước)  
 

3. Những giải pháp nào sẽ hỗ trợ các yếu tố chính thúc đẩy sự phát triển của kịch 
bản hợp lý/chính sác nhất (xác định rõ kịch bản nào và các yếu tố đó là gì cho mỗi 
quốc gia) và giúp vượt qua những trở ngại cho sự phát triển trong kịch bản đó? 
Và làm thế nào để vượt qua những thách thức trong các kịch bản cực đoan nhất? 
(xác định rõ kịch bản nào và các yếu tố giúp vượt qua các thách thức đó là gì cho mỗi 
quốc gia) 

 
4. Những bước đầu tiên quan trọng cần thiết để một tiến trình thay đổi thực sự sảy 

ra là gì? Những ai cần phải tham gia vào các bước đó?  

 

Tư vấn trực tuyến sẽ được mở cho tất cả mọi người quan tâm đến chủ đề này và theo sau đó 
hội thảo sẽ được tổ chức tạo 3 quốc gia theo khung thời gian khác nhau:  

• 8-9 tháng 5 tại Malawi 
• 8-10 tháng 5 tại Viet Nam 
• 20-21 tháng 5 tại Zambia 

Để tham gia và biết thêm thông tin về chương trình này xin vui lòng truy cập: 
www.fao.org/fsnforum và www.fao.org/climatechange/epic; hay liên hệ với chúng tôi tại fsn-
moderator@fao.org   

http://www.fao.org/fsnforum
http://www.fao.org/climatechange/epic
mailto:fsn-moderator@fao.org
mailto:fsn-moderator@fao.org


Xin vui lòng gửi lời mời này tới các thành viên trong mạng lưới của bạn hoặc giới thiệu cho 
chúng tôi biết những ai quan tâm tới chủ đề và muốn tham gia vào tọa đàm trực tuyến này.  

Chúng tôi mong nhận được sự tham gia đóng góp ý kiến của các bạn đồng nghiệp! 

Nhóm EPIC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Kịch bản: Land of the Golden Mekong (Đất vàng thuộc đồng bằng sông Mekong) 

Trong kịch bản này sự thống nhất của khu vực Đông Nam Á trong các lĩnh vực chính trị, kinh 
tế và môi trường từ từ trở thành hiện thực. Mặc dù những thách thức xung quanh việc đô thị 
hóa và di cư ngày càng tăng lên, năng lực của các cơ quan, tổ chức đã dần từng bước được 
nâng cao để cải thiện hiệu quả hơn vấn đề quản lý môi trường và quản lý phát triển. Dân số 
đang già đi và thiếu hụt lao động do chủ nghĩa quân bình đang trở thành một vấn đề nhức 
nhối. Người di cư từ các nước nghèo hơn có xu thế thay thế dân số trong những khu vực họ di 
cư đến, và bởi vậy cấu trúc, tầng lớp lao động cũng bị thay đổi, mặc dù những người di cư 
đến này đang bị xa lánh và bị lạm dụng. Sức mạnh và tính toàn diện trong quản lý nhà nước 
(ít nhất là cho người dân bản địa) là chìa khóa cho sự thay đổi đáng kể về an ninh lương thực, 
sinh kế và môi trường, và có thể quan sát được. Vì thế, khả năng phục hồi từ tác động của 
biến đổi khí hậu là đáng kể trong các lĩnh vực trên, mặc dù những tổn thương về mặt sinh học 
vẫn là một vấn đề đáng quan tâm, đặc biệt khi mà thiên tai vẫn còn đôi khi áp đảo khả năng 
thích ứng với biến đổi khí hậu trong khu vực. Và người di cư trở thành dễ bị tổn thương nhất. 

 
 
Kịch bản: Buffalo Buffalo; Water flows uphill (Trâu nước: nước chảy ngược) 

Trong kịch bản này, chúng tôi bắt đầu từ năm 2013 trở đi. Những thỏa thuận ASEAN chung 
sẽ liên tiếp được hình thành để xây dựng một đường biên giới chung mở giữa các nước, khi 
đó giao thương hàng hóa và lao động được tự do hơn. Myanmar sẽ bắt đầu sản xuất nhiều hơn 
và trở thành một nền kinh tế năng động và tiết kiệm.  Đến năm 2020 chúng tôi bắt đầu thấy 
nhiều vấn đề phát sinh hơn. Đầu tiên có nhiều vụ tham nhũng lớn làm suy yếu các quốc gia 
ASEAN. Khủng bố và tấn công mạng làm giảm sự sẵn sàng của người dân trao đổi thông 
tinh. Suy thoái môi trường dẫn đến mất đất sản xuất mà trầm trọng hơn là làm mực nước biển 
dâng lên. Sự chuyển hướng các dòng chảy của sông ngòi ngày càng tăng bởi bồi lắng ra tăng. 
Giá dầu và giá lương thực tăng cao.  Nhu cầu nhiên liệu sinh học tăng lên làm tăng nhu cầu 
thu hồi đất để sản xuất – tạo áp lực cho một bộ phận dân cư sống dựa vào canh tác đất nông 
nghiệp. Việc trao quyền khai thác gỗ cho tư nhân dẫn đến phá rừng trầm trọng. Thay đổi môi 
trường tạo ra những căng thẳng không thể tin được trong khu vực. ASEAN đóng biên giới và 
hợp tác giữa các quốc gia bị mất. Sản xuất lương thực giảm đáng kể - di cư và xung đột gia 
tăng. Năm 2050 chứng kiến những phương thức canh tác nông nghiệp thiếu bền vững. Xuất 
hiện phương thức trồng trọt quy mô lớn, tập trung hơn vào thực phẩm được chế biến sẵn, 
nhưng chỉ những người giàu có trong nước mới có đủ khả năng để đầu tư.  Có suy thoái môi 
trường rất nghiêm trọng. Xung đột xã hội đang lan tràn. Bộ máy chính quyền địa phương và 
các tổ chức xã hội dân sự đôi lúc có thể giải quyết được các vấn đề này, nhưng họ không thể 
khắc phục tình trạng suy giảm tổng thể. 

 
Kịch bản: The Doreki Gragon (chú Rồng Doreki) 

Trong kịch bản này, sự phát triển của một thị trường khu vực thuận lợi ASEAN và tập trung 
chính trị ngày càng hiệu quả và các doanh nghiệp lớn trong mọi lĩnh vực, bao gồm cả nông 
nghiệp, tạo ra sự thay đổi đáng kể. Thực phẩm biến đổi gen ngày càng phổ biến hơn và không 



còn đặc biệt – chúng được coi đơn thuần là “thực phẩm”. Công nghiệp hóa nông nghiệp phát 
triển đến mức độ mà nông nghiệp gần như không còn nhận dạng dược là sản xuất nông 
nghiệp nữa. Nông hộ sản xuất nhỏ phải đấu tranh căng thẳng hơn bao giờ hết, và thường là 
thất bại, để duy trì một hoạt động sinh kế quen thuộc - nhiều trong số họ trở thành công nhân 
ở các khu công nghiệp. Đô thị hóa diễn ra mạnh mẽ. Suy thoái môi trường và chuyển đổi đất 
tự nhiên xảy ra thường xuyên và nghiêm trọng. An ninh lương thực cho người nghèo là rất 
thấp, mặc dù an toàn thực phẩm là nghiêm ngặt. Các tầng lớp xã hội khác nhau được chia ra 
nhiều hơn bao giờ hết dựa trên khả năng phục hồi với biến đổi khí hậu. 

 
 
Kịch bản: Tigers on a Train (Những con hổ trên một chuyến tàu)  

Kịch bản này không những cho thấy Đông Nam Á đang trên đà phát triển hợp tác chặt chẽ 
trong vùng mà còn cho thấy sự bảo hộ cho kinh tế tránh những ảnh hưởng từ các thị trường 
bên ngoài, như từ Trung Quốc và các nơi khác. Khi mà giá lương thực tăng cao trong những 
thập niên đầu tiên của kịch bản, khu vực sẽ tiến hành quản lý để sử dụng các nguồn đầu tư 
vào nông nghiệp thay vì dành các nguồn đầu tư này cho các ngành sản xuất khác. Khu vực 
được kiểm soát chặt chẽ sẽ phát triển được tập trung hơn từ sản xuất thuần túy tới chế biến 
nông sản, và từ từ ra khỏi nông nghiệp và theo hướng công nghiệp hóa. Chính sách kinh tế 
bảo hộ gây ra bất đồng với Trung Quốc và cần thiết phải tiếp tục đàm phán tìm giải pháp. 
Trước năm 2050, một số vấn đề sâu sắc liên quan tới chính sách bảo hộ sẽ đe dọa và làm tê 
liệt nền kinh tế khu vực. Liên quan tới khả năng phục hồi từ các tác động của biến đổi khí 
hậu, có thể thấy rằng sự suy thoái kinh tế đang tăng lên sẽ đe dọa an ninh lương thực cho 
những người nghèo nhất, những người phải chịu những hậu quả từ những chuyển hướng gần 
đây trong phát triển nông nghiệp.  

 


