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TÓM TẮT 

Nghiên cứu được thực hiện nhằm mục đích xác định mức độ áp dụng các biện pháp thích ứng và phân tích yếu 

tố ảnh hưởng đến khả năng lựa chọn mức độ của biện pháp thích ứng với biến đổi khí hậu của hộ nông dân ở khu 

vực Tây Bắc. Địa điểm nghiên cứu là một trong những khu vực dễ bị ảnh hưởng của biến đổi khí hậu do hầu hết 

người dân đều có nguồn thu nhập chính từ hoạt động sản xuất nông nghiệp. Dữ liệu sơ cấp được thu thập bằng việc 

phỏng vấn trực tiếp 438 hộ nông dân thông qua bảng hỏi. Mô hình hồi quy logit đa biến đã được sử dụng để ước 

tính mức độ ảnh hưởng của các yếu tố kinh tế xã hội của hộ đến mức độ áp dụng 3 giải pháp chính đang được các 

hộ điều tra áp dụng nhiều nhất. Kết quả cho thấy, trình độ học vấn, số thành viên, diện tích đất nông nghiệp và tổng 

thu nhập từ nông nghiệp của hộ là những yếu tố chính ảnh hưởng đến mức độ áp dụng biện pháp thích ứng của hộ. 

Do đó, nghiên cứu khuyến nghị giải pháp về nâng cao nhận thức người dân, đa dạng hoá thu nhập để giảm thiểu 

ảnh hưởng từ biến đổi khí hậu.  

Từ khoá: Chiến lược thích ứng, biến đổi khí hậu, multinomial logit, ảnh hưởng. 

Farm Households’ Adaptation Strategies to Climate Change  
in the Northwest Mountainous Region, Vietnam 

ABSTRACT 

The study was carried out to determine the level of application of adaptation measures and analyse the factors 

affecting farmers’choice for different levels of adaptation measures to climate change in the Northwest region. The 

study site is one of the areas most vulnerable to climate change because most people have the main source of 

income from agricultural production. Primary data were collected by direct interview on 438 farmer households 

through questionnaires. The multivariable logit regression model was used to estimate the influence of the 

household's socio-economic factors on the level of application of 3 main solutions that are most frequently applied by 

surveyed households. The results show that the education level, number of members, agricultural land area and total 

income from agriculture of the household were the main factors affecting the household's application of adaptation 

measures. Therefore, the study recommends solutions to raise people's awareness and diversify incomes to 

minimise impacts of climate change.  

Keywords: Adaptation strategies, climate change, multinomial logit, affect. 

 

1. ĐẶT VẤN ĐỀ 

Biïn đổi khí hêu ânh hưởng đïn toàn thï 

giới, gây ra những xáo trộn đáng kð có thð được 

coi là các hò thÿng tự nhiín cù tác động không 

thð tránh khúi đÿi với chính sách kinh tï của 

vùng cao (Kohler & Maseli, 2012) thông qua câ 

phương tiòn trực tiïp và gián tiïp (Fahad & 

Wang, 2017). Theo báo cáo đánh giá của Uỷ ban 

Liên chính phủ vî biïn đổi khí hêu (IPCC) cho 

biït tác động tiêu cực của biïn đổi khí hêu dự 

kiïn së ânh hưởng tới ngành nông nghiòp ở khu 

vực Đýng Nam Á chủ yïu do sự gia tëng của hän 

hán, gia tëng của mưa dữ dội và tëng nhiòt độ. 
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Hän hán xây ra së dén đïn mçt mùa ở những 

khu vực canh tác bìng nước mưa, trong khi mưa 

dữ dội së làm giâm nëng suçt cây trþng do thiòt 

häi vî cây trþng (MoNREC, 2016).  

Viòt Nam là nước công nghiòp hoá nhanh, 

nìm ở róa Đýng Nam của bán đâo Đýng Dương. 

Kinh tï Viòt Nam trong những thêp kỷ qua rçt 

đáng chú ý: từ một quÿc gia thiïu lương thực trở 

thành một trong những nước xuçt khèu hàng 

đæu thï giới vî thực phèm. Gæn 40% tổng diòn 

tôch đçt của Viòt Nam được dành cho sân xuçt 

nông nghiòp. Tuy nhiên, sân xuçt nông nghiòp 

täo ra ôt hơn 1/5 GDP (18%). Trong sÿ tçt câ 

nông dân ở Viòt Nam, 89% là hộ nông dân nhú, 

trong đù cù hơn 65% sÿng ở khu vực nông thôn 

(FAO, 2018).  

Viòt Nam là một trong những quÿc gia ch÷u 

ânh hưởng nặng nî nhçt của biïn đổi khí hêu 

(World bank, 2010) do có bờ biðn dài, dån cư têp 

trung đýng và phæn lớn các hoät động kinh tï 

chủ yïu dựa vào nông nghiòp, khai thác tài 

nguyên và lâm nghiòp (ISPONRE, 2009). Ở Viòt 

Nam, biïn đổi khí hêu ânh hưởng khá nhiîu với 

các vùng miîn núi Tây Bíc (UNDP & IMHEN, 

2015). Các hiòn tượng như hän hán, mưa lớn gây 

xói mòn, sät lở đçt và thời tiït khíc nghiòt, nóng 

hơn vào mùa nùng và länh hơn vào mùa länh. 

Tçt câ những hiòn tượng trín đang diñn ra với 

tæn suçt ngày càng cao và cù nguy cơ gia tëng 

(CARE, 2013; SRD, 2011). Ở Viòt Nam, đã cù 

một sÿ nghiên cứu đánh giá tác động và giâi 

pháp thích ứng cửa người dån đÿi với biïn đổi 

khí hêu ở khu vực Tây Bíc (Zohova, 2011; Do & 

cs., 2013). Tiïp nÿi những nghiên cứu đù, nhùm 

nghiên cứu tiïn hành đánh giá såu hơn tác động 

của biïn đÿi khí hêu và giâi pháp thích ứng của 

người dån đÿi với biïn đổi khí hêu trong khoâng 

thời gian nëm 2017 đïn 2019. Trong những nëm 

qua, khu này hàng nëm phâi ch÷u hêu quâ khá 

nặng nî của biïn đổi khí hêu do đặc điðm khí 

hêu khác biòt với các khu vực khác trong nước. 

Nông nghiòp đùng một vai trò quan trüng trong 

phát triðn kinh tï và an ninh lương thực ở vùng 

núi Tây Bíc (Steven & cs., 2014). Hæu hït người 

dân ở khu vực Tây Bíc có cuộc sÿng gín liîn với 

sân xuçt nông nghiòp. Ngoài ra, trónh độ dân trí 

hän chï, kỹ thuêt canh tác läc hêu, cơ sở hä tæng 

kém phát triðn và giao thýng đi läi khù khën đîu 

có những tác động ânh hưởng đïn viòc sử dụng 

giâi pháp thích ứng của người dån trước những 

biïn đổi khí hêu (Nguyen & cs., 2019).  

Do đù, nghiín cứu này xác đ÷nh yïu tÿ ânh 

hưởng đïn viòc lựa chün chiïn lược thích ứng của 

người dån trước những ânh hưởng của biïn đÿi 

khí hêu së góp phæn xây dựng kï hoäch ứng phó 

với biïn đổi đÿi với sân xuçt nông nghiòp trong 

thời gian tới. 

2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

2.1. Thu thập số liệu 

Trong nghiên cứu này, chúng tôi sử dụng dữ 

liòu thứ cçp và dữ liòu sơ cçp. Dữ liòu thứ cçp 

được tổng hợp, tham khâo từ những bài báo, 

sách, báo cáo hàng nëm vî phát triðn kinh tï xã 

hội, phát triðn nông nghiòp - nông thôn täi các 

đ÷a phương khâo sát, báo cáo của Ban Liên chính 

phủ vî Biïn đổi khí hêu (IPCC) và các nguþn 

liên quan khác. Bên cänh đù, đð khâo sát, thu 

thêp sÿ liòu sơ cçp, nhóm tác giâ đã điîu tra täi 

3 tõnh Sơn La, Lào Cai, Lai Chåu ở khu vực Tây 

Bíc với tổng sÿ 438 méu khâo sát. Cụ thð täi Sơn 

La 140 hộ; Lào Cai 140 hộ và täi Lai Châu 158 

hộ. Danh sách các hộ lựa chün được cung cçp từ 

Sở Nông nghiòp và Phát triðn nông thôn các tõnh 

liên quan. Hộ nýng dån được lựa chün sao cho 

méu quan sát được phân bÿ đîu täi các xã, sau 

đù nhùm nghiín cứu tiïn hành khâo sát một 

cách ngéu nhiên từ danh sách các hộ nông dân. 

Cuộc phúng vçn những người cung cçp thông tin 

chônh được thực hiòn với những cá nhån được lựa 

chün có chủ đôch gþm lãnh đäo đ÷a phương, nýng 

dân kiðu méu trong sân xuçt nông nghiòp và các 

chuyên gia nông nghiòp và phát triðn nông thôn, 

vî l÷ch sử biïn đổi khí hêu, các loäi chiïn lược 

thích ứng và yïu tÿ ânh hưởng đïn viòc áp dụng 

chiïn lược thích ứng của nông dân.  

2.2. Phân tích số liệu 

Phæn mîm STATA được sử dụng đð phân 

tích dữ liòu. Nghiên cứu này sử dụng phương 

pháp thÿng kê mô tâ và mô hình hþi quy logit đa 

thức. Mô hình hþi quy logit đa thức được sử dụng 

đð phân tích mÿi quan hò giữa các đặc điðm kinh 
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tï xã hội và sự lựa chün của nông dân vî chiïn 

lược thích ứng với biïn đổi khí hêu. Các biïn phụ 

thuộc trong mý hónh được sử dụng là các mức độ 

áp dụng của mỗi chiïn lược đð thích nghi của hộ 

(Saguye, 2016; Debela, 2017). Các biïn khác 

(biïn độc lêp 141) được xem xét trong nghiên cứu 

này là độ tuổi, giới tônh, trónh độ hüc vçn, sÿ nëm 

kinh nghiòm của chủ hộ và những nguþn lực sân 

xuçt nông nghiòp của hộ như diòn tôch đçt, khâ 

nëng tiïp cên thông tin của hộ. Dựa trên viòc 

xem xét các nghiên cứu trước đåy và chiïn lược 

thích ứng, các biïn giâi thôch sau đåy đã được 

xem xét trong nghiên cứu này và kiðm tra tác 

động của chúng đÿi với nông dân áp dụng chiïn 

lược thích ứng với biïn đổi khí hêu (Bâng 1). 

Theo Gujarati & Porter (2003), đặc tâ mô 

hónh logit đa biïn được sử dụng đð mô hình hoá 

mức độ áp dụng chiïn lược thích ứng với biïn đổi 

khí hêu của nông dân. Xác suçt vî mức độ áp 

dụng chiïn lược thích ứng với biïn đổi khí hêu 

của hộ dån được giâ đ÷nh là một hàm của các đặc 

điðm kinh tï xã hội, thð chï và mýi trường. 

Phương trónh logit đa biïn được thð hiòn bởi 

phương trónh sau:  
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Trong đù: k là vectơ hò sÿ trên mỗi biïn độc 

lêp. Giâi quyït bìng cách thêm ràng buộc, tổng 

hò sÿ bìng 0.  
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Giâ sử 0 = 0, phương trónh së được chuèn 

hoá đð loäi bú tônh khýng xác đ÷nh và xác suçt 

được ước tônh như sau: 
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Ước tính công thức trên bìng cách sử dụng 

phương pháp khâ nëng xây ra tÿi đa së mang läi tõ 

lò chònh lòch log được trình bày bởi công thức sau:  
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Sự lựa chün vî mức độ áp dụng các chiïn 

lược thích ứng của hộ dân là tõ lò cược log so với 

sự lựa chün cơ sở. Theo Greene (2003), các hò sÿ 

của mý hónh logit đa thức rçt khó giâi thích, viòc 

kït hợp Bj với kït quâ jth có thð së gây hiðu læm. 

Thay vào đù, tác động cên biín thường được suy 

ra đð giâi thích ânh hưởng của các biïn ngoäi 

sinh đïn biïn nội sinh dưới däng xác suçt, như 

được trình bày theo công thức dưới đåy: 
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Các hiòu ứng biín đo lường sự thay đổi dự 

kiïn vî khâ nëng lựa chün đïn mức độ áp dụng 

một chiïn lược cụ thð liín quan đïn sự biïn đổi 

khí hêu đÿi với sự thay đổi đơn v÷ trong một biïn 

ngoäi sinh. 

Bảng 1. Định nghĩa các biến ảnh hưởng đến quyết định thích ứng  

với biến đổi khí hậu của bộ 

Biến Mô tả ĐVT 

AGE Tuổi Năm 

SEX Giới tính chủ hộ Nam/Nữ 

EDU Trình độ học vấn  Năm 

EXP Số năm kinh nghiệm của chủ hộ Năm 

MEMBER Số thành viên trong gia đình Người 

AREA Diện tích đất sản xuất nông nghiệp của gia đình Hectare 

INCOME Tổng thu nhập của gia đình từ hoạt động sản xuất nông nghiệp Triệu đồng/năm 

Y Hộ gia đình có áp dụng một trong các chiến lược thích ứng với 
biến đổi khí hậu 

= 0 nếu hộ không áp dụng bất kỳ một chiến 
lược thích ứng nào 

= 1 nếu hộ áp dụng một trong những thích ứng  
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3. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU  

3.1. Thông tin về tổng quan chính sách, dự 

án hỗ trợ người dân thích ứng với biến đổi 

khí hậu ở Vùng Tây Bắc 

Quyït đ÷nh sÿ 1670/QĐ-TTg ngày 

31/10/2017 của Thủ tướng Chính phủ phê 

duyòt Chương trónh mục tiêu ứng phó với biïn 

đổi khí hêu và tëng trưởng xanh đã xác đ÷nh 

các mục tiêu cụ thð như: Xác đ÷nh được các 

thách thức và cơ hội của biïn đổi khí hêu đÿi 

với quá trình phát triðn của ngành, lönh vực 

của từng đ÷a phương; Xác đ÷nh được giâi pháp 

ưu tiín nhìm thích ứng với biïn đổi khí hêu, 

giâm nhì phát thâi khí nhà kính, lộ trình triðn 

khai và nguþn lực thực hiòn cho từng giai đoän 

(2021-2015; 2016-2030) tæm nhón đïn 2050; Rà 

soát, điîu chõnh, bổ sung yïu tÿ biïn đổi khí 

hêu trong chiïn lược, chương trónh, quy hoäch, 

kï hoäch phát triðn của quÿc gia, ngành, vùng, 

đ÷a phương. 

Dự án “Tëng cường tiïng nùi và nëng lực 

cho người nông dân thiðu sÿ dñ b÷ tổn thương 

ứng phó với biïn đổi khí hêu Tây Bíc Viòt Nam 

(VOF)” täi tõnh Lai Châu do tổ chức Phát triðn 

Nông nghiòp Đan Mäch Châu Á (ADDA) tài trợ 

đã giúp nång cao nëng lực vî nông nghiòp thông 

minh, tham gia vào quân lý và lêp kï hoäch 

nông nghiòp täi đ÷a phương. Các kỹ thuêt và 

phương pháp nýng nghiòp thân thiòn với khí 

hêu được đa sÿ nông dân ở các bân mục tiêu 

vùng dự án áp dụng vào thực tiñn sân xuçt. 

3.2. Thông tin cơ bản của các hộ điều tra 

Bâng 2 cung cçp thýng tin cơ bân vî tổng sÿ 

hộ được điîu tra täi khu vực Tây Bíc Bộ bao 

gþm 3 tõnh Lào Cai, Lai Chåu, Sơn La. Khâo sát 

chủ yïu là người dân tộc Mông, Tày và Dao. Kït 

quâ khâo sát tônh toán ra được độ tuổi bình 

quân của các chủ hộ là 41,15 tuổi. Đa sÿ các chủ 

hộ được điîu tra cù độ tuổi trung niên. Những 

chủ hộ này thường được hüc hït cçp 1 (lớp 1-5) 

do khu vực điîu tra đa sÿ là vùng thiðu sÿ, dân 

cư thưa thớt và điîu kiòn của hộ cøn khù khën. 

Chính vì vêy, phæn đýng các chủ hộ thường bít 

đæu sân xuçt nông nghiòp từ lúc còn rçt trê. 

Diòn tôch đçt sân xuçt nông nghiòp bình quân 

của một hộ khoâng 1,5ha. Khi được húi vî thu 

nhêp, nông nghiòp chính là nguþn thu nhêp của 

hæu hït các hộ nông dân ở đ÷a điðm nghiên cứu. 

Mức thu nhêp của một hộ gia đónh cøn khá thçp 

so với sÿ lượng thành viên bình quân của mỗi hộ 

là 5 thành viên. 

Sân xuçt nông nghiòp täi vùng núi phía Bíc 

Viòt Nam gặp nhiîu khù khën, diòn tích các 

mânh ruộng không quá lớn. Với đ÷a hình núi 

dÿc, đçt sân xuçt nông nghiòp chủ yïu của các 

hộ dân tham gia khâo sát là các ruộng bêc 

thang, ruộng täi thung lũng trín đ÷a bàn, có 

nguþn nước không quá dþi dào. 

Trong quá trónh điîu tra, 3 biòn pháp được 

nhiîu hộ sử dụng đð ứng phó với biïn đổi khí 

hêu phổ biïn nhçt là (1) Đa däng hoá cây trþng, 

vêt nuôi; (2) Áp dụng nhiîu công nghò mới;  

(3) Điîu chõnh l÷ch thời vụ. Có thð dñ dàng nhên 

thçy rìng viòc lựa chün áp dụng các biòn pháp 

thích ứng như một chiïn lược quân lý rủi ro dài 

hän được ưu tiín hàng đæu. Thực tï điîu tra thu 

thêp được, mức độ hiðu và ním bít thông tin vî 

biïn đổi khí hêu của hộ còn hän chï nhưng phæn 

đýng các hộ đîu hiðu rìng tác động của biïn đổi 

khí hêu đïn sân xuçt nông nghiòp là rçt nghiêm 

trüng. Chính vì vêy, cæn phâi có những chiïn 

lược dài hän và thay đổi dæn các têp quán canh 

tác đð dæn thích nghi. 

Trong nghiên cứu này, chúng tôi xét giâ 

thiït hộ chõ áp dụng 1 mức độ lựa chün trong 

viòc áp dụng các chiïn lược thích ứng với biïn 

đổi khí hêu. 

3.3. Yếu tố ảnh hưởng đến việc áp dụng 

chiến lược thích ứng với biến đổi khí hậu 

của các hộ dân 

Kït quâ mý hónh logit đa biïn (MNL) được 

trình bày trong bâng, cho thçy các hò sÿ ước tính, 

các phép đo độ phù hợp có liên quan và tõ lò dự 

đoán đúng. Toàn bộ 3 mý hónh tương đương với 3 

giâi pháp thích ứng với biïn đổi khí hêu gþm có: 

(1) Đa däng hoá cây trþng, vêt nuôi; (2) Áp dụng 

nhiîu công nghò mới; (3) Điîu chõnh l÷ch thời vụ 

đîu cù ước tônh cù ý nghöa thÿng kê ở mức 1% 

được đo bìng kiðm đ÷nh tõ lò khâ nëng xây ra.  
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Bảng 2. Thông tin cơ bản của hộ điều tra 

Chỉ tiêu ĐVT Số lượng (n = 438) 

Tuổi Tuổi 41,15 

Giới tính chủ hộ   

- Nam Người 329 

- Nữ Người 109 

Trình độ học vấn Năm 6,19 

Số năm kinh nghiệm Năm 24,74 

Tổng số thành viên  Người 5,06 

Diện tích đất nông nghiệp Hecta 1,52 

Tổng thu nhập từ nông nghiệp  Triệu đồng/năm 46,06 

Bảng 3. Mức độ áp dụng các giải pháp thích ứng 

với biến đổi khí hậu của hộ điều tra 

Mô tả 
Số lượng (hộ) 

(n = 438) 
Tỉ lệ (%) 

Đa dạng hoá cây trồng, vật nuôi Lựa chọn 1 102 23,29 

Lựa chọn 2 159 36,30 

Lựa chọn 3 45 10,27 

Lựa chọn 4 97 22,15 

Lựa chọn 5 35 7,99 

Áp dụng nhiều công nghệ mới  Lựa chọn 1 72 16,44 

Lựa chọn 2 138 31,51 

Lựa chọn 3 59 13,47 

Lựa chọn 4 98 22,37 

Lựa chọn 5 71 16,21 

Điều chỉnh lịch thời vụ Lựa chọn 1 68 15,53 

Lựa chọn 2 117 26,71 

Lựa chọn 3 95 21,69 

Lựa chọn 4 83 18,95 

Lựa chọn 5 75 17,12 

Chú thích: Lựa chọn 1: Thực hiện như một chiến lược quản lý rủi ro dài hạn; Lựa 

chọn 2: Thực hiện như một chiến lược quản lý rủi ro ngắn hạn; Lựa chọn 3: Hiểu 

và thực hiện; Lựa chọn 4: Hiểu nhưng thực hiện một phần; Lựa chọn 5: Không 

thực hiện. 

Bảng 4. Mô tả mức độ lựa chọn của các chiến lược thích ứng với biến đổi khí hậu 

Lựa chọn Giải thích 
Mức độ thực hiện  

(Sắp xếp theo thứ tự từ bé đến lớn ) 

Lựa chọn 1 Thực hiện như một chiến lược quản lý rủi ro dài hạn 5 (Base out come) 

Lựa chọn 2 Thực hiện như một chiến lược quản lý rủi ro ngắn hạn 4  

Lựa chọn 3 Hiểu và thực hiện 3 

Lựa chọn 4 Hiểu nhưng thực hiện một phần 2 

Lựa chọn 5 Không thực hiện 1 
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Bâng 5 cho thçy ânh hưởng của các biïn độc 

lêp đïn mức độ áp dụng đÿi với mỗi chiïn lược 

thích ứng với biïn đổi khí hêu của hộ dân khu 

vực miîn núi phía Tây Bíc Bộ của Viòt Nam. 

Theo các phån tôch đã từng được thực hiòn, 

những tiíu chô liín quan đïn hành vi, cách ứng 

xử của hộ đÿi với biïn đổi khí hêu liín quan đïn 

tuổi, giới tônh, trónh độ hüc vçn, nëm kinh 

nghiòm trong nông nghiòp, sÿ lượng thành viên 

trong gia đónh, diòn tôch đçt nông nghiòp của hộ 

và tổng thu nhêp từ nông nghiòp của hộ là 

những công cụ ước tônh đáng tin cêy.  

Nghiên cứu tiïn hành phân tích 3 giâi pháp 

ứng phó với biïn đổi khí hêu phổ biïn nhçt mà 

các hộ thường xuyên áp dụng bao gþm: đa däng 

hoá cây trþng, vêt nuôi; áp dụng nhiîu công 

nghò mới; và điîu chõnh l÷ch thời vụ.  

(1) Đa däng hoá cây trþng, vêt nuôi 

Ở nước ta, cụm từ “đa däng hoá sân xuçt” cøn 

tương đÿi mới mê. Đð đưa ra một khái niòm chính 

xác và cụ thð vén còn rçt nhiîu bàn luên. Tác giâ 

Đỗ Kim Chung (1996) đã đưa ra khái niòm và 

quan điðm chung vî đa däng hoá như sau: 

“Đa däng hoá kinh tï nông thôn là sân xuçt 

ra nhiîu loäi sân phèm hàng hoá với tỷ suçt 

hàng hoá cao, tên dụng triòt đð lợi thï so sánh 

của các hộ, vùng, trước hït là nguþn lực đçt đai, 

lao động và điîu kiòn tự nhiín ưu đãi đð đáp 

ứng yêu cæu täi chỗ và góp phæn tham gia vào 

các quá trình phân công và hợp tác kinh tï 

trong nội bộ hộ gia đónh nýng dån cũng như 

trong phäm vi rộng”. 

Do đù, thực hiòn giâi pháp đa däng hoá cây 

trþng, vêt nuôi (trong nghiên cứu này, các hộ có 

thð lựa chün trþng xen các loäi cây trþng nhìm 

tên dụng tÿi đa hiòu quâ từ nguþn tài nguyên 

đçt) như một chiïn lược quân lý rủi ro ngín hän 

b÷ ânh hưởng đáng kð vî mặt giới tính của chủ 

hộ và sÿ nëm kinh nghiòm. Nëm kinh nghiòm 

của chủ hộ là tích cực, ngụ ý rìng khi sÿ nëm 

kinh nghiòm của chủ hộ càng cao thì mức độ 

thực hiòn giâi pháp đa däng hóa cây trþng vêt 

nuôi của hộ các hộ së chuyðn từ “Thực hiện như 

một chiến lược quản lý rủi ro ngắn hạn” sang 

“như một chiïn lược quân lý rủi ro trong dài 

hän” së được tëng lín (mức 5 bâng 4).  

Các hộ hiðu và thực hiòn giâi pháp này 

cũng b÷ ânh hưởng tích cực bởi yïu tÿ giới tính. 

Tuy nhiên, diòn tôch đçt đang là một yïu tÿ tiêu 

cực ânh hưởng đïn viòc áp dụng giâi pháp đa 

däng hoá cây trþng vêt nuôi của hộ. Hò sÿ của 

biïn diòn tôch đçt nông nghiòp là -0,047, nghöa 

là nïu diòn tôch đçt sân xuçt nông nghiòp của 

hộ tëng lín 1 đơn v÷, mức độ áp dụng giâi pháp 

đa däng hoá cây trþng đð ứng phó với biïn đổi 

khí hêu së tëng 0,047 đơn v÷ trong khi tçt câ các 

yïu tÿ khác trong mý hónh khýng đổi.  

Đÿi với mức độ hiðu và thực hiòn một phæn, 

trónh độ hüc vçn và sÿ nëm kinh nghiòm là hai 

biïn cù ý nghöa. Hò sÿ của biïn trónh độ hüc vçn 

thð hiòn rìng nïu trónh độ hüc vçn của hộ tëng 

thím 1 đơn v÷, tõ lò hộ lựa chün viòc thực hiòn 

giâi pháp ở mức độ “hiðu nhưng thực hiòn một 

phæn” së tëng lín 0,065 đơn v÷ trong khi tçt câ 

các biïn khác trong mý hónh khýng đổi.  

Riíng đÿi với lý do hộ lựa chün viòc không 

thực hiòn, diòn tôch đçt nông nghiòp của hộ là 

yïu tÿ ânh hưởng duy nhçt đïn mức độ áp dụng 

giâi pháp đa däng hoá cây trþng, vêt nuôi của hộ. 

Hò sÿ của diòn tôch đçt nông nghiòp là -0,561 

nghöa là khi diòn tôch đçt của hộ tëng thím một 

đơn v÷ thì khâ nëng khýng thực hiòn giâi pháp đa 

däng hoá cây trþng së giâm đi 1 đơn v÷.  

(2) Áp dụng nhiîu công nghò mới 

Trong nghiên cứu này, đð đ÷nh nghöa của 

chiïn lược “áp dụng nhiîu công nghò mới” được 

hiðu là các hộ dân áp dụng giÿng mới có thð 

chÿng được bònh tçt, ch÷u được hän hán, sương 

muÿi,„ và một sÿ các công nghò mới như cýng 

nghò tự động, bán tự động, công nghò sinh hüc, 

công nghò thýng tin trín các đÿi tượng cây, con 

chủ lực. 

Áp dụng công nghò mới trong quá trình sân 

xuçt là một trong những giâi pháp được nhiîu hộ 

áp dụng nhçt. Tuy nhiên, mức độ áp dụng giâi 

pháp này täi mỗi hộ läi có mức độ khác nhau 

đáng kð. Nhìn chung, toàn bộ các biïn cù ý nghöa 

trong mô hình thứ 2 đîu có ânh hưởng tiêu cực 

đïn mức độ áp dụng công nghò mới vào trong sân 

xuçt. Điîu này hàm ý rìng, đÿi với từng biïn có ý 

nghöa täi từng mức độ, nïu mỗi biïn đù tëng lín 

1 đơn v÷ thì khâ nëng khýng áp dụng giâi pháp 
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nêu trên theo từng cçp độ së giâm đi một lượng 

nhçt đ÷nh theo hò sÿ trong mô hình.  

(3) Điîu chõnh l÷ch thời vụ 

Täi mô hình thứ 3 vî viòc hộ điîu chõnh l÷ch 

thời vụ, không có biïn nào ở mức độ “thực hiòn 

như một chiïn lược quân lý rủi ro ngín hän” và 

“hiðu và thực hiòn”. Điîu này ngụ ý rìng, phæn 

đýng các hộ có áp dụng giâi pháp này nhưng 

không thêt sự quan tâm nhiîu do viòc điîu 

chõnh l÷ch thời vụ của các loäi cây trþng là rçt 

khó. Mặc dù hiòn nay, täi các đ÷a phương khâo 

sát đã cù một sÿ mý hónh đặc trưng sân xuçt 

nông nghiòp rau trái vụ và được áp dụng các 

khoa hüc kỹ thuêt tiên tiïn đð trþng và bâo 

quân. Tuy nhiên, trong nhóm hộ nghiên cứu 

này, các hộ vén đang sân xuçt nông nghiòp theo 

phương thức truyîn thÿng, công cụ sân xuçt còn 

đơn giân, bên cänh đù còn dựa nhiîu vào phong 

tục têp quán. Phong tục têp quán của bà con từ 

xưa đïn nay đã phån biòt rõ ràng vụ đýng xuån, 

vụ hè thu và đÿi với các loäi cây rau màu khác së 

có một vụ riíng trong nëm đð trþng và chëm 

sùc. Đåy là lý do chônh dén đïn viòc đa sÿ hộ áp 

dụng giâi pháp theo mức độ “hiðu nhưng thực 

hiòn một phæn” và “khýng thực hiòn”. Theo như 

kït quâ phân tích bâng 5 thì tuổi của chủ hộ, 

trónh độ hüc vçn và diòn tôch đçt nông nghiòp 

đang cù ânh hưởng tiêu cực đïn viòc áp dụng 

theo mức độ này. Chõ có duy nhçt sÿ lượng 

thành viín đang cù ânh hưởng theo hướng tích 

cực. Nghöa là, nïu sÿ lượng thành viín tëng 

thím 1 đơn v÷ thì mức độ điîu chõnh l÷ch thời vụ 

theo mức độ này së tëng lín 0,312 đơn v÷ trong 

điîu kiòn các yïu tÿ khác khýng đổi. Cuÿi cùng, 

đð hộ không thực hiòn giâi pháp vî điîu chõnh 

l÷ch thời vụ, trónh độ hüc vçn và diòn tôch đçt 

đang là hai biïn có ânh hưởng tiêu cực. Chõ có 

duy nhçt sÿ thành viên có ânh hưởng tích cực 

đïn viòc không thực hiòn giâi pháp này của hộ. 

Nghöa là, nïu như sÿ lượng thành viên càng 

tëng lín thó tõ lò áp dụng giâi pháp vî viòc viòc 

điîu chõnh l÷ch thời vụ së càng giâm đi. 

Bảng 5. Ảnh hưởng của các yếu tố kinh tế xã hội đến chiến lược thích ứng  

với biến đổi khí hậu của các hộ nông dân 

Các chỉ số 
Đa dạng hoá  

cây trồng, vật nuôi 
Áp dụng  

nhiều công nghệ mới 
Điều chỉnh  
lịch thời vụ 

Thực hiện như một chiến lược quản lý rủi ro ngắn hạn 

Tuổi chủ hộ -0,001 -0,001 -0,001 

 (-0,004) (-0,006) (-0,016) 

Giới tính chủ hộ 0,066 ** -0,058 * 0,038 

 (0,514**) (-0,082*) (-0,26) 

Trình độ học vấn  0,002 0,008 0,003 

 (0,031) (0,001) (0,005) 

Năm kinh nghiệm 0,002 0,001 0,000 

 (0,020*) (0,002) (-0,003) 

Số thành viên  -0,019 -0,030** -0,022* 

 (-0,135) (-0,226**) (-0,036) 

Diện tích đất NN 0,023* 0,332*** 0,032*** 

 (0,093) (0,022) (0,108) 

Tổng thu nhập từ NN 0,000 0,000 0,000 

 (0,002) (0,001) (0,001) 

Hiểu và thực hiện 

Tuổi chủ hộ 0,000 0,000 0,003 

 (-0,001) (0,002) (0,006) 
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Các chỉ số 
Đa dạng hoá  

cây trồng, vật nuôi 
Áp dụng  

nhiều công nghệ mới 
Điều chỉnh  
lịch thời vụ 

Giới tính chủ hộ 0,063** 0,067* 0,033 

 (0,924**) (0,236) (0,162) 

Trình độ học vấn  0,000 -0,001 0,014*** 

 (0,018) (-0,047***) (0,048) 

Năm kinh nghiệm -0,002* 0,000 0,002 

 (-0,014) (-0,008) (0,005) 

Số thành viên  -0,011 -0,017 -0,012 

 (-0,178) (-0,165) (0,054) 

Diện tích đất NN -0,003 0,014 0,001 

 (-0,047*) (-0,072***) (-0,089) 

Tổng thu nhập từ NN 0,001* 0,001** 0 

 (-1,629) (0,006) (-0,002) 

Hiểu nhưng thực hiện một phần 

Tuổi chủ hộ 0,000 -0,001 -0,004** 

 (0,001) (-0,004) (-0,030**) 

Giới tính chủ hộ 0,017 -0,039 -0,059 

 (0,312) (-0,423) (-0,321) 

Trình độ học vấn  0,001* -0,016*** -0,012*** 

 (0,065**) (-0,116***) (-0,084**) 

Năm kinh nghiệm 0,003 -0,001 -0,003 

 (0,020*) (-0,009) (-0,018) 

Số thành viên  0,008 -0,021* 0,036*** 

 (-0,021) (0,05) (0,312***) 

Diện tích đất NN 0,006 -0,051*** -0,016 

 (0,013) (-0,406***) (-0,190*) 

Tổng thu nhập từ NN 0,000 0,000 0,000 

 (0,001) (-0,001) (-0,001) 

Không thực hiện 

Tuổi chủ hộ 0,000 0,003* 0,001 

 (-0,008) (0,02) (0,001) 

Giới tính chủ hộ -0,055* -0,052 -0,009 

 (-0,738) (-0,634*) (-0,044) 

Trình độ học vấn  -0,003 -0,005 -0,009** 

 (-0,038) (-0,084**) (-0,072*) 

Năm kinh nghiệm 0,001 -0,003** -0,001 

 (0,022) (-0,029**) (-0,009) 

Số thành viên  0,000 0,011 0,029** 

 (-0,059) (0,034) (0,294**) 

Diện tích đất NN -0,031*** -0,057*** -0,043** 

 (-0,561**) (-0,605***) (-0,376**) 

Tổng thu nhập từ NN 0,000 -0,001* -0,001 

 (-0,005) (-0,008) (-0,008) 

Chú thích: *** P <0,01; ** P <0,05; * P <0,1; Kết quả trong ngoặc đơn là hệ số biên của biến số trong mô hình MNL. 
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Bâng 5 cho thçy sự thay đổi của xác xuçt 

lựa chün mức độ áp dụng mỗi giâi pháp với mỗi 

sự thay đổi trong các biïn độc lêp. Thay đổi một 

đơn v÷ trong biïn diòn tôch đçt nông nghiòp có 

nghöa là mức độ áp dụng giâi pháp đa däng hoá 

cây trþng, vêt nuýi như một chiïn lược quân lý 

rủi ro ngín hän tëng thím 2,3% so với những 

không có diòn tôch đçt sân xuçt. Tuy nhiên, biïn 

này cũng đùng gùp đáng kð đÿi với viòc hộ së 

không áp dụng chiïn lược đa däng hoá cây 

trþng, vêt nuôi với biïn đổi khí hêu. Cụ thð là, 

nïu diòn tôch đçt nông nghiòp của hộ thay giâm 

một đơn v÷ thì tõ lò hộ không áp dụng biòn pháp 

đa däng hoá cây trþng së tëng lín 3,1%; những 

biïn cù ý nghöa khác cù thð giâi thôch tương tự.  

Đÿi với giâi pháp đæu tiín (đa däng hóa cây 

trþng, vêt nuôi), mức độ áp dụng có thð thçy 

rìng b÷ ânh hưởng nhiîu bởi diòn tôch đçt nông 

nghiòp của hộ. Ngoài ra có thð thçy rìng nïu 

chủ hộ là nam thì xác suçt hộ hiðu và áp dụng 

giâi pháp së tëng nhiîu, còn nïu chủ hộ là nữ 

thì xác suçt áp dụng giâi pháp này së giâm. Đÿi 

với giâi pháp vî viòc áp dụng công nghò mới, 

biïn diòn tôch đçt cù xu hướng ânh hưởng tiêu 

cực đÿi với hộ có diòn tôch đçt nhú. Bên cänh đù, 

đÿi với biïn giới tính của chủ hộ cũng là một tác 

nhân quan trüng đÿi với viòc hộ hiðu và thực 

hiòn giâi pháp này. Đÿi với giâi pháp cuÿi cùng, 

sÿ thành viên là biïn có sự ânh hưởng đÿi với 

4/5 các mức độ áp dụng. Sÿ liòu trong bâng hàm 

ý rìng nïu như sÿ thành viên của hộ tëng thó 

xác xuçt áp dụng giâi pháp này càng tëng và 

ngược läi. Nhìn chung, diòn tôch đçt sân xuçt 

nông nghiòp là biïn cù ý nghöa thÿng kê täi câ 3 

mý hónh đÿi với viòc thực hiòn giâi pháp như 

một chiïn lược quân lý rủi ro ngín hän và 

không thực hiòn. Điîu này cho thçy rìng diòn 

tôch đçt là một nhân tÿ đùng gùp nhiîu vào 

quyït đ÷nh của hộ. 

3.3. Hàm ý chính sách 

Đð tëng cường mức độ áp dụng các chiïn 

lược thích ứng của người dån đÿi với biïn đổi khí 

hêu, một sÿ giâi pháp, chính sách sau cæn được 

áp dụng:  

Một trong những yïu tÿ có ânh hưởng đïn 

viòc áp dụng biòn pháp thích ứng của người 

nýng dån đÿi với biïn đổi khí hêu là trónh độ hüc 

vçn và hiðu biït của chủ hộ. Kït quâ từ mô hình 

cho thçy, yïu tÿ này có ý nghöa quan trüng trong 

viòc xác đ÷nh tæm quan trüng của giáo dục, đào 

täo têp huçn đÿi với các nông hộ. Quá trình 

nâng cao nhên thức và hiðu biït của chủ hộ së 

làm cho những nhên thức vî biïn đÿi khí hêu, 

các quyït đ÷nh hành vi ứng phó với biïn đổi khí 

hêu së có những quyït đ÷nh rû ràng và đúng 

đín hơn. 

Trong những nëm tới, viòc ứng dụng các 

công nghò giúp nông dân thích ứng với biïn đổi 

cæn được áp dụng như các biòn pháp nông lâm 

kït hợp; chën nuýi thåm canh; áp dụng các 

giÿng ch÷u hän, ch÷u sương muÿi hay các giÿng 

ngín ngày vào sân xuçt nông nghiòp,... Do đù 

cæn có những chính sách kït nÿi khoa hüc kỹ 

thuêt trong nông nghiòp với các hộ dân, xây 

dựng những chiïn lược cụ thð theo từng giai 

đoän, từng đ÷a phương, xåy dựng các mô hình 

canh tác cụ thð như mý hónh trang träi kiðu 

méu; mô hình tổ nhóm; hợp tác xã„ nhìm mục 

đ÷ch nång cao nëng suçt, nâng cao chçt lượng 

cây trþng và từ đù nång cao thu nhêp của người 

dân trong hoät động sân xuçt nông nghiòp. 

Hỗ trợ hộ chuyðn đổi các khu vực đçt kém 

hiòu quâ sang đçt sân xuçt nông nghiòp. Đặc 

biòt, cæn têp trung nghiên cứu ra các loäi cây 

nông nghiòp, lâm nghiòp phù hợp với thï mänh 

của khu vực đð từ đù hónh thành các vùng trþng 

lớn cũng như täo thương hiòu cho khu vực.  

4. KẾT LUẬN 

Theo nghiên cứu này, “đa däng hoá cây 

trþng, vêt nuýi”, “áp dụng nhiîu công nghò mới” 

và “điîu chõnh l÷ch thời vụ” là ba giâi pháp thích 

ứng với biïn đổi khí hêu được các hộ áp dụng 

nhiîu nhçt và cũng đã chõ ra các yïu tÿ ânh 

hưởng đïn viòc lựa chün các biòn pháp thích ứng 

của hộ dån đÿi với biïn đổi khí hêu täi khu vực 

Tây Bíc Viòt Nam. 

Kït quâ cho thçy chủ hộ là người có quyîn 

quyït đ÷nh lớn nhçt trong gia đónh trong viòc 

thực hiòn các biòn pháp trong sân xuçt nông 

nghiòp. Hộ chưa được tiïp cên nhiîu thông tin 

vî biïn đổi khí hêu, thiïu khâ nëng đð tìm kiïm 
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thýng tin cũng là một trở ngäi lớn trong viòc 

hiðu và ním được mức độ quan trüng của từng 

giâi pháp trong quá trình áp dụng. Vì vêy, cæn 

có sự tiïp cên hiòu quâ và đáng tin cêy đÿi với 

thông tin vî biïn đổi khí hêu cho hộ nông dân. 

Bên cänh đù, yïu tÿ vî trónh độ hüc vçn, sÿ 

thành viên, diòn tôch đçt nông nghiòp, tổng thu 

nhêp của hộ từ nông nghiòp cũng cù những ânh 

hưởng đáng kð đïn mức độ áp dụng các biòn 

pháp thích ứng với biïn đổi khí hêu của hộ. Do 

đù, đ÷a phương cæn có những chính sách kït nÿi 

khoa hüc kỹ thuêt trong nông nghiò. Trong 

những nëm tới đ÷a phương cæn có những kï 

hoäch chuyðn đổi những vùng đçt nông nghiòp 

kém hiòu quâ sang mục đôch khác, quy hoäch 

vùng sân xuçt tránh những rủi ro từ thiên tai. 
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