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Tóm tắt. Nghiên cứu này nhằm tìm hiểu nhận thức của  người  dân  đô  thị ở Thành phố Hồ Chí 
Minh, Việt Nam về biến  đổi khí hậu  và  đo  lường giá sẵn lòng trả (WTP) của họ cho chính sách 
giảm thiểu nhằm đạt  được hoặc tránh gặp phải ba kịch bản  tăng  nhiệt  độ đến năm 2100 (gồm có 
kịch bản B1 cho mức phát thải  và  tăng  nhiệt  độ thấp, kịch bản B2 cho mức phát thải  và  tăng  
nhiệt  độ trung bình, và kịch bản A1FI cho mức phát thải  và  tăng  nhiệt  độ cao) sử dụng  phương  
pháp  đánh  giá  ngẫu nhiên (CVM). Kết quả nghiên cứu cho thấy, mặc  dù  người  phúc  đáp  không  
đánh  giá  “quản  lý  môi  trường  và  tài  nguyên  thiên  nhiên” là vấn  đề xã hội  hàng  đầu,  nhưng  họ 
vẫn sẵn lòng trả số tiền  dương  cho  chính  sách  giảm thiểu biến  đổi khí hậu. Cụ thể,  để đạt  được 
các kịch bản B1, B2, và A1FI, người  phúc  đáp  sẵn lòng trả lần  lượt là USD 64.48, USD 56.86, và 
USD 55.24 và  để tránh gặp phải các kịch bản này người  phúc  đáp  sẵn lòng trả lần  lượt là USD 
56.95, USD 62.62, và USD 63.33 theo phân tích phi tham số.  Đối với phân tích tham số,  để đạt 
được các kịch bản B1, B2, và A1FI, người  phúc  đáp  sẵn lòng trả lần  lượt là USD 86.43, USD 
77.62, và USD  75.95  và  để tránh gặp phải các kịch bản này người  phúc  đáp  sẵn lòng trả lần  lượt 
là USD 58.76, USD 72.38, và USD 80.38.  

 
Từ khóa: Sẵn lòng trả (Willingess to pay – WTP); Biến  đổi khí hậu (Climate Change); Nóng lên 
toàn cầu (Global Warming); Thành phố Hồ Chí Minh, Việt  Nam;  Phương  pháp  đánh  giá  ngẫu 
nhiên (Contingent Valuation Method – CVM);  Mô  hình  Logit  có  điều kiện (Conditional Logit 
Model) 

Phân loạ i theo JEL: Q51, Q54 
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1      Giới thiệu 

Biến  đổi khí hậu thực sự là một trong những thách thức lớn  mà  loài  người phải  đối 
diện hiện nay vì những  tác  động tiêu cực của  nó  đến cuộc sống  con  người một cách 
rõ ràng (Houghton, 2004; IPCC 2007; Lovejoyce và Hannah 2006; Metz và cộng sự 
2007; Parry và cộng sự 2007; Stern, 2006, 2007). Việc cung cấp các chính sách giải 
quyết thách thức  này  được quan tâm rộng rãi của các chính trị gia và các nhà nghiên 
cứu khoa học. Có nhiều  quan  điểm cho rằng cho rằng chính sách giải quyết vấn  đề 
biến  đổi khí hậu  nên  được bắt  đầu thực hiện từ các khu vực  đô  thị (Corfee-Morlot 
và cộng sự, 2009; World Bank, 2010) bởi vì mối quan hệ chặt chẽ giữa nó với biến 
đổi khí hậu (World Bank, 2010). Mối quan hệ này  được thể hiện thông qua việc các 
khu vực  đô  thị vừa  được xem là nguồn lớn gây ra phát thải hiệu ứng nhà kính, là 
nguyên nhân trực tiếp gây nên hiện  tượng nóng lên toàn cầu và biến  đổi khí hậu; và 
đồng thời khu vực  đô  thị cũng  là  nơi  gánh  chịu nhiều tổn thất nhất do biến  đổi khí 
hậu gây ra.  

Hiện nay quy mô dân số ở các  vùng  đô  thị cũng  gia  tăng  không ngừng (Angel 
và cộng sự, 2005).  Theo  ước  tính,  đến khoảng 2030 trên cả thế giới sẽ có khoảng 59% 
dân số thế giới sống ở khu vực  đô  thị,  trong  đó  tỷ lệ này lần  lượt là 81% và 55% ở 
các quốc gia phát triển  và  đang  phát  triển (UN-Habitat, 2011).  Tác  động của  đô  thị 
hóa và biến  đổi khí hậu  đang  dần hội tụ theo những cách thức có thể làm tổn hại 
đến sự bền vững về môi  trường, kinh tế, và xã hội của cuộc sống  con  người ở các 
khu vực  đô  thị trên thế giới. Một cách rõ ràng, quy mô, tốc  độ tăng  trưởng, và mật 
độ của dân số là những yếu tố quyết  định  lượng phát thải khí nhà kính ở các thành 
phố (UN-Habitat, 2011).  Các khu vực  đô  thị trên thế giới  “đóng  góp”  khoảng 70% 
tổng  lượng phát thải gây hiện  tượng nóng lên toàn cầu trong khi chỉ chiếm khoảng 
2% diện  tích  đất (UN-Habitat, 2011).  Đó  là  hậu quả của việc tiêu thụ nhiều  năng  
lượng do yêu cầu của  quá  trình  đô  thị hóa nhanh và nhu cầu cho phát triển ở các 
thành phố. Theo thống kê của IEA (2008), khu vực  đô  thị phát thải trên 67% khí nhà 
kính toàn cầu  liên  quan  đến việc  tiêu  dùng  năng  lượng, và con số này  được dự báo 
sẽ tăng  lên  74%  vào  năm  2030.  Như  vậy, phát thải từ các khu vực  đô  thị được xem là 
nguồn chủ yếu gây nên biến  đổi khí hậu hiện  nay.  Do  đó,  việc  đưa  ra  các  chính  sách  
quy hoạch  đô  thị có tích hợp các chính sách biến  đổi khí hậu  là  hành  động cần thiết 
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nhằm góp phần giải quyết biến  đổi khí hậu và nóng lên toàn cầu,  đồng thời làm cho 
các thành phố phát triển bền vững  hơn. 

Bên cạnh  đó,  các  khu  vực  dân  cư  ở đô  thị là  nơi  được  xem  đứng  trước rủi ro 
của hiện  tượng nước biển dâng, hạn hán, nắng  nóng,  lũ  lụt, và các rủi ro tự nhiên 
khác  có   liên  quan  đến biến  đổi khí hậu.  Biến  đổi khí hậu có thể đe  dọa  cơ  sở hạ 
tầng, chất  lượng cuộc sống và toàn bộ hệ thống  đô  thị. Không chỉ các quốc gia nghèo 
mà cả các  nước có thu nhập  cao  cũng  đang  phải  đối diện với nhiều thách thức từ các 
biến cố tự nhiên bất  thường do biến  đổi khí hậu (World Bank, 2010b). Cả thế giới có 
khoảng 360 triệu  người sống ở các khu vực  đô  thị ven biển thấp  hơn  10m  so  với mức 
nước biển và dễ bị tổn  thương  bởi  lũ  lụt và triều  cường (Satterthwaite và Moser, 
2008). Một ví dụ điển hình, Trung Quốc có khoảng  hơn  78  triệu  người sinh sống ở 
các thành phố có  nguy  cơ  bị lũ  lụt  đe  dọa (McGranahan và cộng sự, 2007). Do  đó,  
các thành phố với quy mô dân số lớn và càng gia  tăng  cũng  là  nơi  gánh  chịu rất 
nhiều hậu quả từ biến  đổi khí hậu. 

Các khu vực  đô  thị ngày  càng  đóng  vai  trò  quan  trọng trong việc tạo ra các 
sản phẩm và tài sản cho nền kinh tế thế giới. Nhiều quốc gia và thành phố phải dựa 
vào sự thuận lợi của quá trình  đô  thị hóa  làm  cơ  sở cho  tăng  trưởng kinh tế.  Do  đó,  
phát triển bền vững của nhiều quốc  gia  cũng  có  thể dựa trên sự phát triển bền vững 
của các khu vực  đô  thị. Biến  đổi khí hậu  đã  và  đang  tác  động  đến nhiều  đô  thị và  cư  
dân ở đó,  đặc biệt  là  người nghèo. Biến  đổi khí hậu rõ ràng là một thách thức lớn 
cho sự phát triển bền vững cho các thành phố trên thế giới hiện nay. Việc  đưa  ra  các  
chính sách giảm thiểu biến  đổi khí hậu1 từ khu vực  đô  thị2 cần  được chú trọng  hơn  
bao giờ hết nhằm mục tiêu không chỉ là một cách thức giải quyết với vấn  đề biến  đổi 

                                                                 
1 Chính  sách  để  giải quyế t biến  đổi khí hậu có thể  là chính sách thích ứng (adaptation) hoặc giảm thiểu (mitigation). 

Giảm thiểu  được hiểu là những  chính  sách  làm  thay  đổi hành vi tiêu dùng hay sản xuất, phát triển công nghệ  nhằm 
góp phần  làm  thay  đổi biến  đổi khí hậu  theo  hướng có lợi  cho  con  người,  như  làm  giảm tốc  độ của nóng lên toàn cầu 
xuống bằng cách thực hiện các nỗ lực giảm phát thải khí nhà kính (chủ yếu là CO2) trên phạm vi toàn cầu (World 
Bank, 2010a) trong khi thích ứng là tìm cách sống có lợi nhất  khi  trong  điều kiện hiện hành của biến  đổi khí hậu.  
2 Có thể  là việc thực hiện chính sách riêng lẻ  ở các thành phố khó có thể  đạt kế t quả  trong việc giải quyế t biến  đổi khí 
hậu toàn cầu. Tuy nhiên có nhiều nghiên cứu  đã  tranh  luận rằng, tổ chức của các thành phố được  xem  như  là  các  
quốc gia thu nhỏ nên nhiều thành phố trên thế  giới tham gia giải quyế t biến  đổi khí hậu sẽ  làm cho phạm vi rộng  hơn  
trên toàn cầu. Ví dụ, ở Hoa Kỳ có  đến 1017 thành phố ký cam kế t tham gia Nghị định  thư  Kyoto  nhằm làm giảm phát 
thải khí nhà kính toàn cầu (US Conference of Mayors, 2008).  
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khí hậu toàn cầu mà còn nhằm tạo ra một sự phát triển bền vững3 cho  các  đô  thị. 
Việc xây dựng thành công các chính sách biến  đổi khí hậu ở các thành phố cũng  là  
cơ  sở để xây dựng  các  chương  trình  nghị sự quốc gia cho giải quyết biến  đổi khí hậu 
và nóng lên toàn cầu. Nếu  không  đưa  ra  các  chính  sách  sách  can  thiệp  đến việc sử 
dụng  năng  lượng hiệu quả và giảm phát thải nhà kính ở khu vực  đô  thị thì rất khó 
khăn  để loài  người có thể tránh  được các thảm họa do biến  đổi khí hậu cho cả khu 
vực thành thị và nông thôn. Tuy nhiên, các thành phố thì  đang  phải  đối diện với 
nhiều thách thức phức tạp cần giải quyết. Do vậy, khi thêm vào các chính sách thích 
ứng và giảm thiểu biến  đổi khí hậu sẽ làm cho gánh nặng ngân sách và nguồn lực 
công ở các thành phố trở nên lớn  hơn.  Do  đó,  cần xem xét tính quan trọng  và  định 
lượng  được lợi ích của chính sách biến  đổi khí hậu  cũng  là  một thông tin quan trọng 
cần  có  để quyết  định có nên cung cấp chính sách hay không từ các nhà quản lý xã 
hội. Nghiên cứu sự ưa  thích  hay  ủng hộ của  người  dân  đóng  thuế ở hiện tại cho 
chính sách giảm thiểu biến  đổi khí hậu  cũng  là  một  cơ  sở để chính phủ quyết  định 
có nên thực hiện các chính sách này hay không (Layton và Brown, 2000).  

Thành phố Hồ Chí Minh (TP. HCM) của Việt  Nam  được dự báo là một trong 
năm  thành  phố cảng trên toàn thế giới có quy mô dân số bị ảnh  hưởng nặng nề nhất 
từ biến  đổi khí hậu toàn cầu  đến  năm  2070    (Nicholls và cộng sự, 2008).4 Nếu tính 
tổng quan các chỉ tiêu về phát triển  đô  thị, TP. HCM  được xếp hạng thứ tư  trong  số 
các thành phố ở khu vực châu Á dễ bị tổn  thương  bởi biến  đổi khí hậu  do  tác  động 
của  nước biển dâng (Senga, 2010).  Do  đó,  vấn  đề biến  đổi khí hậu cần  được  đưa  vào  
quy hoạch phát triển tổng thể kinh tế-xã hội ở TP. HCM (Storch và Downes, 2011).5 
Trong bối cảnh  như  vậy, nghiên cứu này nhằm mục tiêu tìm hiểu sự ưa  thích  của 
người dân ở TP. HCM, một thành phố bị tác  động lớn của biến  đổi khí hậu, thông 
qua sẵn lòng trả của họ cho chính sách giảm thiểu sử dụng  phương  pháp  đánh  giá  

                                                                 
3 Khái niệm  “thành  phố bền vững”  (sustainable cities) ở đây  được hiểu là các cộng  đồng  đô  thị thực hiện cải thiện phúc 
lợi cuộc sống cho thế  hệ  hiện tại mà không làm tổn hại  để  khả  năng  cải thiện phúc lợi cuộc sống của các thế  hệ  tương  
lai ở đô  thị khi tích hợp các yếu tố kinh tế , xã hội,  và  môi  trường. 
4 Nghiên cứu này khảo sát 136 thành phố cảng trên thế  giới bắt đầu thực hiện  vào  năm  2005.  Mười thành phố cảng có 
số người dân dễ  bị tổn   thương  nhất do biến  đổi khí hậu gồm có Mumbai (Ấn  Độ), Quảng Châu (Trung Quốc), 
Thượng Hải (Trung Quốc), Miami (Hoa Kỳ), TP. Hồ Chí Minh (Việ t Nam), Kolkata (Ấn  Độ), Greater New York (Hoa 
Kỳ), Osaka-Kobe (Nhật Bản), Alexandria (Ai Cập) và New Orleans (Hoa Kỳ)  (xem  xét  điều kiện tại thời  điểm 2005). 
5 Vì tính cấp thiệt  như  vậy, TP. Hồ Chí  Minh  đã  xếp vào nhóm các thành phố lớn nhất trên thế  giới (C40) tham gia 
giải quyế t biến  đổi khí hậu. Chi tiế t, tham khảo tại http://www.c40cities.org  

http://www.c40cities.org/
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ngẫu nhiên CVM.6 Bên cạnh  đo  lường lợi ích7 của chính sách giảm thiểu, nghiên cứu 
này còn tìm hiểu kiến thức  và  thái  độ của  người  dân  đối với biến  đổi khí hậu.  

Phần còn lại của bài viết  này  được tổ chức  như  sau.  Phần 2 trình bày tổng quan lý 
thuyết làm nền tảng cho nghiên cứu  này.  Phương  pháp  nghiên  cứu bao gồm mô tả 
địa  điểm nghiên cứu, thiết kế và quản lý khảo sát, và mô hình kinh tế lượng  để ước 
lượng giá trị WTP  sẽ được trình bày trong phần thứ 3. Ở phần thứ 4, kết quả nghiên 
cứu sẽ được  trình  bày  cũng  với một số thảo luận. Cuối cùng, trong phần thứ 5, một 
số kết luận quan trọng sẽ được  đưa  ra  dựa trên các kết quả của nghiên cứu này.  

 

2      Tổng quan lý thuyết 

Nghiên cứu về sự ưa  thích  cho  chính  sách  biến  đổi khí hậu là một chủ đề nghiên 
cứu  đang  dành  được nhiều sự quan tâm của các nhà nghiên cứu  trong  lĩnh  vực kinh 
tế môi  trường và biến  đổi khí hậu. Về kết quả ước  lượng WTP cho các chính sách 
khí hậu, Johnson và Nemet (2010) tổng hợp 27 nghiên cứu từ năm  1999  đến  năm  
2010  để tìm ra rằng giá trị WTP nằm trong khoảng từ USD  22  đến USD 437/hộ gia 
đình/năm,  và  giá  trị trung bình và trung vị của WTP lần  lượt là USD 167 và USD 135 
(tính  theo  USD  năm  2008).8 Cụ thể, Berk và Fovell (1999) là một trong số các nghiên 
cứu  đầu tiên ứng dụng  CVM  để tìm hiểu sự ưa  thích của  người dân ở thành phố 
Log Angles, Hoa Kỳ.  Có  đến tám kịch bản biến  đổi khí hậu  trong  tương  lai  (bốn cho 
mùa hè và bốn  cho  mùa  đông)  được sử dụng  để hỏi.9 Kết quả nghiên cứu cho thấy 

                                                                 
6 Có  hai  nhóm  phương  pháp  các  nhà  kinh  tế  học sử dụng  để  đánh  giá  lợi ích của chính sách giảm thiểu biến  đổi khí 
hậu là dùng các mô hình kinh tế  học  vĩ  mô  cho  quy mô cả  nền kinh tế  (IPCC, 2001; Dowlatabadi và Morgan, 1993; 
Maddison, 1995; Nordhaus, 1994) và sử dụng  các  phương  pháp  phát  biểu sở thích (SP – Stated Preferences) cho các cá 
nhân hay hộ gia  đình.  CVM  là  một  phương  pháp  thuộc  nhóm  phương  pháp  SP  dùng  để  đo  lường giá trị kinh tế  của 
chính sách giảm thiểu biến  đổi khí hậu. 
7Trong  đo  lường lợi ích của chính sách giảm thiểu biến  đổi khí hậu hiện nay, các nhà nghiên cứu không chỉ tập trung 
vào lợi ích trực tiếp của  chính  sách  đó  mà  còn  có  thể  nghiên cứu cả  lợi ích kép (co-benefits, spillover benefits, ancillary 

benefits) của  chính  sách.  Liên  quan  đến chủ đề  nghiên cứu này, mời xem thêm ở Bollen và cộng sự (2009a), Pearce 
(2000). Tuy nhiên, trong phạm vi nghiên cứu này, chúng tôi chỉ tập  trung  vào  đo  lường lợi ích trực tiếp thông qua giá 
trị WTP của  người  phúc  đáp  cho  chính  sách. 
8 Kế t quả  này  đã  loại bỏ các giá trị khác biệ t (outliers) của WTP. 
9 Bốn kịch bản cho mùa hè gồm  có:  (1)  Nóng  hơn  cho  vùng  duyên  hải, (2) Lạnh  hơn  cho  vùng  duyên  hải, (3) Nóng 
hơn  cho  vùng  thung  lũng,  và  (4)  Lạnh  hơn  cho  vùng  thung  lũng.  Bốn kịch bản  cho  mùa  đông  gồm  có:  (1)  Nóng  hơn  
và ẩm  ướt  hơn  cho  các  vùng,  (2)  Nóng  hơn  và  khô  ráo  hơn  cho  các  vùng,  (3)  Lạnh  hơn  và  ẩm  ướt  hơn  cho  các  vùng,  
và (4) Lạnh  hơn  và  khô  ráo  hơn  cho  các  vùng. 
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giá WTP của  người  phúc  đáp  chủ yếu bị ảnh  hưởng bởi mức  tăng  nhiệt  độ đối với 
các kịch bản mùa hè và mức giảm  lượng  mưa  đối với các kịch bản  mùa  đông.  Giá  trị 
WTP còn bị ảnh  hưởng bởi các yếu tố mà  người  phúc  đáp  quan  tâm  như  sau:  chất 
lượng cuộc sống,  tác  động  đến các khu bảo tồn  hoang  dã,  tác  động kinh tế, và tác 
động  đến các thế hệ tương  lai.  Li và cộng sự (2004) cho kết quả là có khoảng  hơn  
một  người  phúc  đáp  được khảo sát ở các thành phố ở Hoa Kỳ sẵn lòng chi trả thêm 
khoảng EURO 3 cho phát thải một tấn CO2 tương  đương  để ủng hộ chính sách khí 
hậu. Hersch và Viscusi (2006) tìm ra rằng  người  dân  đô  thị ở châu Âu sẵn lòng trả 
thêm 3.7% cho chi phí nhiên liệu  (xăng)  để ủng hộ cho chính sách biến  đổi khí hậu, 
tương  đương  khoảng EURO 156 cho phát thải một tấn CO2 tương  đương.  Viscusi và 
Zeckhauser (2006) chỉ ra rằng sinh viên  Đại học Harvard sẵn lòng trả thêm USD 0.5 
cho một   gallon   xăng   (tăng   khoảng   25%)   để giúp làm giảm phát thải nhà kính. 
Hidano và Kato (2007) là nghiên cứu CVM cho chính sách chống nóng lên toàn cầu 
của chính phủ Nhật Bản. Kết quả cho thấy, các giá trị WTP  không bị ảnh  hương  do  
việc  thay  đổi thông tin của kịch bản nóng lên toàn cầu,  địa  điểm và thời gian khảo 
sát mà bị tác  động bởi anchoring effect khi thực hiện  đánh  giá  ban  đầu. Giá trị WTP 
thấp nhất và cao nhất lần  lượt là 0.014% và 0.068% của giá trị GDP Nhật Bản vào 
năm  2000. Brouwer và cộng sự (2008) là một nghiên cứu CVM về sự ủng hộ của 
hành khách hàng không cho chính sách làm giảm phát thải CO2 từ phương  tiện họ 
tham  gia  lưu  thông  thông  qua  việc trả thêm tiền thuế du hành carbon (carbon travel 

tax) theo giá vé. Kết quả cho thấy,  nhìn  chung,  người  phúc  đáp  sẵn lòng trả tiền thuế 
du  hành  carbon  để ủng hộ cho chính sách giảm thiểu biến  đổi khí hậu mặc dù có sự 
khác biệt về tỷ lệ đồng ủng hộ cho  chương  trình  giữa  hành  khách  đến từ Châu Âu 
(tỷ lệ 80% ủng hộ và WTP trung bình là EURO 26.6/chuyến bay), Bắc Mỹ (tỷ lệ 75% 
ủng hộ và WTP trung bình là EURO 20.2/chuyến bay), Châu Á (tỷ lệ 59% ủng hộ và 
WTP trung bình là EURO 16.1/chuyến bay). Từ các kết quả WTP, các tác giả đã  ước 
lượng số tiền tài trợ hàng  năm  cho chính sách giảm thiểu biến  đổi khí hậu có thể 
khoảng EURO 23 tỷ. Lee và Cameron (2008) nghiên cứu về các WTP của  người dân 
cho chính sách giảm thiểu biến  đổi khí hậu bằng cách thực hiện khảo sát 1651 hộ gia 
đình  ở Hoa Kỳ qua hệ thống  thư  tín.  Kết quả cho thấy WTP lớn  hơn  nếu sử dụng 
phương  tiện thanh toán là thuế năng  lượng và tỷ lệ thuận với khả năng  chia  sẻ chi 
phí này từ cộng  đồng quốc tế.  Ngoài  ra,  người dân Hoa Kỳ sẽ sẵn sàng ủng hộ chính 
sách nhiều  hơn  khi  họ tin rằng hậu quả tiêu cực của biến  đổi khí hậu là lớn. 
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Trong những  năm  gần  đây,  càng  có  nhiều  hơn  nghiên  cứu về sự ưa  thích  của 
người  dân  các  nước cho chính sách giảm thiểu biến  đổi khí hậu với sự đa  dạng về 
“hàng  hóa”  đánh  giá.  Acquah và Onumah (2011) tìm hiểu nhận thức của nông dân 
Ghana về biến   đổi khí hậu  và  đánh  giá  cho  các  chính  sách  giảm thiểu. Kết quả 
nghiên cứu chỉ ra rằng phần lớn  người  phúc  đáp  cảm nhận về hiện  tượng  tăng  nhiệt 
độ và giảm  lượng  nước  mưa  theo  thời gian, và WTP của họ cho chính sách giảm 
thiểu bị tác  động nghịch chiều với các biến số tuổi, số năm  đi  học, và quyền sở hữu 
đất nông nghiệp.  Trong  khi  đó,  Adaman và cộng sự (2011) nghiên cứu về WTP của 
các hộ gia  đình  đô  thị ở Thổ Nhĩ  Kỳ cho giảm phát thải CO2 thông qua cải tiến sản 
xuất  năng  lượng và các yếu tố ảnh  hưởng  đến lựa chọn của họ.  2422  người  phúc  đáp  
ở 26 thành phố được phỏng vấn trực tiếp bằng cách sử dụng double-bounded 

dichotomous choice CVM. Kết quả cho thấy WTP bị ảnh  hưởng không chỉ bởi các yếu 
tố kinh tế-xã hội của  người  phúc  đáp  mà  còn  cả kiến thức  môi  trường,  thái  độ và 
hành  vi  liên  quan  đến việc phạm vi hợp tác giải quyết biến  đổi khí hậu và tính khả 
thi của chính sách. WTP của những  người  có  trình  độ học vấn  cao  hơn  trong  mẫu 
khảo sát này so với  người  có  trình  độ học vấn thấp  hơn.  Ngoài  ra,  sự ủng hộ cho 
chính sách của  người  phúc  đáp  bị ảnh  hưởng tiêu cực do niềm tin  về khả năng  
không  đóng  góp  của những  người khác và thiếu niềm tin vào thể chế ra quyết  định 
chính  sách  (do  tham  nhũng  và  quản lý kém). Tỷ lệ nhỏ (khoảng một phần  ba)  người 
dân không ủng hộ chính sách chủ yếu là những  người có thu nhập thấp và ít quan 
tâm  đến vấn  đề môi  trường.  Nhóm  người phản  đối chính sách giảm thiểu và cho 
rằng  đây  chỉ là trách nhiệm của  các  nước phát triển vì họ phát thải nhiều chỉ chiếm 
một tỷ lệ rất nhỏ. Akter và Bennett (2011) sử dụng  “Chương  trình  giảm thiểu ô 
nhiễm  carbon”  (CPRS)10 do chính phủ Úc xây dựng  như  là  một  hàng  hóa  cho  người 
dân ở bang New South Wales. Kết quả nghiên cứu chỉ ra rằng  người dân Úc sẵn 
lòng trả thêm số tiền từ AUD  17  đến AUD 68 cho chi tiêu họ gia đình  hàng  tháng  để 
ủng hộ cho  CPRS.  Đồng thời, WTP của  người  phúc  đáp  chủ yếu dựa vào niềm tin 
của họ đối với mức  tăng  nhiệt  độ trong  tương  lai  theo  tỷ lệ nghịch chiều. Trong khi 
đó,  nhận thức về thất bại của chính sách của  người  dân  có  tác  động tiêu cực  đến sự 
ủng cho chính sách giảm thiểu.  Ngoài  ra,  người dân ở New South Wales cho rằng 

                                                                 
10 Tên tiếng Anh của  chương  trình  này  là  Carbon Pollution Reduction Scheme (CPRS).  Đây  là  một  chương  trình  mua  bán  
phát thải do chính phủ Úc xây dựng nhằm làm giảm  lượng phát thải  khí  nhà  kính  như  cam  kế t thực hiện Nghị định 
thư   Kyoto   của quốc gia này. Chi tiế t thông tin về  chương   trình   này,   mời tham khảo tại: 
http://www.climatechange.gov.au/government/reduce/carbon-pricing/cprs-overview.aspx  

http://www.climatechange.gov.au/government/reduce/carbon-pricing/cprs-overview.aspx


8 
 

mình sẽ ủng hộ chính sách mạnh mẽ hơn  nếu cả thế giới  đạt  được sự đồng thuận 
trong việc việc giải quyết biến  đổi khí hậu và các quốc gia phát thải khí nhà kính 
nhiều nhất trên thế giới  cũng  phải thực hiện  các  chương  trình  hay  chính  sách  giảm 
phát thải   tương  tự như  hành  động của  nước Úc. Cuối cùng, kết quả nghiên cứu 
cũng  chỉ ra rằng việc thông tin về biến  đổi khí hậu lan truyền càng rộng thì sự ủng 
hộ cho  chính  sách  càng  tăng lên. Trong nghiên cứu này, các tác giả đã  so  sánh  WTP  
cho chính sách giữa   hai   nhóm   xem   và   nhóm   không   xem   chương   trình   An 

Inconvenient Truth thì thấy nhóm nắm  được thông tin về biến   đổi khí hậu qua 
chương  trình  truyền  hình  này  có  xu  hướng sẵn sàng chi trả cao  hơn  nhiều cho các 
giải pháp giảm thiểu biến  đổi khí hậu so với nhóm còn lại. Còn Achtnicht (2012) có 
lẽ là một trong số ít các nghiên cứu sử dụng  phương  pháp  thí  nghiệm lựa chọn  để 
đo  lường WTP của  người  mua  xe  hơi  ở Đức cho việc giảm phát thải CO2. Kết quả 
cho thấy  người  mua  xe  hơi  sẵn lòng trả tiền  cao  hơn  cho  xe  ít  phát  thải  hơn.   

Ở quy mô nghiên cứu rộng lớn  hơn  cả là nghiên cứu  đa  quốc gia về đánh  giá  
WTP cho chính sách giảm thiểu biến  đổi khí hậu của Carlsson và cộng sự (2012) 
được thực hiện ở Trung Quốc, Thụy  Điển, và Hoa Kỳ sử dụng các kịch bản giảm 
phát thải của  IPCC  đến  năm  2050  theo  các  tỷ lệ lần  lượt là 30%, 60%, và 85%. Kết 
quả chỉ ra rằng  người dân Thụy  Điển sẵn sàng chi trả nhiều tiền nhất cho chính sách 
giảm thiểu biến  đổi khí hậu tromg khi con số đó  của  người dân Trung Quốc là thấp 
nhất. Cụ thể,  người dân Thụy  Điển, Hoa Kỳ, và Trung Quốc sẵn lòng chi trả 1.6%, 
1.1%, và 0.9%  trong tổng thu nhập của  mình  để cản trở nhiệt  độ tăng  lên  20F  đến 
năm  2050.  Chalak và cộng sự (2012) nghiên cứu WTP của khách hàng các công ty 
cung cấp  nước ở Anh Quốc cho chính sách giảm thiểu phát thải khí nhà kính sử 
dụng  phương  pháp  phân  tích  Bayesian Mixed Logit cho dữ liệu thí nghiệm lựa chọn. 
Kết quả, WTP trung bình trên cho việc tránh phát thải  GHG  tăng  lên  lớn  hơn  WTP  
trung bình cho nỗ lực làm giảm chúng. Longo và cộng sự (2012) là một nghiên cứu 
CVM về WTP cho chính sách giảm thiểu biến  đổi khí hậu khi xem xét cả lợi ích kép 
của nó ở tại Basque Country, Tây Ban Nha. Kết quả cho thấy,  khi  đưa  các  lợi ích kép 
vào  để xem xét bên cạnh lợi ích trực tiếp,  người  phúc  đáp  sẵn lòng chi trả cao  hơn  
53–73%. Kết quả này  cũng  hàm  ý  về khả năng  ủng hộ cao  hơn  của  người  dân  đóng  
thuế trong một quốc gia nếu chính sách giảm thiểu biến  đổi khí hậu có phục vụ cả 
cho mục tiêu phát triển.  
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Thông qua khảo sát lý thuyết hiện hành, nhìn chung chúng ta thấy các nghiên 
cứu trong chủ đề đánh  giá  sự ưa  thích  của  người dân cho chính sách (giảm thiểu) 
biến  đổi khí hậu chủ yếu  được thực hiện ở các  nước phát triển. Nghiên cứu này sẽ 
có  ý  nghĩa  làm  đa  dạng thêm kết quả thực nghiệm từ một quốc  gia  đang  phát  triển 
là Việt Nam.  

 

3            Phương  pháp  nghiên  cứu 

3.1  Phương   pháp  đánh  giá  ngẫu nhiên (CVM)  

Phương  pháp  định giá kinh tế được sử dụng trong nghiên cứu  này  là  phương  pháp  
đánh  giá  ngẫu nhiên (CVM). CVM là một  phương  pháp  phát  biểu sở thích (stated 

preferences) được áp dụng rộng rãi hiện nay nhằm mục  tiêu  định giá các hàng hóa 
không có giá trên thị trường hay các hàng hóa không tồn tại thị trường cho nó. 
Trong các nghiên cứu sử dụng  phương  pháp này, các thị trường hay kịch bản giả 
định về hàng  hóa  được xây dựng và cung cấp  đến  người  phúc  đáp  để hỏi họ về giá 
trị  sẵn lòng trả (WTP) tối  đa  hay  sẵn lòng chấp nhận (WTA) tối thiểu của họ cho 
nó11,  qua  đó  nghiên  cứu sẽ khám  phá  được sự thay  đổi về mặt phúc lợi do hàng hóa 
đó  đem  lại theo cảm nhận riêng của  người  phúc  đáp  (Bateman và cộng sự, 2002;  
Mitchell và Carson, 1989).  Ý  tưởng về CVM  được xem là xuất hiện lần  đầu tiên vào 
năm  1947  trong  nghiên  cứu của Ciriacy- Wantrup (1947)  và  được áp dụng lần đầu 
tiên trong nghiên cứu của Davis (1963).  

Trong thiết kế CV, việc mô tả “thật nhất”  thị trường giả định  cho  trao  đổi 
hàng  hóa  được  đánh  giá  là  rất quan trọng (Brookshire và Crocker, 1981; Haab và 
McConnell, 2003; Mitchell và Carson 1989). CVM là một  phương  pháp  định giá 
hàng hóa giả định trực tiếp (hypothetical-direct valuation) cần có sự tham  gia  năng  
động của  người  phúc  đáp.  Do  đó,  để thực hiện  được việc quản lý khảo sát hiệu quả, 
các kịch bản giả định  được xây dựng cần  được mô tả rõ  ràng  để người phúc đáp  
nắm các thông tin của hàng hóa và việc sử dụng nguồn lực (Herrera và cộng sự 

                                                                 
11 Sử dụng WTP hay  WTA  để  đo  lường sự ưa  thích  của  người  phúc  đáp  cho  hàng  hóa  cần  đánh  giá  cũng  là  một tranh 
cãi. Về  mặt lý thuyết,  do  tác  động thu nhập (income impact) thường nhỏ nên không có sự khác biệ t lớn giữa giá trị 
WTP  và  WTA  và  do  đó  chênh  lệch giữa hai giá trị này có thể  bỏ qua (Horowitz và Mcconnell, 2003; Mitchell và 
Carson, 1989). Tuy nhiên, về  mặt thực nghiệm lại có sự khác biệt  khi  WTA  thường lớn  hơn  WTP  do  xảy ra hiệu ứng 
sở hữu nguồn lực (endowment effect) (Kahneman và cộng sự 1990; Thaler 1980). 
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2004; Loomis và cộng sự, 2000; Zhongmin và cộng sự, 2003); hay trình bày bối cảnh 
thể chế hay  phương  tiện chi trả với sự nhấn mạnh vấn  đề giới hạn ngân sách (Arrow 
và cộng sự, 1993).  Phương  tiện chi trả cần phải thực tế và gần  gũi  với cuộc sống của 
người  phúc  đáp. 

Sau khi thiết kế được CV cho nghiên cứu, một mẫu  người  phúc  đáp  ngẫu 
nhiên sẽ được  xác  định  để hỏi về sự ưa  thích  (cụ thể là WTP tối  đa  hoặc WTA tối 
thiểu) cho một sự thay  đổi giả định của hàng hóa cần  đánh  giá  mà  điều  đó  có  thể 
làm  thay  đổi phúc lợi của  người  phúc  đáp.  Người  phúc  đáp  được giả định là sẽ thể 
hiện hành vi của họ trong cuộc khảo  sát  như  là  trên  thị trường thực tế.  Điều này là 
yêu cầu tối quan trọng  để tránh các hiện  tượng sai lệch kết quả của nghiên cứu.12 
Muốn  đạt  được  điều này, yêu cầu  đặt ra không chỉ ở khả năng  tạo ra bảng câu hỏi 
phù hợp mà còn khả năng  quản lý khảo sát tốt.  Để thực hiện khảo sát CVM, có thể 
sử dụng một  trong  các  phương  pháp  như  phỏng vấn trực tiếp (face-to-face/in-person 

interview), phỏng vấn  qua  điện thoại (telephone interview), phỏng vấn bằng  thư  điện 
tử (e-mail interview). Trong những cách khảo sát, phỏng vấn trực tiếp  thường  được 
xem là hiệu quả hơn  cả về mức  độ chính xác của thông tin khi thực hiện một cuộc 
trao  đổi  “sâu”,  “trực tiếp”,  và  “gần  gũi”  người  phúc  đáp  mặc dù chi phí của nó có 
thể rất cao (Amigues và cộng sự, 2002; Bateman và cộng sự, 2003; Lipton và cộng sự, 
1998).  

Mặc dù vậy,   đến thời   điểm hiện nay CVM vẫn là một phương  pháp  nằm 
trong dòng tranh cãi bởi tính giá trị và  đáng  tin  cậy của kết quả và  tác  động của các 
sai lệch từ CVM (Venkatachalam, 2004). Arrow và cộng sự (1993) đưa  ra  một số 
khuyến nghị để tối  đa  hóa  tính  đáng  tin  cậy của CVM bằng cách: sử dụng mẫu xác 
suất, áp dụng hình thức phỏng vấn trực tiếp (mặt-đối-mặt) hoặc phỏng vấn qua 
điện thoại  (nhưng  không  khảo sát bằng  thư  điện tử),  đo  lường  WTP  hơn  là  WTA,  
phỏng vấn thử bảng câu hỏi  để chỉnh sửa và hoàn thiện  trước khi phỏng vấn chính 
thức, diễn giải các câu hỏi  CV  theo  như  trong  một cuộc  trưng  cầu dân ý giả định, 
đưa  thêm  lựa chọn  “Có  thể không ủng hộ”  bên  cạnh lựa chọn  “Có”  và  “Không”,  
kiểm tra mối liên quan giữa  các  đặc tính cá nhân của  người  phúc  đáp  và  WTP,  và  
nhắc nhở người  phúc  đáp  về giới hạn ngân sách  như  trên  thực tế trước khi họ đưa  
ra quyết  định WTP của mình. Tuy vậy,  ngày  nay  CVM  đã  được ứng dụng rộng rãi 
                                                                 
12 Các sai lệch (biases) có thể  do sai lệch giả  định (hypothetical bias), hành vi chiến  lược (strategic behavior), vấn  đề  phạm 
vi/sự kế t hợp (embedding/scope problems), sai lệch do mức chi trả  ban   đầu (anchoring bias), và sai lệch thông tin 
(information bias).  
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trong các nghiên cứu ở các  lĩnh  vực kinh tế môi  trường13 (Cummings và cộng sự, 
1986; Mitchell và Carson, 1989),  đặc biệt là ứng dụng  để đo  lường các giá trị kinh tế 
của các hàng hóa phi thị trường (Hanemann, 1994) bởi vì nó  được xem là một 
phương  pháp  định giá linh hoạt cho nhiều loại hàng hóa phi thị trường (Freeman, 
1993; Mitchell và Carson, 1989; Venkatachalam, 2004). Trong các nghiên cứu về kinh 
tế học biến  đổi khí hậu,  CVM  được ứng dụng phổ biến  để nghiên cứu sự ưa  thích  
của  người dân cho các chính sách biến  đổi khí hậu. Trong nghiên cứu này chúng tôi 
sẽ ứng dụng  phương  pháp  CVM  để đánh  giá  sự ưa  thích  của  người  phúc  đáp  cho  
chính sách giảm thiểu biến  đổi khí hậu ở tại TP. HCM, Việt Nam.   

 

3.2  Địa  điểm nghiên cứu 
TP. HCM,  địa  điểm của nghiên cứu  này,  được xem là thành phố phát triển mạnh 
nhất của Việt Nam kể từ sau   “đổi mới”  1986.14 Hàng  năm,  TP. HCM  đóng  góp  
khoảng 20% GDP Việt Nam (Storch và Downes, 2011). Bên cạnh  đó,  quy  mô  dân  số 
của  TP.HCM  tăng  mạnh từ 4.64 triệu  người  vào  năm  1995  đến 7.38 triệu  người vào 
năm  2010  (GSO, 2011). Theo dự báo, dân số của TP. HCM có thể đạt  đến mức 12 
triệu  người  (đối với dự báo thấp) và 22.8 triệu  người (đối với dự báo  cao)  vào  năm  
2050 (ICEM, 2009)15. Mật  độ dân số TP. HCM cao nhất cả nước với  3,530  người/km2 
vào   năm   2010   (GSO, 2011). Tốc   độ nhập   cư   vào   TP. HCM cao với tỷ lệ 136 
người/1000  dân  vào  năm  2009  và  con  số này  có  xu  hướng  gia  tăng  (GSO, 2011). Về 
cơ  cấu tổ chức  hành  chính,  TP.HCM  có  24  đơn  vị hành chính (quận, huyện)  trong  đó  
5  đơn  vị hành  chính  được phân loại là khu vực  nông  thôn  và  19  đơn  vị là thuộc khu 
vực  đô  thị hay ngoại thành (UNBD TP. HCM, 2012). 

Về địa lý, TP.HCM nằm ở hạ lưu  lưu  vực sông Sài Gòn – Đồng Nai với diện 
tích khoảng 2,093.7 km2, có khoảng 2,000 km2 đường bờ biển, và trung tâm thành 
phố cách biển   Đông   khoảng 50 km (ICEM, 2009). Phần lớn diện   tích   đất của 

                                                                 
13 CVM  còn  được ứng dụng ở nhiều  lĩnh  vực nghiên cứu  khác  như  kinh  tế  học sức khỏe (Donaldson và cộng sự, 2006; 
Johannesson và cộng sự, 1996; Johannesson và Jonsson, 1991; Olsen và Smith, 2001; Smith, 2003; Thompson và cộng 
sự, 1984), kinh tế  học  văn  hóa  (Báez-Montenegro và cộng sự, 2012; Hansen, 1997; Thompson và cộng sự, 2002), và 
giao thông (Jones-Lee và cộng sự, 1995).  
14 “Đổi mới” được khởi  xướng  vào  năm  1986  nhằm chuyển  hướng nền kinh tế  Việ t Nam từ tập trung quan liêu bao 

cấp sang nền kinh tế  định  hướng thị trường.  

15 Con số dự báo này bao gồm cả  người dân nhập  cư  không  đăng  ký. 
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TP.HCM  có  địa hình thấp so với mức  nước biển với khoảng  40  đến 45% diện tích 
đất cao từ 0  đến 1m so với mức  nước biển,  15  đến 20% cao từ 1  đến 2m và phần rất 
nhỏ diện  tích  cao  hơn  4  m  (ADB, 2010).  

 
HÌNH  1:  ĐỊA  ĐIỂM NGHIÊN CỨU (THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH, VIỆT NAM) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Với  đặc  trưng  về vị trí  địa  lý  và  địa  hình  như  vậy, hiện nay TP. HCM  đang  
phải  đối diện với nhiều thảm họa tự nhiên   liên  quan  như  nước biển dâng, triều 
cường do ngật lụt từ các con sông, thiếu  nước sạch,  an  ninh  năng  lượng và nắng 
nóng (ADB, 2010; Ho 2007, 2008; Storch và cộng sự 2009; Storch và cộng sự, 2011; 
Yusuf và Francisco, 2009).  Trong  đó,  ngập lụt là vấn  đề hàng  đầu mà TP. HCM cần 
phải giải quyết (Eckert và Waibel, 2009). Theo Storch và cộng sự (2009), có khoảng 
55% khu vực  độ thị ở TP. HCM  có  độ cao 1 m và chỉ 28% khu vực cao 2m so với 
mức  nước biển. Điều này tạo ra nhiều rủi  ro  hơn  cho  TP. HCM khi có một sự thay 
đổi nhỏ về mức  nước biển  dâng  trong  tương  lai.  Hàng  năm,  TP. HCM có khoảng 
12% dân số (tương  đương  971,000  người)  và  110,000  ha  đất bị ảnh  hưởng bởi  lũ  lụt; 

Việt Nam 
TP.HCM 

  

TP. HCM 
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những  đợt  lũ  lớn các con số này có thể tăng  lên  như  lũ  năm  2007  có  đến 48% dân số 
(tương  đương  3.2  triệu  người) bị ảnh  hưởng (ICEM, 2009). Bên cạnh  đó,  theo  nghiên  
cứu của IPCC (2007: 59), nếu mức  nước biển  tăng  thêm  1m  thì  sẽ dẫn  đến ngập lụt 
khoảng 20,000 km2 ở khu vực châu thổ đồng bằng sông Cửu Long và hiện  tượng 
này  cũng  sẽ ảnh  hưởng  đến tình trạng ngập lụt của TP. HCM vì thành phố này nằm 
trong vùng châu thổ sông Cửu Long (Waibel, 2008).  

Ngoài ra, theo ADB (2010) trung bình TP. HCM phải gánh chịu khoảng 10% 
số cơn  bão  đổ bộ vào Việt Nam mỗi  năm,  trong  đó  có  nhiều  cơn  bão  lớn  như  Vae vào 
năm  1952,  Linda vào  năm  1997,  và  Durian vào  năm  2006.  Mưa  bão  cũng  là  nguyên  
nhân   đáng   kể gây nên ngập lụt của thành phố.   Cũng  theo  ước   lượng của ADB 
(2010), thảm họa tự nhiên gây ra nhiều thiệt hại  đáng  kể cho TP. HCM với  ước tính 
vào khoảng 202 tỷ VND  (tương  đương  12.6  triệu USD) trong vòng một thập kỷ qua 
(so với  2010);  riêng  ước  lượng thiệt hại kinh tế từ các  vùng  đất bị ngập lụt trong giai 
đoạn từ 2006  đến 2050 có thể tương  đương  với thiệt hại 48.3 tỷ USD  đối với ngật lụt 
thông  thường (regular flooding) và 0.48 tỷ USD  đối với ngật lụt bất ngờ (extreme 

flooding) trong tổng số GDP của thành phố.16  

Cùng với quy mô dân số ngày  càng  gia  tăng  như  đã  đề cập, TP. HCM thực sự 
được xem là một trong số những thành phố dễ bị tổn  thương  nhất bởi biến  đổi khí 
hậu trên thế giới hiện nay (ADB, 2010; Dasgupta và cộng sự, 2009; Eckert và Waibel, 
2009; Ho, 2008).17 Trong nghiên cứu này, nhận thức,   thái  độ và sự đánh  giá  của 
người dân TP. HCM cho chính sách giảm thiểu biến  đổi khí hậu sẽ được tìm hiểu.  

 

 

3.3 Thiết kế khảo sát 
Bảng câu hỏi là công cụ dùng  để khảo sát khi sử dụng  phương  pháp  CVM.  Trong  
nghiên cứu này, bảng câu hỏi gồm có ba phần lớn.  Trong  đó,  phần 1 bao gồm các 
câu hỏi về kiến thức  và  thái  độ của  người  dân  đối với biển  đổi khí hậu và nóng lên 
                                                                 
16 Các con số này  đã  sử dụng hiện  giá  để  tính toán. 
17 Theo nghiên cứu cứu của Dasgupta và cộng sự (2009), Việ t Nam là quốc gia bị tác  động mạnh  do  nước biển dâng 
với kế t quả  là nếu nước biển dâng 1m do biến  đổi khí hậu thì có khoảng 5.17% tổng diện  tích  đất (xếp thứ hai trên thế  
giới), 10.79 % dân số (xếp thứ nhất trên thế  giới), 10.21% GDP (xếp thứ nhất trên thế  giới), 10.74% khu vực  đô  thị (xếp 
thứ nhất trên thế  giới), 7.14% diện tích  đất nông nghiệp (xếp thứ hai trên thế  giới), 28.67% diện  tích  đất ngập  nước 
(xếp thứ nhất trên thế  giới) của Việ t Nam sẽ  bị ảnh  hưởng. 
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toàn cầu. Phần  2  được thiết kế với thông tin cụ thể mô tả hiện  tượng  tăng  nhiệt  độ ở 
Việt  Nam  đến cuối thế kỷ 21 theo các kịch bản dự báo của Bộ Tài Nguyên và Môi 
trường Việt  Nam  dùng  để người  phúc  đáp  đánh  giá  và  các  câu  hỏi WTP  tương  ứng 
với các kịch bản này. Cuối cùng là phần 3 với các thông tin về kinh tế-xã hội của 
mẫu  được khảo sát trong nghiên cứu. Trong phần này của bài nghiên cứu, chúng tôi 
sẽ trình bày cấu trúc và thông tin của bảng câu hỏi. 

 

Phần 1: Khảo sát ý kiến của người dân về biến  đổi khí hậu và nóng lên toàn cầu.  

Trong phần này này, các câu hỏi  đặt  người  phúc  đáp  vào  tình  thế phải  suy  nghĩ  lựa 
chọn về các vấn  đề mà theo họ xã hội cần tập trung nguồn lực khan hiếm  để giải 
quyết,  trong  đó  có  vấn  đề mà thuộc chủ đề của nghiên cứu này. Có 11 vấn  đề được 
nêu  ra  để cho  người  phúc  đáp  đánh  giá:   

x Các vấn  đề về giao thông (ví dụ như  ùn  tắc, tai nạn giao thông);  

x Cơ  sở hạ tầng (ví dụ như  cầu  đường và công trình xây dựng công cộng);  

x Giúp  đỡ người nghèo;  

x Giáo dục;  

x Dịch vụ chăm  sóc  y  tế  và kiểm soát bệnh dịch;  

x Phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội;  

x Kềm chế lạm phát (giá cả gia  tăng);   

x Ngoại giao và an ninh quốc phòng;  

x Quản  lý  môi  trường và tài nguyên thiên nhiên;  

x Tăng  trưởng kinh tế và việc làm;  

x Quản  lý  nhà  nước (cải cách hành chính, phòng chống  tham  nhũng).   

Trong 11 vấn  đề được  nêu  ra,  người  phúc  đáp  sẽ được yêu cầu  đánh  giá  và  
xếp hạng 3 vấn  đề mà theo họ quan trọng nhất mà xã hội cần giải quyết. Tiếp  đến, 
trong các vấn  đề môi  trường cấp  bách,  người  dân  được hỏi  để đánh  giá  về tính 
nghiêm trọng của từng vấn  đề theo các bậc  thang  đánh  giá  là:  Cực kỳ nghiêm trọng; 

Rất nghiêm trọng; Nghiêm trọng; Khá nghiêm trọng; Không có vấn  đề. Câu hỏi này liệt kê 
10 vấn  đề về môi  trường  như  sau:   
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x Ô nhiễm không khí (do các hoạt  động giao thông, công nghiệp);  

x Ô nhiễm  nước và Hệ thống  thoát  nước thải không hoàn chỉnh;  

x Ô nhiễm  đất;  

x Mất  đa  dạng sinh học và tuyệt chủng;  

x Phá rừng;  

x Suy giảm tầng ozone;  

x Quản lý chất thải rắn;  

x Nóng lên toàn cầu;  

x Ô nhiếm tiếng ồn;  

x Các rủi ro về môi  trường  khác  (lũ  lụt và hạn hán, tràn dầu, sóng thần,  động 
đất). 

Trong phần này, sự hiểu biết của  người  phúc  đáp  về biến  đổi khí hậu và nóng 
lên toàn cầu  cũng  được khảo sát. Câu hỏi  được thiết kế với các phát biểu liên quan 
đến vấn  đề nghiên cứu  và  đề nghị người  phúc  đáp  đưa  ra  quan  điểm của họ về mức 
độ đồng   ý   (Người  phúc  đáp  lựa chọn một   trong  năm  mức  độ: Hoàn  toàn  đồng ý; 

Đồng ý; Không rõ/Không biết;  Không  đồng  ý;  Hoàn  toàn  không  đồng ý). Các phát biểu 
gồm có: 

x Nóng lên toàn cầu là sự gia  tăng  liên  tục của nhiệt  độ trung bình trên bề mặt 
trái  đất ở quy mô toàn cầu. 

x Nóng lên toàn cầu là hậu quả của các hoạt  động của  con  người, không phải 
hiện  tượng tự nhiên. 

x Nguyên nhân chủ yếu gây ra hiện  tượng nóng lên toàn cầu là do các hoạt 
động kinh tế của  các  nước phát triển. 

x Nóng lên toàn cầu  gây  tác  động nhiều  hơn  cho  người dân ở các  nước  đang  
phát triển so với  các  nước phát triển. 

x Nóng lên toàn cầu gây ra ảnh  hưởng tiêu cực cho thế hệ hiện tại  và  tương  lai. 

x Loài  người có thể ngăn  chặn  được hiện  tượng nóng lên toàn cầu. 
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x Giải quyết vấn  đề nóng lên toàn cầu  đòi  hỏi sự hợp tác của tất cả các quốc gia 
trên thế giới, bao gồm cả các  nước phát triển  và  các  nước  đang  phát  triển. 

x Ngăn  chặn hiện  tượng nóng lên toàn cầu là trách nhiệm của chính phủ. 

x Người dân nên nộp thuế nhiều  hơn  để chính phủ có  kinh  phí  ngăn  chặn hiện 
tượng nóng lên toàn cầu. 

Thông tin về các  kênh  thông  tin  mà  người dân sử dụng  để biết về biến  đổi khí 
hậu và nóng lên toàn cầu  cũng  được khảo sát trong phần này. Các kênh thông tin 
được liệt  kê  để người  phúc  đáp  lựa chọn gồm có: 

x Truyền  hình  (tivi)  và  đài  phát  thanh  (radio) 
x Báo và tạp chí 
x Internet 
x Bạn  bè,  gia  đình  và  hàng  xóm 
x Trường học 
x Các thông báo, phổ biến kiến thức từ các  cơ  quan  nhà  nước/chính quyền  địa 

phương 
x Các tổ chức, hội,  đoàn  xã  hội  (công  đoàn,  hội phụ nữ, đoàn  thanh  niên)  và  

cộng  đồng  dân  cư  nơi  sinh  sống 
x Khác, xin cho biết _____________________________________ 

Khảo  sát  quan  điểm về gây thiệt hại của biến  đổi khí hậu và nóng lên toàn 
cầu  đến cuộc sống của  người  dân  cũng  được thực hiện với một số câu hỏi  được thiết 
kế liên  quan.  Để khảo  sát  theo  quan  điểm chủ quan về khả năng  biến  đổi khí hậu có 
gây ra thiệt hại cho họ và  gia  đình  họ ở mức  độ nào, chúng tôi thiết kế câu hỏi với 
các mức  đánh  giá  như  sau  để người  phúc  đáp  lựa chọn:  Rất nhiều; Nhiều; Một chút; 

Rất ít; Không thiệt hại gì; Tôi cảm thấy tốt  hơn  khi  nhiệt  độ tăng  lên. Ngoài ra, thông tin 
về cách thức biến  đổi khí hậu gây thiệt hại  cũng  được khảo sát với các lựa chọn  như  
sau: 

x Hư  hại tài sản của  gia  đình 
x Gây thiệt hại cho hoạt  động nông nghiệp 
x Làm  tăng chi phí của  gia  đình  để đối phó với nhiệt  độ cao (vd, lắp  đặt máy 

điều hòa nhiệt  độ) 
x Ảnh  hưởng tiêu cực  đến sức khỏe  gia  đình  (bị bệnh, cảm thấy khó chịu ...) 
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x Khác, xin cho biết _____________________________________ 

Nhóm câu hỏi tiếp theo trong phần 1 này  được thiết kế nhằm tìm hiểu sự 
hiểu biết của  người  phúc  đáp  về các  chương  trình,  chính  sách  hay  quy  định luật về 
môi  trường, biến  đổi khí hậu  được thực hiện trên thực tế.  Người  phúc  đáp  được hỏi 
về sự hiểu biết một số chương  trình,  chính  sách  hay  quy  định phổ biến trên thế giới 
(Nghị định  thư  Kyoto)  và  tại Việt Nam (Luật Bảo vệ Môi  trường 2005, Chương  trình  
mục tiêu quốc gia về ứng phó với biến  đổi khí hậu, Chương  trình  quốc gia về sử dụng  năng  

lượng sạch 2007) theo các mức  độ: Có; Không; Không chắc. Giải quyết vấn  đề biến  đổi 
khí hậu và nóng lên toàn cầu không chỉ là công việc của một quốc gia riêng lẻ mà 
đòi  hỏi sự hợp tác của nhiều  nước trên thế giới, và cung cấp các chính sách giảm 
thiểu  được  xem  như  cung  cấp hàng hóa công toàn cầu.  Để xem ý kiến của người dân 
TP.HCM về việc Việt Nam có nên tham gia vào việc giải quyết quyết vấn  đề biến 
đổi khí hậu toàn hay không, câu hỏi về sự lựa chọn  được thiết kế với các thang lựa 
chọn: Đóng  góp  rất nhiều;  Đóng  góp  nhiều;  Đóng  góp  một  chút;  Đóng  góp  ít;  Không  đóng  

góp gì cả. Ngoài ra, trong phần này của bảng câu hỏi,  chúng  tôi  cũng  tìm  hiểu sự 
hiểu biết  người  phúc  đáp  về các biện pháp trên thực tế mà chính phủ sử dụng  để 
đối phó với biến  đổi khí hậu và nóng lên toàn cầu,  và  và  đánh  giá  của họ về hiệu 
quả của các biện pháp này.  

 

Phần 2: Phần giới thiệu  đến  người  phúc  đáp  về thông tin của các kịch bản  tăng  nhiệt  độ và 

các câu hỏi WTP.  

Đầu tiên thông tin tổng quan về hiện  tượng  gia  tăng  nhiệt  độ và sự thay  đổi 
lượng  nước  mưa  theo  thời gian ở Việt Nam  được mô tả.  Theo  đó,  trong  vòng  50  năm  
qua ở Việt Nam nhiệt  độ tăng  khoảng 0.50C. Sự gia  tăng  này  là  khác  nhau  giữa các 
vùng.  Trong  khi  đó,  lượng  nước  mưa  cũng  có  sự biến  động do sự thay  đổi của nhiệt 
độ trong  vòng  50  năm  qua  ở Việt Nam. Mức  tăng  nhiệt  độ và sự thay  đổi  lượng 
nước  mưa  lần  lượt  được minh họa  như  trong  HÌNH  2  và  HÌNH  3  dưới  đây.   
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HÌNH 2: MỨC  TĂNG  NHIỆT  ĐỘ TRONG  50  NĂM  QUA  Ở CÁC KHU VỰC CỦA VIỆT NAM (0C) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HÌNH  3:  THAY  ĐỔI  LƯỢNG  MƯA  TRONG  50  NĂM  QUA  Ở CÁC KHU VỰC CỦA VIỆT NAM (%) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Để kiểm tra sự dự đoán  nhiệt  độ của  người  phúc  đáp  tại  nơi  sinh  sống, chúng 
tôi sử dụng giản  đồ nhiệt kế dựa theo nghiên cứu của Cameron (2005)  để hỏi các 
mức nhiệt  độ trung bình, nhiệt  độ cao nhất, và nhiệt  độ thấp nhất vào 3 thời  điểm là: 
thời kỳ 1980-1990, hiện tại (2012- tại thời  điểm khảo sát), và 2100 (cuối thế kỷ 21). 
Trong  đó,  mức nhiệt  độ trung bình thể hiện dự đoán  tốt nhất của  người  phúc  đáp  về 
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các giá trị nhiệt  độ cảm nhận trong quá khứ hoặc dự đoán  trong  tương  lai. Giá trị dự 
đoán  tốt nhất này có khả năng  xảy ra nhiều,  nhưng  đây  cũng  chỉ là giá trị trung 
bình, mặc dù trên thực tế nhiệt  độ có thể thay  đổi từ năm  này  sang  năm  khác.  Tuy  
nhiên, có thể tồn tại các rủi ro và những  điều không chắc chắn nên dự báo tốt nhất 
có thể không phải là một giá trị duy nhất mà nó có thể thay  đổi. Những sự không 
chắc chắn và rủi  ro  này  thường  được gán với một xác suất/khả năng  xảy ra (sử dụng 
phần  trăm).  Do  đó,   thay  vì  sử dụng một giá trị duy nhất, chúng tôi sử dụng một 
khoảng giá trị nhiệt  độ để thể hiện ý kiến của  người  phúc  đáp  ,  và  bất kỳ con số nào 
về nhiệt  độ trong khoảng giá trị này  cũng  có  thể là một dự đoán  của  người phúc 
đáp,  nhưng  nó  không  còn  là  dự đoán  tốt nhất nữa. Giá trị lớn nhất của khoảng này 
(nhiệt  độ cao nhất) cho biết giá trị dự đoán  cao  và  giá  trị nhỏ nhất của khoảng này 
(nhiệt  độ thấp nhất) cho biết giá trị dự đoán  thấp của  người  phúc  đáp.  Trong  cuộc 
khảo sát này, chúng tôi giả sử chỉ có xác suất/khả năng  5%  nhiệt  độ trung bình nằm 
bên ngoài khoảng nhiệt  độ này  (điều  đó  đồng  nghĩa  với việc có 95% khả năng  giá  trị 
nhiệt  độ trung bình nằm trong khoảng nhiệt  độ này). Giản  đồ nhiệt kế này  được 
minh họa  như  sau: 
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a. Trên hình vẽ nhiệt kế bên 

dưới, xin Ông/Bà vui lòng cho 

biết nhiệt   độ thời kỳ 1980-
1990 tại  địa   phương  mà 

Ông/Bà biết hoặc nghe nói 

b. Trên hình vẽ nhiệt kế 

bên  dưới, xin Ông/Bà vui 

lòng cho biết nhiệt   độ hiện 
tại, tại  địa   phương. 

c. Trên hình vẽ nhiệt kế bên 

dưới, xin Ông/Bà vui lòng cho 

biết nhiệt   độ vào  năm  2100 tại 

địa   phương,  mà  Ông/Bà  nghĩ  

có khả năng  xảy ra nếu không 

có bất kỳ thay  đổi lớn nào trong 

chính sách. 

                            
 

                    

 

Sau khi khảo sát các giá trị nhiệt  độ theo cảm nhận hoặc dự đoán  của  người 
phúc  đáp  tại các thời  điểm  như  trên,  chúng  tôi  sẽ xác  định  được mức  tăng  nhiệt  độ 
tại thời  điểm 2100 (cuối thế kỷ 21) so với hiện tại  theo  đánh  giá  (dự báo) của riêng cá 
nhân  người  phúc  đáp.  Và  giá   trị tăng  nhiệt  độ này sẽ được  thông  báo  đến  người 
phúc  đáp  ngay  sau  khi  có  kết quả tính toán.  
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Tiếp theo trong phần 2 của bảng câu hỏi khảo sát, chúng tôi cung cấp  đến 
người  phúc  đáp  thông  tin  về các kịch bản biến  đổi khí hậu  trong  tương  lai.18 Nghiên 
cứu này sử dụng kịch bản19 về tăng  nhiệt  độ ở Việt  Nam  đến  năm  2100  do  Bộ Tài 
Nguyên  Môi  Trường xây dựng  để hỏi  người dân TP.HCM về thái  độ và WTP của họ 
cho chính sách giảm thiểu biến  đổi khí hậu. Kịch bản  này  được Bộ Tài Nguyên và 
Môi  trường xây dựng riêng cho Việt Nam dựa trên sự tham khảo kịch bản biến  đổi 
khí hậu của Ủy Ban Liên Chính Phủ về Biến  đổi khí hậu (IPCC, 2000).20 Theo kịch 
bản này, nhiệt  độ ở tại Việt Nam sẽ tăng  theo  3  kịch bản nhỏ như  sau:  Kịch bản B1 
(mức phát thải thấp), Kịch bản B2 (mức phát thải trung bình), và Kịch bản A1FI 
(mức phát thải cao). Cả 3 kịch bản theo mức phát thải  này  đều  được xây dựng dựa 
trên các điều kiện  như  sau: 

x Sự phát triển kinh tế 
x Dân số và mức tiêu dùng  
x Mức sống và lối sống 
x Năng  lượng và tiêu dùng 
x Công nghệ  

Tóm tắt thông tin của 3 kịch bản  này  được tóm tắt  như  sau:   

Kịch bản B1: (Dành cho mức phát thải thấp) 

Kịch bản  này  được giả định trong bối cảnh kinh tế phát triển nhanh trên phạm vi 
toàn cầu  và  có  xu  hướng dịch chuyển mạnh mẽ sang  hướng dịch vụ và thông tin. 
Trong  giai  đoạn  xem  xét  là  đến cuối thế kỷ 21, dân số tăng  nhanh  và  được dự báo 
đạt  đỉnh  điểm  vào  năm  2050  và  sau  đó  giảm dần. Theo kịch bản này, các giải pháp ở 
cấp  độ toàn cầu về kinh tế, bình ổn xã hội  và  môi  trường bền vững  được chú trọng. 
                                                                 
18 Đây  là  phần rất quan trọng trong một nghiên cứu sử dụng  phương  pháp  đánh  giá  ngẫu  nhiên  (CVM)  để  khảo sát 
sự ưa  thích  thông  qua  đo  lường WTP của  người  phúc  đáp  cho  một hàng hóa không tồn tại thị trường, hay một hàng 
hóa giả  định mà có thể  chưa  bao  người  phúc  đáp  biết  đến.  Do  đó,  nhiệm vụ của các nhà nghiên cứu là mô tả  hàng 
hóa này một cách dễ  hiểu nhất có thể  được  đến người  phúc  đáp.   
19 Nghiên cứu về  Biến  đổi khí hậu  có  đặc  điểm gắn liền với sự bất  định  trong  tương  lai.  Do  đó,  việc xây dựng các kịch 
bản  để  ước  lượng các biến số liên  quan  thường  được sử dụng phổ biến. 
20 Ủy ban Liên Chính Phủ về  Biến  đổi khí hậu (IPCC, Intergovernmental Panel on Climate Change) là một tổ chức 
quốc tế  gồm hàng ngàn nhà khoa học  và  các  đại diện của 195 quốc gia  trên toàn thế  giới thực hiện  các  đánh  giá  về  
biến  đổi khí hậu,  được thành lập  vào  năm  1988  bởi  Chương  trình  Môi  trường Liên hợp quốc (UNEP, United Nations 
Environment Program) và Tổ chức  Khí  tượng Thế  giới  (WMO,  World  Meteorological  Organization).    Năm  2000  lần 
đầu  tiên  IPCC  đã  xây  dựng thành công kịch bản phát thải cho cả  thế  giới, chi tiế t, xem thêm tại IPCC (2000) hoặc tại 
địa chỉ http://www.ipcc.ch/pdf/special-reports/spm/sres-en.pdf  

http://www.ipcc.ch/pdf/special-reports/spm/sres-en.pdf
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Kịch bản này giả định việc giảm khai thác và sử dụng hiệu quả hơn  tài  nguyên  thiên  
nhiên,  và  thay  vào  đó  con  người sẽ sử dụng các loại  năng  lượng sạch  (năng  lượng có 
thể tái tạo  được). Với mức phát thải thấp, mức  tăng  nhiệt  độ ở Việt Nam tại thời 
điểm 2100 so với thời kỳ 1980-1990  được kỳ vọng là trong khoảng 0 – 2.20C. Mức 
tăng  nhiệt  độ các vùng ở Việt  Nam  được minh họa  theo  HÌNH  4  như  sau:   

 

                                           HÌNH 4: MỨC  TĂNG  NHIỆT  ĐỘ CỦA VIỆT NAM THEO KỊCH BẢN B1 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

                                           Nguồn: MONRE (2009) 

 

 

 

 

Kịch bản B2: (Dành cho mức phát thải trung bình) 

Kịch bản  B2  được  đặt trong bối cảnh kinh tế phát triển trung bình, dân số có  tăng  
nhưng   vẫn duy trì ở mức thấp. Theo kịch bản này, các giải pháp ở cấp  độ địa 
phương   về kinh tế, xã hội,  và  môi   trường bền vững  được chú trọng; yêu cầu sử 
dụng hiệu quả năng  lượng và tài nguyên thiên nhiên. Trong kịch bản này, công 
nghệ thay  đổi chậm và không toàn diện. Với mức phát thải trung bình, mức  tăng  
nhiệt  độ của kịch bản B2 tại thời  điểm 2100 so với thời kỳ 1980-1990 tại Việt Nam 
được dự báo là nằm trong khoảng 1.9 – 3.40C. Mức  tăng  nhiệt  độ các vùng ở Việt 
Nam  được minh họa  theo  hình  như  sau: 

 

 

Hình 5. Mức  tăng  nhiệt  độ (0C)  năm  2100  so  với 1980-
1990 theo kịch bản phát thải thấp (B1) 
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                                           HÌNH 5: MỨC  TĂNG  NHIỆT  ĐỘ CHO VIỆT NAM THEO KỊCH BẢN B2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                           Nguồn: MONRE (2009) 

 

 

 

 

Kịch bản A1FI: (Dành cho mức phát thải cao) 

Với kịch bản phát thải cao A1FI, nền kinh tế phát triển nhanh trên phạm vi toàn cầu; 
dân số tăng  nhanh,  đạt  đỉnh  điểm  vào  năm  2050  và  sau  đó  giảm dần. Kịch bản này 
được  đặt trong bối cảnh mức sống của  con  người  tương  đồng trên toàn thế giới, có 
sự hội tụ giữa các khu vực về kinh tế,  văn  hóa,  mở rộng giao. Trong kịch bản này, 
vấn  đề khai thác và sử dụng  tài  nguyên  thiên  nhiên,  đặc biệt là nhiên liệu hóa thạch 
là quá mức mặc dù có nhiều công nghệ mới  được sử dụng. Với mức phát thải cao, 
mức  tăng  nhiệt  độ cho Việt  Nam  được tại thời  điểm 2100 so với thời kỳ 1980-1990 
được dự báo nằm trong khoảng 2.5 – 3.70C. Mức  tăng  nhiệt  độ các vùng ở Việt Nam 
được minh họa  theo  hình  như  sau: 

 

 

 

 

 

Hình 4. Mức  tăng  nhiệt  độ (0C)  năm  2100  so với 
1980-1990 theo kịch bản phát thải trung bình (B2) 
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                                     HÌNH 6: MỨC  TĂNG  NHIỆT  ĐỘ CHO VIỆT NAM THEO KỊCH BẢN A1FI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                     Nguồn: MONRE (2009) 

 

 

 

 

Sau khi giới thiệu thông tin 3 kịch bản  như  trên,  một câu hỏi về đánh  giá  khả 
năng  xảy ra cao nhất  đối với kịch bản  nào  được thiết kế để hỏi  người  phúc  đáp.  
Đương  nhiên,  người  phúc  đáp  vẫn  được cảnh báo về tính không chắc chắn của việc 
xảy ra bất kỳ kịch bản nào21 vì  đây   là  nghiên  cứu về biến  đổi khí hậu, một hiện 
tượng xảy  ra  trong  tương  lai.   

Tiếp  đến, chúng tôi giới thiệu  đến  người  phúc  đáp  những thông tin chi tiết về 
tác  động của biến  đổi khí hậu  đến cuộc sống của  con  người.  Các  tác  động này sẽ 
khác  nhau  đối với các kịch bản khác nhau. Bảng  dưới  đây  tóm  tắt lại  tác  động của 
biến   đổi khí hậu   thông   qua  tăng  nhiệt  độ,   thay  đổi mức  nước biển,  và  thay  đổi 
lượng  mưa  đến Việt Nam vào thời  điểm 2100 (cuối thế kỷ 21) theo 3 kịch bản phát 
thải thấp B1, phát thải trung bình B2, và phát thải cao A1FI. 

                                                                 
21 Trong bảng câu hỏi, cảnh  báo  này  được viết  như  sau:  “Vì mức  độ tăng  của nhiệt  độ phụ thuộc vào nhiều yếu tố, 
chúng tôi không chắc chắn kịch bản nào có khả  năng  xảy ra. Tất cả  các kịch bản  đều có khả  năng  xảy ra, phụ thuộc 
vào các yếu tố như  sự tăng  trưởng kinh tế , dân số, mức sống, tiêu thụ năng  lượng và công nghệ.” 
 

 

Hình  3.  Mức  tăng  nhiệt  độ  (0C)  năm  2100  so  với  1980-
1990  theo  kịch  bản  phát  thải  cao  (A1FI)  
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BẢNG 1: THÔNG TIN VỀ THAY  ĐỔI NHIỆT  ĐỘ, MỨC  NƯỚC BIỂN,  VÀ  LƯỢNG  NƯỚC  MƯA  CỦA CÁC 
KỊCH BẢN  VÀ  CÁC  TÁC  ĐỘNG  TÍNH  ĐẾN CUỐI THẾ KỶ 21  

Kịch bản Thay  đổi nhiệt 
độ trung bình 
(0C) 

Mức  nước 
biển trung 
bình (m) 

Thay  đổi  lượng 
nước  mưa  (cuối thế 
kỷ 21) 

Tác  động (cuối thế kỷ 21) 

B1  Δt  =  0-2.2oC  0.5 – 0.6 Tăng  6%  ở Việ t Nam Hơn  5.000  km2(1,6% tổng diện  tích  đất ở 
Việ t Nam), 78,1 % tổng diện  tích  đất ở 
Đồng bằng Sông Cửu Long bị ngập lụt. 

B2  Δt  =  1.9-3.4oC 0.6 – 0.74 Tăng  khoảng 2-7% ở 
Việt  Nam,  tăng  1-3%  
ở Tây Nguyên 

Khu vực bị ngập lụt: 3,15% tổng diện tích 
đất ở Việ t Nam;  83,3% tổng diện  tích  đất  
và  550.000  ha  đất ở nông thôn  ở Đồng 
bằng Sông Cửu Long 

A1FI  Δt  =  2.5  – 3.7oC 0.78 – 0.95 Tăng  khoảng 2-10% ở 
Việt  Nam,  tăng  1-4% 
ở Tây Nguyên 

Khu vực bị ngập lụt: 5,3% tổng diện tích 
đất ở Việ t Nam và 81,72% tổng diện tích 
đất    and  930.000  ha  đất ở nông thôn  ở 
Đồng bằng Sông Cửu Long; 14% dân số 
Việ t Nam bị ảnh  hưởng. 

 

Sau  khi  đã  cung  cấp các thông tin về các kịch bản  tăng  nhiệt  độ (đến cuối thế 
kỷ 21)  và  các  tác  động của biến  đổi khí hậu  đến Việt Nam, một câu hỏi  được thiết kế 
để hỏi lại  người  phúc  đáp  rằng họ có muốn  thay  đổi các giá trị nhiệt  độ dự đoán  đã  
được thực hiện từ trước hay không. Nếu họ đồng  ý  thay  đổi giá trị dự đoán  thì  sẽ có 
câu hỏi về lựa chọn lại các giá trị nhiệt  độ trung bình, nhiệt  độ cao, và nhiệt  độ thấp 
vào thời  điểm 2100.22 Mục tiêu của câu hỏi này làm nhằm kiểm định xem việc truyền 
bá thông tin (công cộng) có ảnh  hưởng  đến việc dự đoán  mức  tăng  nhiệt  độ trong 
tương  lai  hay  không. 

Trước  khi  đưa  ra  các  câu  hỏi  WTP  tương  ứng cho các kịch bản, phần 2 này 
cũng  giới thiệu  đến  người  phúc  đáp  thông  tin  về các  chương  trình sẽ được thực hiện 
để làm giảm thiểu biến  đổi khí hậu và nóng lên toàn cầu.23 Một số các  chương  trình,  
chính  sách  được  thông  tin  đến  người  phúc  đáp  như: 

x Thực hiện  chương  trình  mua  bán  giấy phép phát thải 

x Thay  đổi  phong  cách  tiêu  dùng  năng  lượng 

                                                                 
22 Chúng tôi vẫn dùng giản  đồ nhiệ t kế  theo Cameron (2005) để  hỏi  người  phúc  đáp  về  các giá trị dự đoán  nhiệt  độ.  
23 Đây  chính  là  “hàng  hóa”  để  ngưới  phúc  đáp  định giá khi sử dụng CVM. 
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x Mục tiêu nhiên liệu chất  lượng  và  phương  tiện  đi  lại hiệu quả trong ngành 
giao thông vận tải 

x Dừng hoạt  động phát rừng,  và  tăng  hoạt  động trồng rừng 

x Hỗ trợ các  đối  tượng  có  động  cơ  giảm phát thải 

x Giảm phát thải trong sản xuất nông nghiệp 

x Các giải pháp khác 

Phương  tiện thanh toán (payment vehicle) được sử dụng trong nghiên cứu này 
là thuế thu nhập cá nhân. Nếu  người  phúc  đáp  nào  đồng ý trả tiền  cho  chương  trình  
giảm thiểu biến  đổi khí hậu ở Việt  Nam  thì  đồng  nghĩa  với việc chấp nhận  tăng  
thêm tiền thuế thu nhập cá nhân hàng  năm  đúng  bằng với mức chi trả. Kịch bản  cơ  
sở (base-line scenario)  được sử dụng trong CV này là sự thay  đổi nhiệt  độ theo kỳ 
vọng của  người  phúc  đáp  (chênh  lệch giữa nhiệt  độ trung  bình  được dự báo  năm  
2100 và nhiệt  độ trung  bình  được cảm nhận vào giai  đoạn 1980-1990).24   

Phần quan trọng là các câu hỏi  WTP  đánh  giá  sự ưa  thích  của  người  phúc  đáp  
cho ba kịch bản biến   đổi khí hậu. Hình thức câu hỏi  WTP  được áp dụng trong 
nghiên cứu này là lựa chọn ngẫu nhiên giới hạn-một giá trị (single-bounded 

dichotomous choice). Mỗi kịch bản có hai câu hỏi WTP (cùng một mức chi trả): (i) 
WTP  để người  phúc  đáp  đạt  được kịch bản nếu họ cho rằng  thay  đổi nhiệt  độ theo 
kịch bản tốt  hơn25 so với  thay  đổi nhiệt  độ theo kỳ vọng của  người  phúc  đáp  (kịch 
bản  cơ  sở); và (ii) WTP để người  phúc  đáp  tránh  gặp phải kịch bản nếu họ cho rằng 
thay  đổi nhiệt  độ theo kịch bản tệ hơn26 hơn  so  với  thay  đổi nhiệt  độ theo kỳ vọng 
của  người  phúc  đáp  (kịch bản  cơ  sở).Ở mỗi kịch bản,  người  phúc  đáp  sẽ trả lời một 
trong hai câu hỏi WTP này nếu nhiệt  độ kỳ vọng của họ khác với  thay  đổi nhiệt  độ 
của kịch bản. Còn nếu  thay  đổi nhiệt  độ kỳ vọng của  người  phúc  đáp  và  thay  đổi 
nhiệt  độ theo kịch bản là giống nhau thì bỏ qua câu hỏi WTP. Minh họa về cặp câu 
hỏi WTP cho kịch bản B1 với mức chi trả là VND 150,000  như  sau:   

                                                                 
24 Chúng tôi sử dụng kịch bản  cơ  sở là  thay  đổi nhiệt  độ kỳ vọng của  người  phúc  đáp  vì  việc thiếu số liệu theo thống 
kê ở Việ t Nam.  
25 Tốt  hơn  theo  nghĩa  là  kịch bản  đó  làm  tăng  phúc  lợi của  người  phúc  đáp  so  với kịch bản  cơ  sở và họ trả  tiền  để  đạt 
được nó. 
26 Tệ  hơn  theo  nghĩa  là  kịch bản  đó  làm  giảm phúc lợi của  người  phúc  đáp  so  với kịch bản  cơ  sở và họ trả  tiền  để  
tránh nó. 
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CÂU HỎI B1-2A CÂU HỎI B1-2B 
Giả sử Ông/Bà   được   đề nghị xem xét một   chương  

trình giảm thiểu khí hậu giúp mức nhiệt   độ đạt  như  
trong kịch bản B1. Chương  trình  này  đòi  hỏi  gia  đình  
Ông/Bà   cũng   như   các   hộ gia   đình   trên   cả nước   đóng  

góp VND 150,000 hằng  năm  thông  qua  thuế thu nhập 

cá nhân. Ông/Bà sẽ đồng   ý  tham  gia  chương  trình  này  

chứ? 

□ Có  

□ Không 

Giả sử Ông/Bà   được   đề nghị xem xét một   chương  

trình giảm thiểu khí hậu giúp tránh mức   tăng   nhiệt 
độ của kịch bản B1 Chương   trình   này   đòi   hỏi gia 

đình   Ông/Bà   cũng   như   các   hộ gia   đình   trên   cả nước 

đóng  góp  VND 150,000  hằng  năm thông qua thuế thu 

nhập cá nhân. Ông/Bà sẽ đồng   ý   tham   gia   chương  

trình này chứ? 

□ Có 

□ Không 

 

Trong nghiên cứu này, chúng tôi sử dụng  năm  mức chi trả là VND 15,000; 
VND 150,000; VND 1,200,00; VND 2,000,000; và VND 3,000,000. Trật tự các kịch bản 
trong bảng câu hỏi phỏng vấn và các mức chi trả cho mỗi kịch bản sẽ được xáo trộn. 
Kết quả là có 15 phiên bản cho bảng câu hỏi phỏng vấn  được mô tả như  bảng  dưới 
đây. 

 
BẢNG 2: MÔ TẢ TRẬT TỰ KỊCH BẢN VÀ CÁC MỨC CHI TRẢ CHO CÁC PHIÊN BẢN CỦA BẢNG CÂU HỎI 
KHẢO SÁT 

Phiên bản Kịch bản  đầu tiên 
và mức chi trả 
(VND 1,000) 

Kịch bản thứ  hai 
và mức chi trả 
(VND 1,000) 

Kịch bản thứ  ba 
và mức chi trả 
(VND 1,000) 

Phiên bản 1 B1 và 150 B2 và 15 A1FI và 3,500 

Phiên bản 2 B1 và 1,200 B2 và 150 A1FI và 15 

Phiên bản 3 B1 và 2,000 B2 và 1,200 A1FI và 150 

Phiên bản 4 B1 và 3,500 B2 và 2,000 A1FI và 1,200 

Phiên bản 5 B1 và 15 B2 và 3,500 A1FI và 2,000 

Phiên bản 6 B2 và 15 A1FI và 3,500 B1 và 150 

Phiên bản 7 B2 và 150 A1FI và 15 B1 và 1,200 

Phiên bản 8 B2 và 1,200 A1FI và 150 B1 và 2,000 

Phiên bản 9 B2 và 2,000 A1FI và 1,200 B1 và 3,500 

Phiên bản 10 B2 và 3,500 A1FI và 2,000 B1 và 15 

Phiên bản 11 A1FI và 3,500 B1 và 150 B2 và 15 

Phiên bản 12 A1FI và 15 B1 và 1,200 B2 và 150 

Phiên bản 13 A1FI và 150 B1 và 2,000 B2 và 1,200 

Phiên bản 14 A1FI và 1,200 B1 và 3,500 B2 và 2,000 

Phiên bản 15 A1FI và 2,000 B1 và 15 B2 và 3,500 
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Phần 3: Các câu hỏi về thông tin kinh tế-xã hội của  người  phúc  đáp. 

Các câu hỏi trong phần  này  được thiết kế nhằm xem xét các yếu tố kinh tế-xã hội có 
tác  động  đến WTP cho chính sách giảm thiểu biến  đổi khí hậu hay không. Các thông 
tin  được khảo sát gồm có: tuổi, giới tính, tình trạng  hôn  nhân,  quy  mô  gia  đình,  thu  
nhập của  gia  đình,  trình  độ học vấn của hộ giá  đình  và  người  phúc  đáp.   

 

3.4 Quản lý khảo sát 
Sau khi thực hiện hai lần tiền-khảo sát với 100 hộ gia  đình/lần  để kiểm tra tính phù 
hợp của bảng câu hỏi  và  xác  định các mức chi trả khả thi cho các câu hỏi WTP, 
chúng  tôi  đã  tiến hành phỏng vấn 400 hộ gia  đình  tại TP.HCM. Phỏng vấn  được tiến 
hành ở Quận 3, Quận 1, Quận 4, Quận 10 và Quận  Tân  Bình  vào  tháng  3  năm  2012.  
Hình thức phỏng vấn  được sử dụng là phỏng vấn trực tiếp tại hộ gia  đình.  Các  gia  
đình  sẽ được phỏng vấn viên chọn ngẫu  nhiên  để khảo sát, và chủ hộ hoặc  người 
đại diện hộ gia  đình  ra  các  quyết  định kinh tế của  gia  đình  sẽ được phỏng vấn viên 
trực tiếp khảo sát mặt  đối mặt. Trung bình thời  gian  để phỏng vấn một bảng câu hỏi 
là khoảng 50 phút.  

Các phỏng vấn  viên  được huấn luyện kỹ trước khi tham gia phỏng vấn. Họ 
được các nghiên cứu viên thuộc nhóm nghiên cứu giảng kiến thức  căn  bản về biến 
đổi khí hậu và nóng lên toàn cầu, và sự am hiểu bảng câu hỏi, cách thức truyền  đạt 
thông  tin  và  đặt câu hỏi  đến  người  phúc  đáp. 

 

3.5 Mô hình kinh tế lượng  để ước  lượng WTP 
Để đo  lường WTP cho chính sách giảm thiểu biến  đổi khí hậu và tìm hiểu các yếu tố 
tác   động   đến các giá trị WTP, chúng tôi áp dụng  Mô   hình   Logit   có   điều kiện 
(Conditional Logit Model) bao gồm hai hàm hữu dụng (utility function) như  sau:   

                                                         (Phương  trình  1) 

                                                      (Phương  trình  2) 

trong  đó    là  độ hữu dụng của  người  phúc  đáp  thứ  khi không thực hiện chính 
sách giảm thiểu biến  đổi khí hậu (tình trạng hiện  hành  được giữ nguyên) và  là 
độ hữu dụng của  người  phúc  đáp  thứ  khi chính sách biến  đổi khí hậu giả định 
được thực hiện,  là thu nhập của  người   và  là hữu dụng biên tính bằng tiền,  
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là  độ hữu dụng do kịch bản  cơ  sở (baseline scenario) đem  lại  (trong  trường hợp hiện 
hành) và  độ hữu dụng  được tạo ra từ kịch bản giả định,  là tập hợp các biến số 
thuộc về đặc tính cá nhân (kinh tế-xã hội) của  người  phúc  đáp  và  các  biến kiểm soát 
thứ ,  là mức giá dành hỏi  người  phúc  đáp  thứ ,  và  là các tham số được  ước 
lượng.  Trong nghiên cứu này, chúng tôi chỉ ước  lượng chênh lệch giữa  và .  

Tính toán WTP cho các kịch bản khác nhau trong nghiên cứu  này  được thực 
hiện thông qua việc  ước  lượng các tham số (áp dụng  mô  hình  Logit  có  điều kiện). 
Bên cạnh  đó,  WTP  của các kịch bản  cũng  được  ước   lượng  trong  trường hợp phi 
tham số. Các kỹ thuật  tính  WTP  này  được tham khảo  theo  quy  trình  được  đề nghị 
bởi Haab và McConnell (2002).  

 
4      Kết quả và Thảo luận 
4.1  Đặc  điểm kinh tế - xã hội của mẫu phỏng vấn  
Sau khi thực hiện phỏng vấn 400 hộ gia  đình,  số quan sát sử dụng  được là 399 hộ 
gia  đình.  Kết quả đặc  điểm kinh tế - xã hội của mẫu  người  phúc  đáp  trong  nghiên  
cứu  này  được tóm tắt trong bảng  dưới  đây.  Tuổi trung bình của mẫu khảo sát là 37 
tuổi, với quy mô hộ gia  đình khoảng  5  người, số năm  đi  học  trung  bình  là  12  năm,  
thu nhập trung bình của hộ gia  đình  khoảng 11 triệu VND/tháng. Thống kê mô tả 
cho các biến số kinh tế-xã hội của mẫu nghiên cứu  được tóm tắt  như  trong  BẢNG 
dưới  đây.   
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Biến số Mô tả biến số Số quan sát 

(N) 

Giá trị trung 
bình (Mean) 

Độ lệch 
chuẩn (SD) 

Giá trị tối 
thiểu (Min) 

Giá trị tối 
đa  (Max) 

Tuổi Tuổi của  người  phúc  đáp  (số năm) 399 36.64 13.50 17 76 
Nam = 1, nếu  người  phúc  đáp  có  giới tính nam  399 0.46 0.50 0 1 

Độc thân = 1, nếu  người  phúc  đáp  đang  sống một mình 399 0.41 0.49 0 1 

Đã  kế t hôn = 1, nếu  người  phúc  đáp  đã  lập  gia  đình 399 0.58 0.50 0 1 

Khác = 1, nếu tình trạng hôn nhân của  người  phúc  đáp  là  
các  trường hợp  khác  như  đã  ly  hôn   

399 0.02 0.14 0 1 

Quy mô hộ gia  đình Quy mô của  gia  đình (số người) 399 4.74 1.88 2 14 
Người có thu nhập Số thành viên của  gia  đình  đi  làm  và  được trả  lương  

hàng tháng (số người) 
399 2.66 1.43 0 8 

Trẻ  em Số thành viên của  gia  đình  nhỏ hơn  18  tuổi (số người) 399 0.92 0.97 0 4 

Số năm  đi  học Số năm  đi  học của người  phúc  đáp  (số năm) 399 12.28 4.03 2 24 

Thu nhập hộ gia  đình Thu nhập của cả  gia  đình  hàng  tháng  (bằng tổng thu 
nhập của các thành viên có thu nhập) (triệu VND) 

399 10.82 7.64 1 31 

Tiền thuế  Số tiền thuế  mà cả  gia  đình  phải nộp cho chính phủ 
hàng  năm (tất cả  các  thành  viên  đi  làm  được trả  
lương  và  đóng  thuế ) (triệu VND) 

115 3.52 4.21 0.5 15.5 

Công việc bán thời gian = 1, nếu công việc hiện tại của  người  phúc  đáp  là  bán  
thời gian (tự làm chủ hoặc làm thuê bên ngoài) 

399 0.13 0.34 0 1 

Công việc toàn  thời 
gian 

= 1, nếu công việc hiện tại của  người  phúc  đáp  là  toàn  
thời gian (tự làm chủ hoặc làm thuê bên ngoài) 

399 0.47 0.50 0 1 

Thất nghiệp = 1, nếu hiện tại  người  phúc  đáp  thất nghiệp 399 0.05 0.22 0 1 

Nghỉ hưu = 1, nếu hiện tại  người  phúc  đáp  đã  nghỉ hưu 399 0.06 0.23 0 1 

Nội trợ = 1, nếu hiện tại  người  phúc  đáp  làm  công  việc nội 
trợ ở tại  gia  đình 

399 0.15 0.36 0 1 

Sinh viên = 1, nếu hiện tại  người  phúc  đáp  là  sinh  viên 399 0.14 0.35 0 1 

Tổ chức  môi  trường = 1, nếu  người  phúc  đáp  hiện  đang  thành  viên của 
các tổ chức  môi  trường 

399 0.11 0.31 0 1 

BẢNG 3: THỐNG KÊ MÔ TẢ CÁC  ĐẶC  ĐIỂM KINH TẾ - XÃ HỘI CỦA MẪU KHẢO SÁT 
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4.2 Nhận thức  và  quan  điểm của  người  phúc  đáp  đối với biến  đổi 
khí hậu 
Quan  điểm về tầm quan trọng của các vấn  đề xã hội hiện nay 

Theo kết quả khảo sát, Việt  Nam  đang  được xem là có nhiều vấn  đề mà xã hội quan 
tâm  theo  quan  điểm của  người  phúc  đáp  trong  mẫu nghiên cứu  này.  Theo  đó,  các 

vấn  đề về giao thông (như  cơ  sở hạ tầng giao thông, tai nạn giao thông, và kẹt xe) và 
giáo dục được  người  phúc  đáp  quan  tâm  nhiều nhất  như  là  một vấn  đề cấp bách mà 
TP. HCM cần giải quyết với tỷ lệ người  phúc  đáp  lựa chọn là quan trọng nhất lần 
lượt là 30.33% và 12.53%, quan trọng nhì lần  lượt là 13.28% và 18.05%, và quan trọng 
ba lần  lượt là 12.03% và 10.03%. Vấn  đề người  phúc  đáp  ở TP. HCM ít quan tâm 
nhất là ngoại giao và an ninh quốc phòng khi cả ba sự lựa chọn cho quan trọng nhất, 
quan trọng nhì, quan trọng  ba  đều có tỷ lệ thấp nhất lần  lượt là 3.76%, 3.26%, và 
3.51%.  Trong  khi  đó,  vấn  đề quản   lý  môi   trường và tài nguyên thiên nhiên chỉ nhận 
được sự quan tâm ở mức  độ vừa phải của  người  phúc  đáp  ở TP. HCM với tỷ lệ lựa 
chọn cho quan trọng nhất, quan trọng nhì, quan trọng ba lần  lượt là 8.77%, 7.77, và 
9.77%.  Trong  khi  đó,  người dân châu Âu trong khảo sát của Eurobarometer (2009)27 
chỉ xem  môi  trường (cụ thể là, biến  đổi khí hậu) là vấn  đề quan trọng thứ hai mà cả 
thế giới và châu Âu (nếu   xem   như  một khu vực thống nhất)  đang  đối diện vào 
tháng  9  năm  2009  (47%  cho  thế giới và 17% cho châu Âu), xếp sau nghèo  đói,  thiếu 

lương  thực,  và  nước uống (69% cho thế giới và 34% cho châu Âu),  nhưng  đứng trên cả 
suy giảm kinh tế toàn cầu trầm trọng (39% cho thế giới và 14% cho châu Âu). Một cách 
trái  ngược, Lorenzoni và Pidgeon (2006) chỉ ra rằng biến  đổi khí hậu ít quan trọng 
hơn  so  với các vấn  đề xã hội và cá nhân khác ở Hoa Kỳ và châu Âu sau  hơn  mười 
lăm  năm  tiến hành nghiên cứu về nhận thức với biến  đổi khí hậu. Thông tin về đánh  
giá tầm quan trọng của  người  phúc  đáp  ở TP. HCM cho các vấn  đề quan trọng xã 
hội  được minh họa  như  HÌNH  7  bên  dưới.  

 

 

 

 

                                                                 
27 Khảo sát này  được thực hiện ở 27 quốc gia thuộc Liên minh châu Âu (EU) vào tháng 8-9  năm  2009.   
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HÌNH 7: XẾP HẠNG TẦM QUAN TRỌNG CỦA CÁC VẤN  ĐỀ XÃ HỘI  ĐƯƠNG  ĐẠI (%) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quan  điểm về tính nghiêm trọng của các vấn  đề môi  trường 

Trong nhiều vấn  đề môi  trường hiện nay, nóng lên toàn cầu nhận  được sự quan tâm 
nhiều nhất của  người  phúc  đáp  ở TP. HCM với tỷ lệ người  phúc  đáp  đánh  giá  ở 
mức  độ cực kỳ nghiêm trọng và rất nghiêm trọng là 59.90%. Trong khi các vấn  đề 
môi  trường  như  ô nhiễm không khí, các rủi ro về môi  trường khác (như  động  đất, sóng 
thần), phá rừng, suy giảm tầng ozone, và ô nhiễm  nước và hệ thống  nước thải không hoàn 

chỉnh có tỷ lệ lựa chọn cho mức  độ cực kỳ nghiêm trọng và rất nghiêm trọng cao (lần 
lượt là 57.64%, 56.89%, 56.64%, 52.38%, và 50.88%) thì ô nhiễm  đất, quản lý chất thải 

rắn, và ô nhiễm tiếng ồn được xem ít nghiêm trọng  hơn  ở TP. HCM (tỷ lệ lựa chọn lần 
lượt là 26.07%,  28.82%,  và  32.08%).  Như  vậy chủ đề của nghiên cứu này, nóng lên 
toàn cầu,  được  đánh  giá   là  vấn  đề môi  trường nghiêm trọng nhất  đối với  người 
phúc  đáp  ở TP. HCM hiện nay.  
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HÌNH  8:  ĐÁNH  GIÁ  VỀ MỨC  ĐỘ NGHIÊM TRỌNG CỦA CÁC VẤN  ĐỀ MÔI  TRƯỜNG (%) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kiến thức  và  quan  điểm về nóng lên toàn cầu 

Người  phúc  đáp  được hỏi về quan  điểm  đối với nóng lên toàn cầu theo các phát 
biểu khoa học. Về định  nghĩa,  phần lớn  người  phúc  đáp  đồng ý cho rằng nóng lên 
toàn cầu là sự gia  tăng  nhiệt  độ trung bình theo thời gian trên bề toàn mặt  trái  đất 
(chiếm 82.46%).  

Phần lớn  người  phúc  đáp  trong  mẫu nghiên cứu cho rằng các hoạt  động của 
con   người là nguyên nhân chính gây ra hiện   tượng nóng lên toàn cầu chứ đây  
không phải  đơn  thuần là một hiện  tượng tự nhiên (chiếm 76.19%).  Như  vậy,  người 
phúc  đáp  đã  nhận thức  được sự tác  động của  con  người  đến sự thay  đổi nhiệt  độ 
trên  trái  đất. Kết quả này khá giống với  quan  điểm của  người dân Hoa Kỳ được 
khảo sát vào tháng 3/2012 khi họ có  đến 84% thuộc  nhóm  người  phúc  đáp  lo  sợ 
nóng lên toàn cầu xảy ra cho rằng các hoạt  động của  con  người là nguyên nhân chủ 
yếu gây nên nóng lên toàn cầu, chỉ có  6%  người phúc cho rằng  đó  đơn  thuần là hiện 
tượng tự nhiên, và có 9% cho rằng  đó  là  do  sự kết hợp của  con  người và tự nhiên 
(Leiserowitz và cộng sự, 2012), và ở Úc là 78% là rằng  con  người là nguyên nhân 
chính gây ra nóng lên toàn cầu (Jackman, 2009). Tuy nhiên, Shuckburgh và cộng sự 
(2012) báo cáo chỉ có  có  28%  người dân Anh cho rằng biến  đổi khí hậu là do con 
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người, 20% cho rằng do tự nhiên, và 46% cho rằng  đó  là  sự kết hợp cả do  con  người 
và tự nhiên.  

Theo khảo sát thì tỷ lệ cho rằng nguyên nhân chính của nóng lên toàn cầu là 
do  các  nước phát triển  không  vượt trội  đáng  kể (chiếm 63.66%). Về hậu quả cả nóng 
lên toàn cầu, có khoảng  64.66%  người  phúc  đáp  cho  rằng  tác  động tiêu cực do nóng 
lên toàn cầu gây ra chủ yếu là ở các  nước  đang  phát  triển và phần lớn (87.22%) cho 
rằng nó ảnh  hưởng  đến cả thế hệ hiện tại  và  tương  lai.  Trong  khi  đó,  khoảng 44% 
người  dân  Anh  được hỏi lại cho rằng tính nghiêm trọng của biến  đổi khí hậu  đang  
bị phóng  đại (Shuckburgh và cộng sự, 2012). 

Về thái  độ đối với khả năng  ngăn  chặn nóng lên toàn cầu, có tới 71.18% cho 
rằng  loài  người có khả năng  nó.  Tỷ lệ này  con  cao  hơn  cả tỷ lệ khảo sát ở Hoa Kỳ 
vào tháng 3/2012 khi chỉ có 6% mẫu  người  phúc  đáp  lo  sợ nóng lên toàn cầu xảy ra 
cho rằng  loài  người có khả năng  ngăn  chặn  được hiện  tượng này thành công, và 66% 
cho rằng  loài  người có thể làm giảm nóng lên toàn cầu  nhưng  không  rõ  ràng  vào  
thời  điểm hiện nay (Leiserowitz và cộng sự, 2012).  Trong  khi  đó  trong  khi  phần lớn 
(85.97%) cho rằng  để thực hiện việc giảm nóng lên toàn cầu thì cần có sự đồng thuận 
quốc tế. Mặc dù chỉ có một tỷ lệ thấp (46.37%) cho rằng chính phủ phải có trách 
nhiệm chính trong việc giải quyết biến  đổi khí hậu, tỷ lệ đồng ý cho việc  người dân 
nộp thêm tiền thuế để tham  gia  ngăn  chặn nóng lên toàn cầu là thấp (40.10%). BBC 
(2007) cho thấy trung bình một quốc gia có 63% tỷ lệ  người dân (tính cho 14 quốc 
gia)  đồng ý cần  tăng  thuế sử dụng nhiệt liệu  để bảo tồn trái  đất và giảm phát thải 
nhà  kính.  Trong  khi  đó,  có  67  %  người  phúc  đáp  ở Úc từ chối chi trả cho chính sách 
giảm thiểu biến  đổi khí hậu (Akter và Bennett, 2011).  Nhưng  cũng  có  những sự 
phản  đối lớn  đối với các chính sách giảm thiểu  như  thuế năng  lượng (Leiserowitz, 
2005; O’Connor  và  cộng sự, 1999). Một nửa  người  phúc  đáp  ở Đức không sẵn lòng 
trả thêm  chi  phí  để giảm thiểu biến  đổi khí hậu mặc  dù  có  đến 85% tin rằng biến  đổi 
khí hậu  đe  dọa nghiêm trọng  đến các thế hệ tương  lai  (Löschel và cộng sự, 2010). 
Ngoài ra, có khoảng  66.92%  người  phúc  đáp  cho  rằng mình biết nhiều hoặc biết 
trung bình về biến  đổi khí hậu. Kết quả này  còn  cao  hơn  cả 41% ở Anh (Shuckburgh 
và cộng sự, 2012). 
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BẢNG 4: TỶ LỆ ĐỒNG Ý CÁC PHÁT BIỂU VỀ NÓNG LÊN TOÀN CẦU (%) 

Phát  biểu Đồng  ý  (%) 

Nóng  lên  toàn  cầu  là  sự  gia  tăng  liên  tục  của  nhiệt  độ  trung  bình  trên  bề  mặt  trái  đất  ở  quy  mô  
toàn  cầu. 

82.46 

Nóng  lên  toàn  cầu  là  hậu  quả  của  các  hoạt  động  của  con  người,  không  phải  hiện  tượng  tự  
nhiên. 

76.19 

Nguyên  nhân  chủ  yếu  gây  ra  hiện  tượng  nóng  lên  toàn  cầu  là  do  các  hoạt  động  kinh  tế   của  các  
nước  phát  triển. 

63.66 

Nóng  lên  toàn  cầu  gây  tác  động  nhiều  hơn  cho  người  dân  ở  các  nước  đang  phát  triển  so  với  
các  nước  phát  triển.   

64.66 

Nóng  lên  toàn  cầu  gây  ra  ảnh  hưởng  tiêu  cực  cho  thế  hệ  hiện  tại  và  tương  lai.  87.22 

Loài  người  có  thể  ngăn  chặn  được  hiện  tượng  nóng  lên  toàn  cầu. 71.18 

Giải  quyết  vấn  đề  nóng  lên  toàn  cầu  đòi  hỏi  sự  hợp  tác  của  tất  cả  các  quốc  gia  trên  thế  giới,  
bao  gồm  cả  các  nước  phát  triển  và  các  nước  đang  phát  triển. 

85.97 

Ngăn  chặn  hiện  tượng  nóng  lên  toàn  cầu  là  trách  nhiệm  của  chính  phủ. 46.37 

Người  dân  nên  nộp  thuế  nhiều  hơn  để  chính  phủ  có  kinh  phí  ngăn  chặn  hiện  tượng  nóng  lên  
toàn  cầu. 

40.10 
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Kênh thông tin về nóng lên toàn cầu 

Theo kết quả khảo  sát,  người  phúc  đáp  chủ yếu biết  được các thông tin về nóng lên 
toàn cầu thông qua truyền  hình  và  đài  phát  thanh (84.96%), và báo và tạp chí (69.67%). 
Trong  khi  đó,  mức  độ cung cấp thông tin về nóng lên toàn cầu từ các tổ chức, hội, 

đoàn  xã  hội (như  công  đoàn,  hội phụ nữ,  đoàn thanh niên) và cơ  quan  quản lý nhà 

nước/chính quyền  địa  phương còn thấp, với tỷ lệ lần  lượt chỉ có 12.28% và 13.03%.  

 

HÌNH  9:  CÁC  KÊNH  THÔNG  TIN  ĐỂ BIẾT BIẾN  ĐỔI KHÍ HẬU VÀ NÓNG LÊN TOÀN CẦU (%) 
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Các loại thiệt hại do nóng lên toàn cầu 

Theo kết quả, có khoảng  58.15%  người  phúc  đáp  cho  rằng nóng lên toàn cầu gây 
thiệt hại cho họ và  gia  đình  họ ở mức  độ nhiều và rất nhiều.  Theo  quan  điểm của 
người  phúc  đáp,  sức khỏe là loại thiệt hại phổ biến nhất của nóng lên toàn cầu  đến 
các hộ gia  đình  ở TP. HCM (81.20%). Tiếp  sau  đó,  làm  tăng  chi  phí  để ứng phó với 
hiện  tượng  tăng  nhiệt  độ là một thiệt hại  đáng  kể của các hộ gia  đình  (75.94%). 

 

HÌNH 10: CÁC LOẠI THIỆT HẠI DO NÓNG LÊN TOÀN CẦU  GÂY  RA  CHO  NGƯỜI  PHÚC  ĐÁP  (%) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Về các biện   pháp   để ứng phó với nóng lên toàn cầu, các biện  pháp  được 
người dân TP. HCM lựa chọn chủ yếu là trồng thêm nhiều cây xanh (63.41%), tiếp  đến 
là sử dụng  máy  điều hòa nhiệt  độ (55.14%), thay  đổi cấu trúc nhà ở (24.12%), và di chuyển 

đến  nơi  có  thời tiết dễ chịu  hơn  (13.03%).  Như  vậy,  người  phúc  đáp  ở TP. HCM  đã  có  
những cách thức  để thích ứng với  tăng  nhiệt  độ.  Trong  khi  đó,  ở khảo sát quốc tế có 
đến  83%  người  phúc  đáp  ở 21 quốc gia trong một cuộc khảo sát ở quy mô lớn  được 
thực hiện bởi BBC (2007) đồng ý rằng  con  người cần thiết phải  thay  đổi  “phong  cách  
sống  và  hành  vi”  để thích ứng với nóng lên toàn cầu.  

 

Khả năng  biết  đến  các  chương  trình  hay  chính  sách  về môi  trường và biến  đổi khí hậu 

Kết quả khảo sát về khả năng  biết  đến  các  chương  trình  hay  chính  sách  về môi 
trường và biến  đổi khí hậu  trong  nước hay không, lần  lượt  có  đến 50.88%, 39.35%, 

 



38 
 

và  37.59%  người  phúc  đáp  cho  rằng mình biết  đến Luật Bảo vệ môi  trường (2005), 
Chương  trình  mục tiêu quốc gia về ứng phó với biến  đổi khí hậu, và Chương  trình  quốc gia 

về sử dụng  năng  lượng sạch (2007).  Trong  khi  đó,  đối với một  chương  trình  quốc tế về 
biến  đổi khí hậu, có khoảng  61.40%  người  được hỏi không biết  đến Nghị định  thư  

Kyoto. Kết quả này  cao  hơn  so  với kết quả khảo sát của Brouwer và cộng sự (2008) 
đối với mẫu khảo  sát  người châu Á (41%), Bắc Mỹ (30%), và Châu Âu (24%).  

Trong nghiên cứu  này,  chúng  tôi  cũng  khảo  sát  quan  điểm của  người phúc 
đáp  về khả năng  Việt Nam có nên chia sẻ chi phí của cả thế giới  để làm giảm hiện 
tượng nóng lên toàn cầu  (như  thực hiện các chính sách giảm thiểu biến  đổi khí hậu) 
hay không mặc dù Việt  Nam  đóng  góp  rất  ít  lượng phát thải trong tổng  lượng phát 
thải khí nhà kính của cả thế giới. Kết quả cho thấy phần lớn  (80.70%)  người phúc 
đáp  đồng ý rằng Việt Nam nên tham gia giải quyết vấn  đề nóng lên toàn cầu với cả 
thế giới. Một  cách  so  sánh,  có  đến  86%  người dân Hoa Kỳ ủng hộ chính quyền tham 
gia làm giảm khí phát thải nếu  các  nước G-8  cũng  tham  gia  (Kull và cộng sự, 2005). 
Có khoảng  59.19%  người  phúc  đáp  ở TP. HCM cho rằng Việt Nam nên tham gia giải 
quyết vấn  đề nóng lên toàn cầu với mức  độ rất nhiều (14/11%) và nhiều (45.09%), và 
chỉ có 2.27% cho rằng Việt Nam không nên làm gì cả.  Trong  khi  đó,  có  59.29%  người 
phúc  đáp  ở TP. HCM cho rằng chính phủ Việt  Nam  đang  nỗ lực giải quyết vấn  đề 
nóng lên toàn cầu ở mức  độ rất nhiều (16.79%) và nhiều (49.42%). So sánh với quốc tế, 
55%  người  phúc  đáp  ở châu Âu cho rằng  Liên  minh  châu  Âu  hành  động  không  đủ 
mạnh  để giải quyết vấn  đề biến  đổi khí hậu, trong khi có khoảng một phần  ba  đánh  
giá ở mức  độ vừa phải (Eurobarometer, 2009).  

 

Cảm nhận và kỳ vọng của  người  phúc  đáp  về nhiệt  độ 

Kết quả khảo sát về nhận thức và kỳ vọng nhiệt  độ của  người  phúc  đáp  ở trong quá 
khứ (giai  đoạn 1980-1990)  và  trong  tương  lai  (năm  2100)  được trình bày ở BẢNG 5 
bên  dưới.  Theo  đó  nhiệt  độ trung bình theo cảm nhận của  người  phúc  đáp  ở giai 
đoạn 1980-1990 là 28.980C, nhiệt  độ trung bình theo cảm nhận của  người  phúc  đáp  ở 
hiện tại (thời  điểm khảo sát 2012) là 31.670C, và nhiệt  độ kỳ vọng trung bình vào 
cuối thế kỷ 21 sẽ là 34.920C.  Như  vậy, theo  đánh  giá  của  người  phúc  đáp  rõ  ràng  
hiện  tượng nóng lên toàn cầu  đang  diễn ra và sẽ trầm trọng  hơn  vào  cuối thế kỷ 21 
khi mức nhiệt  độ cao  hơn  so  với hiện tại và trong quá khứ. Kết quả này  cũng  giống 
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như  khảo sát ở Hoa Kỳ mà Borrick và Rabe (2012) thực hiện:  có  đến  62%  người dân 
được hỏi cho rằng hiện  tượng nóng lên của  trái  đất là rõ ràng và chỉ có  26%  người 
phúc  đáp  có  ý  kiến  trái  ngược.   

 
BẢNG 5: NHẬN THỨC VÀ KỲ VỌNG VỀ NHIỆT  ĐỘ CỦA  NGƯỜI  PHÚC  ĐÁP 

Mức nhiệt   độ Số quan sát  
(N) 

Trung bình  
(Mean) 

Độ lệch chuẩn 
(SD) 

Giá trị tối 
thiểu (Min) 

Giá trị tối 
đa  (Max) 

Nhiệt  độ theo cảm nhận vào 1980 - 1990 

Thấp nhất 399 22.63 4.21 8 40 
Trung bình 399 28.98 3.76 20 45 
Cao nhất 399 34.24 3.77 24 49 

Nhiệt  độ tại thời  điểm khảo sát 2012 

Thấp nhất 399 24.81 4.47 6 40 
Trung bình 399 31.67 3.27 20 45 
Cao nhất 399 37.00 2.91 28 49 

Nhiệt  độ kỳ vọng  vào  năm  2100 

Thấp nhất 399 27.11 6.37 5 50 
Trung bình 399 35.09 4.55 22 70 
Cao nhất 399 40.79 5.10 27 100 

Nhiệt  độ kỳ vọng  vào  năm  2100  sau  khi  cung  cấp thông tin về biến  đổi khí hậu 

Thấp nhất 399 27.01 6.40 5 50 
Trung bình 399 34.92 4.49 22 70 
Cao nhất 399 40.68 4.84 27 100 

 

Kết quả khảo  sát  cũng  cho  thấy rằng thông tin công công (public information) ảnh 
hưởng  không  đáng  kể đến dự báo về thay  đổi nhiệt  độ của người  phúc  đáp  trong  
tương  lai.  Sau  khi  tham  khảo các thông tin khoa học về biến  đổi khí hậu và nóng lên 
toàn cầu  được cung cấp từ phỏng vấn viên có khoảng  11.03%  người  phúc  đáp  quyết 
định  thay  đổi các mức nhiệt  độ mà họ dự báo  trong  tương  lai  (năm  2100).  Sự thay 
đổi  này  có  xu  hướng làm giảm nhiệt  độ trung  bình  được dự báo từ 35.090C xuống 
34.920C.  

 

Kịch bản có khả năng  xảy ra nhiều nhất 

Theo kết quả khảo sát, phần lớn nhất  người  phúc  đáp  (43.86%)  cho  rằng A1FI (nhiệt 
độ tăng  cao)  là  kịch bản có khả năng  xảy ra nhiều nhất,  trong  khi  đó  tỷ lệ ít  hơn  cho  
rằng các kịch bản B2 (nhiệt  độ tăng  trung  bình)  và  B1  (nhiệt  độ tăng  thấp) có khả 
năng  xảy ra nhiều nhất,  tương  ứng lần  lượt là 37.84% và 18.30%.  
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4.2 Kết quả WTP  
Tỷ lệ trả lời câu hỏi WTP của  người  phúc  đáp và nguyên nhân 

Tỷ lệ trả lời  “đồng  ý”  cho  các  câu  hỏi  WTP  để đạt  được các kịch bản giả định của 
nghiên cứu khác biệt nhau ở các mức chi trả khác  nhau.  HÌNH  11  bên  dưới  đây  sẽ 
minh họa các tỷ lệ này. Tỷ lệ người  phúc  đáp  đồng  ý  để đạt  được các kịch bản cao 
nhất  đối với mức chi trả 15000 VND (lần  lượt là 85.19%, 91.11%, và 92.68% cho kịch 
bản B1, B2, và A1FI). Các tỷ lệ này thấp  hơn  khi  mức chi trả cao  hơn,  và  tỷ lệ người 
phúc  đáp  trả lời  “Đồng  ý”  thấp nhất cho mức chi trả 3.5 triệu VND (lần  lượt là 
30.61%, 18.18%, và 16.67% cho kịch bản B1, B2, và A1FI). 

Tương  tự, tỷ lệ đồng ý trả tiền  cho  để tránh các kịch bản giả định cao nhất  đối 
với mức chi trả thấp và thấp nhất ở mức chi trả cao. Với mức chi trả thấp nhất 15000 
VND, lần  lượt  có  đến 81.82%, 90.48%, và 86.84%  người  phúc  đáp  sẵn  lòng  đồng ý 
chi trả để tránh các kịch bản B1, B2, và A1FI. Với mức chi trả cao nhất 3.5 triệu VND, 
lần  lượt  có  đến  34.62%,  25.93%,  và  26.09%  người  phúc  đáp  sẵn  lòng  đồng ý chi trả 
để tránh các kịch bản B1, B2, và A1FI. Các tỷ lệ này  được minh họa trong HÌNH 12.  
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                HÌNH 11: TỶ LỆ “ĐỒNG  Ý”  MỨC CHI TRẢ ĐỂ ĐẠT  ĐƯỢC CÁC KỊCH BẢN BIẾN  ĐỔI KHÍ HẬU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
                
 

HÌNH 12: TỶ LỆ “ĐỒNG  Ý”  MỨC CHI TRẢ ĐỂ TRÁNH CÁC KỊCH BẢN BIẾN  ĐỔI KHÍ HẬU 
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Đối với  nhóm  người  phúc  đáp  đồng ý trả tiền cho chính sách giảm thiểu biến 
đổi khí hậu sẽ được hỏi các lý do mà họ ủng hộ chính  sách  như  trong  BẢNG 6.  
Phần lớn  người  phúc  đáp  cho  rằng  đóng  góp  cho  chính  sách  giúp  làm  giảm mức 
tăng  nhiệt  độ là việc làm cần thiết với  77.89%  đối với kịch bản  B1,  77.44%  đối với 
kịch bản  B2,  và  77.29%  đối với kịch bản  A1FI.  Trong  khi  đó,  một lý do quan trọng 
khác   là  người  phúc  đáp  đóng  góp  cho  chính  sách  vì  họ cho rằng mình thực sự lo 
lắng cho các thế hệ tương  lai  (70.35%  đối với kịch bản  B1,  69.74%  đối với kịch bản 
B2,  và  70.05%  đối với kịch bản A1FI), và kết quả này  khá  tương  đồng với nghiên 
cứu của Brouwer và cộng sự (2008).  

 
BẢNG 6: LÝ DO ỦNG HỘ CHÍNH SÁCH GIẢM THIỂU BIẾN  ĐỔI KHÍ HẬU 

Lý  do  ủng  hộ B1 (%) B2 (%) A1FI (%) 

Cải  thiện  mức  nhiệt  độ  (và  những  vấn  đề  liên  quan)  là  việc  đáng  
đóng  góp 

77.89 77.44 77.29 

Chúng  ta  nên  đóng  góp  bất  kể  chi  phí  là  bao  nhiêu 10.55 14.36 8.70 

Sử  dụng  tiền  vào  mục  đích  này  xứng  đáng  hơn  những  việc  khác  59.30 50.77 53.62 

Tôi  tin  tưởng  chương  trình  giảm  thiểu  biến  đổi  khí  hậu  sẽ  thực  sự  
giúp  cải  thiện  nhiệt  độ 

66.33 65.64 61.84 

Tôi  thực  sự  lo  lắng  cho  thế  hệ  tương  lai 70.35 69.74 70.05 

Tôi  muốn  đóng  góp  để  giải  quyết  những  vấn  đề  chung  của  cộng  
đồng 

67.34 67.18 63.77 

 

Trong  khi  đó,  theo  những  người  phúc  đáp  “không  đồng  ý”  trả tiền cho chính 
sách giảm thiểu biến  đổi khí hậu, lý do chủ yếu cho quyết  định của họ là chi phí quá 

lớn (76.16%  đối với kịch bản  B1,  79.29%  đối với kịch bản  B2,  và  77.25%  đối với kịch 
bản A1FI) và họ không tin số tiền  được  đóng  góp  sẽ được  chi  vào  chương  trình  biến 
đổi khí hậu  (59.88%  đối với kịch bản  B1,  57.99%  đối với kịch bản  B2,  và  56.89%  đối 
với kịch bản A1FI). BẢNG  7  dưới  đây  trình  bày  tỷ lệ lựa chọn các lý do không ủng 
hộ cho chính sách giảm thiểu biến  đổi khí hậu theo từng kịch bản.  
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BẢNG 7: LÝ DO KHÔNG ỦNG HỘ CHÍNH SÁCH GIẢM THIỂU BIẾN  ĐỔI KHÍ HẬU 

Lý  do  không  ủng  hộ B1 (%) B2 (%) A1FI (%) 

Chi  phí  là  quá  lớn. 76.16 79.29 77.25 

Tôi  không  tin  số  tiền  sẽ  được  chi  vào  chương  trình  giảm  thiểu  biến  
đổi  khí   hậu. 

59.88 57.99 56.89 

Tôi  không  tin  rằng  chương  trình  sẽ  thực  sự  giúp  giảm  mức  tăng  
nhiệt  độ. 

45.35 43.20 46.71 

Còn  nhiều  vấn  đề  chi  tiêu  khác  quan  trọng  hơn. 46.51 49.11 47.31 

Nóng  lên  toàn  cầu  ảnh  hưởng  hầu  hết  các  vùng  khác,  xa  nơi  tôi  
sinh  sống. 

19.19 18.93 19.16 

Giảm  thiểu  nóng  lên  toàn  cầu  đòi  hỏi  giải  quyết  ở  cấp  độ  toàn  cầu,  
chỉ   riêng  Việt  Nam   thực   hiện  thì  vô  ích.  Tôi  không  tin  rằng  các  
nước  khác  sẽ   thực  hiện  chương  trình  này. 

27.91 30.18 29.34 

Tôi  không  có  đủ  thông  tin  để  đưa  ra  quyết  định. 37.21 40.24 37.72 

Tôi  cảm  thấy  mọi  chuyện  rất  tốt  và  không  có  vấn  đề  khí  hậu  gì  ở  
đây  cả. 

15.70 13.61 15.57 

 
Kết quả WTP trung bình theo phân tích phi tham số 

Theo phân tích phi tham số, trung bình mỗi  người  phúc  đáp  sẵn lòng trả 1.354 triệu 
VND  (tương  đương  64.48 USD), 1.194 triệu  VND  (tương  đương  56.86  USD),    1.160  
triệu  VND  (tương  đương  55.24  USD)  để lần  lượt  đạt  được các kịch bản  thay  đổi 
nhiệt  độ cho Việt  Nam  B1,  B2,  và  A1FI.  Như  vậy,  rõ  ràng  người  phúc  đáp  sẵn lòng 
trả tiền nhiều  hơn  đối với các kịch bản có mức  tăng  nhiệt  độ thấp (B1 so với B2, và 
A1FI).  Điều  này  cũng  đồng  nghĩa  với việc họ cho rằng  tăng  nhiệt  độ ở mức  cao  hơn  
càng làm giảm  độ hữu dụng của họ trong cuộc sống. 
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BẢNG 8: WTP TRUNG BÌNH (MEAN WTP) THEO PHÂN TÍCH PHI THAM SỐ CHO CÁC KỊCH BẢN (VND 
1,000, GIÁ TRỊ TRONG NGOẶC TÍNH THEO USD) 

 Kịch bản B1 Kịch bản B2 Kịch bản A1FI 

WTP  để  đạt  được kịch bản 1,354 (65.48) 1,194 (56.86) 1,160 (55.24) 

WTP  để  tránh kịch bản  1,196 (56.95) 1,315 (62.62) 1,330 (63.33) 

Lưu   ý:  Tỷ giá USD/VND = 21,000 

 

Trong  khi  đó,  WTP  để người  phúc  đáp  tránh  các  kịch bản B1, B2, và A1FI mà 
theo họ nó tồi tệ hơn  so  với kịch bản  cơ  sở (đánh  giá  của  người  phúc  đáp)  lần  lượt là 
1.196 triệu  VND  (tương  đương  56.95  USD),  1.315  triệu  VND  (tương  đương  62.62  
USD), 1.330 triệu VND (tương  đương  63.33  USD).  Theo  kết quả này, tính theo giá trị 
trung  bình,  người  phúc  đáp  sẵn lòng trả nhiều tiền  hơn  để tránh gặp phải các kịch 
bản  tăng  nhiệt  độ ở mức  cao  hơn  so  với mức  tăng  nhiệt  độ thấp.  

 

Kết quả WTP trung bình theo phân tích tham số  

Phân tích tham số cho  WTP  được  tính  theo  hai  trường hợp: mô hình hồi quy Logit 
có  điều kiện  đơn  giản (biến giải thích chỉ có mức chi trả) và mô hình hồi quy Logit 
có  điều kiện mở rộng (biến giải thích gồm có mức chi trả và các biến số kinh tế-xã 
hội khác).  

Trong  trường hợp  đơn  giản, các mô hình hồi  quy  Logit  có  điều kiện gồm có: 

x Mô hình 1: Mô hình hồi  quy  Logit  có  điều kiện  trong  trường hợp  đơn  giản 
cho WTP  để đạt  được kịch bản B1  

x Mô hình 2: Mô hình hồi  quy  Logit  có  điều kiện  trong  trường hợp  đơn  giản 
cho WTP  để tránh kịch bản B1 

x Mô hình 3: Mô hình hồi  quy  Logit  có  điều kiện  trong  trường hợp  đơn  giản 
cho WTP  để đạt  được kịch bản B2 

x Mô hình 4: Mô hình hồi  quy  Logit  có  điều kiện  trong  trường hợp  đơn  giản 
cho WTP  để tránh kịch bản B2 

x Mô hình 5: Mô hình hồi quy  Logit  có  điều kiện  trong  trường hợp  đơn  giản 
cho WTP  để được kịch bản A1FI 

x Mô hình 6: Mô hình hồi  quy  Logit  có  điều kiện  trong  trường hợp  đơn  giản 
cho WTP  để tránh kịch bản A1FI 
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Kết quả hồi  quy  Logit  có  điều kiện  trong  trường hợp  mô  hình  đơn  hình  đơn  

giản  được minh họa trong BẢNG  9  dưới  đây.  Theo  kết quả này, biến số mức chi trả 
có  ý  nghĩa  thống kê ở tất cả các Mô hình: 1, 2, 3, 4, 5, 6.      
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 BẢNG 9: HỒI  QUY  LOGIT  CÓ  ĐIỀU KIỆN CHO CÁC KỊCH BẢN  TRONG  TRƯỜNG HỢP  MÔ  HÌNH  ĐƠN  GIẢN 

 Mô hình 1 Mô hình 2 Mô hình 3 Mô hình 4 Mô hình 5 Mô hình 6 

Mức chi trả  (VND 1000) – 0.0007 

(0.000) 

– 0.0005 

(0.001) 

– 0.0010 

(0.000) 

– 0.0008 

(0.000) 

– 0.0010 

(0.000) 

– 0.0007 

(0.000) 

Constant 1.2702 

(0.000) 

0.6170 

(0.029) 

1.6296 

(0.000) 

1.2163 

(0.000) 

1.5951 

(0.000) 

1.1814 

(0.000) 

Log-likelihood – 146.826 – 78.384 – 113.181 – 88.719 – 117.192 – 89.402 

Pseudo R2 0.1383 0.0715 0.2362 0.1396 0.2292 0.1265 

Số quan sát (N) 249 122 215 149 220 150 
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Sau khi có kết quả hồi quy Logit, WTP trung bình cho các kịch bản theo mô 
hình  đơn  giản  được  tính  toán  theo  đề nghị của Habb và McConnel (2002) và kết quả 
được  trình  bày  như  trong  BẢNG  10  dưới  đây. 
 
BẢNG 10: WTP TRUNG BÌNH (MEAN WTP) THEO PHÂN TÍCH THAM SỐ CHO CÁC KỊCH BẢN THEO MÔ 
HÌNH  ĐƠN  GIẢN (VND 1,000, GIÁ TRỊ TRONG NGOẶC TÍNH THEO USD) 

 Kịch bản B1 Kịch bản B2 Kịch bản A1FI 

WTP  để  đạt  được kịch bản 1,815 (86.43) 1,630 (77.62) 1,595 (75.95) 

WTP  để  tránh kịch bản  1,234 (58.76) 1,520 (72.38) 1,688 (80.38) 

Lưu   ý:  Tỷ giá USD/VND = 21,000 

 

Đối với  nhóm  người  phúc  đáp  cho  rằng các kịch bản  tăng  nhiệt  độ là tốt  hơn  
so với kịch bản  cơ  sở (kỳ vọng của chính họ), tức là kịch bản  đáng  để có  được thì họ 
sẵn lòng trả càng nhiều tiền cho kịch bản có mức  tăng  nhiệt  độ thấp so với kịch bản 
có mức  tăng  nhiệt  độ lớn  hơn.  Kết quả cho thấy,  người  phúc  đáp  sẵn lòng trả lần 
lượt VND 1.815 triệu  (tương  đương  USD  86.43),  VND  1.630  triệu  (tương  đương  USD  
77.62), và VND 1.595 triệu  (tương  đương  USD  75.95)  để đạt  được kịch bản B1, B2, và 
A1FI.  Ngược lại,  người  phúc  đáp  sẵn lòng trả tiền nhiều  hơn  để tránh các kịch bản 
tăng  nhiệt  độ cao  hơn.  Kết quả,  WTP  để tránh các kịch bản B1, B2, và A1FI lần  lượt 
là VND 1.234 triệu  (tương  đương  USD  58.76),  VND  1.520  triệu  (tương  đương  USD  
72.38), và VND 1.688 triệu  (tương  đương  USD  80.38). 

Các mô hình hồi quy Logit  có  điều kiện  trong  trường hợp mở rộng gồm có: 

x Mô hình 7: Mô hình hồi  quy  Logit  có  điều kiện  trong  trường hợp mở rộng cho 
WTP  để đạt  được kịch bản B1  

x Mô hình 8: Mô hình hồi  quy  Logit  có  điều kiện  trong  trường hợp mở rộng cho 
WTP  để tránh kịch bản B1 

x Mô hình 9: Mô hình hồi  quy  Logit  có  điều kiện  trong  trường hợp mở rộng cho 
WTP  để đạt  được kịch bản B2 

x Mô hình 10: Mô hình hồi  quy  Logit  có  điều kiện  trong  trường hợp mở rộng 
cho WTP  để tránh kịch bản B2 

x Mô hình 11: Mô hình hồi  quy  Logit  có  điều kiện trong trường hợp mở rộng 
cho WTP  để được kịch bản A1FI 
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x Mô hình 12: Mô hình hồi  quy  Logit  có  điều kiện  trong  trường hợp mở rộng 
cho WTP  để tránh kịch bản A1FI 

Mô hình hồi  quy  Logit  có  điều kiện  trong  trường hợp mô hình mở rộng  được 
trình bày trong BẢNG  11  dưới  đây. Theo kết quả hồi quy, biến số mức chi trả có ý 
nghĩa  thống kê ở tất cả các  mô  hình  (các  Mô  hình  7,  8,  9,  10,  11,  12)  nhưng  hầu hết 
các biến số kinh tế-xã hội  được  đưa  vào  các  mô  hình  này  đều  không  có  ý  nghĩa  
thống kê trong việc giải thích quyết  định chi trả cho chính sách giảm thiểu biến  đổi 
khí hậu trong nghiên cứu này, ngoại trừ biến tuổi (Mô hình 7, Mô hình 8, Mô hình 
10), số năm  đi  học (Mô hình 11), tổ chức  môi  trường (Mô hình 8, Mô hình 10). 
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BẢNG 11: HỒI  QUY  LOGIT  CÓ  ĐIỀU KIỆN CHO CÁC KỊCH BẢN TRONG  TRƯỜNG HỢP MÔ HÌNH MỞ RỘNG 

 Mô hình 7 Mô hình 8 Mô hình 9 Mô hình 10 Mô hình 11 Mô hình 12 

Mức chi trả  (VND 1000) – 0.0008 

(0.000) 

– 0.0008 

(0.000) 

– 0.0011 

(0.000) 

– 0.0010 

(0.000) 

– 0.0011 

(0.000) 

– 0.0008 

(0.000) 

Tuổi – 0.0332 

(0.017) 

– 0.0868 

(0.003) 

– 0.0110 

(0.538) 

– 0.0599 

(0.006) 

– 0.0039   

(0.827) 

– 0.0308 

(0.082) 

Nam  0.3457 

(0.265) 

0.4142 

(0.381) 

0.2950 

(0.421) 

0.9054 

(0.039) 

0.0238 

(0.947) 

– 0.1942 

(0.628) 

Đã  kế t hôn 0.7569 ( 

(0.058) 

0.8415 

(0.184) 

– 0.0871 

(0.856) 

– 0.0108 

(0.983) 

0.0110 

(0.982) 

– 0.1657 

(0.727) 

Quy  mô  gia  đình 0.0063 

(0.937) 

0.1382 

(0.357) 

– 0.0380 

(0.676) 

– 0.1749 

(0.170) 

– 0.1530 

(0.128) 

– 0.0471 

(0.658) 

Số năm  đi  học 0.0193 

(0.666) 

0.1057 

(0.108) 

0.0594 

(0.273) 

– 0.0790 

(0.138) 

0.1306 

(0.014) 

0.0570 

(0.274) 

Thu nhập hộ gia  đình 0.0217 

(0.305) 

– 0.0089 

(0.806) 

0.0266 

(0.311) 

0.0053 

(0.861) 

0.0093 

(0.708) 

– 0.0102 

(0.714) 

Tổ chức  môi  trường 0.3894 

(0.455) 

2.7122 

(0.002) 

0.9508 

(0.130) 

1.8057 

(0.011) 

– 0.3294 

(0.562) 

1.1601 

(0.054) 

Constant 1.4308 

(0.121) 

1.2834 

(0.414) 

1.1026 

(0.324) 

4.9249 

(0.001) 

0.8931 

(0.413) 

2.1887 

(0.068) 

Log-likelihood – 140.894 – 59.094 – 107.434    – 75.031 – 110.481 – 81.756 

Pseudo R2 0.1732 0.3000 0.2750 0.2724 0.2734 0.2012 

Số quan sát (N) 249 122 215 149 220 150 
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Theo kết quả hồi quy ở BẢNG 11, hầu hết các biến số kinh tế-xã hội trong mô 
hình hồi   quy   Logit  có  điều kiện  trong  trường hợp mô hình mở rộng không có ý 
nghĩa  thống kê nên chúng tôi không tính toán các giá trị WTP  trung  bình  được trong 
trường hợp  này.  Do  đó,  các  giá  trị WTP trong  trường hợp phân tích phi tham số và 
mô  hình  đơn  giản  (trong  trường hợp phân tích tham số)  được sử dụng. Tổng hợp 
các giá trị này  được trình bày trong BẢNG  12  dưới  đây.   

 
BẢNG 12: TỔNG HỢP WTP TRUNG BÌNH (MEAN WTP) CHO CÁC KỊCH BẢN (VND 1,000, GIÁ TRỊ TRONG 
NGOẶC TÍNH THEO USD) 

Mô hình Kịch bản B1 Kịch bản B2 Kịch bản A1FI 

WTP 

để đạt 

WTP 

để tránh 

WTP 

để đạt 

WTP 

để tránh 

WTP 

để đạt 

WTP 

để tránh 

Phi tham số 1,354 (64.48) 1,196 (56.95) 1,194 (56.86) 1,315 (62.62) 1,160 (55.24) 1,330 (63.33) 

Mô  hình  đơn giản 1,815 (86.43) 1,234 (58.76) 1,630 (77.62) 1,520 (72.38) 1,595 (75.95) 1,688 (80.38) 

Lưu   ý: Tỷ giá USD/VND = 21,000 

 

Theo BẢNG 12, giá trị WTP cho chính sách giảm thiểu biến  đổi khí hậu trong 
phân tích tham số (mô  hình  đơn  giản) lớn  hơn  ở tất cả các kịch bản so với kết quả 
phân tích phi tham số.  

 

5      Kết luận quan trọng 
Nghiên cứu về sự ưa  thích  của  người  đóng  thuế cho chính sách giảm thiểu biến  đổi 
khí hậu,  như  là  một hàng hóa công toàn cầu, là một chủ đề được  chú  ý  trong  lĩnh  
vực kinh tế học biến  đổi khí hậu hiện nay. Thông tin về sự ưa  thích  của  người dân 
thông quan giá sẵn lòng trả cho  chính  sách  cũng  là  một thông tin cần thiết cho các 
nhà quản lý xã hội ra quyết  định có nên tham gia cung cấp hàng hóa công hay 
không. Khu vực  đô  thị nhận  được nhiều sự quan tâm của chính sách giảm thiểu 
biến  đổi khí hậu bởi sự gắn kết của  nó  đối với biến  đổi khí hậu thông qua việc  đóng  
góp phần lớn khí phát thải  nhà  kính  và  là  nơi  gánh  chịu nhiều tổn thất do biến  đổi 
khí hậu gây ra. Nghiên cứu này tìm hiểu nhận thức, kiến thức và sự ủng hộ của 
người dân cho chính sách giảm thiểu biến  đổi khí hậu ở TP.HCM, Việt Nam, một 
trong  năm  thành  phố cảng trên thế giới có số lượng dân số bị ảnh  hưởng nặng nề 
nhất bởi biến  đổi khí hậu  tính  đến  năm  2070.  Kết quả nghiên cứu cho thấy  người 
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mặc  dù  đánh  giá  các  vấn  đề môi  trường và quản lý tài nguyên không phải  ưu  tiên  
hàng  đầu  để xã hội giải quyết  nhưng  người  phúc  đáp  sẵn lòng trả số tiền  dương  
(non-negative) để thực hiện các chính sách giảm thiểu biến  đổi khí hậu nhằm  đạt 
được hoặc tránh các kịch bản biến  đổi khí hậu B1 (phát thải thấp,  tăng  nhiệt  độ thấp 
nhất  đến 2100), B2 (phát thải  trung  bình,  tăng  nhiệt  độ mức  trung  bình  đến 2100) , 
và A1FI (phát thải  cao,  tăng  nhiệt  độ cao nhất  đến  2100)  được xây dựng bởi Bộ Tài 
nguyên – Môi trường Việt Nam, dựa trên kịch bản phát thải của  IPCC.  Đối với 
nhóm  người  phúc  đáp  cho  rằng các kịch bản tốt  hơn  so  với    “kịch bản  cơ  sở”  thì  họ 
sẽ trả tiền  để đạt  được chúng. Kết quả cho thấy,  đối với cả phân tích phi tham số và 
phân tích tham số,  người phúc  đáp  sẵn lòng trả nhiều tiền  hơn để đạt  được các kịch 
bản ít phát thải  hơn  và  có  mức  tăng  nhiệt  độ thấp  hơn  đến  2100.  Trong  khi  đó,  đối 
với  nhóm  người  phúc  đáp  cho  rằng các kịch bản xấu  hơn  so  với  “kịch bản  cơ  sở”  thì  
họ sẵn lòng trả tiền  để tránh gặp phải các kịch bản này. Kết quả cho thấy,  đối với cả 
phân tích phi tham số và phân tích tham số,  người  phúc  đáp  sẵn lòng trả tiền ít tiền 

hơn để tránh gặp phải các kịch bản ít phát thải  hơn  và  có  mức  tăng  nhiệt  độ thấp 
hơn  đến  2100.  Như  vậy, về trung  bình  người  phúc  đáp  ở TP.HCM cho rằng chính 
sách giảm thiểu biến  đổi khí hậu  đem  lại lợi ích cho họ hay  làm  tăng  độ thỏa dụng 
và họ sẵn lòng trả tiền  (dương)  cho  các  chính  sách  này.  Đây  cũng  là  một thông tin 
quan trọng  để các nhà hoạch  định chính sách hay các nhà quản lý xã hội ở TP.HCM 
tham khảo trong quyết  định có nên cung cấp các chính sách giảm thiểu biến  đổi khí 
hậu  như  là  một loại hàng hóa công toàn cầu hay không.  
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