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TÓM TẮT 

Biến đổi khí hậu (BĐKH) cùng những ảnh hưởng tiêu cực của nó đã và đang diễn ra ngày càng phức tạp, nhất 

là đối với cộng đồng dân cư ven biển. Thái Bình là tỉnh ven biển thuộc đồng bằng sông Hồng, nơi phải hứng chịu 

trực tiếp những tác động bất lợi từ thiên nhiên, ảnh hưởng sâu sắc đến sinh kế của người dân sống ở ven biển. 

Nghiên cứu tập trung giải quyết ba vấn đề chính: (i) Thực trạng sinh kế của người dân ven biển Thái Bình trong bối 

cảnh BĐKH; (ii) Yếu tố ảnh hưởng đến sinh kế ven biển tỉnh Thái Bình; (iii) Giải pháp cải thiện sinh kế của người dân 

ven biển trong bối cảnh BĐKH. Bằng việc sử dụng phương pháp phân tích thống kê mô tả, thống kê so sánh, nghiên 

cứu đã chỉ ra thực trạng sinh kế của các hộ dân ven biển trong bối cảnh BKH, phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến 

sinh kế ven biển tỉnh Thái Bình, từ đó đề xuất giải pháp cải thiện sinh kế của người dân ven biển nhằm thích ứng  

với BĐKH.  

Từ khóa: Sinh kế, ven biển, biến đổi khí hậu, tổn thương, thích ứng, Thái Bình. 

Livelihood of Coastal Households in Thai Binh Province under the Context  
of Climate Change: Current Status and Solutions 

ABSTRACT 

Climate change, along with its negative effects, has taken place complicatedly; especially for coastal 

communities. Thai Binh is a coastal province located in Red river delta where has been directly affected by adverse 

impacts of nature. This study focuses on three core issues: (i) Situation of livelihood coastal households in coastal 

areas of Thai Binh province in the context of climate change; (ii) Factors affecting coastal livelihoods in Thai Binh 

province; (iii) Solutions to improve the livelihoods of coastal households in the context of climate change. By using 

descriptive statistic analysis, comparative statistics, the study has shown the current situation of livelihoods of coastal 

households in the context of climate change, analyzing the factors affecting coastal livelihoods of Thai Binh province, 

since then proposed solutions to improve the livelihoods of coastal people to adapt to climate change. 

Keywords: Livelihood, coastal areas, climate change vulnerability, adaptation, Thai Binh. 

 

1. ĐẶT VẤN ĐỀ 

Vùng ven biển là khu vực phát triển nëng 

động, nhþng đồng thời cüng là nơi chðu nhiều 

tác động tÿ tự nhiên, đặc biệt là biến đổi khí 

hêu trong những nëm gæn đåy. Ngay câ khi 

không phâi đối mặt với biến đổi khí hêu, vùng 

ven biển đã phâi đối mặt với những áp lực liên 

quan đến gia tëng dån số, ô nhiễm môi trþờng 

và cän kiệt tài nguyên. Biến đổi khí hêu với các 

biểu hiện thời tiết bçt thþờng sẽ làm træm trọng 

hơn những vçn đề hiện täi cûa khu vực ven biển 

theo những cách khác nhau (CCSP, 2009), sinh 

kế cûa ngþời dân ven biển dựa vào nguồn tài 

nguyên nhäy câm với thời tiết, do đò cüng bð 

ânh hþởng nghiêm trọng. 

Thái Bình có mêt độ dân số đông, têp trung 

phæn lớn ở khu vực đồng bìng ven biển - nơi 

chiến lþợc sinh kế cûa ngþời dân chû yếu dựa 

vào các nguồn tài nguyên nhäy câm cao với dao 

động thời tiết, điển hình là nuôi trồng và đánh 

bít thûy hâi sân (Sở NN & PTNT Thái Bình, 
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2018). Theo thống kê, các biểu hiện thời tiết bçt 

thþờng diễn ra với tæn suçt nhiều hơn ở ven 

biển Thái Bình trong những nëm gæn đåy. Cý 

thể, độ mặn tëng såu vào các cửa sông tÿ 15-20 

km; mực nþớc biển tëng khoâng 2,9 mm/nëm ở 

giai đoän 1993-2010; bão và áp thçp nhiệt đới 

tëng giâm thçt thþờng, giai đoän 1996-2004, số 

lþợng các cơn bão và áp thçp nhiệt đới đổ bộ vào 

Thái Bình có xu hþớng giâm dæn, nhþng läi có 

dçu hiệu tëng trở läi trong giai đoän 2004-2016 

(Cýc Thống kê tînh Thái Bình, 2018). 

Có nhiều yếu tố ânh hþởng đến chiến lþợc 

sinh kế. Dþới lëng kính phån tích sinh kế 

nhþng biến đổi khí hêu có thể đþợc nhìn nhên 

nhþ yếu tố chû yếu gây ra tổn häi đến chiến lþợc 

sinh kế ven biển, qua quá trình chuyển đổi điều 

kiện khí hêu quen thuộc theo mùa. Thực tế cho 

thçy, cộng đồng ven biển Thái Bình đã phâi đối 

mặt với tác động cûa biến đổi khí hêu, điển hình 

nhþ lü lýt bçt thþờng ngày càng tëng, các cơn 

bão phá hûy tài sân và ânh hþởng tới nhiều 

hoät động sinh kế (Carew-Reid, 2007). 

Trþớc thực träng đò, một số câu hói đặt ra 

là: (i) Thực träng sinh kế cûa ngþời dân ven 

biển Thái Bình trong bối cânh BĐKH nhþ thế 

nào? (ii) Những yếu tố nào ânh hþởng đến chiến 

lþợc sinh kế cûa ngþời dân ven biển? và (iii) Cæn 

có giâi pháp gì để câi thiện chiến lþợc sinh kế 

cûa ngþời dân ven biển để tëng thu nhêp, giâm 

thiểu rûi ro, giâm thiểu phý thuộc vào tài 

nguyên thiên nhiên?  

2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

Khung phân tích thể hiện chiến lþợc sinh 

kế cûa ngþời dân ven biển đþợc đặt trong bối 

cânh môi trþờng tổn thþơng, đặc biệt nhçn 

mänh tổn thþơng do rûi ro thời tiết (biến đổi khí 

hêu), có tác động đến tổng thể các yếu tố bên 

trong nhþ: Nguồn lực sinh kế; thể chế, chính 

sách; xu hþớng và tính mùa vý. 

Nghiên cứu sử dýng kết hợp phþơng pháp 

phån tích đðnh tính và phån tích đðnh lþợng để 

xem xét chiến lþợc sinh kế cûa các hộ dân ven 

biển ở hai huyện Tiền Hâi và Thái Thuỵ cûa tînh 

Thái Bình trong bối cânh BĐKH. Số liệu thứ cçp 

đþợc thu thêp thông qua các nguồn tài liệu đã 

đþợc công bố trong và ngoài nþớc có liên quan 

đến nội dung nghiên cứu. Số liệu sơ cçp đþợc thu 

thêp thông qua một số kênh: (i) Quan sát thôn 

bân, (ii) Thâo luên nhóm; (iii) Phóng vçn 10 cán 

bộ cçp huyện, xã, thôn; (iv) Điều tra 240 hộ dân 

chia theo các nguồn lực và hoät động sinh kế 

khác nhau, cý thể hoá qua công thức và bâng 1. 

  

Sơ đồ 1. Khung phân tích sinh kế ven biển trong bối cảnh biến đổi khí hậu 
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Bảng 1. Cơ cấu chọn mẫu điều tra 

Xã Số hộ Tỉ lệ Số mẫu chọn 

Thái Thụy    

Thái Đô 1830 19,98 44 

Thụy Trường 2381 25,98 60 

Tiền Hải    

Đông Minh 2946 32,14 79 

Nam Thịnh 2007 21,90 57 

Tổng 9164 100,0 240 

Nguồn: Cục Thống kê tỉnh Thái Bình (2018). 

Dung lþợng méu đþợc xác đðnh theo công 

thức cûa Slovin (1960), trích trong Altares 

(2003) nhþ sau:  

n =  
N 

1+ Ne2 

Trong đò, 

n: Dung lþợng méu đþợc chọn  

N: Quy mô dân số cûa đða bàn nghiên cứu  

e: Sai số 

Với quy mô các hộ dân ven biển täi bốn xã 

nghiên cứu là 9.164, sai số cho phép trong 

khoâng 5-7%, áp dýng công thức tính cûa Slovin 

(1960), dung lþợng méu cæn khâo sát là n = 240. 

Phþơng pháp thống kê mô tâ và thống kê so 

sánh là hai phþơng pháp chû yếu đþợc sử dýng 

phân tích số liệu bên cänh phþơng pháp phån 

tích sinh kế, phân tích tình huống và nghiên 

cứu trþờng hợp. 

3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 

3.1. Thực trạng sinh kế ven biển Thái Bình 

trong bối cảnh biến đổi khí hậu  

3.1.1. Khái quát biển đổi khí hậu vùng ven 

biển Thái Bình  

Thái Bình là tînh ven biển thuộc khu vực 

đồng bìng sông Hồng, nìm trong vùng diễn biến 

phức täp cûa biến đổi khí hêu với các biểu hiện 

thời tiết bçt thþờng nhþ bão lü, thay đổi lþợng 

mþa và nþớc biển dâng. Hiện tþợng thời tiết bçt 

thþờng điển hình ở vùng ven biển Thái Bình là 

bão và áp thçp nhiệt đới xây ra thþờng xuyên 

hơn vào những nëm gæn đåy. Giai đoän 1996-

2004, số lþợng các trên bão và áp thçp nhiệt đới 

ở ven biển Thái Bình cò xu hþớng giâm, sau đò 

tëng läi vào giai đoän 2004-2010. Thông 

thþờng, bão đổ bộ tÿ tháng 7 đến tháng 9, 

thþờng xuyên nhçt vào tháng 8 (32,5%), tháng 9 

(25%), tháng 7 (22,5%). 

Gæn đåy, bão và áp thçp nhiệt đới xây ra 

thþờng xuyên hơn và kéo dài hơn, cþờng độ mänh 

hơn. Điển hình, nëm 2012 cò trên bão số 1 xây ra 

vào tháng 3, trên bão số 8 đổ bộ vào cuối tháng 

10. Hơn nữa, nëm 2013 theo thống kê, có 14 trên 

bão thay vì 5-6 trên nhþ trþớc. Cþờng độ cûa các 

trên bão cüng cò xu hþớng tëng hơn trþớc mặc dù 

cơ sở hä tæng đþợc kiên cố hoá và hoàn thiện hơn 

rçt nhiều. Bão Haiyan mänh cçp 14 xây ra vào 

ngày 10 tháng 11 nëm 2013 là minh chứng điển 

hình cho diễn biến bçt thþờng này. 

3.1.2. Thực trạng sinh kế của người dân 

ven biển Thái Bình  

a. Thực trạng các hoạt động sinh kế ven biển  

Thái Bình cò đặc trþng điều kiện tự nhiên 

và nguồn lợi tự nhiên ven biển đa däng: cò đê 

sông, đê biển, bãi triều, rÿng ngêp mặn… nên 

ngoài sinh kế truyền thống trồng trọt, chën và 

nuôi trồng thuỷ sân nþớc ngọt, vùng ven biển 

cñn cò NTTS nþớc lợ, NTTS nþớc mặn ngoài bãi 

triều; đánh bít; khai thác tự nhiên trong rÿng 

ngêp mặn. 
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Bảng 2. Thực trạng hoạt động sinh kế của các hộ dân ven biển  

Hoạt động sinh kế 
Thái Thuỵ (n = 104) Tiền Hải (n = 136) Chung (n = 240) 

Số lượng Cơ cấu (%) Số lượng Cơ cấu (%) Số lượng Cơ cấu (%) 

Trồng trọt 83 79,81 88 64,71 171 71,25 

Chăn nuôi 45 43,27 48 35,29 93 38,75 

NTTS 60 57,69 84 61,76 144 60,00 

Đánh bắt 13 12,50 13 9,56 26 10,83 

Làm thuê NN 27 25,96 19 13,97 46 19,17 

Phi NN 55 52,88 98 72,06 153 63,75 

 

Sơ đồ 2. Chiến lược sinh kế phân theo mức độ phụ thuộc vào tài nguyên thiên nhiên 

Một cách tổng quan, các hộ dân ven biển 

tînh Thái Bình tham gia vào hoät động trồng trọt 

nhiều nhçt bên cänh các hoät động sinh kế dựa 

vào tài nguyên ven biển khác nhþ nuôi trồng 

thuỷ sân, đánh bít. Điều thú vð là tî lệ tham gia 

hoät động phi nông nghiệp khá cao (chî sau trồng 

trọt), chî đứng thứ hai sau trồng trọt, nhiều hơn 

câ hoät động NTTS. Đánh bít là hoät động sinh 

kế ít phổ biến nhçt ở vùng nghiên cứu, chî cò hơn 

10% hộ dân trong tổng số 240 hộ khâo sát tham 

gia; tiếp đò là hoät động làm thuê trong nông 

nghiệp và hoät động chën nuôi. 

b. Thực trạng chiến lược sinh kế ven biển  

Theo cách phân chia phổ biến nhçt cûa 

Alemu (2012), Ellis (2010), Soltani & cs. (2012) 

dựa trên tiêu chí thu nhêp thì sinh kế dựa hoàn 

toàn vào tài nguyên thiên nhiên ở vùng ven biển 

Thái Bình chiếm tới 76,67%, bao gồm chiến lþợc 

sinh kế dựa vào trồng trọt và chën nuôi, NTTS, 

đánh bít, khai thác tự nhiên. Sinh kế không 

hoặc ít dựa vào tài nguyên thiên nhiên nhþ làm 

thuê trong nông nghiệp, phi nông nghiệp chiếm 

23,33%. Cơ cçu chiến lþợc sinh kế nhþ hiện nay 

phù hợp với điều kiện nguồn lợi tự nhiên ven 

biển khá đa däng, tuy nhiên cüng tiềm èn nhiều 

rûi ro trong bối cânh biến đổi khí hêu, ô nhiễm 

môi trþờng và khai thác quá mức nguồn tài 

nguyên thiên nhiên.  

Trong nhóm chiến lþợc sinh kế phý thuộc 

hoàn toàn vào tài nguyên thiên nhiên, sinh kế 

dựa vào NTTS chiếm tới hơn 50% trong số các 

sinh kế khâo sát ở vùng ven biển, tiếp đến là 

sinh kế phi nông nghiệp, trồng trọt và chën 

nuôi, đánh bít.  

Mặc dù có tới 19,17% số hộ tham gia vào 

hoät động làm thuê trong nông nghiệp nhþng 

chiến lþợc sinh kế này läi ở mức thçp (3,75%). Sở 

dï nhþ vêy là do các hộ coi làm thuê mùa vý là 

hoät động täo thu nhêp tëng thêm vào lúc nông 

nhàn. Tþơng tự nhþ vêy, khai thác tự nhiên là 

hoät động sinh kế truyền thống, diễn ra thþờng 

xuyên nhþng chî là hoät động sinh kế hỗ trợ cho 

chiến lþợc sinh kế khác. Chî có 0,83% số hộ đþợc 

khâo sát coi khai thác tự nhiên là chiến lþợc sinh 

kế đem läi nguồn thu nhêp chính cho hộ. 

0,77% 

0,23% 

Sinh kế dựa vào tài nguyên Sinh kế không/ít dựa vào tài nguyên 
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 Bảng 3. Kết quả sinh kế của các hộ dân ven biển  

Hoạt động tạo thu nhập Kết quả Nguyên nhân 

Nông nghiệp 
(trồng trọt, chăn nuôi) 

- Tăng 

- Giảm 

- Năng suất tăng (một số ít hộ) 

- Năng suất cây trồng giảm do sâu bệnh và bão 

NTTS trong đầm/ao - Tăng 

- Giảm 

- Rất ít hộ nuôi có thu nhập tăng (các hộ bán kịp vụ) 

- Do rét đậm nên tôm, cá bị chết nhiều, tỉ lệ sống không cao nên sản lượng và thu nhập 
giảm 

NTTS ngoài bãi triều - Giảm - Do ô nhiễm môi trường, chất lượng nguồn nước nuôi không đảm bảo, nuôi tôm sú thất 
thu trong 2 năm gần đây. 

Khai thác   

Khai thác tự nhiên - Giảm - Do ô nhiễm môi trường, rác thải sinh hoạt và sản xuất nên sản lượng thuỷ hải sản giảm 

- Do hoạt động NTTS ven/trong rừng ngập mặn làm cho sản lượng thuỷ hải sản giảm 

- Do khai thác nhiều/quá mức 

Khai thác ven/gần bờ 
không dùng động cơ/có 
dùng động cơ 

- Giảm - Do ô nhiễm môi trường 

- Do hoạt động nuôi ngao lấn biển/vùng khai thác tự do trước đây của ngư dân 

- Do biển động, thuỷ triều lên xuống không theo quy luật nên ảnh hưởng đến hoạt động 
đánh bắt. 

Bảng 4. Lựa chọn thay đổi sinh kế trong bối cảnh biến đổi khí hậu (ĐVT: %) 

Lựa chọn sinh kế 
Thái Thuỵ (n = 104) Tiền Hải (n = 104) Chung (n = 240) 

Hiện tại 5 năm tới Hiện tại 5 năm tới Hiện tại 5 năm tới 

Trồng trọt và chăn nuôi 37,5 30,8 30,1 19,9 33,3 24,6 

NTTS 51,9 50,0 54,4 51,5 53,3 50,8 

Đánh bắt 10,6 10,6 8,1 6,6 9,2 8,3 

Làm thuê NN 0,0 1,0 0,7 2,9 0,4 2,1 

Phi NN 0,0 7,7 6,6 19,1 3,8 14,2 

Tổng 100 100 100 100 100 100 

 

c. Kết quả sinh kế  

Kết quâ sinh kế là đæu ra cûa chiến lþợc 

sinh kế, là một trong các yếu tố quan trọng nhçt 

mà các hộ hþớng tới khi lựa chọn các chiến lþợc 

sinh kế khác nhau. Với nguồn lực hiện có, trong 

bối cânh môi trþờng, thể chế nhçt đðnh, các hộ 

dân ven biển Thái Bình đã lựa chọn thực hiện 

chiến lþợc sinh kế và đät đþợc các kết quâ sau. 

Nhìn chung, kết quâ sinh kế dựa vào tài 

nguyên ven biển cò xu hþớng giâm do các hoät 

động sinh kế bð ânh hþởng cûa dao động thời 

tiết bçt thþờng, ô nhiễm môi trþờng và khai 

thác quá mức. 

3.1.3. Sinh kế trong bối cảnh biến đổi  

khí hậu  

Trong bối cânh BĐKH, các hộ dân ven biển 

có nhiều lựa chọn khác nhau dựa trên nguồn 

lực, bối cânh và xu hþớng môi trþờng thay đổi 

trong ngín hän, trung hän và dài hän.  

a. Trong dài hạn 

Trong dài hän, cý thể trong 5 nëm tới, các 

hộ lựa chọn thay đổi chiến lþợc theo hþớng giâm 

dæn sinh kế phý thuộc vào tự nhiên nhþ trồng 

trọt, chën nuôi, NTTS, đánh bít, thay vào đò là 

sự tëng lên cûa sinh kế không hoặc ít dựa vào 

tài nguyên thiên nhiên ven biển nhþ làm thuê 

trong nông nghiệp và phi nông nghiệp. 

Đối với sinh kế dựa vào tài nguyên thiên 

nhiên, xu hþớng giâm sinh kế dựa vào trồng trọt 

và chën nuôi nhanh hơn so với hoät động đánh 

bít và NTTS. 

b. Trong ngắn và trung hạn 

Trong ngín và trung hän, các hộ không có 

xu hþớng thay đổi chiến lþợc sinh kế mà sẽ thay 
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theo hþớng câi hiện các hoät động sinh kế hiện 

täi để thích ứng với rûi ro do dao động thời tiết 

bçt thþờng. 

Kết quâ cho thçy, chî có 10,8% số hộ khâo 

sát lựa chọn thay đổi chiến lþợc sinh kế nhþng 

cò đến 98,3% số hộ điều chînh các hoät động 

sinh kế hiện täi để thích ứng với biến đổi khí 

hêu thông qua các biện pháp: thay đổi quy mô 

sân xuçt, thay đổi giống, thay đổi lðch thời vý, 

thay đổi mêt độ nuôi, thay đổi phþơng thức sân 

xuçt, câi täo ao đæm, đæu tþ thêm cho sân xuçt.  

- Thay đổi quy mô sân xuçt: Nhìn chung, 

các hộ cò xu hþớng thay đổi quy mô sân xuçt đối 

với các hoät động sinh kế phý thuộc hoàn toàn 

vào tài nguyên thiên nhiên theo hþớng giâm 

quy mô trong bối cânh rûi ro và tính không chíc 

chín tëng cao. Đặc biệt, đối với hoät động rûi ro 

càng nhiều thì tî lệ hộ lựa chọn thu hẹp quy mô 

càng lớn, bởi rûi ro về thời tiết trong NTTS 

thþờng dén đến mçt tríng. Mặc dù các hộ đánh 

bít cüng khá nhäy câm với dao động thời tiết 

bçt thþờng nhþng do ít co dãn với sự thay đổi 

nghề nghiệp nên xu hþớng thay đổi quy mô cûa 

các hộ này ít hơn. 

Bên cänh thay đổi quy mô sân xuçt, các hộ 

tiến hành thay đổi giống, lðch thời vý (gieo/nuôi 

trồng, thu hoäch) và phþơng thức sân xuçt 

nhìm thích nghi với sự thay đổi bçt thþờng cûa 

thời tiết. 

- Thay đổi giống: Đối với giống trồng trọt 

chuyển tÿ giống thuæn sang lúa chçt lþợng cao, 

ën ngon hơn và giá bán cao hơn. Một số cây vý 

đông nhþ thuốc lào, hành tói đæu ra không ổn 

đðnh, bð ép giá nên ngþời dân cò xu hþớng tìm 

các loäi cây trồng khác dễ tiêu thý hơn. Trong 

NTTS, xu hþớng thay đổi giống diễn ra đa däng 

hơn. Một số hộ chuyển tÿ nuôi tôm sú quâng 

canh sang nuôi cá vþợc, cá song và xen cá tráp 

để đa däng hoá vêt nuôi, giâm rûi ro. Một số 

khác chuyển tÿ nuôi ngao thþơng phèm sang 

nuôi ngao/don ngín ngày, thời gian nuôi ngín 

hơn nên thu hồi vốn nhanh hơn. 

  

Sơ đồ 3. Lựa chọn thay đổi hoạt động sinh kế trong bối cảnh biến đổi khí hậu (ĐVT: %) 

 Bảng 5. Thay đổi quy mô sản xuất trong bối cảnh BĐKH 

Thay đổi quy mô  
sản xuất 

Thái Thuỵ (n = 104) Tiền Hải (n = 136) Chung (n = 240) 

Số lượng Tỉ lệ (%) Số lượng Tỉ lệ (%) Số lượng Tỉ lệ (%) 

Quy mô trồng trọt  11 10,6 17 12,5 28 11,7 

Quy mô chăn nuôi  17 16,3 5 3,7 22 9,2 

Quy mô NTTS 21 20,2 28 20,6 49 20,4 

Quy mô đánh bắt  3 2,9 4 2,9 7 2,9 
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Sơ đồ 4. Thay đổi giống, lịch thời vụ và phương thức sản xuất của các hộ ven biển 

 - Thay đổi lịch mùa vụ: Do những nëm gæn 

đåy, dao động thời tiết xây ra bçt thþờng không 

theo quy luêt nên việc điều chînh lðch mùa vý là 

biện pháp cæn thiết nhìm thích ứng với rûi ro 

thời tiết. Thay đổi lðch mùa vý thể hiện qua lðch 

thâ/gieo trồng, thu hoäch sớm hoặc muộn hơn 

thông thþờng. Ví dý trong những nëm gæn đåy, 

ngþời dân ven biển täi vùng nghiên cứu có xu 

hþớng thâ ngao muộn hơn để tránh hiện tþợng 

níng nóng cực đoan dén tới ngao bð chết. Một số 

hộ NTTS thu hoäch sớm hơn để thu hồi vốn, 

tránh rûi ro do bão lü do các nëm trþớc không 

kðp thu hoäch, vào thời điểm bão lü bð ép giá, 

hoặc vêt nuôi bð bệnh không bán đþợc.  

- Thay đổi phương thức sản xuất: Xu hþớng 

cûa các hộ NTTS quy mô vÿa và nhó phổ biến 

hiện nay là thay đổi tÿ thâm canh sang quâng 

canh để hän chế rûi ro về thời tiết và thð trþờng 

do đæu tþ chi phí lớn, tốn nhiều công lao động. 

Bìng việc chuyển tÿ thâm canh sang quâng 

canh, các hộ tiết kiệm đþợc chi phí và thời gian 

để đi làm công việc phi nông nghiệp khác bớt rûi 

ro hơn. Tuy nhiên, xu hþớng này không phổ 

biến ở các hộ nuôi trồng quy mô lớn vì nhóm hộ 

này có thâm niên nuôi trồng låu nëm, nguồn 

nhân lực có kinh nghiệm. Hơn nữa, kết quâ hiệu 

quâ lớn đi đôi với rûi ro cao nên họ chçp nhên 

giữ phþơng thức nuôi hiện täi, không chuyển 

qua nuôi quâng canh.  

- Các hoạt động ứng phó khác: Bên cänh các 

hoät động thay đổi trong hoät động sinh kế để 

thích ứng với BĐKH, các hộ cñn cò xu hþớng giữ 

nguyên sinh kế hiện täi nhþng câi thiện chiến 

lþợc sinh kế bìng cách tìm công việc làm thêm.

  

Bảng 6. Các hoạt động ứng phó khác  

Cải thiện sinh kế 
Thái Thuỵ (n = 104) Tiền Hải (n = 136) Chung (n = 240) 

Số lượng Tỉ lệ (%) Số lượng Tỉ lệ (%) Số lượng Tỉ lệ (%) 

Làm các công việc như cũ  104 100,0 135 99,3 239 99,6 

Tìm thêm việc làm  66 63,5 48 35,3 114 47,5 

Tìm việc làm thuê trong NN 59 89,4 48 100,0 107 93,9 

Tìm việc làm phi NN gần nhà  63 95,5 60 125,0 123 107,9 

Tìm việc làm phi NN xa nhà  3 4,5 7 14,6 10 8,8 

Di cư  2 3,0 6 12,5 8 7,0 
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Bên cänh các công việc hiện täi, để câi thiện 

sinh kế, cò đến 47,5% các hộ khâo sát lựa chọn 

tìm việc làm thuê trong nông nghiệp, việc làm 

phi nông nghiệp gæn nhà và xa nhà, di cþ. 

3.2. Các yếu tố ảnh hưởng đến sinh kế  

ven biển  

3.2.1. Yếu tố tự nhiên  

Yếu tố tự nhiên liên quan đến đçt canh tác, 

nguồn nþớc phýc vý sân xuçt ânh hþởng đến 

sinh kế cûa các hộ dân ven biển theo những 

cách khác nhau. Đçt cho canh tác lúa ở khu vực 

trong đê đþợc bồi tý bởi hệ thống phù sa sông 

Hồng và sông Trà Lý bồi đíp hìng nëm, thích 

hợp cho trồng lúa và các loäi rau màu. Diện tích 

đçt ngêp nþớc trong đê biển phù hợp cho nuôi 

trồng thuỷ sân nþớc ngọt, diện tích bãi triều 

ngoài đê phù hợp với NTTS nþớc lợ và mặn. Tuy 

nhiên, diện tích mặt nþớc cho NTTS những nëm 

gæn đåy không đâm bâo cho NTTS do ô nhiễm 

tÿ nþớc thâi sinh hoät và tÿ các nhà máy chế 

biến nông sân và sân xuçt bột cá đổ trực tiếp ra 

cửa sông. Bên cänh đò, sự thay đổi lþợng mþa, 

số giờ níng thçt thþờng ânh hþởng đến biên độ 

dao động nhiệt độ nþớc cho NTTS, tëng nguy cơ 

nhiễm bệnh, có thể làm chết hàng loät trên các 

loäi vêt nuôi, ânh hþởng trực tiếp đến sinh kế 

dựa vào tài nguyên thiên nhiên cûa cộng đồng 

ngþời dân ven biển.  

3.2.2. Yếu tố thời tiết  

Nhþ đã phån tích hiện tþợng thời tiết bçt 

thþờng, đặc biệt là bão lü, diễn ra thþờng xuyên 

hơn ở vùng ven biển trong hai thêp kî trở läi đåy 

ânh hþởng nghiêm trọng đến nëng suçt cây 

trồng, vêt nuôi và sân lþợng đánh bít. Điển 

hình nhþ trên bão số 8 đổ bộ vào nëm 2012 gåy 

thiệt häi mçt tríng lên đến 70% đối với trồng 

trọt và 90% đối với NTTS vùng ven biển.  

3.2.3. Ảnh hưởng của tính mùa vụ  

Sinh kế vùng ven biển phæn lớn phý thuộc 

vào tự nhiên nên mang tính thời vý cao. Tính 

thời vý vÿa là điều kiện thuên lợi cho các hộ có 

thời gian nông nhàn kết hợp tìm việc làm thuê 

trong nông nghiệp và phi nông nghiệp để đa 

däng hoá sinh kế, vÿa là yếu tố trở ngäi đối với 

các hoät động sinh kế hiện täi trong bối cânh 

thời tiết diễn ra bçt thþờng nhþ hiện nay.  

3.2.4. Ảnh hưởng của nguồn lực con người  

Nguồn lực con ngþời, bao gồm số lþợng và 

chçt lþợng lao động, ânh hþởng đáng kể đến 

sinh kế hiện täi và sự lựa chọn sinh kế trong 

tþơng lai cûa các hộ dân ven biển. Trong bối 

cânh rûi ro khí hêu kết hợp với ô nhiễm môi 

trþờng và dðch bệnh, nëng suçt và thu nhêp 

trong nông nghiệp suy giâm, các hộ có thể lựa 

chọn đæu tþ thåm canh câi thiện sinh kế hoặc 

lựa chọn hoät động sinh kế khác không hoặc ít 

dựa vào tài nguyên nhäy câm với dao động thời 

tiết bçt thþờng, với điều kiện nguồn nhân lực 

cûa hộ đû đáp ứng câ về mặt số lþợng và chçt 

lþợng. Tuy nhiên, nếu nguồn nhân lực hän chế 

về mặt số lþợng và chçt lþợng (sức khoẻ, kinh 

nghiệm, kiến thức sân xuçt) thì việc câi thiện và 

chuyển đổi sinh kế là rçt khò khën.  

3.2.5. Ảnh hưởng của chính sách  

Thể chế, chính sách là một trong các yếu tố 

quan trọng thúc đèy hoặc cân trở hoät động sinh 

kế cûa ngþời dân, ânh hþởng đến chiến lþợc 

sinh kế mà hộ lựa chọn. Hiện nay, trên bình 

diện toàn tînh nói chung và các huyện ven biển 

nòi riêng đã cò nhiều chính sách hỗ trợ, täo điều 

kiện thúc đèy phát triển sân xuçt. Tuy nhiên, 

bên cänh đò cñn tồn täi nhiều chính sách chþa 

täo động lực để thúc đèy sinh kế ngþời dân. 

Chîng hän nhþ chính sách cho thuê diện tích 

ngoài bãi triều nuôi ngao ở huyện Thái Thuỵ, 

thời gian cho thuê ngín (5 nëm) nên các hộ 

không yên tåm đæu tþ nuôi trồng. Hơn nữa, thời 

gian cho thuê ngín, không có giçy chứng nhên 

quyền sử dýng đçt cüng là yếu tố cân trở các hộ 

dân trong việc tiếp cên vốn mở rộng sân xuçt.  

3.3. Giải pháp cải thiện sinh kế ven biển  

3.3.1. Giải pháp thích ứng với rủi ro thời tiết  

Để hän chế ânh hþởng tiêu cực cûa BĐKH, 

giâi pháp nâng cao khâ nëng thích ứng là rçt 

cæn thiết.  

(i) Đèy mänh nghiên cứu, ứng dýng tiến bộ 

khoa học kï thuêt và công nghệ vào sân xuçt để 

ứng phó với biến đổi khí hêu áp dýng công nghệ 
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tÿ khâu nhân giống, canh tác, thu hoäch và  

chế biến. 

(ii) Nâng cao chçt lþợng dự báo khí tþợng 

thuỷ hâi vën, đặc biệt là công tác dự báo các 

hiện tþợng thời tiết bçt thþờng nhþ bão lü, bâo 

đâm cung cçp nhanh, chính xác thông tin thời 

tiết khí hêu giúp ngþời dân kðp thời phòng 

tránh, giâm nhẹ thiệt häi. 

3.3.2. Giải pháp cải thiện tổ chức, chính sách 

Hoàn thiện chính sách liên quan đến sân 

xuçt đối với vùng ven biển, bao gồm chính sách 

về đçt đai, tín dýng, khoa học kï thuêt để các hộ 

dån yên tåm đæu tþ sân xuçt trong dài hän thay 

vì 5 nëm nhþ hiện nay đối với vùng bãi triều 

nuôi ngao.  

Hoàn thiện quy hoäch, täo điều kiện quân 

lý bãi nuôi tốt hơn, tránh tình träng lçn chiếm 

bãi và tranh chçp xây ra. 

3.3.3. Giải pháp cải thiện nguồn lực con người 

Chú trọng nâng cao chçt lþợng đào täo nghề 

cho ngþời dån để tëng cþờng khâ nëng chuyển 

đổi nghề khi có rûi ro xây ra.  

Đổi mới và đa däng phþơng thức đào täo; 

kết hợp hiệu quâ giữa kinh nghiệm canh tác 

truyền thống và các kinh nghiệm tiên tiến khác. 

Thực hiện có hiệu quâ chþơng trình đào täo 

nghề cho lao động nông thôn, trong đò chú ý đào 

täo nghề mới cho ngþời dân; giúp ngþời dân có 

điều kiện chuyển đổi sang nghề mới một cách 

hiệu quâ, bền vững, täo việc làm; tëng thu nhêp 

cho ngþ dån. 

3.3.4. Cải thiện chiến lược sinh kế  

- Đa dạng hóa sinh kế: Bên cänh các hoät 

động sân xuçt hiện täi, các hộ dân cæn đa däng 

hóa sinh kế trong thời gian nông nhàn, đồng thời 

tên dýng nguồn lực trong gia đình để thực hiện 

các hoät động sinh kế thay thế khác, góp phæn 

tëng thu nhêp, giâm rûi ro và phý thuộc vào điều 

kiện tự nhiên và tài nguyên thiên nhiên.  

- Thích ứng với biến đổi khí hậu: Hiện nay, 

các hộ dân ven biển Thái Bình đã áp dýng biện 

pháp chuyển đổi chiến lþợc sinh kế trong dài 

hän, thích ứng trong ngín và trung hän. Tuy 

nhiên, tî lệ các hộ tham gia vào các hoät động 

thích ứng chþa cao. Trong khi đò, các biểu hiện 

thời tiết bçt thþờng diễn ra ngày càng thþờng 

xuyên, ânh hþởng phức täp đến sinh kế cûa các 

hộ dân ven biển. Vì vêy, tëng cþờng khâ nëng 

thích ứng thông qua nâng cçp, câi täo các nguồn 

lực sinh kế là việc làm hết sức cæn thiết. Bên 

cänh đò, các hộ cæn tëng cþờng thay đổi hoät 

động sinh kế song song với áp dýng công nghệ 

cao trong sân xuçt để hän chế tới mức tối đa 

ânh hþởng cûa biến đổi khí hêu gây ra.  

Một sự ứng phó mänh mẽ hơn là tëng cþờng 

tìm kiếm việc làm phi nông nghiệp ở đða phþơng 

để tên dýng nguồn lực cûa hộ, đa däng hoá thu 

nhêp đồng thời vén kết hợp làm nông nghiệp 

vào lúc nông nhàn.  

4. KẾT LUẬN 

Thứ nhất, sinh kế cûa các hộ dân ven biển 

tînh Thái Bình rçt đa däng, có thể phân thành 

hai nhóm chính là: (i) nhóm sinh kế phý thuộc 

vào tài nguyên thiên nhiên, bao gồm các hoät 

động trồng trọt, chën nuôi, NTTS, đánh bít, 

khai thác tự nhiên trong rÿng ngêp mặn; (ii) 

Sinh kế không hoặc ít dựa vào tài nguyên thiên 

nhiên nhþ làm thuê trong nông nghiệp, phi 

nông nghiệp.  

Thứ hai, các biểu hiện thời tiết bçt thþờng, 

đặc biệt là bão lü, xây ra ở vùng ven biển Thái 

Bình với tæn suçt thþờng xuyên hơn, cþờng độ 

mänh hơn, thời gian xuçt hiện låu hơn. Trong 

bối cânh đò, các hộ dân ven biển thay đổi sinh 

kế theo các cách khác nhau trong ngín hän, 

trung hän và dài hän để câi thiện thu nhêp và 

giâm phý thuộc vào điều kiện tự nhiên. Trong 

ngín và trung hän, các hộ không cò xu hþớng 

thay đổi chiến lþợc sinh kế nhþ trong dài hän 

mà chî thay đổi và câi thiện điều kiện sinh kế 

hiện täi nhþ: thay đổi giống, thay đổi lðch thời 

vý, thay đổi mêt độ nuôi trồng, thay đổi phþơng 

thức sân xuçt.  

Thứ ba, có nhiều yếu tố ânh hþởng đến sinh 

kế cûa các hộ dân ven biển, trong đò các yếu tố 

tự nhiên, tính mùa vý, nguồn lực sinh kế, chính 

sách có ânh hþởng rõ ràng và trực tiếp nhçt. Để 

câi thiện sinh kế cûa ngþời dân ven biển Thái 

Bình trong bối cânh BĐKH, cæn hoàn thiện hệ 
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thống chính sách, câi thiện nguồn lực sinh kế, 

đa däng hoá các hoät động sinh kế đồng thời 

thực hiện các biện pháp thích ứng với điều kiện 

thay đổi cûa tự nhiên. 
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