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về ảnh hưởng và tác động của truyền thông đại chúng 
đối với việc cung cấp thông tin và nâng cao nhận thức 
cho người dân về BĐKH, đặc biệt là nông dân ở một 
khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của BĐKH. 

1. Mục tiêu nghiên cứu
Trên cơ sở phân tích thực trạng thông tin về 

BĐKH từ báo chí, đề tài sẽ xem xét vai trò của báo chí 
trong việc cung cấp thông tin và nâng cao nhận thức 
cho người dân về BĐKH. Từ đó, đề tài cũng đánh giá 
nhu cầu, nhận thức và mong muốn của người dân về 
nội dung liên quan đến BĐKH được phản ánh qua 
báo chí, và đưa ra những kiến nghị, giải pháp nhằm 
góp phần nâng cao chất lượng định hướng thông tin 
báo chí về BĐKH đối với các nhóm đối tượng nông 
dân ven biển trong thời gian tới.

2. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
2.1 Đối tượng nghiên cứu
- Khách thể nghiên cứu chính: nông dân và cán bộ 

xã, thôn ở khu vực ven biển BĐSH. 

I. Mở đầu
Việt Nam là một trong ba quốc gia bị ảnh hưởng 

nặng nhất của BĐKH, trong đó có đồng bằng sông 
Hồng (ĐBSH). Đặc biệt, nông dân và những người 
có thu nhập thấp được xác định là các nhóm dễ bị tổn 
thương nhất nhưng họ lại ít được tiếp cận với những 
thông tin, kiến thức về BĐKH. Tuy nhiên, các phương 
tiện truyền thông đại chúng chủ yếu tập trung nhấn 
mạnh về những hệ lụy của BĐKH, biến nó thành mối 
đe dọa khiến người ta sợ hãi mà lại ít chú ý đến việc 
hướng dẫn người dân hiểu và biết cách ứng phó trong 
những tình huống cụ thể. 

Từ những thực tế đang diễn ra, nghiên cứu “Đánh 
giá hiện trạng vai trò của báo chí trong việc nâng cao 
nhận thức về BĐKH cho nông dân ven biển đồng 
bằng sông Hồng” - Trường hợp nghiên cứu xã Nam 
Hưng (Tiền Hải, Thái Bình); xã Giao Xuân (Giao 
Thủy, Nam Định) và xã Vinh Quang (Tiên Lãng, Hải 
Phòng) nhằm có một cái nhìn tổng thể, khách quan 
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TÓM TẮT
Là khu vực bị tác động mạnh mẽ của Biến đổi khí hậu (BĐKH), đồng bằng sông Hồng (ĐBSH) nói chung 

và vùng duyên hải Bắc bộ nói riêng bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Trong bối cảnh đó, truyền thông nói chung và 
báo chí nói riêng có vai trò quan trọng trong việc thay đổi nhận thức và hành động của người dân, đặc biệt là 
người nông dân ở các tỉnh ven biển về BĐKH. 

Trên cơ sở phân tích thực trạng thông tin về BĐKH từ báo chí, đề tài đã xem xét vai trò của báo chí trong 
việc cung cấp thông tin và nâng cao nhận thức cho người dân về BĐKH. Đồng thời, cũng đánh giá nhu cầu, 
nhận thức của nông dân ven biển BĐSH về BĐKH và đưa ra những kiến nghị, giải pháp nhằm góp phần nâng 
cao chất lượng định hướng thông tin báo chí về BĐKH đối với các nhóm đối tượng nông dân ven biển trong 
thời gian tới. 

Từ khóa: Biến đổi khí hậu, nông dân, truyền thông đại chúng, Đồng bằng sông Hồng.
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từng tập huấn, tuyên truyền về BĐKH, 90.5% người 
dân Thái Bình và 70% người dân Hải Phòng tham 
gia khảo sát từng được tập huấn tuyên truyền.

* Các loại hình báo chí phổ biến
Biểu đồ trên cho thấy, truyền hình là phương tiện 

truyền thông được người dân và cán bộ thôn/xã tiếp 
cận phổ biến nhất, chiếm tỉ lệ khoảng 89.23% và 
100%. Đối với các loại hình báo chí khác, có sự khác 
nhau giữa tỷ lệ người dân và cán bộ trong việc tiếp 
cận các phương tiện truyền thông còn lại. 

Nhìn chung, tivi, đài tiếng nói và đài phát thanh 

phỏng vấn báo chí và đài truyền hình trung ương 
và 26 phiếu đối với báo chí các tỉnh Nam Định, 
Thái Bình, Hải Phòng; 4 chuyên gia về BĐKH và 
18 cán bộ các dự án và tổ chức có hoạt động liên 
quan đến BĐKH tại các địa phương thuộc địa bàn 
nghiên cứu.

2.2.3.Phương pháp xử lý số liệu
Để mã hóa và thực hiện các bước xử lý thông tin 

phục vụ cho việc viết báo cáo kết quả nghiên cứu, 
dữ liệu định lượng sẽ được xử lý bằng phần mềm 
excel; Các thông tin định tính và các cuộc phỏng 
vấn sâu sẽ được phân tích thủ công bằng phần 
mềm word trên sở sở xây dựng hệ thống thu thập 
thông tin độc lập của tác giả.

III. Kết quả nghiên cứu
3.1 Tiếp cận thông tin về BĐKH trên báo chí 

của người dân ven biển ĐBSH
3.1.1 Phương thức tiếp cận thông tin về BĐKH 

của người dân
69.2% số người dân nông thôn ven biển ĐBSH 

tham gia khảo sát cho biết họ đã từng được tập 
huấn, tuyên truyền về thiên tai, BĐKH. Trong đó, 
50% người dân tại Nam Định tham gia khảo sát 

- Khách thể nghiên cứu phụ: Các nhà báo chuyên 
viết về chủ đề môi trường, BĐKH; Đại diện chuyên 
gia BĐKH; cán bộ chuyên môn tại các địa phương.

2.2. Phạm vi nghiên cứu
- Phạm vi không gian: Nghiên cứu được tiến hành 

khảo sát tại 3 xã khu vực nông thôn ven biển ĐBSH 
(Xã Nam Hưng, Tiền Hải, Thái Bình; xã Vinh Quang, 
huyện Tiên Lãng, Hải Phòng; xã Giao Xuân, huyện 
Giao Thủy, Nam Định).

- Phạm vi thời gian: Từ tháng 4/2015 đến tháng 
12/2015.

II. Phương pháp luận và phương pháp nghiên 
cứu

2.1 Khung lý thuyết và phương pháp luận

▲Hình 1. Khung lý thuyết cơ sở của Luận văn

▲Hình 2. Biểu đồ người dân và cán bộ thôn/xã tiếp cận các 
phương tiện thông tin đại chúng

Do vấn đề nghiên cứu là mối quan hệ giữa báo 
chí và công chúng nên để định hướng tiếp cận lý 
thuyết cho luận văn, tác giả sử dụng lý thuyết xã 
hội học truyền thông đại chúng, bao gồm lý thuyết 
truyền thông tuyến tính của Harold Lasswell và 
Claude Shannon, lý thuyết truyền thông đa bậc của 
Lazarsfeld và lý thuyết truyền thông thay đổi hành 
vi (BCC).

2.2 Phương pháp nghiên cứu
2.2.1 Phân tích tài liệu
Đề tài này sử dụng 4 tài liệu chính (phân thành 

2 nhóm) gồm có nhóm tài liệu mô tả thực trạng 
thông tin về BĐKH trên báo chí và nhóm tài liệu 
mô tả việc tiếp cận thông tin báo chí về BĐKH và 
nhận thức của nông dân về BĐKH.

2.2.2 Phỏng vấn sâu 
Đề tài thực hiện phỏng vấn 1140 phiếu, gồm 65 

phiếu là nông dân và 21 cán bộ thôn, xã; 6 phiếu 
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địa phương vẫn là những phương tiện truyền thông 
được người dân tiếp cận phổ biến nhất. Đây cũng là 
những kênh mà báo chí nên tăng cường tập trung đưa 
những nội dung gắn với BĐKH một cách phù hợp với 
người dân để giúp họ nâng cao nhận thức về BĐKH.

* Các chương trình phổ biến
Thời sự và dự báo thời tiết là hai chương trình 

được người dân và cán bộ xã, thôn theo dõi thường 
xuyên nhất, chiếm khoảng 85% tổng số người tham 
gia phỏng vấn. Các chương trình phim, ca nhạc, trò 
chơi, giải trí hay quảng cáo, tin tức cũng được người 
dân theo dõi thường xuyên. Một số chương trình có 
nội dung gắn với kiến thức về nông nghiệp và BĐKH 
mặc dù không được theo dõi thường xuyên, nhưng 
cũng được một bộ phận nhỏ người dân tiếp cận. Như 
vậy, những chương trình như thời sự hay dự báo thời 
tiết nên được coi là những kênh thông tin chính mà 
báo chí nên tăng cường lồng ghép các thông tin về 
BĐKH nhằm đưa truyền thông về BĐKH đến người 
dân và lãnh đạo cấp cơ sở.

3.1.2 Nội dung tiếp cận thông tin về BĐKH của 
người dân

Kết quả khảo sát ý kiến của người dân và cán bộ 
xã/thôn cho thấy rằng, có 4 nhóm thông tin chính 
liên quan đến BĐKH thường được phản ánh trên 
các phương tiện thông tin đại chúng, gồm: (1) các 
thông tin dự báo, cảnh báo, thông báo về các thiên 
tai và thời tiết bất thường, như bão, lũ lụt, rét đậm rét 
hại, ngập mặn…; (2) nhóm thông tin về các phương 
pháp chuẩn bị đối phó với thiên tai, như kinh nghiệm 
phòng tránh bão lũ, cách chằng, chống và di dời vật 
nuôi, tài sản trước, trong và sau bão lũ…; (3) các 
thông tin về BĐKH như các bất thường của thời tiết, 
nguyên nhân và hậu quả của BĐKH với đời sống và 
sản xuất, các biện pháp hạn chế BĐKH, các kỹ thuật 
nuôi trồng một số loại chịu lạnh, chịu mặn…; (4) 
nhóm các thông tin về các vấn đề môi trường như các 

Nam Định 
(%)

Thái Bình 
(%)

Hải Phòng 
(%)

Tivi 95.8 100 70
Báo in 4.2 66.7 45
Báo mạng 
(Internet) 16.7 52.4 40

Đài tiếng nói 50 47.6 60
Đài phát thanh 
địa phương 50 57.1 60

Bảng. Kết quả khảo sát về việc tiếp cận các phương tiện 
thông tin đại chúng của người dân tại THái Bình, Nam 
Định, Hải Phòng

▲Hình 3. Biểu đồ nội dung thông tin người dân mong muốn 
được biết qua báo chí

▲Hình 4. Biểu đồ mong muốn của người dân về hình thức 
tiếp cận thông tin

hiện tượng ô nhiễm môi trường, xả thải từ nhà máy 
ra sông, suối, chặt phá rừng, cháy rừng, các gương 
điển hình trong việc trồng rừng và bảo vệ rừng, các 
thông tin về xử lý vi phạm đối với hoạt động gây ô 
nhiễm môi trường và chặt phá rừng…      

3.1.3 Đánh giá của người dân và nhu cầu của họ 
về thông tin BĐKH

a. Về nội dung thông tin
Trên cả 3 địa bàn nghiên cứu, khoảng 88% người 

dân và 100% cán bộ xã, thôn được phỏng vấn cho 
rằng, những thông tin mà báo chí cung cấp ở trên là 
giúp ích cho họ trong việc thực hiện các hoạt động 
nhằm thích ứng với BĐKH ở địa phương. Khi được 
hỏi về những thông tin mà người dân mong muốn 
được báo chí thường xuyên cung cấp, 3 nhóm thông 
tin được người dân quan tâm nhất: (1) dự báo sớm 
các thiên tai, thời tiết bất thường và cách phòng 
tránh; (2) các thông tin liên quan đến nguyên nhân, 
ảnh hưởng của BĐKH; (3) các kinh nghiệm, mô hình 

thành công trong thích ứng với BĐKH. 
b. Về hình thức tiếp cận thông tin về BĐKH
So sánh với các hình thức phổ biến thông tin khác 

như tập huấn, hội nghị, trao đổi, giao lưu, báo chí 
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bộ cấp xã, thôn về cơ bản đầy đủ và chính xác hơn so 
với người dân. Mặc dù không nhiều, vẫn có một bộ 
phận nhỏ cán bộ xã, thôn vẫn nhầm lẫn nguyên nhân 
với các tác động của BĐKH, như bang tan hay hiện 
tượng nóng lên của Trái đất.Theo Nguyễn Ngọc Diễm 
(Trung tâm Nghiên cứu môi trường, Viện Khoa học 
xã hội vùng Nam bộ), ở một số địa phương, các cấp ủy 
Đảng, chính quyền, ban, ngành, đoàn thể chưa nhận 
thức được đầy đủ vị trí, vai trò của công tác tuyên 
truyền trong lĩnh vực ứng phó với BĐKH và vẫn coi 
đó là công việc của các Bộ, ngành chức năng Trung 
ương, của các cơ quan truyền thông nên chưa có sự 
đầu tư thích đáng cho lĩnh vực này. Vì vậy, sự phối hợp 
trong tuyên truyền, vận động người dân ứng phó với 
BĐKH ở cấp cơ sở còn hạn chế. 

3.2.3. Nhận thức của người dân về hậu quả của 
BĐKH

100% người dân tham gia khảo sát cho rằng, trong 
thời gian qua, tại địa bàn sinh sống của họ có xảy ra 
thiên tai hoặc sự thay đổi bất thường của thời tiết, như 
bão, lũ, rét đậm kéo dài, nắng nóng kéo dài. Đồng thời, 
100% họ cũng bày tỏ rằng những hiện tượng đó có 
liên quan đến biến đổi khí hậu, và nó đã ảnh hưởng 
rất nhiều đến cuộc sống và hoạt động sản xuất của họ. 

Ở cương vị quản lý chính quyền cấp cơ sở, cán 
bộ xã, thôn cũng có những chia sẻ về ảnh hưởng của 
BĐKH tại địa bàn sinh sống giống như người dân. 
Khoảng 55% cán bộ xã, thôn cho rằng, những hiện 
tượng thời tiết trong thời gian gần đây đang không 
tuân theo quy luật và ảnh hưởng nhiều nhất đến lợi 
ích kinh tế của vùng và trực tiếp đến đời sống của bà 
con nông thôn, làm giảm diện tích, sản lượng và năng 
suất cây trồng, vật nuôi. 

So sánh với ý kiến của cán bộ chuyên môn đánh 
giá ảnh hưởng của BĐKH ở khu vực ĐBSH, họ cho 
rằng, nông nghiệp, thủy sản sẽ chịu tác động lớn nhất. 
Ngoài ra, dịch bệnh và suy giảm sức khỏe con người 
cũng là vấn đề cần chú ý khi đánh giá ảnh hưởng của 
BĐKH tại vùng này. 

vẫn là kênh phổ biến nhất được người dân lựa chọn 
để tiếp cận các thông tin về BĐKH. Đáng chú ý, phần 
lớn người dân được hỏi lựa chọn báo chí là phương 
tiện phổ biến thông tin hữu hiệu nhất đều đưa ra yêu 
cầu về chất lượng thông tin đưa ra trên báo chí. Họ 
cho rằng, thông tin trên báo chí phải kết hợp với các 
cơ quan chức năng để đưa thông tin chính xác, kịp 
thời, và đầy đủ hơn cho người dân. Họ cũng đề nghị 
thông tin cần cụ thể hơn, trực quan hơn, dễ hiểu và 
dễ áp dụng ở địa phương hơn nữa. 

3.2 Nhận thức của nông dân về BĐKH
3.2.1. Sự quan tâm của người dân tới BĐKH
Kết quả phỏng vấn người dân tại 3 địa bàn nghiên 

cứu cho thấy, rằng, 100% người dân đã từng được 
nghe đến khái niệm BĐKH. Tuy nhiên, chỉ có 89.2% 
người dân thể hiện họ có quan tâm đến vấn đề BĐKH. 
Lý do chủ yếu khiến người dân quan tâm đến BĐKH 
là do cuộc sống và hoạt động kinh tế của chính họ 
cũng như của cộng đồng dân cư tại địa bàn họ sinh 
sống chịu ảnh hưởng trực tiếp từ những thay đổi của 
thời tiết. 

▲Hình 5. Biểu đồ ý kiến người dân về lý do quan tâm đến 
BĐKH

▲Hình 6. Biểu đồ ý kiến của người dân về những nguyên 
nhân của biến đổi khí hậu

▲Hình 7. Biểu đồ ý kiến người dân về biện pháp giảm thiểu 
biến đổi khí hậu

3.2.2. Nhận thức của người dân về nguyên nhân 
của BĐKH

Kết quả khảo sát cho thấy, nhận thức của người 
dân về nguyên nhân của BĐKH còn khá hạn chế. 
Nhận thức về nguyên nhân gây ra BĐKH của cán 
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khi báo in, báo mạng được cán bộ thôn, xã lựa chọn 
thường xuyên hơn để tiếp nhận thông tin.
	Các chương trình thời sự và dự báo thời tiết 

là 2 chương trình được cả người dân và cán bộ thôn, 
xã theo dõi thường xuyên để cập nhật thông tin về 
BĐKH. Ngoài ra, các kênh quảng cáo, giải trí cũng là 
những kênh được người dân ưa thích, trong khi một 
số kênh liên quan đến nông nghiệp, nông thôn được 
cán bộ thôn, xã theo dõi thường xuyên.
	Người dân mong muốn tiếp cận nhiều thông 

tin về BĐKH hơn nữa trên các phương tiện thông 
tin đại chúng. Những nội dung mà người dân muốn 
theo dõi thường xuyên hơn gồm có thông tin dự báo 
sớm về thiên tai, thời tiết bất thường và cách phòng 
tránh; các thông tin liên quan đến nguyên nhân và 
hậu quả của BĐKH; các thông tin liên quan đến vấn 
đề BVMT và trồng rừng; và các thông tin liên quan 
đến chính sách ưu đãi của nhà nước đối với các hoạt 
động ứng phó và giảm thiểu BĐKH ở địa phương.
	Về chất lượng thông tin mà báo chí cung cấp, 

người dân đề nghị báo chí cung cấp thông tin cần 
chính xác và kịp thời hơn nữa. Đồng thời, thông tin 
đó phải dễ hiểu, trực quan, gắn với tình hình địa 
phương và có tính ứng dụng cao hơn ở địa phương. 

IV. Kết luận và khuyến nghị
1. Kết luận
	Hệ thống hóa các kết quả nghiên cứu về truyền 

thông của Việt Nam và trên thế giới, dưới nhiều góc 
độ, với nhiều quan điểm và phương pháp cũng như 
nhiều kết quả nghiên cứu khác nhau…
	Khát quát một số thông tin cơ bản về địa bàn 

nghiên cứu; Tần xuất xuất hiện chủ đề BĐKH trên các 
báo Thái Bình, Nam Định, Hải Phòng trong 3 tháng 
năm 2015; bối cảnh đưa tin và cách tiếp cận của công 
chúng.
	Làm rõ nhận thức của nông dân về BĐKH và 

ảnh hưởng của báo chí đối với họ. Đồng thời, tác giả 
đã làm rõ ảnh hưởng của báo chí đến nhận thức của 
người nông dân về BĐKH, từ đó đưa ra một số giải 
pháp và khuyến nghị nhằm nâng cao hiệu quả hoạt 
động của báo chí, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của 
công chúng nông thôn ven biển BĐSH.

2. Khuyến nghị
Trên cơ sở nghiên cứu về nhận thức BĐKH của 

người nông dân ven biển ĐBSH, đề xuất một số khuyến 
nghị đối với từng đối tượng riêng biệt, gồm có người 
dân các địa phương ven biển, các cơ quan quản lý và 
các cơ quan báo chí■

3.2.4. Nhận thức của người dân về giải pháp 
thích ứng với BĐKH

Nhìn chung, người dân có tỷ lệ đồng tình cao 
với các nhóm giải pháp gần gũi và gắn với ảnh 
hưởng của BĐKH đến trực tiếp cuộc sống của họ, 
gồm nhóm giải pháp 1 về việc tăng cường BVMT, 
nhóm 4 về các kế hoạch ứng phó cụ thể và nhóm 
3 về nâng cao ý thức của người dân. Nam Định là 
tỉnh có tỉ lệ ý kiến về giải pháp nâng cao ý thức của 
người dân thấp nhất so với 2 tỉnh còn lại (8.3% so 
với 35% và 38%), đồng thời cũng là tỉnh có 8.3% ý 
kiến trả lời không biết về giải pháp ứng phó nào. 
Thay đổi chiến lược phát triển kinh tế là nhóm giải 
pháp quan trọng trong việc đảm bảo tính chủ động 
trong ứng phó và giảm thiểu BĐKH, tuy nhiên, chỉ 
nhận được 33% ý kiến đề xuất của người dân tại 
Nam Định. Trong đó, chỉ có 14% người dân Thái 
Bình đề xuất đến các biện pháp giảm thiểu khí thải 
và tiết kiệm năng lượng trong quá trình phát triển.  

Đối với cán bộ xã, thôn, 100% cán bộ đồng ý với 
ý kiến người dân cho rằng, giải pháp tăng cường các 
hành vi BVMT và trồng rừng, trồng cây là nhóm 
hành động quan trọng nhất để giảm thiểu BĐKH 
trong cộng đồng. Ngoài ra, họ cũng chỉ ra rằng, 
thay đổi cơ cấu kinh tế cũng là nhóm hành động 
cần chú ý trong việc giảm thiểu và nâng cao khả 
năng thích ứng với BĐKH.

Tóm lại, kết quả khảo sát tại 3 địa bàn nghiên 
cứu đưa đến một số kết luận về nhận thức của 
người dân và phương thức tuyên truyền thông tin 
về BĐKH đến người dân như sau:
	Nhận thức về BĐKH của người dân ven biển 

ĐBSH vẫn còn rất hạn chế. Một bộ phận không nhỏ 
người dân vẫn đưa ra những câu trả lời chung chung 
hoặc nhầm lẫn giữa các khía cạnh của BĐKH. Tuy 
nhiên, phần lớn người dân vẫn thể hiện rất quan 
tâm đến hiện tượng BĐKH. Nguyên nhân xuất phát 
từ những quan sát của họ về tác hại của sự thay đổi 
thời tiết ở địa phương cũng như những thiệt hại 
của nó đến chính cuộc sống và hoạt động kinh tế 
của họ.  
	Báo chí, gồm truyền hình, truyền thanh, hệ 

thống truyền thanh xã, báo in, báo mạng hiện vẫn là 
kênh thông tin hữu hiệu nhất để người dân tiếp cận 
thông tin về BĐKH. Trong đó, truyền hình là kênh 
được cả người dân và cán bộ thôn, xã tiếp cận phổ 
biến nhất. Với các loại hình khác, do đặc thù công 
việc, truyền thanh và loa phát thanh địa phương 
được người dân lựa chọn thường xuyên hơn, trong 
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ABSTRACT
Red River Delta in general and its northern coastal zone in particular are seriously affected by climate 

change. In this context, press and media play an important role in changing public awareness and actions on 
climate change, particularly for farmers in coastal zones.

Based on analyses of climate change newspapers’ articles, the study team reviewed press roles in providing 
information on raising public awareness on climate change. In the meantime, it assessed needs and awareness 
of farmers in Red River Delta’s coastal areas on climate change and proposed solutions to contribute to improve 
press quality on delivering information on climate change to farmers in coastal zones in the future.
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