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 Một số đặc điểm bờ biển vùng Đồng bằng sông Cửu Long:  

o Hệ thống đê thấp bằng đất rất dễ bị xói mòn và nước tràn qua do chỉ 

có một dải mỏng rừng ngập mặn chắn phía ngoài.    

o Các khu vực trũng thấp, trống, chủ yếu là khu vực nuôi tôm thâm 

canh, rất dễ bị ảnh hưởng bởi nước dâng do bão. Trong tương lai, các 

cơn bão còn được dự báo sẽ khốc liệt hơn. (ví dụ: bão Linda năm 

1997 gây nước dâng cao 1.5m tràn qua bờ đê)   

o Trong tương lai, RNM phòng hộ bờ biển có nguy cơ biến mất hoàn 

toàn do tác động của nước biển dâng, gây ra hiện tượng bóp nghẹt 

vùng bờ. Nguy cơ xảy ra thảm họa thiên tai do bão biển đối với đê và 

vùng canh tác phía sau là rất rõ nét. Với kịch bản nước biển dâng 

nhiều mét trước 2100, các nguy cơ này còn bị đẩy nhanh hơn trong 

tương lai  

 Các khu vực đất trống đang nuôi tôm thâm canh phía sau đê cần được 

chuyển đổi trồng rừng ngập mặn để tạo ra một vùng phòng hộ rộng, như mô 

hình đang được áp dụng dọc ven biển phía đông nam tỉnh Cà Mau. 

 Một số thách thức: 

o Phần lớn đất ven biển phía sau đê thuộc sở hữu tư nhân/cá thể nên chi 

phí bồi thường để chuyển đổi thành đất công vô cùng đắt đỏ.  

o Các giải pháp cứng cũng sẽ rất tốn kém và chỉ có thể một thời hạn sử 

dụng nhất định như trong nhiều trường hợp trên thế giới. Ví dụ, sau 

khi chi 14 tỷ USD để hoàn thành nâng cấp đê chống lũ xung quanh 

New Orleans 11 tháng trước, Binh chủng Công binh, Lục quân Hoa 

Kì mới đây đã thừa nhận công trình sẽ mất đi hiêu quả bảo vệ trong 

vòng 4 năm vì nước biển dâng và sụt lún  
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 (https://www.scientificamerican.com/article/after-a-14-billion-

upgrade-new-orleans-levees-are-sinking/?redirect=1). 

 Các giải pháp liên quan đến tái cấu trúc khu vực nuôi tôm dễ bị tổn thương 

bao gồm: 

o Về dài hạn, không cấp mới giấy phép các nhà đầu tư nuôi tôm khi hết 

hạn và chuyển đổi thành rừng ngập mặn để bán tín dụng carbon để bù 

lại chi phí. Phục hồi rừng ngập mặn dọc theo bờ biển có thể làm tăng 

diện tích rừng ngập mặn thêm 50.000 ha. 

o Về ngắn hạn, đưa ra các ưu đãi thuế và đất đai cho các hộ gia đình và 

doanh nghiệp để chuyển đổi qua các công nghệ nuôi tôm hiệu quả hơn 

(ít diện tích đất trên một đơn vị sản lượng) và hệ thống nuôi tôm trong 

nhà, thích ứng với biến đổi khí hậu không đòi hỏi phải bơm nước 

ngầm. Đổi lại, các chủ sở hữu đất đồng ý chuyển đổi, sử dụng đất cho 

hệ thống tôm rừng hữu cơ.  

o Tận dụng nguồn vốn nhà nước và tư nhân (ví dụ, các nhà đầu tư xã 

hội) để thúc đẩy các hộ dân sử dụng công nghệ bể nuôi tuần hoàn quy 

mô nhỏ, có rủi ro thấp nhưng hiệu quả để đưa sản xuất tôm thâm canh 

ra khỏi ao đất, từ đó có thể chuyển đổi đất sang nuôi tôm rừng. 600m2 

(0.06Ha) bể tuần hoàn có thể đạt sản lượng tương đương 1Ha tôm 

thâm canh với công nghệ hiện tại, phần đất còn lại có thể chuyển đổi 

thành tôm rừng giá trị cao. 
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