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Drought-ADAPT  
Dự Án Thích ứng với Hạn hán và Hiệu ứng El Niño  
ở Tây Nguyên, Việt Nam 

Việt Nam được đánh giá là một trong những quốc gia chụi ảnh hưởng nặng nề nhất bởi biến đổi khí hậu và các hiện 
tượng khí hậu cực đoan như hiệu ứng El Niño ở khu vực Tây Nguyên, một trong những vùng nông nghiệp trọng điểm 
của quốc gia. Để phát triển các giải pháp thích ứng phù hợp, thông tin chính xác và cập nhật về các điều kiện khí hậu 
hiện tại và tương lai, tài nguyên nước, và cơ sở hạ tầng thủy lợi đóng một vai trò quan trọng trong việc phát triển hệ 
thống nông nghiệp thông minh, giúp giảm thiểu các rủi do trước, trong và sau hạn hán đối với nông nghiệp. 

 

Tác động do biến đổi khí hậu đến vùng sản 
xuất nông nghiệp trọng điểm của Việt Nam 
Tây Nguyên là vùng nông nghiệp trọng điểm của Việt 
Nam, với các cây trồng có giá trị xuất khẩu cao như 
café, hạt tiêu, cao su và hoa quả. Trong những năm 
gần đây, Việt Nam được xem là một trong những 
quốc gia bị ảnh hưởng nặng nền nhất bởi biến đổi 
khí hậu trên thế giới, trong đó Tây Nguyên là vùng 
đang và dự kiến sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi 
các hiện tượng khí hậu cực đoan như El Niño. Hiện 
tượng El Niño thường xảy ra từ hai đến bảy năm và 
gây ra hạn hán nghiêm trọng, tác động tiêu cực đến 
sản xuất nông nghiệp cũng như môi trường và kinh 
tế xã hội. Tác động của biển đổi khí hậu do con 
người gây ra có thể sẽ làm hạn hán ngày càng trở 
nên nghiêm trọng hơn. 

Dự án thích ứng với hạn hán Drought-ADAPT nhằm 
mục tiêu phát triển các phương pháp sáng tạo để hỗ 
trợ cho việc quy hoạch ngắn hạn, trung hạn và dài 
hạn, giúp tăng cường thích ứng với hạn hán và giảm 
thiểu các tác động tiêu cực của nó đến kinh tế và môi 
trường trong bối cảnh biến đổi khí hậu ngày càng gia 
tăng. Dự án triển khai thực hiện ở nhiều cấp độ khác 
nhau, từ giải pháp kĩ thuật ở cấp địa phương đến 
dịch vụ khí hậu thông minh cho các sở liên quan và 
cơ quan quản lý vùng khu vực Tây Nguyên. 

 
Phương pháp đổi mới sáng tạo – phát triển 
các dịch vụ khí hậu 
Các hoạt động của dự án nhằm đạt được các mục 
tiêu sau: 

• Hỗ trợ phương pháp thích ứng với quản lý 
tài nguyên nước và đất đai để cải thiện hệ 
thống sử dụng nước trong nông nghiệp, 
phát triển hệ thống lưu trữ nước và xây 
dựng các kịch bản và khả năng thích ứng 
với các hiện tượng hán hán cực đoạn trong 
tương lai. 
 

• Chuyển giao khoa học và công nghệ, thúc 
đẩy đầu tư vào hệ thống cơ sở hạ tầng 
quản lý nước bền vững để tăng cường khả 
năng thích ứng với hạn hán. 

 
Hình 1. Thiếu nước sản xuất nông nghiệp  
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• Phát triển hệ thống cảnh báo sớm về hạn
hán để hỗ trợ cho các cơ quan về quản lý
tài nguyên môi trường trong việc xây dựng
và thực hiện các chương trình hành động
thích ứng với hạn hán.

• Nâng cao việc quản lý thông tin, chia sẻ dữ
liệu và các cơ chế đánh giá và theo dõi hạn
hán cũng như tác động của hạn hán thông
qua các dịch vụ khí hậu thông minh. Thúc
đẩy kết nối hợp tác giữa đối tác trong nước
và các đối tác Đức liên quan để tăng cường
chia sẻ kinh nghiệm và công nghệ giúp
giảm thiểu các tác động của hạn hán.

Hỗ trợ thông qua hợp tác 
Dự án thực hiện các mục tiêu trên thông qua các 
phương pháp đổi mới sáng tạo và kết hợp liên ngành 
(xem hình 2) trong lĩnh vực viễn thám, thủy văn, khí 
tượng, khí hậu và mô hình hóa thủy văn, thủy lợi và 
quy hoạch cũng như là tư vấn chính sách và quản lý 
đất đai. Các giải pháp tương ứng sẽ được phát triển 
với sự hợp tác với các đối tác đến từ các trường đại 
học, viện nghiên cứ của Việt Nam và các sở ban 
ngành của tỉnh Đắk Lắk và Đắk Nông trong khu vực 
Tây Nguyên.  

Hình 2: Mực nước xuống thấp tại hồ Ea Kao 
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