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TÓM TẮT 

Bùng nổ chính sách và hành động khí hậu ở Việt Nam trong thập niên gần đây đặt ra yêu cầu xem xét mức độ 

gắn kết chính sách nhằm tránh lãng phí nguồn lực và tối đa hóa hiệu quả chính sách. Bài báo này nhằm làm sáng tỏ 

mức độ gắn kết trong các chính sách khí hậu ở Thành phố Cần Thơ, thông qua đó khái quát hóa thực trạng gắn kết 

trong chính sách khí hậu ở các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long - nơi có cùng mô hình quản trị khí hậu. Dựa trên các 

quan điểm quốc tế, bài báo xây dựng tiếp cận đánh giá tính gắn kết trong chính sách. Trong phần nội dung chính, 

bài báo trình bày kết quả đánh giá mức độ gắn kết chính sách ở Cần Thơ dựa trên các mẫu chính sách được chọn. 

Kết quả phân tích định tính (QDA) cho thấy mức độ gắn kết chính sách theo nhóm hành động khí hậu và gắn kết 

giữa các lĩnh vực còn ở mức hạn chế. Phân tích chính sách và phỏng vấn chuyên gia cũng chỉ ra một số nguyên 

nhân nổi bật ảnh hưởng đến thực trạng gắn kết như: sự chồng lấn về mục tiêu và giải pháp hành động; mất cân đối 

giữa chính sách thích ứng và giảm thiểu; hạn chế chia sẻ thông tin và hợp tác liên ngành; và thiếu trách nhiệm  

giải trình. 

Từ khóa: Chính sách biến đổi khí hậu, Nghị quyết 120, gắn kết chính sách, quản trị khí hậu, thành phố Cần Thơ. 

Examining the Climate Change Policy Coherence in Can Tho City 

ABSTRACT 

The proliferation of climate change policies and actions in Vietnam in recent years highlights a need to 

reconsider policy coherence for better climate governance. This paper aimed to explore the climate policy 

coherence in Can Tho City, whereby, to understand the climate policy coherence and provide science-based 

evidence for policy reforms in neighboring provinces that share many of the same policy issues. Based on the 

intensive literature review, the paper firstly proposes criteria for examining climate policy coherence from policy 

and development perspectives. This analytical toolbox was used to examine climate policies and actions in Can 

Tho. Results from Quantitative Document Analysis reveals that coherence in climate actions and inter-sectorial 

coherence are limited. Policy content analysis and in-depth expert interviews provided insights about some issues 

impeding the policy coherence. These include overlapping policy objectives and actions (i.e., 94.1% and 52.9% 

respectively), imbalance between adaptation and mitigation policies, limited inter-sectorial information sharing and 

cooperation, and a lack of policy accountability. 

Keywords: climate change governance, policy coherence, Resolution 120, Can Tho. 

 

1. ĐẶT VẤN ĐỀ 

Nìm ở trung tâm Đ÷ng bìng sông Cửu 

Long (ĐBSCL) nhưng Thành phø Cæn Thơ 

(TPCT) cÿng chðu tác đûng mänh më cþa biến 

đùi khí hêu (BĐKH) thể hiện qua sự gia tëng 

nhiệt đû 0,7-0,8C (giai đoän 1978-2012), biến 

đùi cơ chế müa (mưa - khô), hän hán, xâm nhêp 

mặn và mût sø tai biến tự nhiên khác (Lan & 

cs,. 2020). Trong nú lực ứng phó với BĐKH, 

Chính phþ đã chþ đûng tham gia nhiều diễn 

đàn khí hêu quøc tế như và trở thành thành 

viên cþa Cöng ước khung cþa Liên Hợp Quøc về 

BĐKH (UNFCCC), phê duyệt Nghð đðnh thư 
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Kyoto (2002) và ký kết Thóa thuên chung Paris 

về BĐKH (2015). Hàng loät nghð quyết cþa 

Đâng và Chính phþ cùng chính sách và kế 

hoäch hành đûng khí hêu đã được triển khai 

trên phäm vi câ nước, bao hàm nhiều bû ngành 

và lïnh vực. Trong đò, Nghð quyết 120/NQ-CP 

nëm 2017 cþa Chính phþ về phát triển bền 

vững ĐBSCL thích ứng với BĐKH cò ý nghïa 

đût phá, được xem là kim chî nam cho hoäch 

đðnh chính sách và hành đûng thích ứng với 

BĐKH ở ĐBSCL nòi chung và TPCT nòi riêng. 

Trước các sức ép gia tëng từ BĐKH, TPCT 

đã xåy dựng và triển khai nhiều chính sách 

BĐKH trong thêp niên gæn đåy dựa trên hệ 

thøng chính sách khí hêu và kế hoäch hành 

đûng quøc gia. Hiện täi, sø lượng chính sách 

BĐKH ở TPCT đã rçt đa däng với khoâng 57 

nghð quyết, quyết đðnh, kế hoäch và dự án đã 

được phê duyệt hoặc đã triển khai. Các chính 

sách này g÷m hai nhóm: nhóm chính sách giâm 

thiểu tác đûng cþa BĐKH (ví dụ: xây dựng hệ 

thøng đê bao và h÷ điều tiết chøng ngêp lụt, 

khuyết khích các mô hình kinh tế xanh và ít 

phát thâi khí nhà kính...) và nhóm chính sách 

thích ứng (ví dụ: giáo dục möi trường, chuyển 

đùi cơ cçu cây tr÷ng, phát triển du lðch nông 

nghiệp...).  

Theo các quan điểm quøc tế về tiếp cên ứng 

phó với BĐKH, chính sách BĐKH cæn phâi có sự 

gín kết thực chçt cþa nhiều bên và nhiều lïnh 

vực (Gupta, 2008; Ostrom, 2009). Ở mût sø nước 

đang phát triển như Malawi, Tanzania, Zambia 

và Nepal, nhiều chính sách BĐKH thiếu gín 

kết, ch÷ng chéo hoặc xung đût mục tiêu đã đưa 

đến sự lãng phí ngu÷n lực ứng phò BĐKH trong 

khi hiệu quâ khöng đáng kể (Matthew & cs., 

2018; Ranabhat & cs., 2018).  

Sự bùng nù các chính sách và dự án ứng 

phò BĐKH ở TPCT đặt ra yêu cæu xem xét mức 

đû gín kết chính sách nhìm tránh lãng phí 

ngu÷n lực và tøi đa hòa hiệu quâ chính sách 

giữa các lïnh vực khác nhau. Từ bøi cânh và 

những vçn đề vừa nêu, bài báo này têp trung 

trâ lời cho câu hói: Mức đû gín kết cþa các chính 

sách BĐKH ở Cæn Thơ như thế nào và những 

nguyên nhân nào ânh hưởng đến thực träng gín 

kết đò? 

Bài báo này nhìm làm sáng tó mức đû gín 

kết trong chính sách BĐKH ở TPCT, thông qua 

đò làm cơ sở để khái quát hóa thực träng gín kết 

trong chính sách BĐKH ở ĐBSCL nòi chung. Từ 

đò cung cçp cơ sở khoa hõc phục vụ đùi mới chính 

sách cho đða phương. Các phương pháp chính 

được sử dụng trong nghiên cứu bao g÷m phương 

pháp phån tích đðnh tính (QDA); phương pháp 

nghiên cứu thực đða (thu thêp tài liệu chính sách 

ở đða phương, phóng vçn chuyên gia và kiểm 

chứng chéo); và phương pháp nghiên cứu trường 

hợp. Phæn tiếp theo trình bày các quan điểm 

quøc tế về vai trñ và tiêu chí đánh giá tính gín 

kết trong chính sách BĐKH. Đåy là cơ sở lý 

thuyết phục vụ đánh giá mức đû gín kết trong 

chính sách. Trong phæn nûi dung trõng tâm, bài 

báo trình bày kết quâ đánh giá mức đû gín kết 

chính sách BĐKH ở TPCT dựa trên các méu được 

chõn theo phương pháp nghiên cứu trường hợp. 

Phæn cuøi cùng thâo luên các nguyên nhån để lý 

giâi cho thực träng đò. 

2. CHÍNH SÁCH KHÍ HẬU VÀ VAI TRÒ 

CỦA GẮN KẾT CHÍNH SÁCH 

“Chính sách khí hêu” hay “chính sách 

BĐKH” là thuêt ngữ chî các chính sách và tài 

liệu pháp lý được xây dựng để ứng phó với các tác 

đûng tiêu cực từ BĐKH ở cçp đû đða phương, quøc 

gia, khu vực hay quøc tế. Chính sách khí hêu 

được phân thành hai loäi: những chính sách được 

thiết kế để giâm thiểu quy mô cþa BĐKH (gõi là 

chính sách giâm thiểu) và những chính sách 

nhìm hän chế nguy cơ tác đûng và giúp tên dụng 

cơ hûi từ BĐKH (chính sách thích ứng). Ở Việt 

Nam nói chung sự mçt cân bìng giữa chính sách 

giâm thiểu và thích ứng khiến nú lực ứng phó 

BĐKH trở nên ít tác dụng. Thêm vào đò, tính 

gín kết trong chính sách và hành đûng khí hêu 

cÿng cæn được đánh giá đæy đþ để tránh ch÷ng 

lçn, lãng phí ngu÷n lực và tëng cường hiệu quâ 

phøi hợp giữa các lïnh vực (Quang, 2020).  

Mût sø quan điểm quøc tế nhìn nhên tính 

gín kết chính sách là “sự phát triển có tính hệ 

thøng các chính sách có khâ nëng bù trợ lén nhau 

giữa các lïnh vực để cüng đät được mục tiêu trong 

khi tránh hoặc giâm thiểu đến mức thçp nhçt các 
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tác đûng tiêu cực do xung đût hoặc ch÷ng lçn lợi 

ích chính sách” (UN Department of Economic 

and Social Affairs, undated; OECD, 2001). Trên 

thực tế sự khác biệt trong mục tiêu, tiếp cên và 

lợi ích giữa các chính sách là không thể tránh 

khói, nhçt là trong bøi cânh các cơ quan hoäch 

đðnh chính sách thường phâi đäi diện cho các 

nhòm đøi tượng hưởng thụ hoặc chðu sự điều 

chînh cþa chính sách mà phæn lớn lợi ích giữa hõ 

thường khác biệt hoặc xung đût (OECD 2004). 

Khi đò giữa các chính sách thường không có tính 

liên kết bởi các cơ quan hoäch đðnh chính sách có 

sự ưu tiên và thóa hiệp khác nhau. Vì vêy, gín 

kết nhiều bên trong xây dựng chính sách là yêu 

cæu tçt yếu để đâm bâo rìng các chính sách luôn 

được đánh giá và điều chînh để giâm thiểu đến 

mức thçp nhçt các xung đût và tøi đa hòa các lợi 

ích chung (OECD, 2004).  

Nhìn nhên ở khía cänh này, tính gín kết 

chính sách nên được hiểu là mût quá trình chứ 

không phâi là mục tiêu. Từ đò, tính gín kết 

chính sách được đðnh nghïa là sự đánh giá và 

điều chînh có hệ thøng và liên tục trong sự kết 

hợp cþa nhiều bên liên quan để đâm bâo rìng 

mục tiêu và kết quâ cþa (nhóm) chính sách này 

không bð thách thức hoặc tác đûng tiêu cực bởi 

(nhóm) chính sách khác (OECD, 2004).  

Trong BĐKH, việc phát triển tính gín kết 

giữa các chính sách khí hêu cò ý nghïa lớn đøi 

với hiệu quâ chính sách và thực thi hành đûng 

khí hêu bởi BĐKH cò bân chçt “lưỡng cực” - mût 

vçn đề toàn cæu cò tác đûng ở phäm vi đða 

phương và ânh hưởng đến hæu hết các lïnh vực 

(Quang, 2020; Gupta, 2008). Vì vêy, đánh giá 

mức đû gín kết đòng vai trñ quan trõng trong 

thýc đèy tính gín kết chính sách. Kết quâ đánh 

giá gín kết chính sách là cơ sở xác đðnh liệu 

những chính sách khí hêu được hoäch đðnh có 

hú trợ, ch÷ng lçn hay xung đût với nhau hay 

không và cách chúng gín kết giữa các cçp đû 

quân lý đða phương - quøc gia - quøc tế như thế 

nào (Matthew & cs., 2018). Đâm bâo gín kết 

luön mang đến hiệu quâ cao hơn nhờ giâm sức 

ép đến ngu÷n lực và täo thuên lợi để sử dụng 

hiệu quâ ngu÷n lực tài chính, con người và công 

nghệ (Matthew & cs., 2018; OECD, 2004; 

Quang, 2020). Tëng cường gín kết còn giúp 

tránh trùng lặp dén đến lãng phí chính sách. 

Các lợi ích khác mà sự gín kết trong chính sách 

mang läi g÷m câi thiện chia sê thông tin, tính 

minh bäch và trách nhiệm giâi trình, cÿng như 

đa däng hòa cơ hûi tiếp cên ngu÷n lực khí hêu 

(Lisa & Pereira, 2018). 

3. PHƯƠNG PHÁP VÀ TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ 

TÍNH GẮN KẾT 

Phương pháp đánh giá tính gín kết trong 

chính sách khí hêu ở TPCT dựa theo tiếp cên 

nghiên cứu cþa Altheide & cs. (2008), bao g÷m: 

(1) thiết lêp các tiêu chí cho việc lựa chõn tài 

liệu; (2) thu thêp tài liệu; (3) phân tích tài liệu; 

(4) đánh giá; (5); kiểm chứng; và (6) hoàn thiện. 

Ở bước 1, tài liệu lựa chõn bao g÷m các chính 

sách thích ứng và giâm thiểu ở cçp đû quøc gia, 

khu vực và đða phương được thực hiện trên đða 

bàn TPCT từ 2015. Các tài liệu chính sách được 

thu thêp trực tiếp từ các cơ quan ở TPCT trong 

quá trình nghiên cứu thực đða (bước 2).  

Ở bước 3, các tài liệu được phân tích bìng 

phương pháp phån tích đðnh tính (QDA) dựa 

trên tiêu chí chçm điểm để đánh giá mức đû gín 

kết (Bâng 2). Việc phân tích QDA g÷m ba giai 

đoän (Stemler 2001). Đæu tiên, các chính sách 

được phån tích để xác đðnh các nhòm lïnh vực 

hành đûng ưu tiên täi TPCT g÷m: Nâng cao 

nhên thức, xây dựng công trình, giâm khí thâi 

nhà kính, ứng dụng công nghệ mới và bâo vệ 

möi trường. Giai đoän thứ 2 đánh giá tæn suçt 

xuçt hiện cþa các từ khóa trên trong mục tiêu 

chính sách để đánh giá sự cân bìng trong các 

lïnh vực hành đûng (Bâng 1). 

Giai đoän thứ 3 phân tích bøi cânh chính 

sách và đða bàn thực hiện để xác đðnh mức đû 

ch÷ng lçn hoặc xung đût giữa các chính sách và 

dự án. Mức đû gín kết được đánh giá dựa trên 

tiêu chí gín kết được đðnh nghïa trong bâng 2. 

4. KẾT QUÂ VÀ THÂO LUẬN 

Dựa trên quan điểm quøc tế về chính sách 

khí hêu, chýng töi xác đðnh hiện có khoâng 57 

chính sách BĐKH đã được thông qua täi TPCT, 

bao g÷m câ những nghð quyết, quyết đðnh, chî 

chð cþa Trung ương liên quan trực tiếp đến 
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TPCT. Tuy nhiên, rçt nhiều trong sø này còn 

chưa được triển khai ngoài thực đða và nhiều dự 

án đang trong giai đoän thực hiện, chưa cò báo 

cáo tác đûng và hiệu quâ. Vì vêy, chúng tôi chõn 

20 chính sách có hiệu lực trong sø 57 chính sách 

hiện hữu để làm méu nghiên cứu. Các chính 

sách được chõn bao g÷m 1 nghð quyết, 4 quyết 

đðnh, 4 kế hoäch và 11 dự án (Hình 2). 

Bâng 1. Phân bố chính sách theo lĩnh vực hành động khí hậu ưu tiên tại TPCT 

Lĩnh vực hành động Nông nghiệp Công nghiệp Năng lượng Giáo dục 

Nâng cao nhận thức 1 2 1 3 

Xây dựng công trình 6 0 1 1 

Giảm phát thải khí nhà kính 2 1 2 0 

Ứng dụng và chuyển giao công nghệ thân thiện môi trường 3 2 2 0 

Bảo vệ môi trường trong sản xuất 4 3 1 0 

Nguồn: phân tích QDA, n = 17. 

Bâng 2. Thang đánh giá mức độ gắn kết trong chính sách BĐKH 

Mức độ Mô tả Điểm 

Gắn kết cao Chính sách đòi hỏi liên kết đồng thời với các chính sách khác; cho phép tương hỗ với các chính 

sách mới trong tương lai. Mục tiêu gắn kết được định nghĩa cụ thể, định lượng được. Có kế 

hoạch khả thi để đạt được các mục tiêu đó. 

3 

Gắn kết một phần Chính sách có chủ đích liên kết liên ngành, nhưng mục tiêu chưa được định nghĩa rõ ràng. Một 

vài hoạt động được đề cập nhưng còn thiếu cụ thể về mối liên hệ (hỗ trợ, cộng hưởng, hoặc 

cảnh báo xung đột) với các lĩnh vực/chính sách khác. 

2 

Gắn kết hạn chế Chính sách thể hiện yêu cầu liên kết liên ngành, nhưng không chỉ ra các hoạt động cụ thể. 1 

Không gắn kết Chính sách không đề cập tính liên kết ngành hoặc không có bằng chứng cho thấy sự phối hợp 

và đồng bộ. 

0 

Nguồn: điều chỉnh từ Matthew & cs. (2018); Gouais & Wach (2013). 

 

Nguồn: phân tích QDA, n = 20. 

Hình 1. Biểu đồ phân bố hành động khí hậu theo lĩnh vực kinh tế - xã hội 



Thực trạng gắn kết trong chính sách ứng phó biến đổi khí hậu: Nghiên cứu ở thành phố Cần Thơ 

1196 

Các tiêu chí chõn méu bao g÷m: tính toàn 

diện (chính sách cò đæy đþ nûi dung, thông tin 

pháp lý và các phụ lục đi kèm, nếu có); tính 

pháp lý (còn hiệu lực, đang hoặc së triển khai và 

không bð thay thế, điều chînh bởi vën bân pháp 

luêt mới); tính đäi diện (chính sách tiêu biểu 

cho ngành/lïnh vực kinh tế - xã hûi); tính bao 

hàm (có ânh hưởng quan trõng đến ngành/lïnh 

vực kinh tế xã hûi, được triển khai đäi trà trong 

tînh). Theo đò, 17 chính sách đáp ứng được các 

tiêu chí trên được chõn cho nghiên cứu và rơi 

vào 4 lïnh vực chþ chøt cþa TPCT là Công 

nghiệp, Nông nghiệp, Nëng lượng và Giáo dục. 

Trong phæn này, chúng tôi trình bày kết quâ 

đánh giá tính gín kết chính sách qua ba khía 

cänh: cân bìng trong hành đûng khí hêu theo 

lïnh vực kinh tế-xã hûi, gín kết liên ngành và 

gín kết theo chính sách. 

4.1. Cân bằng trong hành động khí hậu 

Kết quâ phân tích QDA (Bâng 1) được sử 

dụng để thể hiện sự phân bø hành đûng khí hêu 

theo lïnh vực như hình 1 bên dưới. Phân tích 

QDA cþa 20 chính sách được chõn cho thçy tiếp 

cên công trình chiếm ưu thế với 23,5% chính 

sách cò đề cêp. Bâo vệ möi trường và nâng cao 

nhên thức về BĐKH là hai nhòm hành đûng 

tiếp theo chiếm tî lệ phù biến trong tiếp cên mục 

tiêu chính sách ở TPCT, chiếm læn lượt 29.,4% 

và 41,17%. Do đặc thü lïnh vực, ứng dụng công 

nghệ thân thiện möi trường và giâm phát thâi 

khí nhà kính chî xuçt hiện giới hän trong mût sø 

chính sách thuûc lïnh vực Nông nghiệp công 

nghệ cao, Công nghiệp và Nëng lượng. 

Theo lïnh vực kinh tế - xã hûi, phân tích 

chính sách cho thçy Nông nghiệp có sự đa däng 

nhçt trong hành đûng khí hêu, thể hiện qua sø 

lượng đa däng chính sách và đề cêp tçt câ 5 

khía cänh hành đûng khí hêu. Riêng tiếp cên 

công trình, bâo vệ möi trường và ứng dụng khoa 

hõc công nghệ trong sân xuçt là những giâi 

pháp chiếm ưu thế nhçt (læn lượt là 37,5%, 25% 

và 18,75%). Trong Công nghiệp, tçt câ các chính 

sách được phån tích đều nhçn mänh nhiệm vụ 

bâo vệ möi trường (42,9%) như đæu tư “quy 

trình xử lý chçt thâi”, “di rời các cơ sở sân xuçt 

gây ô nhiễm möi trường ra khói khu đö thð”. Yêu 

cæu ứng dụng khoa hõc công nghệ trong sân 

xuçt công nghiệp chiếm 28,6%. Các nhóm hành 

đûng còn läi chiếm tî lệ thçp nhçt. 

Lïnh vực Giáo dục chưa ghi nhên chính sách 

nào chuyên biệt về BĐKH. Tuy nhiên, vai trò 

Giáo dục được l÷ng ghép với các lïnh vực khác 

thông qua yêu cæu nâng cao nhên thức (chiếm 

80%). Đøi với Nëng lượng, các chính sách BĐKH 

đề cêp đến nhiệm vụ ứng dụng khoa hõc công 

nghệ (28,6%) và giâm phát thâi khí nhà kính 

(28,6%) như “xåy dựng các mö hình điển hình về 

sử dụng nëng lượng tiết kiệm, hiệu quâ trong các 

lïnh vực sân xuçt công nghiệp, tòa nhà, giao 

thông vên tâi”, “sử dụng nëng lượng tái täo”. Các 

nhòm hành đûng còn läi ở mức 14,3%. 

4.2. Gắn kết liên ngành 

Kết quâ phân tích chính sách (QDA, n = 19) 

cho thçy mức đû gín kết liên ngành trong hành 

đûng khí hêu ở mức hän chế, chî đät mức 1,5 

(Bâng 3). Việc hoäch đðnh chính sách BĐKH cò 

đề cêp đến sự cæn thiết cþa gín kết giữa các sở 

ngành, nhưng thiếu hoặc không nêu ra cụ thể 

mục tiêu gín kết và các hoät đûng để đät được 

mục tiêu đò. Xét ở khía cänh liên ngành, Giáo 

dục - Nëng lượng là hai lïnh vực thể hiện mức 

đû gín kết cao nhçt (2,4), kế đến là Nông nghiệp 

- Nëng lượng (1,6), Nông nghiệp - Giáo dục (1,5) 

và Công nghiệp - Nëng lượng (1,5). Công nghiệp 

- Giáo dục và Nông nghiệp - Công nghiệp là hai 

nhóm có tî lệ gín kết thçp nhçt læn lượt là 1,3 

và 0,5. 

Trong nhòm lïnh vực Nông nghiệp - Công 

nghiệp, mục tiêu “bâo vệ möi trường” thể hiện 

sự gín kết cao hơn các nhòm cñn läi nhưng chî ở 

mức giới hän (1,0). Nhóm Nông nghiệp - Nëng 

lượng thể hiện mức đû gín kết khá đ÷ng đều, 

các chính sách có chþ đích liên kết liên ngành 

tuy mục tiêu chưa được đðnh nghïa rô và chưa 

nêu bêt về tiếp cên liên ngành để đät được các 

mục tiêu đò. Trong Nöng nghiệp - Giáo dục, 

“nång cao nhên thức” với nông dân thông qua 

hoät đûng giáo dục tuyên truyền thể hiện mức 

đû gín kết cao hơn so với các nhòm hành đûng 

còn läi (2,0). Công nghiệp - Nëng lượng có sự 

phân tán trong gín kết hành đûng khí hêu với 

các nhòm “nång cao nhên thức”, “xåy dựng công 

trình”, “ứng dụng và chuyển giao công nghệ 

thân thiện möi trường” đät mức trung bình là 
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2,0-2,5. Công nghiệp - Giáo dục là nhòm lïnh 

vực thể hiện ít sự gín kết chính sách nhçt. Cuøi 

cüng, nhòm Nëng lượng - Giáo dục thể hiện mức 

đû gín kết chính sách cao hơn hîn các nhóm còn 

läi. Đặc biệt, “nång cao nhên thức” thể hiện mức 

đû gín kết cao (3,0) nhờ chính sách thể hiện rõ 

yêu cæu tương hú với các chính sách khác, mục 

tiêu được đðnh nghïa cụ thể và hoät đûng được 

nêu ra đæy đþ để đät được các mục tiêu đò. 

4.3. Gắn kết theo chính sách 

Khung chính sách BĐKH täi TPCT hiện 

nay khá đa däng về loäi hình và sø lượng chính 

sách. Tuy nhiên, phân tích QDA (n = 17) cho 

thçy mức đû gín kết giữa các chính sách khá 

hän chế (Hình 2). Cụ thể, có 16 trong tùng sø 17 

chính sách do TPCT ban hành thể hiện sự ch÷ng 

lçn về mục tiêu (chiếm 94,1%) và 9 chính sách 

ch÷ng lçn về tiếp cên hành đûng khí hêu và giâi 

pháp thực thi (52,9%). Điều tích cực là chưa cò 

bìng chứng cho thçy các chính sách thể hiện sự 

xung đût lợi ích. Sø lượng chính sách có tính gín 

kết được đðnh nghïa rô ở mục tiêu và/hoặc nêu 

bêt ở giâi pháp thực thi là 5 (29,4%). Kết quâ 

phân tích còn cho thçy các chính sách ở TPCT 

chưa thể hiện sự điều chînh để phù hợp với tinh 

thæn tiếp cên và mục tiêu cþa Nghð quyết 120. 

Điều này phân ánh sự thiếu hụt cơ chế tiếp cên 

linh hoät trong thực thi chính sách để cho phép 

điều chînh mục tiêu và giâi pháp nhìm đâm bâo 

gín kết với chính sách khác, nhçt là các chính 

sách ra đời sau. 

Bâng 3. Mức độ gắn kết liên ngành phân theo nhóm hành động khí hậu 

Ngành hoặc  
lĩnh vực 

Nhóm hành động khí hậu 

Mean Nâng cao 
 nhận thức 

Xây dựng  
công trình 

Giảm phát thải  
khí nhà kính 

Ứng dụng và chuyển 
giao công nghệ 

Bảo vệ môi trường 
trong sản xuất 

Nông 
nghiệp - 
Công 
nghiệp 

0,5 

(1334/QĐ-UBND 
và 986/QĐ-UBND) 

0 

(1334/QĐ-UBND) 

0,5 

(1334/QĐ-UBND, 
986/QĐ-UBND và 

22/KH-UBND 

0,5 

(1334/QĐ-UBND, 
986/QĐ-UBND và 

22/KH-UBND 

1,0 

(1334/QĐ-UBND, 
986/QĐ-UBND và 

22/KH-UBND 

0,5 

Nông 
nghiệp - 
Năng lượng 

1,0 

(1334/QĐ-UBND 
và 509/QĐ/UBND) 

2,0 

(509/QĐ/UBND) 

2,0 

(509/QĐ/UBND) 

2,0 

(509/QĐ/UBND) 

1,0 

(1334/QĐ-UBND và 
509/QĐ/UBND) 

1,6 

Nông 
nghiệp - 
Giáo dục 

2,0 

(57/KH-UBND 
và 1334/QĐ-UBND) 

N/A 1,0 

(1334/QĐ-UBND; 
04/KH-SNN&PTNT) 

1,5 

(1334/QĐ-UBND) 

1,5 

(1334/QĐ-UBND) 

1,5 

Công 
nghiệp - 
Năng lượng 

2,5 

(986/QĐ UBND 
và 509/QĐ/UBND) 

2,0 

(509/QĐ/UBND) 

1,0 

(1334/QĐ-UBND) 

2,0 

(986/QĐ-UBND và 
1334/QĐ-UBND) 

0 

(986/QĐ UBND 
509/QĐ/UBND, 
22/KH/UBND và 
55/KH-UBND) 

1,5 

Công 
nghiệp - 
Giáo dục 

2,0 

(1334/QĐ-UBND 
và 986/QĐ-UBND, 

57/KH-UBND) 

N/A 

  

 

N/A N/A 0,5 

(1334/QĐ-UBND và 
986/QĐ-UBND) 

1,3 

Giáo dục - 
Năng lượng 

3,0 

(509/QĐ-UBND 
và 1334/ QĐ-UBND) 

N/A 2,0 

(1334/QĐ-UBND và 
509/QĐ-UBND, 
57/KH-UBND) 

2,0 

(1334/QĐ-UBND và 
509/QĐ-UBND) 

2,5 

(1334/QĐ-UBND và 
509/QĐ-UBND) 

2,4 

Mean  
(Nông nghiệp 
- Công 
nghiệp -  
Giáo dục - 
Năng lượng) 

1,8 1,3 1,3 1,6 1,1 1,5 

Chú thích: 0 = không gắn kết; 1 = gắn kết hạn chế; 2 = gắn kết một phần; 3 = gắn kết cao; N/A = không có dữ 

liệu đánh giá. 

Nguồn: phân tích QDA, n = 19. 
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Hình 2. Sơ đồ khung chính sách BĐKH (n = 20) 

Phån tích QDA cÿng chî ra hai vçn đề nùi 

bêt tác đûng đến thực träng gín kết trong chính 

sách hiện nay. Hơn mût nửa các chính sách đðnh 

nghïa mục tiêu còn chung chung và mang tính 

đðnh tính (52,9%). Đáng nòi, mût sø chính sách 

còn nhæm lén mục tiêu với phương cách để đät 

được mục tiêu. Đơn cử như Kế hoäch 57/KH-

UBND nëm 2012 về Nång cao nëng lực ứng phó 

BĐKH đðnh nghïa “các mục tiêu” là: “(a) Đào täo 

nhòm cöng tác”, “(b) Tù chức và đưa vào hoät 

đûng nhòm cöng tác”, “(c) Hoàn thành kế hoäch 

ứng phó dài hän cþa 9 quên, huyện”, “(d) Hoàn 

thành kế hoäch ứng phó dài hän cþa sở, ngành”, 

“(đ) Trình ban hành kế hoäch ứng phó dài hän 

cþa TPCT”. 

Vçn đề thứ hai là tiếp cên chính sách và 

giâi pháp thực thi ở các lïnh vực thường tương 

tự nhau và thiếu cụ thể. Các chính sách gæn 

như chî xoay quanh 3 nhóm giâi pháp, g÷m 16 

chính sách (94,1%) lựa chõn “tuyên truyền, 

nâng cao nhên thức, nâng cao nâng lực” là ưu 

tiên hành đûng; 7 chính sách (41,2%) chõn giâi 

pháp cöng trình (đê bao, bờ kè„); 4 chính sách 

(23,5%) đề cêp “ứng dụng giâi pháp công nghệ” 

(Biogas, sử dụng nëng lượng tái täo, công nghệ 

xử lý rác, công nghệ sinh hõc„).  

Kết quâ phóng vçn chuyên gia cÿng xác 

nhên rìng đåy là hai vçn đề t÷n täi kéo dài 

trong hoäch đðnh chính sách khí hêu. Chúng thể 

hiện sự thiếu am hiểu về chính sách khí hêu 

dén đến mơ h÷ trong tiếp cên mục tiêu chính 

sách. Thêm vào đò, các chuyên gia giàu kinh 

nghiệm như Kỷ Quang Vinh và Dương Vën Ni 

(Đäi hõc Cæn Thơ) cho rìng hæu hết các nhóm 

hoäch đðnh chính sách ứng phò BĐKH ở đða 

phương “yêu thích” giâi pháp “tuyên truyền, 

nâng cao nhên thức...” là do các giâi pháp này 

“dễ thực hiện” và “an toàn khi đánh giá hiệu 

quâ chính sách” (phóng vçn tháng 6/2020). 

4.4. Những vấn đề ânh hưởng đến tính gắn 

kết chính sách 

Ý kiến chuyên gia về vçn đề chính sách 

BĐKH ở ĐBSCL được thu thêp từ các báo cáo 

tham luên täi Hûi thâo cþa Diễn đàn Möi 

trường Mekong ngày 27/4/2020 chþ đề “Impacts 

of Mekong Hydropower Dams and Climate 

Change in the Lower Mekong Delta”. Chýng töi 

cÿng thực hiện phóng vçn såu (40 phýt đến 90 

phýt) đøi với 4 chuyên gia đến từ Viện nghiên 

cứu BĐKH và Khoa Möi trường (Đäi Hõc Cæn 

Thơ), Vën phñng BĐKH TPCT và mût chuyên 

gia đûc lêp vào tháng 6/2020. Mục đích nhìm 

thu thêp ý kiến chuyên gia để phục vụ kiểm 

chứng chéo kết quâ đánh giá tính gín kết chính 

sách. Kết quâ phóng vçn còn cung cçp thông tin 

về mût sø t÷n täi trong hoäch đðnh và thực thi 

chính sách BĐKH ở đða phương. Mût sø vçn đề 

nùi bêt được các chuyên gia nêu ra như sau:  
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Mût là, phæn lớn các chính sách thể hiện sự 

rời räc, ít gín kết. Theo các chuyên gia, đåy là 

hệ quâ cþa sự khöng đ÷ng nhçt và thiếu hợp tác 

giữa các ban ngành và giữa các cçp quân lý. Múi 

ban ngành, múi đða phương cò chiến lược riêng, 

møi quan tâm và lợi ích cÿng khác biệt dén đến 

cò xu hướng xây dựng chính sách riêng lê. Thêm 

vào đò, các chính sách được đề xuçt nhìm giâi 

quyết vçn đề trước mít nên dễ dén đến thiếu 

tæm nhìn dài hän. 

Hai là, thiếu đûi ngÿ cò nëng lực chuyên 

môn về chính sách khí hêu trong hoäch đðnh 

chính sách, thể hiện qua việc nhiều chính sách 

đðnh nghïa mục tiêu rçt mơ h÷, chung chung và 

tương tự nhau. Mût sø chính sách thể hiện sự 

nhæm lén giữa vçn đề BĐKH và möi trường, 

dén đến sự áp đặt khiên cưỡng trong chính sách 

khí hêu. 

Vçn đề thứ ba đến từ sự lệ thuûc quá nhiều 

vào các chính sách từ Trung ương. Mût sø 

chuyên gia chî ra rìng các ban ngành đða 

phương cò xu hướng trông chờ và bám sát vào 

các đðnh hướng chính sách từ Trung ương mà 

thiếu liên hệ thực tiễn và ý kiến phân biện ở đða 

phương. Chính vì vêy vai trò tham vçn và ý 

kiến đòng gòp cþa chuyên gia và cûng đ÷ng đða 

chương chưa thực sự được công nhên và thể 

hiện trong chính sách. 

Bøn là, hæu hết các chính sách ứng phó 

BĐKH chưa thực sự dựa trên cơ sở khoa hõc 

được công nhên rûng rãi dén đến đề xuçt mục 

tiêu và giâi pháp hành đûng còn chþ quan, rêp 

khuôn. Nguyên nhân chþ yếu là do chính quyền 

đða phương chưa tên dụng ngu÷n lực đûi ngÿ 

chuyên gia, nhà nghiên cứu bên ngoài mà chþ 

yếu dựa vào các nhóm biên soän cò “biên chế” 

trong các sở ngành cþa tînh. Các nhà khoa hõc ở 

đða phương nhưng cò nghiên cứu được công bø 

quøc tế và có mäng lưới hợp tác nghiên cứu với 

các trung tâm nghiên cứu ở nước ngoài së mang 

đến những tư duy phân biện và ý tưởng mới có 

lợi cho hoäch đðnh chính sách. Hơn nữa, tri thức 

cþa hõ là sự kết hợp quý giá giữa hiểu biết thực 

tế đða phương (tri thức bân đða) và những tri 

thức - tiến bû khoa hõc công nghệ thế giới. Tên 

dụng ngu÷n lực như vêy cÿng chính là chþ 

trương quan trõng được đề cêp trong Nghð quyết 

120 cþa Thþ tướng. 

Cuøi cùng, trách nhiệm giâi trình, minh 

bäch thông tin và chia sê dữ liệu - ngu÷n lực 

giữa các ban ngành thực thi chính sách với nhau 

và với xã hûi còn thiếu. Hệ quâ là có sự khác 

biệt đáng kể về nhên thức BĐKH và dữ liệu đæu 

vào cþa chính sách. Hơn nữa, tiêu chí đánh giá 

hiệu quâ chính sách ít được quan tåm. Đåy cÿng 

là nguyên nhân khiến cho quy trình chính sách 

khöng được giám sát chặt chë, thiếu cơ chế tự 

điều chînh để đâm bâo tính gín kết trong suøt 

vñng đời chính sách. 

5. KẾT LUẬN 

Trong bøi cânh diễn biến phức täp cþa 

BĐKH, hàng loät chính sách khí hêu đa däng 

được thông qua và triển khai ở nhiều cçp, nhiều 

ngành. Thông qua nghiên cứu trường hợp täi 

TPCT, bài báo này chî ra rìng giới hän trong gín 

kết chính sách chính là mût trở lực quan trõng 

cæn được nhìn nhên trong nú lực ứng phò BĐKH 

ở đða phương và ở quy mô quøc gia nói chung. 

Kết quâ đánh giá gín kết chính sách khí 

hêu ở TPCT cho thçy phæn lớn các chính sách 

vừa rời räc läi vừa ch÷ng lçn. Mût sø chính 

sách thể hiện sự gín kết theo lïnh vực hành 

đûng khí hêu, nhưng đò khöng phâi là kết quâ 

cþa tiếp cên có chþ đích trong quá trình hoäch 

đðnh chính sách bởi sự gín kết đò đến từ sự 

“ch÷ng lçn” về mục tiêu hoặc yêu cæu tham gia 

nhiều bên trong giâi pháp thực thi. Kết quâ 

nghiên cứu cÿng chî ra rìng sự gín kết giữa 

Giáo dục với các lïnh vực khác trong hành đûng 

khí hêu chþ yếu do lựa chõn phù biến cþa giâi 

pháp “giáo dục, tuyên truyền nâng cao nhên 

thức” xuçt hiện ở hæu hết các chính sách trong 

các ngành khác. Bân thân Giáo dục chưa cò 

mût chính sách đặc thù nào trong ứng phó 

BĐKH mặc dü lïnh vực này được nhçn mänh có 

vai trò tiên phong trong hiện thực hóa mục tiêu 

phát triển bền vững trong Chương trình nghð 

sự UNESCO 2030 về Giáo dục phát triển bền 

vững và trong các chî thð cþa Bû Chính trð 

(1998; 2019) và Luêt Möi trường sửa đùi 2015 

(Nguyễn Minh Quang & cs., 2019). Bên cänh 
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đò, thực träng gín kết chính sách và hiệu quâ 

ứng phò BĐKH cÿng bð ânh hưởng quyết đðnh 

bởi các vçn đề như thiếu đûi ngÿ cò nëng lực 

chuyên môn về BĐKH, thiếu cơ sở khoa hõc 

trong hoäch đðnh chính sách, thiếu chia sê 

thông tin và phøi hợp hành đûng giữa các ban, 

ngành và các cçp. 

Với ngu÷n lực ứng phò BĐKH cñn hän chế, 

đã đến lúc Việt Nam và các đða phương cæn đùi 

mới trong tiếp cên chính sách để tøi ưu hòa 

hiệu quâ chính sách. Mût yêu cæu đặt ra chính 

là xem xét läi thực träng gín kết chính sách và 

xem gín kết chính sách là mût quá trình trong 

hành đûng khí hêu. Thiếu gín kết trong hành 

đûng khí hêu së đưa đến lãng phí ngu÷n lực tài 

chính, nhân lực và câ ngu÷n lực chính sách, từ 

đò làm giâm tính hiệu quâ trong nú lực ứng 

phò BĐKH. 
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