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Tóm tắt: Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) đã và đang phải chịu sự tác động mạnh mẽ 
của biến đổi khí hậu BĐKH như nước biển dâng, xâm nhập mặn, xói lở và ngập lụt, đe dọa 
rất lớn tới sự phát triển nông nghiệp, an ninh lương thực quốc gia và gây ra nhiều thiệt hại 
tới kinh tế xã hội của vùng. Trong thời gian vừa qua, nhiều mô hình kinh tế cấp huyện thích 
ứng với BĐKH đã được hình thành và triển khai tại một số khu vực trong vùng ĐBSCL như 
mô hình lúa–cá, mô hình trồng cỏ voi nuôi bò và dê, và từng bước mang lại hiệu quả nhất 
định về mặt kinh tế. Để thực hiện tiến hành triển khai, nhân rộng các mô hình kinh tế ra các 
vùng khác, cần phải có những đánh giá chuyên sâu về mặt hiệu quả kinh tế cũng như sự 
thích ứng với biển đổi khí hậu. Hiện nay, đã có các bộ tiêu chí đánh giá riêng lẻ hiệu quả 
kinh tế, hoặc hiệu quả thích ứng với BĐKH, chứ chưa có bộ tiêu chí đánh giá tổng hợp cùng 
lúc cả về kinh tế lẫn thích ứng với BĐKH của các mô hình kinh tế ở quy mô cấp huyện và 
xã. Vì thế, mục tiêu của nghiên cứu này là xây dựng bộ tiêu chí đánh giá hiệu quả các mô 
hình kinh tế cấp huyện thích ứng với BĐKH dựa trên phương pháp kế thừa, phân tích hệ 
thống, điều tra khảo sát, thảo luận nhóm tập trung, phương pháp chuyên gia Delphi và phỏng 
vấn chuyên gia, cán bộ và các hộ dân triển khai mô hình. Bộ tiêu chí được xây dựng với 6 
nhóm tiêu chí chính và 25 chỉ số tương ứng phản ánh các khía cạnh khác nhau của mô hình 
kinh tế thích ứng với BĐKH, ví dụ như khả năng thích ứng với BĐKH, giảm nhẹ phát thải 
nhà kính, và đảm bảo tính hiệu quả và bền vững đối với môi trường, kinh tế và xã hội. 

Từ khóa: Bộ tiêu chí; Mô hình kinh tế; Thích ứng với biến đổi khí hậu.  
 

 

1. Mở đầu 

Vùng ĐBSCL được xem như là một trong những đồng bằng chịu tác động nặng nề của 
biến đổi khí hậu và nước biển dâng. Đặc điểm tự nhiên của vùng ĐBSCL là một vùng châu 
thổ có địa hình thấp và phẳng–độ cao trung bình so với mực nước biển chỉ vào khoảng 1,0–
1,8 m, diện tích toàn vùng khoảng 4 triệu ha đất tự nhiên, trong đó đất sử dụng cho nông 
nghiệp là 2,2 triệu ha. Vùng ĐBSCL nằm ở vị trí hạ lưu của sông Mekong, với một hệ thống 
sông rạch và kênh mương chằng chịt, có đường ven biển dài trên 700 km [1]. Về mặt kinh tế 
và xã hội, vùng ĐBSCL là nơi sinh sống của gần 20 triệu người dân, là khu vực sản xuất nông 
nghiệp và thuỷ sản lớn nhất Việt Nam, đóng góp một sản lượng lương thực và thực phẩm 
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đáng kể cho quốc gia và xuất khẩu một phần cho quốc tế [2]. Vùng ĐBSCL có 3 vùng sinh 
thái chính bao gồm vùng ngập lũ (ngập sâu và kéo dài từ 2–3 tháng/năm), vùng giữa (vùng 
phù sa nước ngọt, ngập nông và nhiễm mặn nhẹ), và vùng ven biển (trên 6 tháng bị nhiễm 
mặn ở các mức độ) [3]. 

Trong những năm gần đây, trên phạm vi cả nước, các giải pháp, thực hành và mô hình 
thích ứng với BĐKH đã được triển khai thử nghiệm trên nhiều quy mô và lĩnh vực đa dạng, 
khác nhau [4–7]. Trong đó, nổi lên một số mô hình kinh tế có tiềm năng mang lại cả về hiệu 
quả kinh tế lẫn thích ứng với biến đổi khí hậu trong lĩnh vực nông, lâm nghiệp và kết hợp 
nuôi trồng thủy sản như mô hình cánh đồng lớn [8], vườm ươm và mô hình lúa cá [4]. Những 
mô hình này đang được khuyến khích và nhân rộng.  

Hiện nay đã có một vài bộ chỉ số đánh giá hiệu quả kinh tế của các mô hình kinh tế thích 
ứng với biến đổi khí hậu. Chẳng hạn như, Bộ tiêu chí đánh giá mô hình sinh kế thích ứng với 
BĐKH của tổ chức CARE quốc tế Việt Nam, xây dựng năm 2015 với 5 tiêu chí tương thích 
thuộc 2 chỉ tiêu chuẩn. Trong đó, 3 tiêu chí gồm Tương thích về kinh tế; thể chế, và văn hóa 
xã hội thuộc tiêu chuẩn sinh kế bền vững và 2 tiêu chí gồm Tương thích khí hậu và môi 
trường thuộc tiêu chuẩn thích ứng với BĐKH. Tuy vậy, bộ tiêu chí này còn tồn tại mặt hạn 
chế bởi tiêu chuẩn 2 là tiêu chuẩn sinh kế thích ứng với BĐKH, nên chỉ tiêu môi trường nên 
đặt ở Tiêu chuẩn 1. Ngoài ra, bộ tiêu chí này chưa đánh giá thang điểm cho các chỉ số dựa vào 
mức độ ưu tiên của địa phương [9]. Bên cạnh đó, Viện KHKTTV & BĐKH cũng xây dựng bộ 
chỉ số thích ứng với BĐKH với 4 bộ tiêu chí (chỉ số cấp I), bao gồm Khả năng chống chịu của 
môi trường tự nhiên; Đánh giá tính dễ bị tổn thương do BĐKH; Giảm nhẹ rủi ro do BĐKH; 
và Đánh giá hiệu quả các hoạt động thích ứng với BĐKH. Trong đó, mỗi bộ chỉ số (cấp I) lại 
có các chỉ số cấp II và cấp III. Bộ chỉ số này, được xem như là một công vụ có thể dùng để 
đánh giá hiện trạng cũng như hiệu quả của các hoạt động thích ứng với BĐKH và thiên tai tại 
các địa phương. Tuy nhiên, bộ chỉ số này chưa đưa ra được điểm số thích hợp bởi chưa xem 
xét tới độ ưu tiên trong bối cảnh của từng địa phương [10]. Trong khi đó, các mô hình kinh tế 
nông nghiệp, lâm nghiệp thích ứng với BĐKH tại ĐBSCL phần lớn ở cấp huyện và xã. Do 
vậy, nhằm đánh giá hiệu quả thực tế của các mô hình kinh tế thích ứng với biến đổi khí hậu 
tới cấp huyện và xã, nghiên cứu tiến hành xây dựng bộ chỉ số đánh giá về các phương diện 
như, đảm bảo tính hiệu quả về kinh tế, xã hội và bền vững đối với môi trường, khả năng thích 
ứng với biến đổi khí hậu, giảm nhẹ phát thải nhà kính dựa vào bối cảnh của từng địa phương 
Bởi mô hình kinh tế trước hết phải mang lại hiệu quả về kinh tế; có ý nghĩa tích cực và ghóp 
phần thúc đẩy sự phát triển của xã hội; phải đảm bảo môi trường, không đánh đổi môi trường 
lấy kinh tế; và phải có khả năng thích ứng với những biến đổi khí hậu trong tương lai gần và 
xa như lũ lụt, hạn hán, xâm nhập mặn. Từ đó, xây dựng cơ sở khoa học phục vụ cho việc đánh 
giá, triển khai, nhân rộng các mô hình và đề xuất các chính sách cho ứng phó BĐKH và tăng 
trưởng xanh trong vùng ĐBSCL.  

2. Phương pháp xây dựng bộ tiêu chí đánh giá hiệu quả mô hình kinh tế cấp huyện thích 
ứng với biến đổi khí hậu vùng ĐBSCL 

2.1. Phương pháp kế thừa và tiếp cận hệ thống 

Khi nghiên cứu đề xuất bộ tiêu chí đánh giá hiệu quả mô hình kinh tế thích ứng với 
BĐKH cho vùng ĐBSCL, nhóm tác giả đã nghiên cứu một cách hệ thống về điều kiện tự 
nhiên, tài nguyên–môi trường và kế hoạch phát triển kinh tế–xã hội của vùng/tỉnh. Bên cạnh 
đó, các số liệu về điều kiện tự nhiên, tài nguyên môi trường, các tác động từ thiên nhiên và 
kinh tế xã hội từ nhóm các đề tài khoa học công nghệ, dự án do các ngành thực hiện, dự án 
hợp tác với nước ngoài cũng như các tài liệu về cơ sở pháp lý của quốc tế và Việt Nam đều 
được thu thập và phân tích để phục vụ cho việc đề xuất các nhóm chỉ tiêu đánh giá mô hình 
kinh tế thích ứng với BĐKH tại vùng ĐBSCL. 
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2.2. Phương pháp điều tra khảo sát và phỏng vấn thực địa 

Nghiên cứu này đã tiến hành điều tra khảo sát và phỏng vấn các hộ gia đình triển khai mô 
hình kinh tế thích ứng với BĐKH trên phạm vi 4 xã tại 3 huyện là xã Thuận An, thị xã Bình 
Minh, tỉnh Vĩnh Long, xã Bình Thạnh, thị xã Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp, xã An Hòa Tây, 
huyện Ba Tri và xã An Điền, huyện Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre thuộc vùng ĐBSCL. Đối tượng 
điều tra bao gồm các cán bộ quản lý, chuyên viên thuộc các cơ quan quản lý nhà nước. Cụ thể 
là Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh, phòng 
Kinh tế thị xã Bình Minh; Chi Cục Bảo vệ môi trường tỉnh, Văn phòng điều phối xây dựng 
nông thôn mới và tái cơ cấu ngành nông nghiệp tỉnh, Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp thị xã, 
và UBND xã. Tại lần khảo sát thứ nhất, phương pháp này được thực hiện nhằm thu thập các 
báo cáo, thống kê tại vùng nghiên cứu về: Báo cáo thống kê, tổng hợp về tình hình phát triển 
kinh tế–xã hội hiện tại và quy hoạch phát triển kinh tế; Tốc độ phát triển kinh tế–xã hội của 
địa phương phục vụ cho xóa đói giảm nghèo và công nghiệp hóa, hiện đại hóa; Cơ cấu các 
ngành kinh tế công nghiệp, nông–ngư nghiệp, du lịch–dịch vụ; Các giải pháp thực hiện các 
mục tiêu phát triển kinh tế–xã hội; Cơ sở hạ tầng và tốc độ phát triển cơ sở hạ tầng; Đời sống 
vật chất và văn hóa tinh thần. 

Tại lần khảo sát tiếp theo, cùng với việc thực hiện điều tra, khảo sát, nghiên cứu cũng 
thực hiện phỏng vấn thực địa: phỏng vấn, điều tra xã hội học áp dụng hình thức phỏng vấn 
trực tiếp 38 cán bộ của 3 tỉnh thí điểm triển khai mô hình kinh tế thích ứng biến đổi khí hậu; 
cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp tỉnh/huyện là 10 người, cán bộ chuyên môn xã là 13 người; 
phỏng vấn, điều tra bằng phiếu gồm có 30 câu hỏi, chủ yếu là câu hỏi về những nội dung liên 
quan đến thích ứng với biến đổi khí hậu và mô hình kinh tế đang triển khai tại khu vực nghiên 
cứu; đồng thời cho phép thu thập các thông tin về nhân khẩu, sinh kế của người dân và các 
thông tin, đánh giá kinh tế xã hội cần thiết cho phân tích. Trong quá trình tiến hành điều tra, 
tác giả đã phát ra 60 phiếu và thu về 60 phiếu. Đối tượng được tham vấn bao gồm 52 nam và 
8 nữ có độ tuổi từ 25 đến 71 tuổi, là những đối tượng trực tiếp tham gia triển khai các mô hình 
tại 4 xã được lựa chọn phỏng vấn.  

2.3. Phương pháp thảo luận nhóm tập trung (Focus Disscussion Group–FDG) 

Mục tiêu của phương pháp thảo luận nhóm tập trung thường được sử dụng để đánh giá 
các nhu cầu, các biện pháp can thiệp, thử nghiệm các ý tưởng hoặc chương trình mới, cải 
thiện chương trình hiện tại và thu thập các thông tin về một chủ đề nào đó phục vụ cho việc 
xây dựng bộ câu hỏi có cấu trúc [11–12]. 

Phương pháp FGD được áp dụng như là công cụ dùng để thu thập thông tin từ nhóm 
nghiên cứu và nhóm khảo sát thực địa về các mô hình kinh tế đang được áp dụng. Theo 
Morgan (1998), nhóm thành viên tham gia thảo luận theo phương pháp FGD sẽ bao gồm 
trung bình từ 8–10 người. Do đó, nhóm nghiên cứu lựa chọn  tổng cộng 8 thành viên tham gia 
thảo luận; mỗi nhóm có 4 người bao gồm các thành viên của nhóm khảo sát và nhóm chuyên 
môn nhằm tiến hành xem xét và thu hẹp phạm vi các tiêu chí đề xuất cho phù hợp với mục 
tiêu đề tài và bối cảnh nghiên cứu. Kết quả thảo luận nhóm đã xác định các điểm mạnh, điểm 
yếu, cơ hội và thách thức của các tiêu chí đánh giá mô hình kinh tế được lựa chọn [13]. 

2.4. Phương pháp chuyên gia Delphi 

Phương pháp chuyên gia Delphi chính là một quá trình thảo luận có bài bản để nhóm các 
chuyên gia tích lũy thông tin và thể hiện tri thức trong quá trình tham vấn nhằm đạt được sự 
đồng thuận về các vấn đề cụ thể [14]. Phương pháp Delphi thực hiện một quá trình tham vấn 
các bên liên quan, lặp đi, lặp lại phương pháp nghiên cứu định tính, mặt khác cũng sử dụng 
phương pháp nghiên cứu định lượng để mô tả mức độ đồng thuận về một số vấn đề cụ thể 
[15–20]. 
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Phương pháp Delphi được ứng dụng để xác định các chỉ tiêu, chỉ số đánh giá hiệu quả 
của các mô hình kinh tế thích ứng với BĐKH hiện đang được triển khai tại ĐBSCL thông qua 
quy trình 9 bước, trong 3 giai đoạn trước, trong và sau khi khi thực hiện tham vấn như sau: 

Bước 1: Xây dựng kế hoạch chi tiết cho các bước thực hiện phương pháp chuyên gia 
Delphi. 

Bước 2: Lựa chọn hội đồng chuyên gia tham vấn đảm bảo am hiểu vấn đề cần tham vấn. 
Số lượng các chuyên gia càng nhiều thì mức độ đạt được sự đồng thuận càng khó, nhưng sự 
đồng thuận sẽ mang tính chính xác cao hơn. 

Bước 3: Xây dựng bộ câu hỏi Delphi theo các chỉ số và chỉ tiêu để đánh giá hiệu quả của 
các mô hình kinh tế thích ứng với BĐKH.  

  

Hình 1. Quá trình lựa chọn các chỉ tiêu, chỉ số theo phương pháp Delphi [20]. 

Bước 4: Các bảng câu hỏi được thử nghiệm điều tra trong nhóm thực hiện. 
Bước 5: Điều tra Delphi vòng 1. Mức độ đồng thuận được sắp xếp từ 1–5 như sau: (1) rất 

không liên quan; (2) không liên quan; (3) có ít liên quan; (4) liên quan và (5) rất liên quan.  
Bước 6: Phân tích kết quả điều tra Delphi vòng 1 dựa vào nguyên tắc KAMET đưa ra 

mức độ đánh giá quan trọng của mỗi chỉ số (qi) ở từng giai đoạn khác nhau trên cơ sở đánh 
giá tổ hợp các giá trị thống kê bao gồm Trung vị (Mdqi); Độ lệch tứ phân vị (Qqi); Giá trị trung 
bình (Mqi) và Phương sai (Vqi là tỷ lệ % số chuyên gia thay đổi đánh giá) [15]. Quy tắc 
KAMET được miêu tả chi tiết trong Bảng 1. 

Bảng 1. Quy tắc KAMET phân tích đánh giá từ các chuyên gia sử dụng phương pháp Delphi [15]. 

Điều kiện Vòng t cho câu hỏi Delphi Vòng t+1 cho câu hỏi Delphi 
1 Nếu Mqi ≥ 3,5 và Qqi ≤ 0,5 và Vqi < 

15% thì qi được chấp nhận và 
không cần phải tham vấn về qi nữa 

 

2 Nếu Mqi ≥ 3,5 và Vqi > 15% thì thực 
hiện vòng 2 

Mqi ≥ 3,5 và Qqi ≤ 0,5 và Vqi < 15% thì qi được 
chấp nhận và không cần phải tham vấn về qi nữa 

3 Nếu Mqi ≥ 3,5 và Qqi ≥ 75% thì thực 
hiện vòng 2 

Mqi ≥ 3,5 và Qqi ≤ 0,5 và Vqi < 15% thì qi được 
chấp nhận và không cần phải tham vấn về qi nữa 

4 Nếu Mqi < 3,5 và Qqi ≤ 0,5 và Vqi ≤ 
15% thì qi bị loại và không cần phải 
tham vấn về qi thêm nữa 

 

Ghi chú: Mqi: giá trị trung bình của các chỉ tiêu hay câu hỏi tham vấn (qi) 
                Qqi: độ lệch tứ phân vị 
               Vqi: phương sai thể hiện tỷ lệ chuyên gia thay đổi ý kiến  

Bước 7: Gửi kết quả điều tra Delphi cho hội đồng.  
Bước 8: Điều tra Delphi vòng 2 tương tự như vòng 1. 
Bước 9: Phân tích sự đồng thuận và tổng hợp kết quả. 
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3. Kết quả và thảo luận 

3.1. Bộ tiêu chí đánh giá hiệu quả mô hình kinh tế cấp huyện thích ứng với BĐKH vùng 
ĐBSCL 

Dựa trên danh sách cụ thể các nguồn tài liệu tham khảo đã chọn lọc và kế thừa để đề xuất 
các chỉ tiêu thành phần của bộ tiêu chí căn cứ theo mục tiêu cụ thể, phạm vi thực hiện và kết 
quả tham vấn tại vùng nghiên cứu của đề tài. Theo đó, nhóm chuyên môn và nhóm khảo sát 
đã xây dựng bộ tiêu chí đánh giá hiệu quả các mô hình kinh tế cấp huyện thích ứng với 
BĐKH vùng ĐBSCL bao gồm 36 chỉ tiêu và 49 chỉ tiêu thành phần. Sau đó, thực hiện 
phương pháp thảo luận nhóm tập trung nhằm thu hẹp phạm vi các tiêu chí đề xuất cho phù 
hợp và kết quả thảo luận được tóm tắt trong bảng 2.   

Bảng 2. Danh mục các buổi thảo luận nhóm tập trung và kết quả. 

Buổi thảo 
luận 

Nội dung Kết quả 

TL01 – Thảo luận về các nhóm tiêu 
chí mục tiêu của đề tài. 
– Làm rõ các nhóm tiêu chí 
chính cần tập trung nghiên cứu. 

– Xác định 6 nhóm tiêu chí mục tiêu của bộ tiêu chí mà đề tài 
tập trung nghiên cứu. 
– Xác định hai nhóm tiêu chí chính đặt trọng tâm trong bộ 
tiêu chí là hiệu quả kinh tế và mục tiêu thích ứng với biến đổi 
khí hậu. 

TL02 – Xem xét các chỉ tiêu thành 
phần về tiêu chí hiệu quả kinh 
tế – xã hội. 
 

– Bổ sung tiêu chí thành phần về khả năng thu hồi vốn của 
mô hình triển khai. 
– Loại bỏ tiêu chí đánh giá sự ổn định của mô hình trong quá 
trình biến động của nền kinh tế. 
– Gộp tiêu chí tăng/đa dạng hóa nguồn thu nhập và tạo việc 
làm và tăng số lượng/đối tượng hưởng lợi thành một nội 
dung. 
– Gộp tiêu chí về sự tham gia của nhóm người khuyết tật và 
dân tộc thiểu số thành Thúc đẩy sự tham gia của các nhóm dễ 
bị tổn thương (đơn thân, người khuyết tật, dân tộc thiểu số, 
v.v). 

TL03 – Xem xét các chỉ tiêu thành 
phần về thích ứng với biến đổi 
khí hậu, môi trường. 

– Tác động lên hệ sinh thái/đa dạng sinh học với TC thành 
phần: Mô hình kinh tế này có ảnh hưởng đến hệ sinh thái/đa 
dạng sinh học tự nhiên tại địa phương không: 1) tiêu cực 2) 
trung bình 3) tích cực. 
– Gộp 3 tiêu chí thành phần về khả năng thích ứng với 
BĐKH hiện tại và thích ứng với BĐKH tương lai thành một 
nội dung. 
– Thay đổi mức đánh giá chỉ tiêu về khả năng thích ứng tốt 
với tác động BĐKH tại địa phương thành thấp, trung bình và 
cao. 

TL04 – Xem xét các chỉ tiêu thành 
phần về tiêu chí hiệu quả kinh 
tế và thể chế, chính sách.  

 

– Bổ sung tiêu chí thành phần về mức độ sẵn có của nguồn 
vốn đầu tư (chi phí chuyển đổi sang mô hình thích ứng với 
BĐKH). 
– Bổ sung tiêu chí thành phần về khả năng tiếp cận vốn vay 
của các hộ gia đình. 
– Gộp tiêu chí về rào cản trong quy định và chính sách tài 
chính đối với việc triển khai mô hình kinh tế. 

TL05 – Thảo luận về các nhóm tiêu 
chí mục tiêu của đề tài. 
– Thảo luận liên quan đến các 
thông tin cần thu thập bổ sung 
để xây dựng bộ tiêu chí dựa 
trên các điều kiện, đặc điểm 
của vùng nghiên cứu triển khai 
các mô hình kinh tế thích ứng 
với BĐKH. 

– Loại bỏ tiêu chí về mô hình kinh tế có thể thực hiện tại nhà 
hay gần nhà. 
– Loại bỏ tiêu chí về hộ nghèo trung bình, hộ nghèo không có 
đất tham gia vào mô hình kinh tế. 
– Loại bỏ tiêu chí về khả năng đầu tư và tiếp cận vốn vay của 
hộ ít đất, hộ nghèo, hộ ít đất trung bình, và hộ cận nghèo. 
– Xác định các thông tin cần thiết để nhóm khảo sát thực địa 
tiếp tục thu thập. 
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Buổi thảo 
luận 

Nội dung Kết quả 

TL06 – Tiếp tục thảo luận về chỉ tiêu 
kinh tế. 

– Thay đổi mức đánh giá chỉ tiêu thành phần về năng suất khi 
triển khai mô hình thành các mức >25%, 25–50%, 51–70%, 
71–100% và >100%. 
– Thay đổi mức đánh giá chỉ tiêu thành phần về chất lượng 
sản phẩm đầu ra thành các mức <50%, 51–75%, 76–100% và 
>100%. 
– Thay đổi mức đánh giá chỉ tiêu thành phần về khả năng tiêu 
thụ sản phẩm thành các mức đánh giá theo cấp độ: kém, thấp, 
trung bình và cao. 

TL07 – Xem xét các chỉ tiêu thành 
phần về thích ứng với biến đổi 
khí hậu, bảo vệ môi trường và 
quản lý – nhân rộng. 

– Thay đổi mức đánh giá chỉ tiêu thành phần về khả năng 
thích ứng với BĐKH thành các mức không, trung bình và 
cao. 
– Thay đổi mức đánh giá chỉ tiêu thành phần về tận dụng cơ 
hội có lợi do BĐKH đem lại thành các mức tăng, không thay 
đổi và giảm. 
– Thay đổi mức đánh giá chỉ tiêu thành phần về đánh giá 
năng lực kỹ thuật thành các mức tăng sử dụng năng lượng, 
không thay đổi và giảm sử dụng năng lượng.  

TL08 – Thảo luận về các tiêu chí 
hiệu quả kinh tế – xã hội. 

– Thay đổi mức đánh giá chỉ tiêu thành phần về mức độ rào 
cản trong tiếp cận thị trường của mô hình thành cao, trung 
bình, thấp và không có rào cản. 
– Thay đổi mức đánh giá chỉ tiêu thành phần về mức độ sẵn 
có của năng lực kỹ thuật để triển khai mô hình kinh tế thành 
cao, trung bình và thấp. 
– Đưa nội dung tiêu chí Kế thừa và phát huy kiến thức bản 
địa vào mục Đánh giá năng lực kỹ thuật. 
– Thay đổi mức đánh giá chỉ tiêu thành phần về rào cản trong 
quy định, chính sách tài chính triển khai mô hình thành mức 
nhiều – ít – không có. 
– Loại bỏ tiêu chí về trở ngại thể chế đối với hộ nghèo khi 
tham gia mô hình. 

TL09 – Tiếp tục thảo luận về các tiêu 
chí thành phẩn theo sáu nhóm 
chính. 
 

– Thay đổi mức đánh giá chỉ tiêu thành phần về sử dụng năng 
lượng tái tạo thành các mức tăng, không và giảm lượng chất 
thải ra môi trường đất và nước. 
– Thay đổi mức đánh giá chỉ tiêu thành phần về mức độ sẵn 
có của nguồn nguyên liệu trên phạm vi tỉnh thành không có, 
đáp ứng được <25%, 26–50%, 51–75% hay 76–100%. 
– Loại bỏ tiêu chí về các chi phí phát sinh (hạ tầng, thiết bị, 
vận chuyển, chi phí hoa hồng). 
– Loại bỏ tiêu chí về trở ngại nào về văn hóa–xã hội đối với 
hộ nghèo khi tham gia mô hình. 

TL10 – Thảo luận về các nhóm tiêu 
chí mục tiêu của đề tài. 
 
 

– Chuyển nội dung tiêu chí thành phần từ đa dạng hóa sinh kế 
của các hộ gia đình thành mô hình có tạo ra nhiều việc làm và 
tăng đối tượng lao động hưởng lợi. 
– Bổ sung phạm vi vùng vào tiêu chí thành phần về Quy mô 
nhu cầu của thị trường đối với loại hình sản xuất.  
– Thu hẹp còn 25 chỉ số thành phần tương ứng với 6 nhóm 
tiêu chí chính. 

Kết quả sau 10 buổi thảo luận nhóm tập trung, bộ tiêu chí được đề xuất với 6 nhóm tiêu 
chí chính và 25 chỉ số tương ứng với tổng điểm tối đa là 100 điểm; trong đó tiêu chí 1 về hiệu 
quả kinh tế chiếm 55% thể hiện là mục tiêu quan trọng nhất, và tiêu chí 4 thể hiện mục tiêu 
thích ứng với biến đổi khí hậu chiếm 16%. Mỗi tiêu chí sẽ có các mức yêu cầu thông tin cụ 
thể khác nhau tương ứng với mô hình kinh tế áp dụng theo mức điểm số từ thấp đến cao.  
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Bảng 3. Nhóm tiêu chí đánh giá hiệu quả các mô hình kinh tế cấp huyện thích ứng với BĐKH vùng 

ĐBSCL. 

Tiêu chí chung Các chỉ số Điểm 

Hiệu quả kinh tế – xã hội 64 
1. Kinh tế 5 chỉ số 55 

2. Thể chế, chính sách 2 chỉ số 6 

3. Văn hóa – xã hội 3 chỉ số 3 

Biến đổi khí hậu và bảo vệ môi trường 26 

4. Thích ứng với BĐKH 4 chỉ số 16 
5. Bảo vệ môi trường 6 chỉ số 10 

Quản lý và nhân rộng 10 
6. Quản lý và nhân rộng 5 chỉ số 10 

Tổng  100 

Bảng 4. Các tiêu chí đánh giá hiệu quả các mô hình kinh tế cấp huyện thích ứng với BĐKH vùng 

ĐBSCL. 

Tiêu chí chung Các chỉ số 

Hiệu quả kinh tế – xã hội 
1. Kinh tế 1.1. Đánh giá nhu cầu thị trường 

1.2. Đánh giá quy mô đầu tư 

1.3. Năng suất  
1.4. Chất lượng sản phẩm 
1.5. Đánh giá năng lực kỹ thuật 

2. Thể chế, chính sách 2.1. Quy định, chính sách tài chính 
2.2. Chương trình hỗ trợ 

3. Văn hóa – xã hội 3.1. Tăng số lượng/đối tượng hưởng lợi 
3.2. Huy động sự tham gia của phụ nữ và đảm 
bảo bình đẳng giới 
3.3. Thúc đẩy sự tham gia của các nhóm dễ bị 
tổn thương (đơn thân, người khuyết tật, dân tộc 
thiểu số, v.v) 

Biến đổi khí hậu và bảo vệ môi trường  
4. Thích ứng với BĐKH 4.1. Khả năng thích ứng với BĐKH  

4.2. Điều chỉnh cơ cấu mùa vụ/giống con hoặc 
nguồn nguyên vật liệu theo hướng thích ứng 
với sự thay đổi của khí hậu 
4.3. Tận dụng cơ hội có lợi do BĐKH đem lại 
4.4. Tác động của khí nhà kính 

5. Bảo vệ môi trường 5.1. Sử dụng bền vững tài nguyên thiên nhiên 
5.2. Tiết kiệm và sử dụng hiệu quả năng lượng  
5.3. Sử dụng năng lượng tái tạo 
5.4. Giảm xả thải ra môi trường nước và đất  
5.5. Tăng tái sử dụng chất thải và  tái chế  
5.6. Năng lực thích ứng với sự thay đổi của hệ 
sinh thái 

Quản lý và nhân rộng 
6. Quản lý và nhân rộng 6.1. Nguồn lực 

6.2. Nguồn tài chính trong cộng đồng 
6.3. Ứng dụng khoa học – kỹ thuật  
6.4. Phương án quản lý rủi ro 
6.5. Khả năng nhân rộng 

3.2. Đánh giá sự phù hợp của bộ tiêu chí 

Bảng câu hỏi các tiêu chí, chỉ số đánh giá hiệu quả của các mô hình kinh tế thích ứng với 
biến đổi khí hậu tham khảo ý kiến chuyên gia bao gồm 6 nhóm tiêu chí chính và 35 chỉ số. 
Các chuyên gia được yêu cầu đánh giá mức độ đồng thuận với bộ chỉ số và chỉ tiêu đưa ra. 
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Mức độ đồng thuận được sắp xếp từ 1–5 như sau: (1) rất không liên quan; (2) không liên quan; 
(3) có ít liên quan; (4) liên quan và (5) rất liên quan [15].  

 Xác định chuyên gia tham vấn 
Số lượng chuyên gia được lựa chọn để tham vấn trong áp dụng phương pháp Delphi là 15 

chuyên gia, trong đó 5 chuyên gia trong lĩnh vực kinh tế, 4 chuyên gia lĩnh vực biến đổi khí 
hậu và môi trường, và 6 chuyên gia tới từ các tỉnh có mô hình thích ứng với BĐKH được 
đánh giá. Các chuyên gia được lựa chọn có chuyên môn, kiến thức sâu rộng liên quan đến lĩnh 
vực biến đổi khí hậu, và các mô hình thích ứng với BĐKH tại các tỉnh. Tên các chuyên gia 
được thay bằng mã theo nguyên tắc ẩn danh. 

 Tham vấn chuyên gia 
Các chuyên gia thực hiện đánh giá mức độ đồng thuận với bộ chỉ tiêu, chỉ số được đề 

xuất thông qua hai vòng tham vấn.  
 Phân tích và đánh giá kết quả tham vấn chuyên gia 
Kết quả tham vấn vòng 1, không có chỉ tiêu hay chỉ số đánh giá hiệu quả của các mô hình 

kinh tế thích ứng với biến đổi khí hậu được đưa ra tham vấn nào bị loại. 27/35 tiêu chí, chỉ 
tiêu thỏa mãn điều kiện đầu tiên trong nguyên tắc KAMET (có giá trị trung bình ≥ 3,5; Độ 
lệch trung vị ≤ 0,5 và Phương sai < 15% [15]), có nghĩa là chúng đạt được sự đồng thuận cao 
từ các chuyên gia và được chấp nhận mà không cần phải tham vấn thêm. 8/35 chỉ số chưa 
thực sự đạt được sự đồng thuận cao, cần phải tổ chức tham vấn thêm vòng 2. Các chỉ số này 
chưa đạt được sự đồng thuận cao là do nguyên nhân chính: (1) nhiều chuyên gia lưỡng lự, 
thay đổi ý kiến dẫn đến phương sai có giá trị lớn từ 75% trở lên; và (2) mức điểm được chấm 
ở khoảng rộng, nên dẫn tới độ lệch phương vị lớn hơn 15%. 

Bảng 5. Kết quả đánh giá vòng 1 tham khảo ý kiến chuyên gia nhằm xây dựng bộ chỉ số. 

Nhóm 
chỉ số 

Chỉ số 
Vòng 
tham 
vấn 

Kết quả 
đánh giá 
của các 

chuyên gia 

Độ 
lệch tứ 
phân 

vị 

Phương 
sai (%) 

Đánh 
giá 

KT 
KT1 Quy mô nhu cầu của thị trường đối với 

loại hình sản xuất 
0: Không 
1: Huyện/Tỉnh 
3: Vùng/Quốc gia 
5: Thế giới 

Vòng 1 4,33 0,50 0 Chấp 
nhận 

KT2 Mức độ nắm bắt thị trường của các hộ gia 
đình đối với mô hình sản xuất này 
0: Không  
1: Thấp  
2: Trung bình 
3: Cao 

Vòng 1 4,11 0,00 11 Chấp 
nhận 

KT3 Rào cản trong quá trình tiếp cận thị trường 
1: Cao 
2: Thấp 
3: Trung bình 
4: Không có rào cản 

Vòng 1 3,89 0,75 0 Vòng 2 

KT4 Mức độ sẵn có của nguồn nguyên vật liệu 
đầu vào trên phạm vi cấp tỉnh 
1: Không có 
2: Đáp ứng được <25% 
3: Đáp ứng được 26–50% 
4: Đáp ứng được 51–75% 
5: Đáp ứng được 76–100% 

Vòng 1 4,33 0,50 0 Chấp 
nhận 
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Nhóm 
chỉ số 

Chỉ số 
Vòng 
tham 
vấn 

Kết quả 
đánh giá 
của các 

chuyên gia 

Độ 
lệch tứ 
phân 

vị 

Phương 
sai (%) 

Đánh 
giá 

KT5 Mức độ sẵn có của nguồn vốn đầu tư (chi 
phí chuyển đổi sang mô hình thích ứng với 
BĐKH) 
2: < 50% nguồn vốn sẵn có 
4: 51–75% nguồn vốn 
6: 76–100% nguồn vốn 

Vòng 1 4,22 0,50 0 Chấp 
nhận 

KT6 Khả năng tiếp cận vốn vay của các hộ gia 
đình 
0: Không có 
1: Tiếp cận ít 
2: Tiếp cận trung bình 
3: Tiếp cận cao 

Vòng 1 4,33 0,50 0 Chấp 
nhận 

KT7 Khả năng thu hồi vốn của mô hình khi 
triển khai 
2: > 5 năm 
4: 3–5 năm 
6: 1–3 năm 

Vòng 1 4,44 0,50 11 Chấp 
nhận 

KT8 Mức độ sẵn có của các hạ tầng thiết yếu 
phục vụ mô hình sản xuất 
0: Không  
1: Có 

Vòng 1 4,44 0,50 22 Vòng 2 

KT9 Năng suất của việc triển khai mô hình có 
đạt như kỳ vọng 
0: > 25% 
1: 25–50% 
3: 51–70% 
5: 71–100% 
7: >100% 

Vòng 1 4,11 0,25 0 Chấp 
nhận 

KT10 Chât lượng sản phẩm đầu ra có đạt yêu cầu 
0: <50%  
2: 51–75% 
4: 76–100% 
6: >100% 

Vòng 1 4,11 0,75 0 Vòng 2 

KT11 Khả năng tiêu thụ sản phẩm như mong 
muốn 
0: Kém 
2: Thấp 
4: Trung bình 
6: Cao 

Vòng 1 4,22 0,75 11 Vòng 2 

KT12 Mức độ sẵn có của năng lực kỹ thuật để 
triển khai mô hình kinh tế (kết hợp kiến 
thức bản địa và kiến thức khoa học) 
0: Thấp 
1: Trung bình 
2: Cao 

Vòng 1 4,22 0,50 0 Chấp 
nhận 

KT13 Khả năng đào tạo, nâng cao năng lực cần 
thiết 
0: Không  
1: Có 

Vòng 1 4,22 0,50 0 Chấp 
nhận 

TC 
TC1 Rào cản về quy định đối với việc triển khai 

mô hình kinh tế: 
Giấy phép triển khai 
Quy định an toàn kỹ thuật 
Quy định môi trường 
Chứng nhận sản phẩm 

Vòng 1 4,11 0,75 0 Vòng 2 
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Nhóm 
chỉ số 

Chỉ số 
Vòng 
tham 
vấn 

Kết quả 
đánh giá 
của các 

chuyên gia 

Độ 
lệch tứ 
phân 

vị 

Phương 
sai (%) 

Đánh 
giá 

Thuế 
1: Nhiều rào cản  
2: Ít rào cản 
3: Không có rào cản 

TC2 Hoạt động này có được hỗ trợ bởi Chính 
phủ hay tổ chức quốc tế 
0: Không  
1: Có 

Vòng 1 4,44 0,50 0 Chấp 
nhận 

TC3 Có bất kỳ tổ chức xã hội/cộng đồng trong 
phạm vi huyện/tỉnh hỗ trợ cho hoạt động 
này (nêu cụ thể) 
0: Không  
1: Có 

Vòng 1 4,44 0,50 11 Chấp 
nhận 

TC4 Có khả năng lồng ghép với các chương 
trình, dự án khác không 
0: Không  
1: Có 

Vòng 1 4,22 0,25 22 Vòng 2 

VH 
VH1 Mô hình có tạo ra nhiều cơ hội việc làm 

cho các hộ gia đình, và tăng số đối tượng 
lao động được hưởng lợi cho xã hội 
không? 
0: Không  
1: Có 

Vòng 1 4,67 0,50 0 Chấp 
nhận 

VH2 Mô hình này có ủng hộ sự tham gia của 
phụ nữ 
0: Không 
1: Có 

Vòng 1 4,11 0,25 0 Chấp 
nhận 

VH3 Mô hình này có ủng hộ sự tham gia của 
các nhóm dễ bị tổn thương 
0: Không  
1: Có 

Vòng 1 4,11 0,25 11 Chấp 
nhận 

TU 
TU1 Mô hình kinh tế này có khả năng thích ứng 

tốt với sự tác động nào tại địa phương (cho 
điểm vào 1 trong 4 nội dung thích hợp) 
Lũ 
Hạn hán 
Nước biển dâng 
Xâm nhập mặn 
2: thấp, 4: trung bình, 6: cao 

Vòng 1 4,44 0,50 0 Chấp 
nhận 

TU2 Mô hình này có khả năng điều chỉnh cơ 
cấu mùa vụ/giống con hoặc nguồn nguyên 
vật liệu thích ứng với BĐKH không? 
0: Không  
2: Trung bình 
4: Cao 

Vòng 1 4,44 0,50 0 Chấp 
nhận 

TU3 Mô hình này có thể tận dụng các cơ hội có 
lợi từ BĐKH không (thay đổi phương thức 
canh tác, ứng dụng khoa học kỹ thuật, v.v) 
0: Không  
2: Có 

Vòng 1 4,44 0,50 0 Chấp 
nhận 
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Nhóm 
chỉ số 

Chỉ số 
Vòng 
tham 
vấn 

Kết quả 
đánh giá 
của các 

chuyên gia 

Độ 
lệch tứ 
phân 

vị 

Phương 
sai (%) 

Đánh 
giá 

TU4 Mô hình kinh tế này có giảm lượng khí 
thải nhà kính vào khí quyển không 
0: Tăng 
2: Không thay đổi 
4: Giảm 

Vòng 1 4,44 0,50 0 Chấp 
nhận 

BV 
BV1 Mức độ tương thích của mô hình với việc 

sử dụng bền vững tài nguyên thiên nhiên 
của địa phương  
1: Thấp  
2: Trung bình  
3: Cao 

Vòng 1 4,33 0,50 11 Chấp 
nhận 

BV2 Mô hình này có hướng đến tiết kiệm và sử 
dụng hiệu quả nguồn năng lượng hiện có 
không/có giảm mức năng lượng sử dụng? 
0: Tăng sử dụng năng lượng 
1: Không thay đổi 
2: Giảm sử dụng năng lượng 

Vòng 1 4,22 0,50 22 Vòng 2 

BV3 Mô hình này có tăng sử dụng nguồn năng 
lượng tái tạo không 
0: Không  
1: Có 

Vòng 1 4,22 0,75 0 Vòng 2 

BV4 Mô hình này có giảm thiểu lượng chất thải 
ra môi trường đất và nước không 
0: Tăng 
1: Không 
2: Giảm 

Vòng 1 4,00 0,00 0 Chấp 
nhận 

BV5 Mô hình này có tăng khả năng tái sử dụng 
chất thải và tái chế không 
0: Không  
1: Có 

Vòng 1 4,00 0,00 11 Chấp 
nhận 

BV6 Mô hình có đủ linh hoạt để phù hợp với 
những thay đổi của hệ sinh thái hiện nay 
(thay đổi các loài sâu hại mới, giống cây 
trồng/vật nuôi, v.v)?  
0: Không  
1: Có 

Vòng 1 4,56 0,50 0 Chấp 
nhận 

QL 
QL1 Huy động được các nguồn lực để thực hiện 

0: Không  
1: Có 

Vòng 1 4,67 0,50 0 Chấp 
nhận 

QL2 Có nguồn tài chính vi mô trong cộng 
đồng/Quỹ tín dụng cộng đồng 
0: Không  
1: Có 

Vòng 1 4,44 0,50 0 Chấp 
nhận 

QL3 Quy trình thực hiện và ứng dụng khoa học 
– kỹ thuật đơn giản và dễ áp dụng 
0: Không  
3: Có 

Vòng 1 4,22 0,25 0 Chấp 
nhận 

QL4 Có lường trước rủi ro, thách thức tiềm tàng 
và có phương án quản lý rủi ro (rủi ro khí 
hậu, chính sách, nguồn lực hoặc thị 
trường, v.v) không? 
0: Không  
2: Có 

Vòng 1 4,33 0,50 11 Chấp 
nhận 
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Nhóm 
chỉ số 

Chỉ số 
Vòng 
tham 
vấn 

Kết quả 
đánh giá 
của các 

chuyên gia 

Độ 
lệch tứ 
phân 

vị 

Phương 
sai (%) 

Đánh 
giá 

QL5 Có khả năng nhân rộng ra các địa phương 
với điều kiện tương tự 
0: Không  
3: Có 

Vòng 1 4,11 0,25 0 Chấp 
nhận 

Tại vòng tham vấn thứ hai, 8/35 chỉ tiêu, chỉ số này chưa đạt được sự đồng thuận ở vòng 
1 đã thỏa mãn điều kiện đầu tiên trong nguyên tắc KAMET [15], đạt được sự đồng thuận từ 
các chuyên gia, hay được chấp nhận mà không cần phải tham vấn thêm vòng 3.  

Bảng 6. Kết quả đánh giá vòng 2 (dành cho 8 chỉ tiêu).

Nhóm 
chỉ số 

Chỉ số 
Vòng 
tham 
vấn 

Kết quả 
đánh giá 
của các 

chuyên gia 

Độ 
lệch tứ 
phân 

vị 

Phương 
sai (%) 

Đánh 
giá 

KT 
KT3 Rào cản trong quá trình tiếp cận thị trường 

1: Cao 
2: Thấp 
3: Trung bình 
4: Không có rào cản 

Vòng 2 4,11 0,25 0 Chấp 
nhận 

KT8  Mức độ sẵn có của các hạ tầng thiết yếu 
phục vụ mô hình sản xuất 
0: Không  
1: Có 

Vòng 2 4,44 0,50 0 Chấp 
nhận 

KT10 Chât lượng sản phẩm đầu ra có đạt yêu cầu 
0: <50%  
2: 51–75% 
4: 76–100% 
6: >100% 

Vòng 2 4,22 0,50 0 Chấp 
nhận 

KT11 Khả năng tiêu thụ sản phẩm như mong 
muốn 
0: Kém 
2: Thấp 
4: Trung bình 
6: Cao 

Vòng 2 4,33 0,50 0 Chấp 
nhận 

TC 
TC1 Rào cản về quy định đối với việc triển khai 

mô hình kinh tế: 
Giấy phép triển khai 
Quy định an toàn kỹ thuật 
Quy định môi trường 
Chứng nhận sản phẩm 
Thuế 
1: Nhiều rào cản  
2: Ít rào cản 
3: Không có rào cản 

Vòng 2 4,22 0,50 0 Chấp 
nhận 

TC4 Có khả năng lồng ghép với các chương 
trình, dự án khác không 
0: Không  
1: Có 

Vòng 2 4,22 0,25 0 Chấp 
nhận 

BV 
BV2 Mô hình này có hướng đến tiết kiệm và sử 

dụng hiệu quả nguồn năng lượng hiện có 
không/có giảm mức năng lượng sử dụng? 
0: Tăng sử dụng năng lượng 
1: Không thay đổi 

Vòng 2 4,22 0,50 0 Chấp 
nhận 
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Nhóm 
chỉ số 

Chỉ số 
Vòng 
tham 
vấn 

Kết quả 
đánh giá 
của các 

chuyên gia 

Độ 
lệch tứ 
phân 

vị 

Phương 
sai (%) 

Đánh 
giá 

2: Giảm sử dụng năng lượng 
BV3 Mô hình này có tăng sử dụng nguồn năng 

lượng tái tạo không 
0: Không  
1: Có 

Vòng 2 4,44 0,50 0 Chấp 
nhận 

Như vậy, sau 2 vòng tham vấn ý kiến chuyên gia, 35 chỉ tiêu thuộc 6 tiêu chí đánh giá 
hiệu quả của các mô hình kinh tế thích ứng với BĐKH đã đạt được sự chấp thuận và đồng 
thuận từ quan điểm của các chuyên gia. Bộ chỉ tiêu, chỉ số này hoàn toàn có đủ độ tin cậy để 
thực hiện đánh giá hiệu quả của các mô hình kinh tế thích ứng với BĐKH trong vùng ĐBSCL. 

4. Kết luận 

Xây dựng bộ tiêu chí đánh giá tính hiệu quả của các mô hình kinh tế cho vùng ĐBSCL có 
ý nghĩa nhằm đánh giá tính hiệu quả các mô hình kinh tế thích ứng triển khai tại các địa 
phương; xác định xem một mô hình sinh kế có phải là thích ứng với BĐKH hay không hay 
chỉ là các mô hình can thiệp sinh kế thông thường khác; và là cơ sở hỗ trợ cho việc giám sát 
và đánh giá tính hiệu quả kinh tế và khả năng thích ứng của mô hình. Nghiên cứu đã tiến hành 
xây dựng được bộ tiêu chí gồm 6 nhóm tiêu chí chính và 25 chỉ số tương ứng nhằm đánh giá 
hiệu quả của các mô hình kinh tế thích ứng với BĐKH về các phương diện như, khả năng 
thích ứng với biến đổi khí hậu, giảm nhẹ phát thải nhà kính và đảm bảo tính hiệu quả và bền 
vững đối với môi trường, kinh tế và xã hội. Trong 6 nhóm tiêu chí, tiêu chí về hiệu quả kinh tế 
và tiêu chí về mục tiêu thích ứng với BĐKH là những mục tiêu quan trọng nhất. 

Để xây dựng một bộ tiêu chí đánh giá được các mô hình kinh tế thích ứng với BĐKH ở 
quy mô cấp huyện và xã, nhất thiết cần phải được thiết lập và xem xét một cách tổng thể, toàn 
diện bối cảnh cụ thể của địa phương dựa trên cơ sở tham khảo và kế thừa các nghiên cứu 
trước đây của các cơ quan, tổ chức trong và ngoài nước về các tiêu chí đánh giá hiệu quả mô 
hình kinh tế thích ứng với BĐKH trên phạm vi cấp huyện; đồng thời kết hợp phương pháp 
FDG với các buổi thảo luận nhóm tập trung và phương pháp Delphi gồm các chuyên gia có 
chuyên môn sâu và kinh nghiệm về lĩnh vực nghiên cứu. Trong tương lai, các tiêu chí này sẽ 
là cơ sở thực tiễn quan trọng cho các nhà hoạch định chính sách cũng như người dân trong 
việc ra quyết định về đầu tư triển khai, nhân rộng mô hình phù hợp và đạt hiệu quả cao. 

Đóng góp của tác giả: Xây dựng ý tưởng nghiên cứu: Đ.N.Đ., N.V.T., L.N.C.; Lựa chọn 
phương pháp nghiên cứu: Đ.N.Đ., N.V.T., L.N.C., L.V.Q., P.T.Q.; Xử lý số liệu: Đ.N.Đ., 
L.N.C., L.V.Q., P.T.Q.; Viết bản thảo bài báo: Đ.N.Đ., N.V.T., L.N.C., L.V.Q., P.T.Q.; Chỉnh 
sửa bài báo: Đ.N.Đ., N.V.T., L.N.C., L.V.Q., P.T.Q., P.V.S. 

Lời cảm ơn: Nhóm nghiên cứu xin chân thành cảm ơn sự hỗ trợ của đề tài khoa học “Nghiên 
cứu cơ sở khoa học xây dựng bộ tiêu chí đánh giá hiệu quả các mô hình kinh tế cấp huyện 
thích ứng với biến đổi khí hậu vùng đồng bằng sông Cửu Long, thí điểm tại một huyện điển 
hình”, mã số: TNMT.2017.05.22 trong việc thực hiện và công bố nghiên cứu này. 

Lời cam đoan: Tập thể tác giả cam đoan bài báo này là công trình nghiên cứu của tập thể tác 
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Abstract: The Mekong Delta has suffered great impacts from climate change such as sea 
level rise, saltwater intrusion, erosion and flooding, which bring a great threat to agricultural 
development, national food security and cause great damage to regional socio–economic 
development. In recent years, many new district–level economic models have been formed 
and deployed in a number of areas of the Mekong Delta, such as Rice–Fish system model, 
Elephant grass model to raise cows and goats, and gradually bring certain economic benefits. 
The implementation and replication of economic models could be deployed in other regions 
through the in–depth assessments of economic efficiency and climate change adaptation. 
Currently, there are separate sets of criteria for evaluating economic efficiency, or 
effectiveness of climate change adaptation. However, there is no set of criteria for evaluating 
both economic and climate change adaptation at district and commune scales. Therefore, this 
study was conducted to develop a set of criteria to evaluate the efficiency of climate change 
adaptation economic models. The approaches employed were inheritance method, systematic 
analysis, focus discussion group, Delphi and expert, officials, household interviews. The set 
of criteria is proposed with 6 main groups of criteria and 25 corresponding indicators in 
terms of climate change adaptation, greenhouse gas emission reduction and ensuring 
efficiency and sustainability to the environment, economy and society. 

Keywords: Set of criteria; Economic models; Climate change adaptation. 

 


