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ABSTRACT

This research used sociological survey method combined with Likert
scale and the factor analysis method to assess adaptability to climate
change from 4 factors including awareness of climate change, experience in
responding to climate change, government support and access to resources.
Based on the results of social survey of 10 districts related to agricultural
activities in Ho Chi Minh City, the research calculated the score for 4
criteria and zoning for climate change adaptation value for each district.
The results showed that high and average –resilient districts were Cu
Chi, 9 and 12. Cu Chi was rated to have the highest adaptability, with
an overall adaptability value of 0.86. Indeed, Cu Chi district was noted
for having support from the government and access to the highest level
of support among the 10 districts. Meanwhile, Binh Chanh, Go Vap and
Thu Duc districts were located in a low adaptability area.
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TÓM TẮT

Trong bối cảnh nghiên cứu về các tác động của biến đổi khí hậu (BĐKH)
nói chung và tác động đến nông nghiệp trên thế giới nói riêng ngày càng
rõ nét, TPHCM đã có nhiều minh chứng về tác động của các hiện tượng
thời tiết bất thường gây bất lợi rất lớn cho ngành nông nghiệp. Nghiên
cứu sử dụng phương pháp điều tra xã hội học kết hợp với thang đo cảm
nhận Likert, phương pháp phân tích nhân tố nhằm đánh giá khả năng
thích ứng với BĐKH từ 4 nhân tố lần lượt là nhận thức về BĐKH, kinh
nghiệm ứng phó với BĐKH, sự hỗ trợ của chính quyền và khả năng tiếp
cận các nguồn hỗ trợ. Thông qua điểm số tính toán từ kết quả điều tra
cộng đồng 10 quận/huyện có hoạt động nông nghiệp của Thành phố Hồ
Chí Minh và các cơ quan quản lý giúp nghiên cứu xây dựng điểm số tổng
hợp cho 4 tiêu chí và phân vùng không gian cho giá trị thích ứng BĐKH
cho từng quận/huyện. Kết quả cho thấy, các quận huyện có khả năng
thích ứng trung bình, cao tập trung ở các huyện Củ Chi, quận 9 và 12.
Củ Chi được đánh giá có khả năng thích ứng cao nhất, với giá trị khả
năng thích ứng tổng thể là 0,86. Quả thật, huyện Củ Chi được ghi nhận
đồng thời có sự hỗ trợ từ chính quyền và khả năng tiếp cận các nguồn
hỗ trợ cao nhất trong số 10 quận/huyện. Trong khi đó, Bình Chánh, Gò
Vấp, Thủ Đức nằm trong khu vực có khả năng thích ứng thấp.

1. Đặt Vấn Đề

Thành phố Hồ Chí Minh được xem là một
trong những đô thị lớn trên thế giới, với số dân
tính đến năm 2015 đã đạt 8,1 triệu người và được
dự báo sẽ tiếp tục gia tăng đến gần 9,5 triệu người
trước năm 2050 (GSO, 2016). Tuy nhiên, trong
bối cảnh biến đổi khí hậu (BĐKH) toàn cầu,
TP.HCM đang phải đối mặt với nhiều thách thức
lớn. Theo Ngân hàn phát triển Châu Á (ADB,
2010, 2013), BĐKH đang mang đến nhiều rủi ro
cho TP.HCM. Theo đó, TP.HCM được xếp trong
10 thành phố hàng đầu trên thế giới có số dân bị
ảnh hưởng nghiêm trọng bởi các tác động bất lợi
từ sự thay đổi khí hậu.

Biến đổi khí hậu toàn cầu đã và đang ảnh
hưởng trực tiếp cũng như gián tiếp đến nhiều
khía cạnh khác nhau trong cuộc sống, các tác

động này có thể là hữu hình hay vô hình. Bộ Tài
nguyên và Môi trường đã công bố kịch bản BĐKH
và nước biển dâng cho Việt Nam phiên bản 2016;
trong đó, nếu mực nước biển dâng 1 m và không
có các giải pháp ứng phó phù hợp, khoảng 17,8%
diện tích TP.HCM có nguy cơ bị ngập (MONRE,
2016). Theo báo cáo của Ban chỉ đạo thực hiện Kế
hoạch hành động ứng phó BĐKH, trong 6 năm
qua (2005 - 2010), trên địa bàn TP.HCM, BĐKH
đã gây thiệt hại đối với sản xuất nông nghiệp,
nhất là áp thấp nhiệt đới, bão, triều cường, mưa
lớn gây ngập úng kéo dài (DONRE, 2010). Rõ
ràng, sự biến đổi của nguồn nước, sự biến động
và dị thường của thời tiết và khí hậu do BĐKH
gây ảnh hưởng lớn đến nông nghiệp thành phố
trong bối cảnh sản xuất nông nghiệp hiện nay
của Việt Nam nói chung và TP.HCM nói riêng
còn phụ thuộc rất nhiều vào thời tiết.
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Vì vậy, đánh giá tính tổn thương do BĐKH cho
nông nghiệp thành phố cần được tiến hành một
cách hệ thống. Theo đó, đánh giá tính dễ bị tổ
thương (TDBTT) do BĐKH dựa vào chỉ thị được
xem là một phương pháp luận có nhiều ưu điểm.
Cụ thể, theo Balica & ctv. (2012), các chỉ thị có
thể được sử dụng để xây dựng nhiều kịch bản
khác nhau tùy theo từng đối tượng bị tác động.
Hơn nữa, việc sử dụng các chỉ thị còn có thể nhận
dạng và định lượng các đặc điểm vốn có của hệ
thống bị phơi nhiễm với các hiện tượng khí hậu
cực đoan.

Ngoài ra, theo Can & ctv. (2013), việc sử dụng
các chỉ thị còn có thể xác định được mức độ tổn
thương riêng cho từng vùng cụ thể, tạo điều kiện
để so sánh về mặt không gian trong đánh giá tổn
thương. Nhìn chung, các chỉ thị có thể xem như
từng mảnh ghép, do đó khi sử dụng phương pháp
luận dựa vào chỉ thị sẽ cung cấp một bức tranh
tổng thể về tính tổn thương do BĐKH cho một
đối tượng nhất định. Vì vậy, phương pháp luận
này đã và đang được áp dụng thành công trong
nhiều nghiên cứu đánh giá tính tổn thương trong
và ngoài nước.

Ngoài ra, mặc dù TDBTT đã được định nghĩa
theo nhiều quan điểm khác nhau và cho đến nay
vẫn chưa có một khái niệm nào được xem là chuẩn
nhất vì mức độ phù hợp phụ thuộc vào mục tiêu
cụ thể trong từng trường hợp nhất định. Vì vậy,
nghiên cứu này kế thừa khái niệm tính tổn thương
của IPCC: "là mức độ một hệ thống bị nhạy cảm
hoặc không thể chống chịu trước các tác động có
hại của BĐKH, bao gồm dao động khí hậu và
các hiện tượng khí hậu cực đoan" (IPCC, 2014).
Theo định nghĩa mới nhất này, TDBTT sẽ bao
gồm tham số phợi nhiễm (Exposure – E), tính
nhạy cảm (Sensitivity – S) và khả năng thích ứng
(Adaptive Capacity – AC). Trong đó, yếu tố khả
năng thích ứng là mức độ mà hệ thống có thể làm
giảm thiệt hại do tác động tiêu cực của BĐKH
hoặc tận dụng các cơ hội do các tác động tích cực
mang lại và khi các biện pháp thích ứng được tăng
cường thì TDBTT theo đó sẽ giảm đi (Hình 1).

Hình 1. Các thành phần tính dễ bị tổn thương (Fell-
mann, 2012).

Adger (1999) đã đánh giá tính tổn thương do
BĐKH, đặc biệt là các hiện tượng cực đoan khí
hậu cho khu vực huyện Xuân Thuỷ, tỉnh Nam
Định. Nghiên cứu này đã tập trung vào đánh giá
tính tổn thương về khía cạnh xã hội, cụ thể là các
tác động bất lợi từ sự thay đổi khí hậu đến sinh
kế người dân khu vực nghiên cứu. Trong nghiên
cứu này, một số chỉ thị chủ yếu được dùng để
đánh giá tính tổn thương như tình trạng nghèo
đói, mức độ lệ thuộc vào tài nguyên, khả năng
phục hồi, tính bất bình đẳng trong xã hội, mức
độ đa dạng đối với nguồn thu nhập của người dân
và một số chỉ thị khác liên quan đến các vấn đề
về thể chế, chính sách.

Trong dự án xây dựng chỉ số khả năng thích
ứng đối với biến đổi khí hậu trong nông nghiệp
vùng Prairie của Canada (Swanson, 2007), tác giả
chọn lựa được hai mươi chỉ số được tổng hợp từ
6 yếu tố chính: nguồn kinh tế, công nghệ, thông
tin, kỹ năng và quản lý, cơ sở hạ tầng và thể chế
hóa. Tuy nhiên, tác giả lại xem xét các biến số
chỉ số năng lực thích ứng có trọng số ngang nhau
trong quá trình tính toán.

Các đánh giá TDBTT dựa trên chỉ số thường
xây dựng chỉ số khả năng thích ứng từ kết quả
điều tra xã hội học, với các tiêu chí lựa chọn phản
ánh được yếu tố tác động và đối tượng bị tác
động (thường tập trung vào cộng đồng, xã hội)
(Downing, 2001).

Do đó, nhằm đánh giá, phân vùng khả năng
thích ứng của vùng nông nghiệp thành phố,
nghiên cứu tập trung 2 hướng từ sự hỗ trợ của
chính quyền và khả năng tự ứng phó của người
dân với các tiêu chí cụ thể về nhận thức về
BĐKH, kinh nghiệm ứng phó với BĐKH, sự hỗ
trợ của chính quyền và khả năng tiếp cận các
nguồn hỗ trợ. Kết quả của nghiên cứu kỳ vọng sẽ
là nguồn thông tin hữu ích giúp các ban ngành
liên quan, chẳng hạn như Sở Tài ngyên và Môi
trường TP.HCM, trong việc ban hành chính sách
thích ứng với BĐKH tại TP.HCM.

2. Vật Liệu và Phương Pháp Nghiên Cứu

2.1. Phương pháp AHP

Khả năng thích ứng của các quận/huyện có
hoạt động nông nghiệp được xác định dựa trên
các tiêu chí nhận thức về BĐKH, kinh nghiệm
ứng phó với BĐKH, sự hỗ trợ của chính quyền và
khả năng tiếp cận các nguồn hỗ trợ khác. Phương
pháp AHP và tham vấn chuyên gia (Saaty, 1988)
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được sử dụng nhằm tính toán trọng số cho các chỉ
số đánh giá do BĐKH. Trên cơ sở mục tiêu đánh
giá vùng tổn thương do BĐKH và các yếu tố ảnh
hưởng đến phân vùng tổn thương do BĐKH đã
được xây dựng, nghiên cứu tiến hành tham vấn
10 chuyên gia đến từ các trường đại học, viện
nghiên cứu, cơ quan chính phủ và chính quyền
địa phương đại diện cho các lĩnh vực môi trường,
BĐKH, nông nghiệp, kinh tế thông qua bảng câu
hỏi soạn sẵn.

2.2. Phương pháp điều tra bằng bảng hỏi

Khả năng thích ứng của các quận/huyện có
hoạt động nông nghiệp được xác định dựa trên
kết quả khảo sát cộng đồng và cơ quan quản lý
trong lĩnh vực BĐKH, tài nguyên môi trường và
nông nghiệp tại thành phố. Để đáp ứng yêu cầu
phân tích thống kê cho các nội dung nghiên cứu,
bảng câu hỏi soạn sẵn được sử dụng trong quá
trình điều tra, với phương thức thực hiện phương
pháp điều tra được trình bày khái quát trong
Hình 2.

Hình 2. Tiến trình điều tra bằng câu hỏi soạn sẵn.

Về đối tượng và nội dung, quá trình điều tra tập
trung vào nhận thức của cán bộ, cơ quan quản lý
về BĐKH và năng lực thích ứng, bao gồm toàn bộ
các cơ quan quản lý cấp xã/phường, quận/huyện
của TP.HCM (quận/huyện, phường/xã, Sở ngành
tham gia Ban chỉ đạo thực hiện kế hoạch hành
động ứng phó BĐKH). Bên cạnh đối tượng quản
lý, nghiên cứu cũng đã thu thập nhận thức về
BĐKH và năng lực thích ứng của động đồng có
hoạt động nông nghiệp.

Số lượng phiếu khảo sát được tính với e = ±

4% (Yamane,1967): n =
N

1 +N(e2)

Trong đó:
n: số lượng mẫu cần xác định cho nghiên cứu

điều tra; N: tổng số mẫu

e: mức độ chính xác mong muốn (1 - độ tin
cậy) (chọn độ tin cậy là 96%)

Theo niên giám thống kê, các quận/huyện có
hoạt động nông nghiệp chủ yếu bao gồm Cần Giờ,
Nhà Bè, Bình Chánh, Hóc Môn, Củ Chi, Quận
2, 7, 8, 9, 12, Gò Vấp, Tân Bình, Tân Phú, Bình
Thạnh, Bình Tân và Thủ Đức, với tổng số hộ
nông nghiệp năm 2015 là 24.924 hộ (N). Bên cạnh
đó, sai số (e) được chọn là ± 4%, nên cỡ mẫu được
ước tính là 611 phiếu.

Số phiếu phân bố cho từng quận/huyện được
tính toán dựa trên tỷ lệ hộ nông nghiệp và thủy
sản trong từng khu vực. Theo đó, số lượng phiếu
phân bố cho từng quận/huyện được trình bày
trong Bảng 1. Trong đó, các quận 2, 7, 8, Tân
Bình, Tân Phú và Bình Thạnh có số phiếu nằm
dưới mức đạt ý nghĩa thống kê nên nghiên cứu
bỏ qua, tập trung vào đánh giá tổn thương cho
các quận/huyện có hoạt động nông nghiệp là chủ
yếu.

2.3. Phương pháp phân tích nhân tố

Điểm số của từng chỉ số được tính toán bằng
cách kết hợp thang đo cảm nhận Likert, phương
pháp phân tích nhân tố và phương pháp thống
kê (Hair & ctv., 2006).

2.3.1. Thang đo cảm nhận Likert

Nghiên cứu sử dụng thang đo cảm nhận Likert
với 5 mức độ để đo lường nhận thức và cảm nhận,
với mức độ 1 (biết rất nhiều hoặc hoàn toàn đồng
ý) đến 5 (biết rất ít hoặc hoàn toàn không đồng
ý) cho 4 tiêu chí. Bảng 2 trình bày chi tiết các
biến quan sát cho mỗi tiêu chí tương ứng.

2.3.2. Phương pháp phân tích nhân tố

Phương pháp phân tích nhân tố khẳng định
(Confirmatory Factor Analysis - CFA) được sử
dụng để kiểm định mức độ đại diện cho các biến
quan sát của từng tiêu chí. KMO (Kaiser-Meyer-
Olkin ) là một chỉ tiêu dùng để xem xét sự thích
hợp của CFA khi các biến có tương quan với nhau,
0,5 ≤ KMO ≤ 1, phân tích nhân tố được đánh
giá thích hợp. Tiêu chuẩn hệ số truyền tải nhân
tố (Factor Loading) biểu thị tương quan đơn giữa
các biến nhân tố. Theo Hair & ctv. (2006), Factor
Loadings > 0,3 được xem là đạt mức tối thiểu,
Factor Loading > 0,4 được xem là quan trọng,
Factor Loading > 0,5 được xem là có ý nghĩa
thực tiễn. Nghiên cứu sử dung phần mềm SPSS
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Bảng 1. Số phiếu phân bố cho từng quận/huyện

Quận/huyện Hộ trồng
trọt Hộ thủy sản

Tổng số
hộ trong
Quận/huyện

Tỷ lệ (%) Số phiếu

Số phiếu
điều chỉnh
để phân tích
thống kê

Cần Giờ 335 3.583 3.918 15,72 98 90
Nhà Bè 96 289 385 1,54 10 40
Bình Chánh 3.289 392 3.681 14,77 92 86
Hóc Môn 2.538 10 2.548 10,22 64 64
Củ Chi 12.236 31 12.267 49,22 308 131
Quận 2 19 3 22 0,09 1 0
Quận 7 4 5 9 0,04 0 0
Quận 8 0 13 13 0,05 0 0
Quận 9 406 33 439 1,76 11 40
Quận 12 945 11 956 3,84 24 40
Gò Vấp 118 6 124 0,50 3 40
Tân Bình 0 0 0 0,00 0 0
Tân Phú 2 0 2 0,01 0 0
Bình Thạnh 47 2 49 0,20 1 0
Bình Tân 122 23 145 0,58 4 40
Thủ Đức 339 27 366 1,47 9 40
Tổng cộng 24.924 100 611

Bảng 2. Các biến quan sát thuộc các tiêu chí đo lường

Tiêu chí Biến quan sát

Nhận thức về
BĐKH

Sự hiểu biết của cá nhân đối với vấn đề biến đổi khí hậu (BĐKH)
Sự hiểu biết của cá nhân về khái niệm, nguyên nhân, và cách giải quyết
toàn cầu đối với BĐKH
Sự quan tâm của cá nhân đối với vấn đề BĐKH
Ảnh hưởng của các biểu hiện BĐKH như nhiệt độ tăng, mưa bão, xâm nhập
mặn đến đời sống cá nhân và gia đình
Sự cảm nhận về thay đổi thời tiết trong vòng 5 năm qua

Kinh nghiệm thích
ứng từ người dân

Phương pháp thích ứng với BĐKH như trồng cây
Phương pháp thích ứng với BĐKH như cài đặt máy điều hòa nhiệt độ
Phương pháp thích ứng với BĐKH như thay đổi cấu trúc nhà ở
Phương pháp thích ứng với BĐKH như di chuyển đến nơi khác

Khả năng tiếp cận
thông tin BĐKH

Phương pháp chuyển đổi giống cây trồng, vật nuôi
Thông tin về quy hoạch thủy lợi, chống ngập úng liên quan đến BĐKH
Thông tin về nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và tuyên truyền, nâng
cao nhận thức cộng đồng trong xây dựng năng lực chủ động ứng phó với
BĐKH của TP.HCM
Thông tin về cải tạo khu công viên, cây xanh hiện hữu trong đô thị; phát
triển bảo vệ khu dự trữ sinh quyển rừng ngập mặn Cần Giờ
Thông tin về lồng ghép các yếu tố BĐKH vào các Chiến lược, Chương trình,
Quy hoạch và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của TP.HCM 2017 - 2020

Mức độ hỗ trợ
từ phía chính quyền

đến BĐKH

Sự cần thiết của các hoạt động tuyên truyền BĐKH
Sự nỗ lực giải quyết vấn đề BĐKH tại TP.HCM
Sự nỗ lực đưa ra các chương trình thích nghi với BĐKH tại TP.HCM
Sự hiệu quả của các biện pháp và chương trình thích nghi với BĐKH

www.jad.hcmuaf.edu.vn Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển 19(2)

http://jad.hcmuaf.edu.vn


84 Trường Đại học Nông Lâm TP. Hồ Chí Minh

20 cho phân tích nhân tố.

2.3.3. Phương pháp thống kê

Sau khi có kết quả từ phân tích nhân tố, chỉ số
thống kê là trung bình điểm số (Average Score)
của những biến quan sát tương quan với nhau để
đo lường 4 tiêu chí, với công thức tính điểm trung
bình cho một tiêu chí được đưa ra như sau:

Điểm trung bình = Tổng điểm của các biến
quan sát có tương quan / Tổng số mẫu quan sát

2.4. Phương pháp chuẩn hoá số liệu cho các
tiêu chí đánh giá khả năng thích ứng

Trong nghiên cứu này, các giá trị của từng yếu
tố khả năng thích ứng đều được chuẩn hoá theo
Hướng dẫn đánh giá xã hội học xác định chỉ số
phát triển con người (HDI) từ UNDP (2006).

xij =
Xij −Min

i
{Xij}

Max
i
{Xij} −Min

i
{Xij}

xij =
Max

i
{Xij} −Xij

Max
i
{Xij} −Min

i
{Xij}

Trong đó: xij: giá trị sau khi chuẩn hoá (0 ≤
xij ≤ 1), Xij: giá trị thực

i: các chỉ thị đánh giá (i = 1, ..., 4), j: các
quận/huyện đánh giá (j = 1, ..., 10)

Các giá trị khả năng thích ứng được phân
thành 5 cấp (Nguyen, 2006) như sau:

Khả năng thích ứng rất thấp: 0,00 ≤ xij ≤ 0,20
Khả năng thích ứng thấp: 0,21 ≤ xij ≤ 0,40
Khả năng thích ứng trung bình: 0,41 ≤ xij ≤

0,60
Khả năng thích ứng cao: 0,61 ≤ xij ≤ 0,80
Khả năng thích ứng rất cao: 0,81 ≤ xij ≤ 1,00

3. Kết Quả và Thảo Luận

Trong khuôn khổ nghiên cứu này, tính tổn
thương do BĐKH được xác định chi tiết đến cấp
quận, cụ thể là tập trung vào 10 quận/huyện có
hoạt động nông nghiệp (trồng trọt và nuôi trồng
thủy sản) chủ yếu trên địa bàn TP.HCM (Hình
3), bao gồm các quận/huyện Bình Chánh, Bình
Tân, Cần Giờ, Củ Chi, Gò Vấp, Hóc Môn, Nhà
Bè, Quận 12, Quận 9 và thủ Đức. Bảng 3 trình
bày đặc điểm kinh tế - xã hội của người được
khảo sát và hộ với số lượng nam giới chiếm 57%,
độ tuổi từ 30 đến 49 tuổi chiếm 54%, và phần lớn

có trình độ đại học chiếm 67% trong tổng số hộ
khảo sát.

Bảng 3. Đặc điểm kinh tế - xã hội của mẫu khảo
sát

Các yếu tố Tỷ lệ (%)
Đặc điểm của người được phỏng vấn
Giới tính
Nam 56,86
Nữ 43,14

Tuổi (năm)
≤ 29 32,27
30 - 49 53,68
> 50 14,05

Trình độ học vấn
Cấp 1 10,20
Cấp 2 8,00
Cấp 3 15,10
Đại học 66,70

Nghề nghiệp
Nội trợ 4,18
Sinh viên 11,04
Công nhân 9,04
Khác 75,75

Đặc điểm của hộ
Quy mô hộ (người)
≤ 5 82,94
> 5 17,06

Tình trạng cư trú
Tạm trú dài hạn 88,47
Tạm trú ngắn hạn 11,53

Thu nhập (triệu VND/tháng)
≤ 10 70,9
10 - 12 28,93
> 20 0,17

Nguồn: Điều Tra và Tổng Hợp, 2018.

Các phiếu tham vấn chuyên gia được thực hiện
nhằm tính toán trọng số cho từng tiêu chí, chi
tiết trình bày trong Hình 4.

Sau khi phân tích CFA cho 4 tiêu chí gồm (i)
nhận thức của người dân về BĐKH, (ii) kinh
nghiệm ứng phó với BĐKH từ người dân, (iii)
khả năng tiếp cận thông tin về BĐKH do người
dân đánh giá, (iv) sự hỗ trợ từ chính quyền do
người dân và công chức viên chức đánh giá và lần
lượt loại bỏ các biến không đạt yêu cầu (hệ số tải
nhỏ hơn 0,3). Nghiên cứu tính điểm trung bình
cho mỗi tiêu chí theo công thức (2) và thu được
kết quả như trình bày trong Bảng 3. Theo đó,
tất cả 4 tiêu chí điều thể hiện mối quan hệ thuận
(+) với yếu tố khả năng thích ứng. Kết quả cho
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Hình 3. Khu vực các quận/huyện đánh giá tính tổn thương.

Hình 4. Khu vực các quận/huyện đánh giá tính tổn thương.

thấy nhận thức của người dân về BĐKH ở các
quận/huyện là khá tốt (3,00 - 3,92 điểm), kinh
nghiệm ứng phó với BĐKH của người dân các
quận khá cao (3,00 - 3,85 điểm), khả năng tiếp
cận thông tin về BĐKH còn chưa nhiều ở quận Gò
Vấp (2,44 điểm) và khá nhiều ở quận Củ Chi (3,66
điểm), và hỗ trợ chính quyền do người dân đánh
giá là chưa cao ở quận 12 (2,61 điểm) và khá cao

ở quận Củ Chi (4,02 điểm). Theo công chức viên
chức đánh giá, sự hỗ trợ của chính quyền đối với
vấn đề BĐKH là khá tốt với 3,40 điểm. Để thích
nghi hơn với BĐKH, người dân TP.HCM đa số
trồng thêm cây xanh tạo bóng mát và không gian
xanh cho gia đình (chiếm 42% tổng số hộ khảo
sát), lắp đặt máy điều hòa để làm mát (chiếm
25% tổng số hộ khảo sát), thay đổi cấu trúc nhà

www.jad.hcmuaf.edu.vn Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển 19(2)

http://jad.hcmuaf.edu.vn


86 Trường Đại học Nông Lâm TP. Hồ Chí Minh

Bảng 4. Giá trị các tiêu chí cho đánh giá khả năng thích ứng

Nhận thức về
BĐKH, ngập
lụt đô thị1

Kinh nghiệm ứng phó
với ngập lụt, mưa lớn,

nhiệt độ cao

Sự hỗ trợ của
chính quyền

Khả năng tiếp
cận các nguồn

hỗ trợ
(Mối quan hệ) (+) (+) (+) (+)
Bình Chánh 3,36 3,01 2,89 2,89
Bình Tân 3,43 3,33 2,79 2,78
Cần Giờ 3,58 3,22 3,08 2,73
Củ Chi 3,55 3,68 4,02 3,66
Gò Vấp 3,17 3,12 2,96 2,44
Hóc Môn 3,54 3,51 2,61 2,79
Nhà Bè 3,92 3,10 2,73 2,75
Quận 12 3,38 3,51 3,22 2,81
Quận 9 3,11 3,85 3,24 2,51
Thủ Đức 3,00 3,00 3,10 2,94

1BĐKH: biến đổi khí hậu.

Hình 5. Phân vùng các giá trị của từng tiêu chí đánh giá khả năng thích ứng với BĐKH.

ở để thích ứng với sự tăng nhiệt độ (chiếm 16%
tổng số hộ khảo sát), chuyển đổi giống cây trồng
vật nuôi (chiếm 14% tổng số hộ khảo sát), ngoài
ra một số rất ít hộ lựa chọn di chuyển đến nơi
khác (chỉ chiếm 3% tổng số hộ khảo sát).

Dựa trên kết quả thu thập và xử lý số liệu
thôn cho 4 tiêu chí đánh giá khả năng thích ứng,
nghiên cứu tiến hành chuẩn hóa giá trị cho các
tiêu chí và xác định giá trị khả năng thích ứng
tại mỗi quận/huyện từ các giá trị chuẩn hóa và
giá trị trọng số. Theo đó, kết quả xác định giá trị
khả năng thích ứng tổng hợp cho các quận/huyện
được trình bày trong Bảng 4.

Nghiên cứu tiến hành xây dựng bản đồ phân bố
khả năng thích ứng dựa trên kết quả tính toán
giá trị khả năng thích ứng tổng hợp cho từng
quận/huyện (Hình 5). Bên cạnh đó, Hình 6 cũng
lần lượt mô tả lại về mặt không gian cho các giá
trị khả năng thích ứng tương ứng với mỗi tiêu chí

đánh giá trong nghiên cứu này.
Kết quả tính toán giá trị và thành lập bản đồ

cho thấy huyện Củ Chi được đánh giá có khả năng
thích ứng cao nhất, với giá trị khả năng thích ứng
tổng thể là 0,86. Theo đó, huyện Củ Chi được
ghi nhận đồng thời có sự hỗ trợ từ chính quyền
và khả năng tiếp cận các nguồn hỗ trợ cao nhất
trong số 10 quận/huyện. Hơn nữa, huyện Củ Chi
cũng được xếp hạng cao khi xét riêng hai tiêu chí
đánh giá khả năng thích ứng còn lại, cụ thể là
lần lượt xếp thứ 2 và thứ 3 đối với tiêu chí kinh
nghiệm ứng phó với các hiện tượng cực đoan và
nhận thức về BĐKH, ngập lụt đô thị (Bảng 5).

Tương tự, kết quả phân tích cho thấy quận 9 có
khả năng thích ứng cao hơn các quận/huyện còn
lại. Theo đó, quận 9 là khu vực có kinh nghiệm
ứng phó với các hiện tượng cực đoan khí hậu cao
nhất và cũng đồng thời là khu vực có giá trị cao
thứ hai khi xét đến tiêu chí sự hỗ trợ từ chính
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Hình 6. Bản đồ phân bố giá trị khả năng thích ứng tổng thể.

quyền. Đây là hai tiêu chí này được các chuyên
gia nhận định có ý nghĩa quan trọng nhất trong
số các tiêu chí được lựa chọn trong quá trình đánh

giá khả năng thích ứng.
Bên cạnh đó, quận 12 được xếp hạng thứ 3 về

khả năng thích ứng, cũng được ghi nhận có giá
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Bảng 5. Giá trị khả năng thích ứng tổng hợp cho các quận/huyện

Nhận thức về
BĐKH, ngập
lụt đô thị1

Kinh nghiệm
ứng phó với
ngập lụt,
mưa lớn,

nhiệt độ cao

Sự hỗ trợ của
chính quyền

Khả năng
tiếp cận các
nguồn hỗ trợ

Giá trị khả
năng thích
ứng (AC)

(Mối quan hệ) (+) (+) (+) (+)
Bình Chánh 0,0712 0,0039 0,0566 0,0728 0,2045
Bình Tân 0,0859 0,1282 0,0363 0,0550 0,3055
Cần Giờ 0,1156 0,0855 0,0963 0,0469 0,3444
Củ Chi 0,1107 0,2642 0,2889 0,1975 0,8613
Gò Vấp 0,0335 0,0466 0,0717 0,0000 0,1519
Hóc Môn 0,1073 0,1982 0,0000 0,0567 0,3621
Nhà Bè 0,1833 0,0389 0,0251 0,0502 0,2974
Quận 12 0,0755 0,1982 0,1250 0,0599 0,4586
Quận 9 0,0208 0,3303 0,1291 0,0113 0,4915
Thủ Đức 0,0000 0,0000 0,1004 0,0809 0,1813

1BĐKH: biến đổi khí hậu.

trị khả năng thích ứng tổng thể tương đối cao, cụ
thể là 0,459. Trong khi đó, quận Gò Vấp là khu
vực được đánh giá có khả năng thích ứng thấp
nhất trong số 10 quận/huyện nghiên cứu, với giá
trị tổng hợp là 0,151.

Với việc sử dụng phương pháp điều tra xã hội
học kết hợp giữa nhận thức và kinh nghiệm ứng
phó BĐKH của cộng đồng ở các quận/huyện hoạt
động nông nghiệp, kinh nghiệm và sự hỗ trợ từ
phía chính quyền, nghiên cứu đã phân vùng khả
năng thích ứng với BĐKH cho ngành nông nghiệp
Thành phố. Trong đó, các quận huyện có khả
năng thích ứng cao là Củ Chi. Các quận 9, 12
cũng là những huyện có khả năng thích ứng trung
bình. Trong khi đó, Bình Chánh, Gò Vấp, Thủ
Đức nằm trong khu vực có khả năng thích ứng
thấp.

4. Kết Luận

Qua kết quả nghiên cứu, khả năng thích ứng
của 10 quận/huyện được xác định dựa vào 4 tiêu
chí, cụ thể là (i) nhận thức về BĐKH và ngập
lụt đô thị, (ii) kinh nghiệm ứng phó với ngập lụt,
mưa lớn và nhiệt độ cao, (iii) sự hỗ trợ của chính
quyền và (iv) khả năng tiếp nhận các nguồn hỗ
trợ dựa trên các giá trị tổng hợp từ quá trình điều
tra, khảo sát tại khu vực nghiên cứu và xếp hạng
được mức độ dựa trọng số riêng cho mỗi tiêu chí.
Nhìn chung, kết quả nghiên cứu này đã cho thấy
được khả năng thích ứng của khu vực nghiên cứu,
làm nền tảng cho bước xác định tính tổn thương

cũng như cho việc thành lập bản đồ tổn thương
trước tác động BĐKH.

Về khía cạnh phương pháp, hướng tiếp cận
trong nghiên cứu này cơ bản đã xác định mức độ
khả năng thích ứng và xây dựng thành công bản
đồ khả năng thích ứng cho mỗi quận/huyện. Tuy
nhiên, khả năng thích ứng nói riêng cũng như tính
tổn thương nói chung của một khu vực nhất được
là do đóng góp từ nhiều yếu tố hay (nhóm) tiêu
chí. Hơn nữa, mỗi (nhóm) tiêu chí cũng có mức
độ ưu tiên khác nhau (được gán trọng số khác
nhau), vì vậy rất khó xác định được tỷ lệ đóng
góp hay nguyên nhân chính dẫn đến khả năng
thích ứng cao/thấp tại một khu vực nhất định.
Do đó, hướng nghiên cứu tiếp theo có thể làm
rõ hơn khía cạnh này dựa trên ứng dụng một số
phương pháp thống kê như phân tích thành phần
chính (PCA) hay những phương pháp tương tự
đã được áp dụng thành công trước đây.

Lời Cảm Ơn

Nghiên cứu này là một phần kết quả Đề tài Ứng
dụng GIS và mô hình hóa cho bản đồ đánh giá
tính dễ bị tổn thương của BĐKH ở Thành phố Hồ
Chí Minh và đề xuất giải pháp thích ứng giai đoạn
đến năm 2050 theo hợp đồng số 29/2017/HĐ-
SKHCN ngày 31/10/2017 với Viện Khoa học và
Công nghệ Tính Toán Thành phố Hồ Chí Minh.
Nhóm nghiên cứu trân trọng cám ơn Sở Khoa học
và Công nghệ và Viện Khoa học và Công nghệ
Tính Toán Thành phố Hồ Chí Minh cấp kinh phí
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cho Đề tài này. Ngoài ra, các tác giả cũng chân
thành cảm ơn ThS. Đặng Nguyễn Đông Phương
đã hỗ trợ kỹ thuật xây dựng bản đồ cho nghiên
cứu này.
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