
1 9 .  C l i m a t e  C h a n g e  R e l e v a n t  E n g a g e m e n t  o f  G T Z  i n  t h e  S o u t h e r n  M e k o n g  D e l t a

MEKONG  D E LTA   C L IMAT E   CHANG E   FO RUM   |   1 2 ‐ 1 3  No v emb e r   2 0 0 9

Sự tham gia của 
Cơ quan Hợp tác Kỹ thuật Đức 

ế ế ổliên quan đến Biến đổi Khí hậu 
ở Đồng bằng Sông Cửu Long

Miền Nam Việt Nam

- Khái quát những nét chính -
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TS. Juergen Hess

Trưởng nhóm Chương trình, Chương trình Lâm nghiệp, Bộ NN&PTNT, 
do Bộ Hợp tác và Phát triển Kinh tế Liên bang Đức BMZ tài trợ

Cần Thơ, 13 tháng 11 năm 2009
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Tỉnh Sóc Trăng: cửa cống cách đường bờ biển hiện 
nay khoảng 300m.  Cách đây 10 năm cửa cống này 
nằm ngay đê biển. Ảnh chụp năm 2008.

ĐBSCL rất dễ bị tổn thương do tác động của BĐKH
Không tỉnh nào, cơ quan chính phủ nào, tổ chức quốc gia/quốc 
tế, đơn vị hay bên liên quan nào một mình có thể giải quyết mọi 
vấn đề nảy sinhy
Những thách thức khổng lồ trước mắt đòi hỏi phải hợp tác, điều 
phối chặt chẽ và sự đồng lòng của tất cả các bên liên quan
Phương thức tiếp cận theo chương trình của Cơ quan Hợp tác 
Kỹ thuật Đức ở ĐBSCL phối hợp với cơ quan chính phủ liên 
quan, người dân địa phương, các tổ chức phi chính phủ, cơ quan 
nghiên cứu và các tổ chức quốc tế như Chính phủ Ôxtrâylia
Sự tham gia của Ngân hàng Phát triển Đức KfW và CIM trong
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Sự tham gia của Ngân hàng Phát triển Đức KfW và CIM trong 
giai đoạn lập kế hoạch
Tổng ngân sách dự kiến cho tới năm 2014: 28 triệu USD

Khu vực Chương trình Hiện tại và Tương lai:

Các dự án đang 
triển khai

Các dự án đang 
lập kế hoạch

25.03.2010 Seite 4Seite 4Dr. Juergen Hess 25.03.2010



1 9 .  C l i m a t e  C h a n g e  R e l e v a n t  E n g a g e m e n t  o f  G T Z  i n  t h e  S o u t h e r n  M e k o n g  D e l t a

MEKONG  D E LTA   C L IMAT E   CHANG E   FO RUM   |   1 2 ‐ 1 3  No v emb e r   2 0 0 9

Tên chương trình:
Quản lý các hệ sinh thái đới bờ liên quan tới 
giảm nhẹ và thích ứng với tác động của BĐKH 
ở 5 tỉnh ở ĐBSCL miền Nam Việt Nam

Mục tiêu:
Quản lý và bảo vệ một cách hiệu quả các hệ 
sinh thái đới bờ để giảm nhẹ và thích ứng với 
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g g
các hiểm hoạ môi trường liên quan tới BĐKH

Vấn đề cốt lõi:
Áp lực kinh tế, đói nghèo và thiếu kiến thức 
dẫn tới việc sử dụng tài nguyên không bền 
vững ở các vùng đất ngập nước ven biển ven 
sông, rừng, khu bảo tồn và gây tác động tiêu 
cực tới chức năng phòng hộ bờ biển của rừng 
ngập mặn, thảm thực vật ven sông và cơ hội 
tạo th nhập của c dân địa ph ơng
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tạo thu nhập của cư dân địa phương

Các chủ đề đề cập đến trong Chương trình:

ỗ ể ế ả ể ả1. Hỗ trợ khung thể chế và pháp lý hiệu quả để Quản lý 
Tổng hợp Đới bờ

2. Bảo vệ, Quản lý và Phục hồi Hệ sinh thái Ven biển
3. Thử nghiệm bảo vệ và cải tạo đê
4. Nâng cao đa dạng sinh học, nhất là ở các khu bảo 

tồn
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5. Thúc đẩy các cơ hội thu nhập cho cư dân địa 
phương

Tỉnh / Lĩnh 1 Hỗ trợ khung thể 2 Bảo vệ Quản lý 3 Thử 4 Nâng cao 5 Thúc đẩy

Bảng 1: Chủ đề trọng tâm theo phương thức tiếp cận 
chương trình hiện đang triển khai và dự kiến

Tỉnh / Lĩnh 
vực

1. Hỗ trợ khung thể 
chế và pháp lý hiệu 
quả cho Khu Bảo 
tồn

2. Bảo vệ, Quản lý 
và Phục hồi Hệ 
sinh thái Ven 
biển

3. Thử 
nghiệm 
cải tạo 
đê

4. Nâng cao 
bảo tồn 
ĐDSH

5. Thúc đẩy 
cơ hội thu 
nhập

An Giang
(mới)

XX XX X XXX XXX

Bạc Liêu XX XX X XXX

Cà Mau
(mới)

XX XXX XX XXX XX
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(mới)

Kiên Giang XX XXX XX XXX XX

Sóc Trăng XX XXX XX XX X



1 9 .  C l i m a t e  C h a n g e  R e l e v a n t  E n g a g e m e n t  o f  G T Z  i n  t h e  S o u t h e r n  M e k o n g  D e l t a

MEKONG  D E LTA   C L IMAT E   CHANG E   FO RUM   |   1 2 ‐ 1 3  No v emb e r   2 0 0 9

Sơ đồ tổ chức vận hành trong Chương trình

Điều phốiĐiều phối 
Chương trình

1. Chỉ đạo

2. Quản lý kiến thức

3. Theo dõi và 

Đánh giá

Kiên 
Giang

An      
Giang
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Bạc      
Liêu

Sóc 
Trăng

Cà
Mau

Chuỗi tác động tổng thể Chương trình Mê Kông

Coastal forest 
area maintained

Resilience of man-
roves improved

Higher incomes for 
the local population

Degradation of 
Biodiversity stopped

Impact of hazard 
mitigated

Thu nhập cao hơn cho cư 
dân địa phương

Suy thoái ĐDSH được 
ngăn chặn

Tác động được 
giảm nhẹ

Sức chống chọi của 
rừng ngập mặn được 

nâng cao
Diện tích rừng ven 
biển được duy trì

1. Support to conducive 
legal and institutional 

f k f MP

Stakeholder fora for 
MP are functioning  

4. Improvements of 
Biodiversity

Selected sustainable 
Value chains improved

5.Promotion of income 
opportunities for the 

l l l ti

Local population apply 
measures to protect 
Biodiversity 

Dyke rehabilitation 
piloted according 

to standards

2. Protection, Mgmt and 
Rehabilitation of coas-

t l t (CE)

Local population 
participates in MP

Conducive legal  con-
ditions are enforced

Information about the 
state of CE available

Management techni-
ques for CE applied

Adequate plan for MP 
in place

Financing mechanism 
tested

3. Piloting Dyke 
rehabilitation

Upsacling of the 
dyke rehabilitation 

experience Increase in the 
certification of products 

Protected areas are 
better managed 

Species are reintro-
duced and protected 

Financing Mechanism 
are tested 
Improved tourism 
infrastructure 

1. Hỗ trợ khung thể chế và 
pháp lý hiệu quả cho Khu 

Bả tồ

Cư dân địa phương tham 
gia vào Khu Bảo tồn

Điều kiện pháp lý hiệu 
quả đã được thực thi

Diễn đàn các biên liên quan 
về Khu bảo tồn đã hoạt 

động
Thông tin về tình trạng 

Hệ sinh thái Ven biển có 
sẵn

Kế hoạch thoả đáng 
cho Khu bảo tồn đã có

Kỹ thuật Quản lý Hệ Sinh thái 
ven biển được áp dụng

Cơ chế Tài chính 
được thử nghiệm

Thử nghiệm 

cải tạo đê 

theo tiêu chuẩn

Nhân rộng kinh 
nghiệm phục 

hồi đê

Các khu bảo tồn được 
quản lý tốt hơn

Các loài được thả lại và 
bảo vệ

Cư dân địa phương áp 
dụng các biện  pháp bảo 

vệ ĐDSH

Chuỗi giá trị bền vững lựa 
chọn được tăng lên

Tăng chứng nhận
sản phẩm

Cải thiện hạ tầng       
du lịch

Cơ chế Tài chính được thử 
nghiệm

2. Bảo vệ, Quản lý và 
Phục hôi Hệ sinh thái 

biể

3. Thử nghiệm cải 
tạo đê

4. Nâng cao 
ĐDSH

5. Thúc đẩy cơ hội thu 
nhập cho cư dân địa 

phương
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framework  for MP 

1. Participatory planning, and 
Monitoring of CE

2. Protection and 
Rehabilitation of CE

3. Introduction of new Mgmt 
Mechanism for CE

4. Introduction of financing 
mechanism (PES, REDD)

local population  

1. Improved Mgmt of 
protected areas

2. Support to the Mgmt of 
Water resources

3. Improved Fire Mgmt

4. Reestablishment of 
especies in distinction 
(fauna . Flora)

5. Monitoring of Biodiversity

1. Awareness raising for 
MP on all levels

2. Support the introduction 
of a conducive legal 
framework for MP

3. Ensure the cooperation 
of stakeholders in MP

1. Upgrading of sustainable 
Value Chains

2. Support to the 
certification process 

3. Testing of financing 
mechanism Marketing 

promotion

4. Promotion of tourism 
opportunities 

tal ecosystems (CE)

1. Planning of the 
dyke 

2. Design of dykes 
with quality 
standards

3. Monitoring of 
implementation, 
according to  
standards

Bảo tồn ven biển ĐDSH phương

1. Nâng cấp Chuỗi giá
trị bền vững

2. Hỗ trợ quá trình
chứng nhận

3. Thử nghiệm cơ chế
tài chính xúc tiến
Tiếp thị

4. Xúc tiến cơ hội du
lịch

1. Cải tiến quản lý
khu bảo tồn

2. Hỗ trợ quản lý tài
nguyên nước

3. Cải tiến quản lý
cháy

4. Tái lập các loài đặc
biệt (động thực vật)

5. Theo dõi ĐDSH

1. Quy hoạch
đê

2. Thiết kế đê
có tiêu
chuẩn chất
lượng

3. Theo dõi
thực hiện
theo tiêu
chuẩn

1. Lập kế hoạch có sự
tham gia, và theo dõi
Hệ sinh thái ven biển

2. Bảo vệ và phục hồi Hệ
sinh thái ven biển

3. Triển khai cơ chế
quản lý mới với Hệ
sinh thái ven biển

4. Triển khai cơ chế tài
chính (PES, REDD)

1. Nâng cao nhận thức về
Khu bảo tồn ở mọi cấp

2. Hỗ trợ triển khai khung
pháp lý hiệu quả cho
Khu bảo tồn

3. Đảm bảo hợp tác giữa
các bên liên quan cho
Khu bảo tồn

Sự thống nhất của Chương trình với chính sách và 
khuôn khổ của Chính phủ Việt Nam:

Thông qua Quan hệ Đối tác Hỗ trợ Ngành Lâm nghiệp 
FSSP và Chiến lược Lâm nghiệp Quốc gia NFS
Tác động của Chương trình được đo lường theo Khung 
Theo dõi Ngành FOMIS
Chương trình Mục tiêu Quốc gia ứng phó với BĐKH, Luật 
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Đa dạng Sinh học, Chương trình cải tạo đê quốc gia

Xin trân trọng cảm ơn!ọ g
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