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1. Mở đầu

Biến đổi khí hậu (BĐKH) tác động mạnh mẽ đến
nhiều lĩnh vực quan trọng như tài nguyên nước,
nông nghiệp, y tế cộng đồng, năng lượng và giao
thông vận tải. Hiện nay, các Bộ/ngành và địa
phương ở Việt Nam đã và đang xây dựng, triển khai
thực hiện các giải pháp thích ứng với BĐKH. Tuy
nhiên, xây dựng và tăng cường năng lực để thực
hiện có hiệu quả các hoạt động thích ứng với BĐKH
và đánh giá được hiệu quả của các hoạt động thích
ứng với BĐKH là rất cần thiết. Thực tế trên đặt ra yêu
cầu xây dựng bộ chỉ số nhằm theo dõi và đánh giá
mức độ hiệu quả của các chính sách và hoạt động
thích ứng với BĐKH (bộ chỉ số dựa trên kết quả) và
áp dụng bộ chỉ số trong quản lý thực hiện các hoạt
động thích ứng (quá trình quản lý dựa trên các chỉ
số). Chỉ số thích ứng với BĐKH được sử dụng để
định lượng mức độ đóng góp của từng hoạt động
nhằm đạt được mục tiêu thích ứng với BĐKH. Các
chỉ số này phải được lựa chọn sao cho có thể giám
sát được việc lồng ghép các hoạt động thích ứng
với BĐKH trong các quy hoạch ngành và địa
phương cũng như theo dõi và giám sát hiệu quả
của các hành động đó. Các chỉ số này không những
chỉ đo lường các quá trình thích ứng, mà còn định
lượng được các kết quả của quá trình thích ứng
đem lại. 

Việc giám sát và đánh giá (M&E) là công cụ quan
trọng để đánh giá xem các hoạt động thích ứng là
có hiệu quả và không hiệu quả, hỗ trợ cho quá trình
ra quyết định. Một vấn đề quan trọng của việc giám
sát và đánh giá dựa trên kết quả là việc lựa chọn các
chỉ số đánh giá chính xác và có thể đo đạc được.
Trong khi kết quả (output) và thành quả cuối cùng
(outcome) chỉ ra mục tiêu của hoạt động thích ứng,
các chỉ số thể hiện các kết quả đó sẽ được đo đạc
như thế nào. 

2. Tổng quan về bộ chỉ số thích ứng với biến
đổi khí hậu

Cho đến nay, các nghiên cứu trong lĩnh vực
thích ứng với BĐKH đã đưa ra nhiều chiến lược và
biện pháp thích ứng. Tuy nhiên, có khá ít nghiên
cứu xây dựng bộ chỉ số đánh giá mức độ hiệu quả
của các hoạt động thích ứng (Heller và Zavaleta,
2008). Việc đánh giá mức độ hiệu quả của các biện
pháp thích ứng vẫn còn rất hạn chế do thiếu số liệu
và các chuỗi số liệu về BĐKH. Các nghiên cứu chủ
yếu tập trung vào các thách thức khi thực hiện công
việc giám sát và đánh giá, phân loại các hoạt động
thích ứng, cân nhắc các cách tiếp cận giám sát và
đánh giá thích hợp, xác định các vấn đề cần lưu ý
khi thực hiện các hoạt động thích ứng (Adger và
NNK, 2004; Brooks và NNK, 2005; De Franca và NNK,
2009; Tompkins và NNK, 2010).
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Hiện nay, các cơ quan, bộ/ngành và địa phương đã đề xuất và thực hiện nhiều hoạt động thích ứng
với biến đổi khí hậu (BĐKH). Tuy nhiên, vì thiếu công cụ giám sát và đánh giá (M&E) nên hiệu quả
các hoạt động này vẫn chưa được xem xét một cách đầy đủ, gây khó khăn cho việc phê duyệt tài

chính, quản lý, ra quyết định đối với các hoạt động thích ứng với BĐKH. Bộ chỉ số đánh giá hiệu quả các hoạt
động thích ứng với BĐKH được xây dựng nhằm bù đắp thiếu hụt này. Các chỉ số này được sử dụng để định
lượng mức độ đóng góp của từng hoạt động đối với mục tiêu thích ứng với BĐKH và được lựa chọn nhằm giám
sát việc lồng ghép các hoạt động thích ứng với BĐKH trong các quy hoạch phát triển cũng như theo dõi và
giám sát hiệu quả của các hành động đó. Bài báo này trình bày cơ sở lý luận để xây dựng bộ chỉ số hỗ trợ công
tác quản lý nhà nước về các hoạt động thích ứng với BĐKH ở Việt Nam.

Từ khóa: biến đổi khí hậu, bộ chỉ số thích ứng, chỉ số đánh giá quá trình, chỉ số đánh giá kết quả, giám
sát, quản lý hoạt động thích ứng.
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Hình 1. Mối liên quan giữa bộ chỉ số thích ứng với quá trình xây dựng chính sách thích ứng với BĐKH

Thực tiễn quản lý các hoạt động thích ứng ở các
nước cho thấy cần phải xây dựng bộ chỉ số thích
ứng với BĐKH nhằm giám sát và đánh giá mức độ
hiệu quả của các chính sách và hoạt động thích ứng
với BĐKH và áp dụng bộ chỉ số trong quản lý thực
hiện các hoạt động thích ứng. Bộ chỉ số này được
sử dụng để định lượng mức độ đóng góp của từng
hoạt động nhằm đạt được mục tiêu thích ứng với
BĐKH. Các chỉ số này phải được lựa chọn sao cho có
thể giám sát được việc lồng ghép các hoạt động
thích ứng với BĐKH trong các quy hoạch ngành và
địa phương cũng như theo dõi và giám sát hiệu quả
của các hành động đó. Các chỉ số này không những
chỉ đo lường các quá trình thích ứng, mà còn định
lượng được các kết quả của quá trình thích ứng
đem lại.

Sơ đồ thể hiện mối liên quan giữa bộ chỉ số thích
ứng với quá trình xây dựng chính sách thích ứng với
BĐKH được mô tả trong Hình 1.

Gần đây, một số bộ chỉ số định lượng đánh giá
việc thực hiện các hoạt động thích ứng đã được
nghiên cứu xây dựng (Custance (1998), German
Watch (2010) và Đại học Yale và Đại học Columbia
(2010)). Việc xây dựng một chỉ số tổng hợp trong
lĩnh vực thích ứng với BĐKH vẫn còn là vấn đề cần
thảo luận và vẫn chưa có được sự đồng thuận rõ
ràng là làm thế nào để xây dựng được một chỉ số
tốt nhất. 

Các loại chỉ số đánh giá

Hầu hết các nghiên cứu về chỉ số thích ứng với

BĐKH đều chia bộ chỉ số thích ứng thành hai loại:
Các chỉ số đánh giá quá trình thích ứng (gọi tắt là
chỉ số quá trình) và các chỉ số đánh giá kết quả của
hoạt động thích ứng (gọi tắt là chỉ số kết quả), ví dụ
như Natural England (2010), Harley và NNK (2008
và 2011) và Defra (2010). Các chỉ số kết quả dựa trên
việc đánh giá tiến độ trong việc đạt mục tiêu định
lượng đã xác định. Các chỉ số quá trình dựa trên việc
đánh giá quá trình thực hiện các mục tiêu không
thể định lượng. Tuy nhiên, có rủi ro rằng nếu chỉ sử
dụng các chỉ số quá trình thì sẽ không thể đánh giá
được kết quả thực hiện hoạt động thích ứng mà chỉ
có thể đánh giá quá trình lập kế hoạch cho hoạt
động thích ứng (DCLG, 2006). 

Nghiên cứu của Inbong Ha (2010) lại có cách
phân chia loại chỉ số thích ứng thành ba nhóm, bao
gồm: (i) Nhóm các chỉ số về xu hướng phát thải CO2
từ năm lĩnh vực: Sử dụng năng lượng, giao thông
đường bộ, công nghiệp, nông nghiệp - rừng và rác
thải; (ii) Nhóm các chỉ số về mức độ sử dụng năng
lượng hiệu quả; và (iii) Nhóm các chỉ số về chính
sách thích ứng với BĐKH. 

OECD (2011) đưa ra năm chỉ số đánh giá hoạt
động thích ứng với BĐKH, bao gồm: (i) Giảm rủi ro
do BĐKH; (ii) Quản lý chính sách và hành chính cho
BĐKH; (iii) Giáo dục, tập huấn và nâng cao nhận
thức về BĐKH; (iv) Nghiên cứu, xây dựng kịch bản
BĐKH và đánh giá tác động của BĐKH; và (v) Điều
phối các biện pháp ứng phó với BĐKH và các hoạt
động của các cơ quan liên quan.
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3. Phương pháp xây dựng bộ chỉ số thích ứng
với BĐKH

Vấn đề quan trọng của việc giám sát và đánh giá
dựa trên kết quả là việc lựa chọn các chỉ số đánh giá
chính xác và có thể đo đạc được. Các chỉ số bao
gồm: Các chỉ số đầu vào, chỉ số quá trình, chỉ số kết
quả và chỉ số thành quả cuối cùng. Các cơ quan
phát triển thường tập trung chủ yếu vào kết quả
hơn là thành quả cuối cùng do việc đánh giá thành
quả cuối cùng là khá khó khắn. Lấy một ví dụ về
công tác giáo dục, thì số trường học được xây dựng
(kết quả) dễ được định lượng hơn là số trẻ em đi
học (thành quả cuối cùng). Tuy nhiên, việc tập trung
đánh giá kết quả sẽ dẫn đến rủi ro về phóng đại kết
quả của hoạt động thích ứng. Ví dụ, nếu một trường
học mới được xây dựng nhưng không có học sinh
nào đi học thì thể hiện tác động của dự án thích
ứng là không đáng kể. Điều này dẫn đến nhiều tổ
chức bắt đầu chuyển sang đánh giá thành quả cuối
cùng của hoạt động thích ứng hơn là việc đánh giá
kết quả. Các chỉ số có thể là định lượng hoặc định
tính, dựa trên yêu cầu của việc đánh giá. Cần lưu ý
rằng, các chỉ số chỉ đơn thuần đưa ra tổng quan về
sự thay đổi nhưng không giải thích nguyên nhân
của sự thay đổi. Cuối cùng, điều quan trọng là phải
đảm bảo rằng các phương pháp thu thập chỉ số sẽ
không đổi trong suốt thời gian đánh giá các hoạt
động thích ứng với BĐKH.

Việc xây dựng bộ chỉ số và đánh giá mức độ hiệu
quả của các hoạt động thích ứng với BĐKH có thể
được thực hiện theo nhiều phương pháp và cách
tiếp cận khác nhau. Tuy nhiên, phổ biến nhất vẫn là
xây dựng bộ chỉ số dựa trên các thành phần (1) Đặc
tính tự nhiên của tài nguyên môi trường, (2) Khả
năng phục hồi của hệ thống tự nhiên, (3) Tình trạng
dễ bị tổn thương và rủi ro do BĐKH, (4) Kết quả và
quá trình thực hiện các biện pháp thích ứng. Kết
quả phân tích các nghiên cứu về xây dựng bộ chỉ
số thích ứng với biến đổi khí hậu cho thấy, để xây
dựng bộ chỉ số thích ứng với BĐKH, cần xác định
các nhóm chỉ số, bao gồm: 

Nhóm chỉ số xác định đặc tính thích ứng của
môi trường tự nhiên: Sử dụng các nguyên tắc thích
ứng với môi trường tự nhiên để đưa ra những mục
tiêu và xác định các đặc tính thích ứng của môi
trường tự nhiên trước BĐKH. Các đặc tính thích ứng
của môi trường tự nhiên được sử dụng để xác định

bộ chỉ số thích ứng, bao gồm đặc tính tự nhiên của
môi trường, đặc tính, khả năng tự thích nghi của
môi trường trước tác động của BĐKH.

Nhóm chỉ số xác định tính dễ bị tổn thương do
BĐKH: Tính dễ bị tổn thương do BĐKH được hiểu là
khả năng dễ bị tổn thương trước những cú sốc về
môi trường do các mối nguy hiểm từ BĐKH. Các
biểu hiện của chúng bao gồm sự xuất hiện nhiều
các hiện tượng khí hậu cực đoan như hạn hán, lũ
lụt, bão, cũng như sự gia tăng của mực nước biển.
Bởi vậy, nhóm chỉ số này cần được xác định theo
các dạng thay đổi yếu tố khí hậu khác nhau, bao
gồm: (i) Các mối nguy hiểm không thường xuyên
như các hiện tượng thời tiết cực đoan như bão, hạn
hán và mưa lớn; (ii) Các mối nguy hiểm liên tục như
gia tăng nhiệt độ trung bình hoặc giảm lượng mưa
trung bình xảy ra liên tục trong nhiều năm hoặc
nhiều thập kỷ.

Nhóm chỉ số xác định rủi ro do BĐKH: Xác định
mức độ rủi ro do BĐKH phụ thuộc vào mức độ mà
người dân, địa phương, ngành hay từng quốc gia
phải hứng chịu tác động của BĐKH. 

Nhóm chỉ số giảm nhẹ rủi ro BĐKH: Khả năng
giảm nhẹ rủi ro do BĐKH sẽ phụ thuộc vào năng lực
thích ứng với BĐKH và các hoạt động của con người
nhằm giảm nhẹ các tác động của BĐKH. Bởi vậy,
nhóm chỉ số giảm nhẹ rủi ro BĐKH được chia thành
hai nhóm (i) Nhóm các chỉ số về năng lực thích ứng,
(ii) Nhóm các chỉ số giảm nhẹ rủi ro do BĐKH.

Nhóm chỉ số đánh giá thích ứng với BĐKH:
Nhóm này sẽ được xây dựng nhằm mục đích đánh
giá được kết quả và quá trình của các hoạt động
thích ứng  BĐKH. Bởi vậy, nhóm chỉ số này sẽ được
chia thành hai nhóm chính (i) Nhóm chỉ số đánh giá
kết quả thích ứng với BĐKH; (ii) Nhóm chỉ số đánh
giá quá trình thích ứng với BĐKH. Nhóm chỉ số đánh
giá kết quả thích ứng với BĐKH được xây dựng
nhằm xác định các tác động của BĐKH, làm cơ sở
để  kiến nghị các biện pháp thích ứng và xác định
chỉ số đánh giá đối với từng biện pháp thích ứng.
Nhóm bộ chỉ số đánh giá quá trình thích ứng với
BĐKH được xây dựng nhằm đánh giá việc lồng
ghép quá trình quản lý rủi ro và các cơ hội do BĐKH
trong xây dựng các kế hoạch phát triển. Nhóm chỉ
số này cũng có thể định lượng quá trình thích ứng
của địa phương theo các nội dung: Đánh giá các rủi
ro và cơ hội do BĐKH trên toàn khu vực; Xác định
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các hành động ưu tiên; Xây dựng chiến lược thích
ứng; Thực hiện, đánh giá và giám sát các hành
động. Nhóm chỉ số này bao gồm các nhóm chỉ số
về: (a) Giáo dục và tập huấn môi trường, (b) Nghiên
cứu, (c) Sự điều phối giữa các cơ quan. 

Các chỉ số khi xây dựng và lựa chọn cần đạt được
bốn yêu cầu sau: Đơn giản, định lượng, đạt tiêu
chuẩn và có khả năng truyền đạt thông tin (EEA,
2007) và nên kết nối giữa giám sát và nghiên cứu
để hỗ trợ quá trình hoạch định chính sách. Vì thế,
các chỉ số cũng có thể được sử dụng để lựa chọn
đầu vào ưu tiên và thể hiện kết quả cuối cùng.

4. Kết luận

Thực tiễn quản lý các hoạt động thích ứng ở các
nước cho thấy cần phải xây dựng bộ chỉ số thích
ứng với BĐKH nhằm giám sát và đánh giá mức độ
hiệu quả của các chính sách và hoạt động thích ứng
với BĐKH và áp dụng bộ chỉ số trong quản lý thực

hiện các hoạt động thích ứng. Bộ chỉ số này được
sử dụng để định lượng mức độ đóng góp của từng
hoạt động nhằm đạt được mục tiêu thích ứng với
BĐKH. Các chỉ số này phải được lựa chọn sao cho có
thể giám sát được việc lồng ghép các hoạt động
thích ứng với BĐKH trong các quy hoạch ngành và
địa phương, cũng như theo dõi và giám sát hiệu
quả của các hành động đó. Các chỉ số này không
những chỉ đo lường các quá trình thích ứng, mà còn
định lượng được các kết quả của quá trình thích
ứng đem lại. 

Lời cám ơn: Các kết quả công bố trong bài báo
này là một phần nghiên cứu thuộc đề tài “Nghiên cứu
phát triển bộ chỉ số thích ứng với biến đổi khí hậu
phục vụ công tác quản lý nhà nước về biến đổi khí hậu
(BĐKH-16)”, thuộc chương trình: “Khoa học và công
nghệ phục vụ Chương trình mục tiêu quốc gia ứng
phó với biến đổi khí hậu” (KHCN-BĐKH/11-15). Các tác
giả xin được gửi lời cảm ơn sự hỗ trợ này.
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