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Tóm tất: Trên cơ sở phản tích các nguồn dữ liệu về sự thay đổi nguồn nước được thu thập,
kết hợp với phương pháp phỏng vấn sâu và quan sát thực địa, bài vỉêt phân tích sự thích ứng của
người Khmer (Khơ-me) tại huyện Tịnh Biên, Tỉnh An Giang với sự thay đối điều kiện canh tác
nông nghiệp mới trước tác động của biến đổi khí hậu. Đồng thời, nhóm tác giả cũng đưa ra các
giải pháp cho thay mối liên hệ giữa cơ hội và thách thức ở từng cấp độ thích ứng của các cộng

đồng người Khmer trước sự suy giảm nguồn nước, trong đỏ chủ trọng đến hai nhóm giải pháp

công trình và phi công trình, nhằm mang lại hiệu quả lâu dài đê phát triền sinh kể bền vững.
Từ khóa: Người Khmer, An Giang, biến đổi khi hậu, thích ứng, canh tác nông nghiệp, sinh kế.
Abstract: On the basis of analyzing collected data on water resource change, combined
with in-depth interviews and field observations, this article analyzes the adaptations of the
Khmer in Tinh Bien district, An Giang province to the changing condition of new agricultural

cultivation under the impact of climate change. The authors also propose solutions which

show the relationship between opportunities and challenges at each level of adaptation of
Khmer communities to the decline of water resources. Two groups of solutions including
infrastructure and non-infrastructure solutions are focused on, in order to bring about long
term effects in sustainable livelihood development.

Keywords: Khmer people, An Giang, climate change, adaptation, agricultural cultivation,

livelihood.
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Work Order No. 100099101 do Viện Môi trường Stockholm tài trợ.
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Mở đầu
Đồng bàng sông Cừu Long (ĐBSCL) là vùng đất thấp ven biển ở phía Nam nước ta,
được xem là một trong những nơi chịu ảnh hưởng lớn nhất của biến đổi khí hậu (BĐKH)
(Bộ Tài nguyên Môi trường, 2017, tr. 2). Những thay đổi về điều kiện khí hậu và ảnh hưởng
của thời tiết cực đoan đã gây ra biến đổi trong các hệ sinh thái, tất cả những hiện tượng trên
có tác động sâu sắc đến nông nghiệp. BĐKH là nguy cơ hiện hữu cho mục tiêu xóa đói giảm
nghèo và phát triển bền vừng ở nước ta (Trần Đại Nghĩa, 2018, tr. 1). An Giang đang đứng
trước khó khăn về ảnh hưởng của BĐKH, vấn đề ngăn dòng chảy từ quốc gia thượng nguồn
sông Mê Kông cũng như những vấn đề nội tại của vùng (Uỷ ban Nhân dân tỉnh An Giang,
2017), làm cho mùa lũ không còn theo những quy luật sinh thái trước đây. Mùa lũ đến chậm
hơn đã gây khó khăn cho sản xuất nông nghiệp. Tịnh Biên là huyện miền núi, có đường biên
giới chung với Vương quốc Campuchia, là nơi có đông đồng bào dân tộc thiếu số sinh sống.
Đặc biệt trong địa bàn người Khmer đã xảy ra hiện tượng thiếu nước trong sản xuất nghiêm

trọng hơn các vùng khác. Trước tình hình đó, đòi hỏi ngành nông nghiệp của huyện Tịnh
Biên có những hành động khẩn trương để tìm ra giải pháp thích ứng hiệu quả, phù họp với
điều kiện tự nhiên của từng vùng sinh thái trên địa bàn huyện. Bài viết trình bày về sự thay
đôi nguồn nước và những giải pháp mà các cấp quản lý và người dân đã thực hiện trong sản
xuất nông nghiệp nhằm thích ứng với tình hình trên, đồng thời cũng chú trọng đến những
giải pháp cho sự họp tác giữa người nông dân Khmer và các cấp quản lý trong thực hiện
những giải pháp thích ứng sao cho quá trình sản xuất có hiệu quả, đáp ứng được nhu cầu
cuộc sống của người dân trong vùng.

Nghiên cứu sử dụng cả hai nguồn dữ liệu định lượng và định tính, số liệu về mực nước
cao nhất tại trạm Châu Đốc (sông Hậu) được thu thập từ Tổng cục thống kê và trạm quan
trẳc Châu Đốc từ năm 2002 đến 2020. Tài liệu định tính được thu thập thông qua phỏng vấn
người am hiếu (cán bộ phụ trách nông nghiệp cấp huyện, cấp xã) và phỏng sâu nông hộ
Khmer canh tác trong vùng. Nội dung phỏng vấn liên quan đến sự thay đổi nguồn nước trong
sản xuất và những hình thức thích ứng. Bên cạnh đó, phương pháp quan sát thực địa được

nhóm nghiên cứu thực hiện từ tháng 10/2020 đến tháng 05/2021 vào các thời điểm khác
nhau trong quá trình sản xuất (tổng cộng có ba lần điền dã ở các vùng sinh thái khác nhau để
thu thập hình ảnh thực tế về quá trình sản xuất của các cộng đồng Khmer).

1. Đôi nét về địa bàn nghiên cứu
Tịnh Biên là huyện nằm ở phía Tây của tỉnh An Giang, có đường biên giới dài 18,7 km

giáp với Campuchia, trải dài trên ba xã là An Nông, An Phú, Nhơn Hưng và thị trấn Tịnh
Biên. Diện tích đất tự nhiên của huyện là 35.459,1 ha (chiếm khoảng 10,03% tổng diện tích
đất tự nhiên của tỉnh An Giang). Huyện có 03 thị trấn và 11 xã, mật độ dân số là 306
người/km2 (Phòng Thống kê huyện Tịnh Biên, 2019). Trong đó, thị trấn biên giới Xuân Tô
giáp với tỉnh Kandal (Campuchia) có chợ biên giới đóng vai trò quan trọng trong hoạt động
giao thương của huyện.
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Theo số liệu thống kê năm 2019, huyện miền núi biên giới Tịnh Biên có 108.485 người,

trong đó có 7.816 hộ và 28.669 nhân khẩu là người Khmer (chiếm 27,27% tổng dân số toàn
huyện). Hầu hết, người Khmer trong huyện cư trú tại các xã An Cư, Văn Giáo, An Hảo và
Vĩnh Trung. Neu so với dân số năm 2015 thì số người Khmer của huyện năm 2019 giảm rất

đáng kể, từ 7.911 hộ với 35.830 người năm 2015 xuống còn 7.816 hộ với 28.669 người năm

2019 (Phòng Thống kê huyện Tịnh Biên, 2019). Tỉnh An Giang được coi là một trong những
vùng khó sinh sống nhất trong toàn bộ lun vực sông Mê Kông, do đây là khu vực đồng bằng
thường xuyên xảy ra ngập lũ cao. Trong điều kiện tự nhiên khó khăn của một khu vực rộng lớn
bị ngập sâu vào mùa mưa, từ xa xưa người Khmer tại địa phương đã chọn cư trú tập trung ở
vùng đất cao ven sườn núi (Taylor, 2014, tr. 162). Đa phần đồng bào Khmer đều theo Phật
giáo Nam Tông, nên chùa là nơi diễn ra các lễ hội tôn giáo, lễ nghi nông nghiệp và là nơi sinh
hoạt cộng đồng của phật tử.

Hầu hết các nghiên cứu về Tịnh Biên, An Giang đều nhận định chung rằng, nông
nghiệp là hoạt động sinh kế chính của đồng bào dân tộc Khmer nơi đây. Bên cạnh trồng trọt,
chăn nuôi cũng là hoạt động quan trọng tạo thu nhập của nông hộ. Một số hộ Khmer cũng
kiếm sống từ sản xuất thủ công mỹ nghệ, đồ gốm và các sản phẩm dệt may (Lê Minh Tùng,

2004, tr. 18; Lê Thị Diễm Phúc, 2014, tr. 2; Nguyễn Thị Huệ, 2020, tr. 1873; Thái Huỳnh
Phương Lan, 2020, tr. 29).

2. Tác động của thay đổi nguồn nước và chuyển đổi cơ cấu kinh tế nông nghiệp
So với các huyện của tỉnh An Giang, địa hình của huyện Tịnh Biên có đặc điểm tự
nhiên đặc thù do vừa có đồi núi vừa có đồng bằng. Điều kiện sản xuất nông nghiệp của
huyện được chia thành ba vùng chính: vùng ruộng dưới (hay còn gọi là ruộng bưng là phần
ruộng nằm ở vùng đồng bằng có thể tiếp cận nguồn nước để sản xuất ba vụ lúa trong năm),
vùng ruộng trên (là vùng đồng bằng ven chân núi gặp khó khăn trong sản xuất do thiếu nước,

người dân chỉ có thể sản xuất một vụ lúa hoặc một vụ lúa và một vụ màu trong năm) và vùng
đồi núi. Đồng bào dân tộc Khmer đa số canh tác ở khu vực thuộc vùng ruộng trên (tuy có
một số hộ canh tác ruộng bưng nhưng tỷ lệ không nhiều). Cây trồng phổ biến của các nông
hộ trong huyện bao gồm lúa, bắp, khoai lang, khoai mì (cây sắn), các loại đậu, cây công
nghiệp ngắn ngày, cây ăn quả và cây dược liệu. Trong đó, lúa là loại cây trồng chủ lực, ngoài
hai vụ lúa phổ biến là Đông Xuân và Hè Thu, còn có vùng trồng lúa mùa (vụ mùa xuống
giống vào đầu mùa mưa và thu hoạch vào khoảng đầu tháng 12 dương lịch). Do phụ thuộc

vào nguồn nước mưa nên việc canh tác còn gặp nhiều khó khăn về điều kiện nguồn tưới.

2.1. Thay đổi nguồn nước và những ảnh hưởng đến mô hình sản xuất nông nghiệp
Huyện Tịnh Biên có khí hậu nhiệt đới gió mùa với hai mùa mưa nắng rõ rệt. Nền nhiệt
cao và khá ôn định quanh năm, phù họp với nhiều loại cây trồng, thuận lợi phát triển nông
nghiệp. Tuy nhiên, lượng mưa bình quân 1.478mm nhưng phân bố không đều trong năm,
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làm ảnh hưởng đến khả năng cung cấp nước của vùng đặc biệt là vào mùa khô. Hon nữa, do
đặc diêm địa hình phần lớn là đồi núi và đồng bằng nghiêng chân núi khá cao so với mực
nước biển nên tình trạng hạn hán thường diễn ra hàng năm trong các tháng mùa khô, làm ảnh
hưởng đến sản xuất và sinh hoạt của người dân (Công thông tin điện tử huyện Tịnh Biên,
2016). Nguồn nước mặt trên địa bàn huyện được chuyển từ sông Hậu thông qua các tuyến

kênh Cap I chạy ngang địa bàn như kênh Vĩnh Tế, kênh Trà Sư và phân phối lại cho các
tuyến kênh mương nội đồng, phục vụ nhu cầu sinh hoạt và sản xuất. Do địa hình đặc thù,
nên mùa nắng nóng ở huyện Tịnh Biên khắc nghiệt hơn so với các vùng khác. Kết quả khảo

sát tại các xã có đông người Khmer sinh sống cho thấy sự thay đổi cơ cấu cây trồng phụ
thuộc vào mức độ hoàn thiện của hệ thống thủy lợi tại địa phương. Điều này được phản ánh
qua những mốc thời gian chính của quá trình chuyển đổi mô hình sản xuất tại các vùng đất
ruộng trên và ruộng bưng nơi đây (Bảng 1).

Bảng 1: Các mốc thòi gian chuyển đổi mô hình canh tác của vùng đồng bào dân tộc Khmer
Thòi
gian

Khu vực canh tác
Sự kiện

Trước Vùng chưa có trạm
năm bơm
1984

Ruộng trên

Ruộng bưng

Canh tác một vụ lúa trong

Canh tác từ một đến hai vụ

năm nhờ vào nước mưa
(lúa cấy).

lúa trong năm tùy theo vị trí
ruộng (những ruộng xa
nguồn nước thì canh tác một

vụ lúa trong năm nhờ nước
mưa). Một số ruộng ở gần
kênh dẫn nước có thể trồng
hai vụ lúa trong năm).

Sau

Tư nhân đầu tư máy

năm

bơm chạy bằng dầu

Canh tác lúa một vụ (lúa
cấy) nhờ vào nước mưa.

Từ

Hệ thống bơm điện

Một số vùng canh tác được

Hầu hết các vùng có thể

năm
1999
đến
nay

do Nhà nước đầu tư

hai vụ lúa hoặc mô hình một
lúa kết hợp một vụ màu

canh tác được ba vụ lúa vì
nước được cung cấp quanh

(khoai lang, đậu phông, đậu,
mè) nhờ nước do các trạm
bơm điện cung cấp.

năm (trồng các giống cao

1984

hoạt động cung cấp

nước cho đất ruộng
bưng và đất ruộng
trên.

Canh tác lúa hai vụ nhờ

nước từ kênh và nhờ các
máy bơm tư nhân trong
vùng.

sàn IR504, IR5451).

Nguồn: Tổng hợp từ phỏng vấn sâu năm 2020 của các tác giả
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Bảng 1 cho thấy hệ thống canh tác phụ thuộc vào quá trình phát triển thủy lợi của
vùng. Trước 1984, toàn vùng ruộng trên sản xuất phụ thuộc hoàn toàn vào nước mưa và chỉ
canh tác được một vụ lúa trong năm. Từ năm 1984, vùng ruộng trên vẫn còn duy trì mô hình
một vụ lúa trong năm, nhưng ở vùng ruộng bưng trạm bom do tư nhân đầu tư bắt đầu hoạt
động nên số hộ canh tác hai vụ lúa tăng lên. Hình thức này hoạt động khi một nông dân (chủ
đường nước) trong vùng có điều kiện đã mua máy bom nước cho ruộng của mình đồng thời

bom cho một nhóm nông dân có ruộng ở lân cận. Người dân được bơm nước phải trả công
bằng lúa hoặc tiền trên cơ sở được thỏa thuận cá nhân giữa hộ bơm nước và hộ nhận nước.
Số hộ trong một nhóm (nhóm đường nước) thay đổi tùy thuộc vào khả năng bom của chủ
đường nước và điều kiện địa hình. Từ năm 1999 hệ thống trạm bom điện do Nhà nước đầu
tư đã bắt đầu hoạt động. Hiện nay trên địa bàn huyện có ba trạm chính, gồm: trạm bom 3-2
(xã An Cư) hoạt động từ 1999 và đang tưới cho 1.280 ha; hai trạm bơm còn lại hoạt động từ

năm 2007 là trạm Văn Giáo tưới cho 610,23 ha và trạm Vĩnh Trung hiện tưới cho 507,88 ha
(Ban quản lý các trạm bom điện huyện Tịnh Biên, 2020). Từ năm 1999, các trạm lần lượt đi
vào hoạt động, có thể cung cấp nước tưới cho một diện tích lớn sản xuất của nông hộ trong

vùng. Từ thời gian này, các hộ nông dân Khmer canh tác ruộng bưng và ruộng trên có thê
tăng thêm một vụ trong năm. Năm 2020, mức phí bom nước dao động từ 170.000 đến
200.000 đồng/1000m2/vụ (trong một số trường hợp, người sử dụng nguồn nước từ kênh bom
cấp II sẽ được giảm 50% tiền phí dịch vụ bơm tưới so với người sử dụng từ kênh cấp I).
Theo một nông dân canh tác lúa và hoa màu ở đất ruộng trên tại xã Vĩnh Trung cho biết:
“Năm 2007, trạm bơm Vĩnh Trung được đưa vào hoạt động phục vụ đủ nước tưới nên bà
con Khmer yên tâm sản xuất góp phần làm giảm ảnh hưởng của hạn trong mùa khô" (Phỏng
vấn sâu, Ông Chau. H. 45 tuổi). Năm 2020, hệ thống trạm bom kênh nổi Bọng Đình Nghĩa
tại xã An Phú đi vào hoạt động, góp phần cải thiện nguồn nước cho những vùng ven chân
núi, hỗ trợ nông dân Khmer xã An Phú và các xã lân cận có thể chuyển đồi từ lúa một vụ

trong năm sang mô hình một vụ lúa và một vụ màu, hoặc một lúa và hai vụ màu. Các loại
hoa màu thường được trồng là đậu phông, đậu xanh, dưa, khoai lang. Thực tế khảo sát của
chúng tôi cũng cho thấy có sự tương đồng với nghiên cứu của Nguyễn Thị Huệ (2020, tr.

1872) về các nguyên nhân tác động đen đời sống người Khmer ở Việt Nam. Đó là, thay đòi
trong thu nhập về nông nghiệp đóng vai trò quan trọng (chiếm 53%) trong các nguyên nhân
ảnh hưởng đến mức sống cùa người dân Khmer được nghiên cứu.

Trạm Châu Đốc nằm trong mạng lưới các trạm quan trắc của Việt Nam và chế độ nước
huyện Tịnh Biên ảnh hưởng bởi chế độ triều của sông Hậu. Từ năm 2002 đến 2020, mực

nước cao nhất trên sông Hậu tại trạm Châu Đốc đã giảm đi đáng kể, tần suất xuất hiện các
năm có mực nước thấp ngày càng nhiều, có thể kể đến là năm 2011 (282 cm), năm 2015
(235 cm) và năm 2020 (263 cm). Kết quả khảo sát cho thấy tình hình nguồn nước trong sân
xuất nông nghiệp của huyện Tịnh Biên có nhiều thay đổi trong thời gian gần đây, lượng
nước thay đổi thất thường do biến động của các yếu tố thời tiết và ảnh hường bởi hoạt động
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của con người. Ông T.H.T. Cán bộ Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Tịnh

Biên nhận xét rằng: “Tình hình BĐKH tại huyện đã gảy những ảnh hưởng đen nguồn nước
trong sản xuất, đặc biệt là mưa phân bố không đều vào các tháng trong mùa mưa (từ thảng
5 đên thảng 11 dương lịch), mưa lớn gãy ngập ủng làm mất cân bằng hệ sinh thái đồng

ruộng. Bèn cạnh hiện tượng mưa thất thường, các đợt hạn thường xuyên xảy ra gây nên hiện
tượng thiêu nước nghiêm trọng trong sản xuất”. Những thay đổi sản xuất nông nghiệp nói
chung và sản xuất cây lương thực nói riêng đặt ra nhiều thách thức trong bối cảnh nhu cầu an

ninh lương thực gia tăng, tác động của BĐKH và sự suy thoái tài nguyên thiên nhiên (Trần
Đại Nghĩa và cộng sự, 2018, tr. 3)

2.2. Chuyển đồi mô hình trong sản xuất nông nghiệp
Nông nghiệp đóng góp quan trọng cho nền kinh tế của huyện Tịnh Biên, tổng sán
lượng nông nghiệp đóng góp năm 2019 là 37.750 tỷ đồng, chiếm khoảng 97% tổng sản
lượng của toàn huyện (công nghiệp và xây dựng đóng góp phần còn lại). Điều này cho thấy
vai trò của ngành nông nghiệp trong cơ cấu thu nhập cùa người dân địa phương. Thu nhập
bình quân đầu người/năm ngày càng được nâng lên, năm 2015 là 24.423 triệu đồng và đến
năm 2019 là 40.905 triệu đồng (Phòng Thống kê huyện Tịnh Biên, 2019, tr. 207). Kết quả
cua các nghiên cứu về đời sống kinh tế - xã hội người Khmer tại ĐBSCL trong thời gian gần
đây cũng cho thấy cái nhìn khởi sắc hơn về đời sống của đồng bào dân tộc (Dương Hoàng
Lộc, 2015, tr. 1; Nguyễn Thị Huệ, 2020, tr. 1871). Trước diễn biến của sự suy giảm nguồn
nước thì việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng theo hướng giảm dần diện tích sản xuất lúa (không
sản xuất lúa vụ Hè Thu, mà chuyến sang các loại cây trồng khác như: rau, đậu xanh, đậu
phông, dưa hấu, bắp), hay chuyển hoàn toàn sang những đối tượng cây trồng vật nuôi khác
như cây ăn trái và thủy sản là cách làm phù họp. Căn cứ Quyết định số 4882/QĐ-UBND
ngày 12/8/2016 cùa UBND huyện Tịnh Biên về việc phê duyệt Đề án Tái cơ cấu ngành nông
nghiệp huyện Tịnh Biên đến năm 2020, một cơ cấu sản xuất mới của nông hộ hình thành
trên cơ sở chuyển đổi đất lúa kém hiệu quả trong hai năm 2018 và 2019 tại huyện Tịnh Biên
là một bằng chứng thực tế (Bảng 2).

Bảng 2: Chuyển đổi từ đất sản xuất lúa kém hiệu quả sang các loại cây trồng khác
Năm 2018 (ha)

Tăng (+)/giảm (-)
so vói năm 2018

Năm 2019 (ha)

Rau

187,97

-0,66

187,31

Màu

237,96

+ 956,96

1.194,92

Cây ăn trái

26,74

+ 18,29

45,03

Tổng

452,67

Loại cây trồng

1.427,26

Nguồn: Phòng Nông nghiệp và Phát triển nòng thôn huyện Tịnh Biên năm 2019.
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3. Các giải pháp thích ứng vói suy giảm nguồn nước: cơ hội và thách thức
3.1. Giải pháp công trình và phi công trình
Thay đổi nguồn nước huyện Tịnh Biên đã cỏ những ảnh hưởng đến nông nghiệp như đã

đề cập ở trên. Trước tình hình này, các cấp quản lý và người dân trong vùng đã thực hiện một

số giải pháp để thích ứng với tình hình thiếu nước trong sản xuất. Thích ứng là khái niệm đã
được rất nhiều nhà khoa học trong và ngoài nước đề cập, tuy nhiên đều liên quan đến định
nghĩa đầu tiên do ủy Ban Liên Chính Phủ về biến đổi khí hậu (IPCC- International Panel on

Climate change) phát biểu năm 2001: là những điều chỉnh trong các hệ sinh thái tự nhiên, kinh
tế - xã hội để đáp ứng với những thay đổi của khí hậu và những ảnh hưởng của chúng (Barry

và cộng sự, 2001, tr. 879). Viện Khoa học Thủy Văn và Môi Trường (2011, tr. 3), Lê Anh
Tuấn (2014, tr. 23) cũng cho rằng thích ứng là sự điều chỉnh hệ thống tự nhiên hoặc con người

đối với hoàn cảnh hoặc môi trường thay đổi, nhằm mục đích giảm khả năng bị tổn thương do
BĐKH và tận dụng các cơ hội do nó mang lại. Một số nghiên cứu chỉ ra rằng đã có nhiều
hoạt động công trình và phi công trình ở cấp địa phương nhằm thích ứng với những ảnh

hưởng của BĐKH (Bastakoti và cộng sự, 2014, tr. 214; Lê Văn Nam, 2016, tr. 109; Mai
Thành Phụng, 2017). Nhằm thích ứng với sự thay đổi nguồn nước trong sản xuất tại huyện
Tịnh Biên, các giải pháp công trình và phi công trình đã được thực hiện bởi quan điểm chỉ

dựa vào công trình để chống lại sự thay đổi của điều kiện tự nhiên không còn phù hợp, mà

phải kết hợp chặt chẽ với các biện pháp phi công trình để có kết quả tốt hơn.
- Giải pháp công trĩnh: Theo Bộ Xây dựng, giải pháp công trình là các giải pháp về

xây dựng các công trình kiên cố, độ an toàn cao để có khả năng chịu thiên tai (đắp đê ngăn
lũ, xây đập...) làm giảm những rủi ro do BĐKH và những ảnh hưởng của nó gây ra (Nguyễn

Văn Phó - Nguyễn Đình Xuân, 2007). Nguyễn Vãn Thắng và cộng sự (2011, tr. 198) nhận
định rằng, BĐKH làm nhu cầu cấp nước và thoát nước vượt xa khả năng đáp ứng của hệ
thống thủy lợi hiện có. Do vậy, trong quản lý tài nguyên nước thì việc nâng cấp hệ thống
thủy lợi, xây dựng các hồ chứa đa mục đích, quản lý ở cấp vùng là một trong những giải
pháp quan trọng. Tại huyện Tịnh Biên các giải pháp công trình đã được thực hiện đồng bộ

(xây dựng hệ thống cống Trà Sư và Tha La, xây dựng hồ chứa và hệ thống kênh tưới vùng
cao), từ cấp vùng đến cấp địa phương và phù hợp với điều kiện tự nhiên của từng vùng nhằm
mục đích điều tiết mực nước từ thượng nguồn và phục vụ tưới tiêu nông nghiệp. Các công
trình gồm có như sau:

Huyện Tịnh Biên được hưởng lợi từ dự án xây dựng hệ thống cống Trà Sư và Tha La
nhằm kiểm soát lũ sông Cửu Long và vùng Tứ Giác Long Xuyên (Dự án do Bộ Nông

nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì và đưa vào vận hành từ tháng 5/2000). Việc xây
dựng hai cống Trà Sư và Tha La để điều tiết mực nước từ thượng nguồn hỗ trợ cho sản
xuất nông nghiệp và sinh hoạt của người dân trong vùng. Đầu tư nâng cấp hồ chứa nước
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ngọt phục vụ cho canh tác nông nghiệp. Xây dựng hồ chứa nước là một giải pháp huyện quan
tâm cho địa bàn đất ven triền núi nơi có đông đồng bào Khmer sinh sống. Toàn huyện có 7 hồ

được xây dựng từ 1981 đến 2014, với dung tích chứa hơn một triệu m3 (Lê Anh Tuấn, 2017).

Trong đó có ba hồ lớn là hồ Thanh Long, hồ Thủy Liêm và hồ Ò Tức Sa với dung tích ước

khoảng 650.000 m3. Các hồ được xây dựng với chức năng phục vụ du lịch, cấp nước cho sinh
hoạt và nông nghiệp. Xây dựng trạm bơm để cung cấp nước cho cả hai vùng ruộng trên và

ruộng bưng là một trong những giai pháp hiệu quà. Tuy nhiên, do đặc thù về điều kiện thổ
nhưỡng, việc xây dựng các kênh mương nội đồng có điểm khác biệt. Kênh nôi được xây dựng
ở vùng cao đế phục vụ tái cơ cấu sản xuất nông nghiệp vùng ruộng trên. Trạm bơm Bọng Đình
Nghĩa, được xây dựng vào năm 2018 và vận hành vào đầu năm 2020 với chiều dài kênh tưới là
600111 dự kiến cung cấp nước cho khoảng 96 ha, hiện nay đã phục vụ được 40 ha.

Những giải pháp mà huyện thực hiện đã phù hợp với các nghiên cứu về quản lý nguồn
nước. Bastakoti và cộng sự (2014, tr. 217) cho rằng, các cấp quàn lý ở địa phương sẽ thực
hiện những biện pháp khác nhau, phù hợp với bối cảnh địa phương, cụ thể như trữ nước mưa
và nạo vét kênh nội đồng... những giải pháp công trình thì cần sự hồ trợ (kinh phí, kỹ thuật)
từ Nhà nước. Một cán bộ của Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Tịnh Biên
cho biết: “Huyện đã phoi hợp các đơn vị liên quan tổ chức vận hành các công trình đê tích

trừ nước, nạo vét kênh mương phục vụ cho sản xuất, bảo đảm nước phục vụ sán xuất và dân
sinh” (Phỏng vấn ông T.H.T.). Nông dân canh tác lúa ở đất ruộng trên và ruộng bưng tại xã
Văn Giáo cho biêt “Hiện nay tôi không lo tình trạng thiếu nước canh tác như lúc trước nữa.

Những ruộng cao được hạ thấp đáng kê, đất được chính quyền địa phương khuyến khích đào

sáu thêm một mét dự trừ nước và mở rộng thêm đường mương dan nước vào ruộng dề dàng
hơn” (Phỏng vấn sâu Ông Chau.T.). Như vậy, mặc dù giãi pháp công trình chủ yếu do Nhà
nước đầu tư, nhưng người dân đã kết hợp trong khả năng để hiệu quả mang lại được tốt hơn.
- Giai pháp phi công trình: Là các giải pháp về phòng tránh, trợ giúp, sằn sàng ứng
phó với bất lợi từ tự nhiên trong nông nghiệp bao gồm thay đổi thời vụ trồng trọt, giống, kỹ

thuật canh tác... đề tránh thiệt hại (Nguyền Văn Phó - Nguyễn Đình Xuân, 2007). ứng phó
với BĐKH bàng giải pháp phi công trình có thể làm thay đổi mức độ nhạy cảm của thiên tai,

thông qua việc điều chỉnh cơ cấu sử dụng đất đai và các mô hình sản xuất. Thực chất, giải

pháp phi công trình là giải pháp tổ chức và quản lý một cách có khoa học theo hướng tích
cực nhưng mềm dẻo, thấu hiểu cặn kẽ quy luật và diễn biến của thiên tai để khôn khéo quản
lý chúng (Nguyền Văn Thắng và cộng sự, 2011, tr. 199). Các giải pháp phi công trình hiện

đang áp dụng tại huyện Tịnh Biên để thích ứng với sự thay đồi nguồn nước, bao gồm:

+ Thay đòi giống lúa'. Vì cung cấp nước cùng thời điểm nên nông hộ được vận động

xuống giống đồng loạt các loại giống cao sản có giá trị kinh tế cao nhằm tăng thêm thu nhập
trong sản xuất. Cán bộ Chi cục Trồng trọt và Phát triển nông thôn huyện Tịnh Biên cho biết
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“Hiện nay do được chủ động nguồn nước tưới từ trạm bơm, người dân chuyển sang sử dụng

giong thần nông IR504, IR5451 để canh tác lúa 3 lúa vụ trong năm” (Phỏng vấn bà L.T.H.).
+ Chuyển đổi cơ cẩu cây trồng'. Để thích ứng người dân sẽ giảm dần diện tích trồng
lúa sang các loại cây có khả năng chịu được hạn (khoai mì, đậu xanh, đậu phông...) hoặc
trồng cây ăn trái khác (dừa, xoài). Đối với đồng bào dân tộc Khmer có hai mô hình chủ yếu

là trồng cây đậu phông (cây lạc) và trồng khoai mì (cây sắn). Trồng đậu phông tại những
vùng thiếu nước tưới, vùng đất triền dốc chưa được đầu tư công trình thủy lợi do đậu phông
thích nghi cao với chất đất pha cát. Nông dân tại xã Vĩnh Trung cho biết: ‘‘Tại xã Vĩnh
Trung, nên đât cát và có vị trí nam ở vùng cao, cách xa kênh Trà Sư nên không chủ động
được nước tưới, chỉ canh tác lúa một vụ nhờ vào nước mưa, hiện nay một số nông dãn bắt
đâu áp dụng mô hình một lúa và một màu, kết họp trồng đậu phông vào mùa khô ” (Phỏng
vấn sâu Ông Chau.N.). Còn với mô hình trồng khoai mì, được nhận định là loại cây có khả
năng thích nghi cao với điều kiện canh tác thiếu nước trên vùng đất triền dốc mặc dù loại cây
này được nông dân Khmer trồng từ lâu, song chỉ quen trồng theo kiểu quảng canh nên năng
suất và chất lượng không cao, đầu ra không ổn định. Giống do người dân tự chọn theo kinh
nghiệm, nên nhanh dẫn đến thoái hóa.

+ Nông dãn đã áp dụng nhiều biện pháp kỹ thuật hơn trong canh tác. Cán bộ Chi cục
Trồng trọt và PTNT huyện Tịnh Biên cho biết: “Một số người dân đã tăng cường bón phân và

chăm sóc đê cây trông chông chịu lại thời tiết bất lợi, thăm đổng ruộng thường xuyên đế phát
hiện dịch hại để phòng trừ kịp thời. Tuy nhiên, một số còn thụ động nhất là đồng bào Khmer

còn hạn chế trong áp dụng kỹ thuật mới do rào cản ngôn ngữ” (Phỏng vấn bà L.T.H.).
3.2. Cơ hội, thách thức và đề xuất giải pháp
Trong quá trình nghiên cứu thích ứng với những thay đổi trong điều kiện sản xuất
nông nghiệp mới tại huyện Tịnh Biên, chúng tôi nhận thấy rằng có những cơ hội và thách
thức như sau:

- Cơ hội trong quả trình thích ứng

+ Hệ thống công trình được thực hiện một cách đồng bộ. Hệ thống cống Trà Sư - Tha
La đã được xây dựng để phục vụ tốt cho sản xuất bảo đảm điều tiết nguồn nước ngọt cho sản
xuất nông nghiệp.
+ Các hệ thống kênh tưới đa dạng được thiết kế phù hợp với địa hình. Các công trình
khác nhau được bố trí tùy theo địa hình đặc trưng của huyện để tạo khả năng cung ứng nước
hiệu quả cho cộng đồng, nhất là nông dân Khmer sinh sống chủ yếu tại các vùng có địa hình
cao, khó khăn trong tiếp cận nguồn nước.
+ Nông dân có nhận thức và hành động thích hợp. Nông dân đã nhận thức được môi
trường canh tác đang có sự thay đổi và tích cực họp tác với các cấp quản lý trong chọn
giống, theo dõi lịch thời vụ, điều tiết nước để quá trình canh tác có hiệu quả.
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+ Có sự hợp tác giữa những người nông dân. Vì điều kiện địa hình canh tác vùng cao
nên một số nông hộ không thể lấy trực tiếp nước từ kênh tưới, do vậy sự hợp tác là cần thiết
(nông dân cho người khác lấy nước từ ruộng của mình thay vì kênh tưới) để hỗ trợ nhau

trong sản xuất.
- Thách thức và đề xuất giải pháp

Bên cạnh những cơ hội thì vẫn còn tồn tại những khó khăn, thách thức trong quá trình phát

triển của vùng. Một số vấn đề cụ thể được trình bày tại Bảng 3 về tình hình thực tế và giải pháp.

Bảng 3: Thách thức và giải pháp trong sản xuất của người Khmer huyện Tịnh Biên
Tình hình

Mô tả

Giải pháp

Khó tiêp cận
nguồn nước

Nước được trạm bơm cung cấp từ

Chú ý công tác bảo trì kênh
mương (tránh tình trạng hộ dân
cố tình lắp mương chiếm đất).

kênh tưới chính và kênh nhánh. Do
mặt đất không bằng, có nhiều kênh
nhánh ở xa, dẫn đến việc tiếp cận
nước không đồng đều giữ các hộ
có đất ở các cao trình khác nhau (hộ

Khuyến nghị nông hộ hạ thấp
mặt ruộng (phần lấy nước) để
nước vào ruộng được đảm bảo.

ở sâu bị ngập, hộ ở cạn thì không

có nước).

Thay đôi thời Điều chỉnh thời gian bơm nước đê
thích hợp với tình hình thực tế tại
gian bơm nước
huyện, do vậy người dân bị động về
thời gian khi lấy nước.

Triển khai lịch bơm nước đảm
bảo đúng với thời gian (điều tiết
nước cho ruộng cách xa trạm
bơm).

Thông báo kịp thời cho người
dân biết sự điều chỉnh lịch bơm
nước đế người dân có quyết

định hợp lý (xác định thời gian
bón phân, phun thuốc).

Khó khăn trong
thu phí bơm
nước

Do tính trông chờ, ỷ lại vào chính
sách hỗ trợ của Nhà nước đối với
người đồng bào dân tộc còn cao,

một số hộ cho rằng trạm bơm là của

Nhà nước nên không cần phải đóng
đúng, đóng đủ phí bơm tưới.

Tăng cường công tác tuyên
truyền để người dân hiểu và có
sự hợp tác tốt.

Triển khai thời hạn thu phí dịch
vụ bơm tưới một cách cụ thể có
chú ý đến tính thời vụ và thu

nhập của người dân.
Thiêu sự liên kêt

Một số nhân viên tổ điều tiết nước

Kiểm tra thường xuyên để cấp

Tạp chí Dân tộc học sô'6 - 2021

73

trong điều tiết

còn chủ quan không kiểm tra các

nước kịp thời cho người dân.

nguồn nước

công trình trước khi bom tưới, dẫn
đến cung cấp nước chưa hiệu quả

Có kênh phản hồi ý kiến giữa
người dân và tổ quản lý.

(không đến những vùng xa, vùng có

nền đất cao).
Người dãn chưa

Người dân sử dụng nước nhiều hon

sử dụng nước
tiết kiệm

nhu cầu (bom nước ngập ruộng),
chưa tính đến nhu cầu nước thực tế

của cây trồng.

Tăng cường công tác tuyên
truyền để người dân hiểu và sử

dụng nước tiết kiệm
Triên khai các giải pháp kỹ
thuật trong sử dụng nước tiết
kiệm ở quy mô cộng đồng.

Cần có sự liên Nông hộ Khơ-me thường có diện Cấp quản lý cần hồ trợ người
kết chặt chẽ tích nhỏ và manh mún nên khó khăn dân trong công tác chọn giống
đề đáp ứng được nhu cầu doanh
giữa hộ dân và trong tổ chức lại sản xuất.
nghiệp (công tác chọn giống
Nhà nước trong
khoai mi cần được chú ý).
chuyên dịch cơ
cấu cây trồng
Hỗ trợ cộng đồng trong công tác

tiêu thụ.
Thực hiện đồng thời hai giải pháp công trình và phi công trình có tác dụng hồ trợ lẫn

nhau. Hiện trạng ở huyện Tịnh Biên cũng như những nghiên cứu trước đây cho thấy các giải
pháp phi công trình chủ yếu là người dân thực hiện và mang tính ứng phó kịp thời với những
rủi ro ở hiện tại. Lê Thúy An (2020, tr. 1) nhận định rằng, người Khmer chủ yếu hoạt động

trong lĩnh vực nông nghiệp, các điều kiện canh tác gặp nhiều khó khăn. Qua thời gian dài cư
trú, người Khmer đã lựa chọn cho mình cách thích nghi với tự nhiên và hình thành hệ thống
kinh nghiệm dân gian trong thích ứng và điều tiết môi trường tự nhiên. Trong tưcmg lai, cân
nhắc sử dụng các giải pháp tiết kiệm nước là một trong những cách thức cần được quan tâm.
Kinh nghiệm thực tế ở tỉnh An Giang cho thấy, nông dân sử dụng kỹ thuật tưới ngập khô xen
kẽ trên lúa (Alternate Wetting and Drying) không chỉ nhận thấy hiệu quả tiết kiệm nước mà
còn cải thiện năng suất và tốc độ tăng trưởng của lúa (Yamaguchi và cộng sự, 2017 tr. 124).

Áp dụng kỹ thuật tưới ngập khô xen cho lúa, nông dân điều chỉnh mực nước trên ruộng theo
nhu cầu ở các giai đoạn phát triển khác nhau của cây lúa nhằm giảm lượng nước tiêu thụ,
nhưng vẫn đảm bảo năng suất.

Ket luận
Là huyện miền núi biên giới của tỉnh An Giang, Tịnh Biên đang chịu những ảnh hưởng

của BĐKH (hạn hán, thời tiết cực đoan) và nguồn nước ngày càng suy giảm do việc xây
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dựng hàng loạt đập thủy điện của các quốc gia vùng thượng nguồn lưu vực sông Mê Kông.

Kết quả nghiên cứu cho thấy, nguồn nước cao nhất trên sông Hậu trong vòng 20 năm qua
suy giảm đã gây khó khăn đến sản xuất nông nghiệp. Đồng bào dân tộc Khmer phân bố chủ

yếu ở các triền dốc nên tình hình khô hạn càng khốc liệt hon so với các vùng khác. Sự khó
khăn trong nông nghiệp không chỉ đến từ điều kiện canh tác nội vùng mà còn bị ảnh hưởng

bởi các yếu tố liên vùng. Việc tích nước ngày càng nhiều ở các quốc gia thượng nguồn cho
thủy điện và canh tác nông nghiệp, cùng với những ảnh hưởng BĐKH đã làm suy giảm
nguồn nước sông Mê Kông chảy về các quốc gia hạ nguồn. Do vậy, canh tác nông nghiệp

ngày càng đối mặt với nhiều khó khăn, trở ngại.
Trong những năm gần đây, nhờ có các giải pháp công trình thủy lợi nội đồng do Nhà
nước hồ trợ, gồm hệ thống trạm bơm vùng cao, kênh nổi, đã góp phần cải thiện tình trạng
thiếu nước canh tác cho địa phương. Bên cạnh sự hồ trợ của các công trình này, bản thân

đồng bào dân tộc Khmer cũng đã thực hiện nhiều biện pháp như thay đổi giống, chuyển đổi
cơ cây trồng để thích ứng. Sự kết hợp này mang lại cuộc sống tốt hơn vì người dân ở những
vùng thiếu nước có thể canh tác thêm vụ hoặc chuyển đổi sang những loại cây trồng thích
hợp. Tuy nhiên, vì đặc điếm địa hình có sự khác biệt về độ dốc nên sự tiếp cận nguồn nước
giữa các nông hộ xa và gần trạm bơm có sự khác biệt. Do vậy, cần sự kiểm tra thường xuyên
tình hình cung cấp nước để vận hành các trạm bơm, điều chỉnh lịch bơm nước một cách hiệu

quả nhất, về phía nông hộ cũng cần ghi nhận rằng, vấn đề thiếu nước là ảnh hưởng mang
tính vùng, nông hộ phải hợp tác tốt, chú trọng kỳ thuật trong sản xuất, đóng phí đúng hạn để
chia sẻ những khó khăn mà Nhà nước và cấp quản lý địa phương đã và đang cố gắng để hạn
chế những rủi ro, mang lại cuộc sống ổn định cho người dân trong huyện Tịnh Biên nói
chung và đồng bào dân tộc Khmer nói riêng.
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