THỰC HÀNH

Hãy xem ảnh xói mòn đất đai ở đồi
chè. Nhóm hãy đề xuất đưa ra câu
hỏi để xác định chi phí môi trường
và chi phí xã hội.

Câu hỏi:
Chi phí môi trường

Chi phí xã hội

Hiện tượng xói mòn gây tác động gì đến hoạt động
canh tác của gia đình?

Xói mòn đất có gây hạn chế thu nhập của gia đình?
Nếu có thì mức độ giảm thu nhập?

Anh/Chị mất bao nhiêu chi phí/ha để cải thiện hiện
tượng xói mòn đất?

Xói mòn đất có làm thay đổi cơ cấu cây trồng của gia
đình? Hạn chế loại cây trồng? Mức độ giảm thu nhập
khi thay đổi cơ cấu cây trồng của gia đình?

Gia đình anh/chị đã nỗ lực (chi phí?) để bảo vệ/
chống hiện tượng xói mòn đất?

Chính quyền có hỗ trợ khắc phục tình trạng xói mòn
đất không? Nếu có thì biện pháp chính? Chi phí của
biện pháp?

Hiện tượng xói mòn có gây ra ô nhiễm môi trường?

Gia đình anh/chị có được hỗ trợ/ bồi thường từ phía
chính quyền? Mức hỗ trợ/ bồi thường/ha?

Xói mòn đất có gây ra ô nhiễm nước sinh hoạt ở khu
vực gia đình đang sinh sống? Nếu có thì mức độ ảnh
hưởng?

Gia đình có phải di chuyển đến nơi ở khác để sinh
sống hoặc canh tác? Chi phí di chuyển/ canh tác?

Theo anh/ chị xói mòn đất có gây ảnh hưởng đến hệ
sinh thái hiện có? Nếu có thì mức độ ảnh hưởng?

Hiện tượng xói mòn có gây ảnh hưởng đến sức khỏe
gia đình? Thiệt hại?

Câu hỏi về WTP cho công nghệ tưới phun

1. Hệ thống cung cấp nước của dự án có cải thiện so với trước đây?
[ ] 01 – Có
[ ] 02 – Không

2.Nếu có, so với tình hình cung cấp trước đây, nước cung cấp hiện nay:
[ ] 01 – Ít hơn

[

] %/năm

[ ] 02 – Giống nhau
[ ] 03 – Nhiều hơn

[

] %/năm

3.Nếu cải thiện, chi phí tăng tiền nước hơn so với trước và anh chị sẵn sàng trả bao nhiêu tiền/tháng: …….VNĐ/tháng (hoặc tang
….% so với hiện tại)
[ ] 01 – 10.000 – 20.000
[ ] 02 – 21.000 – 30.000
[ ] 03 – 31.000 – 40.000
[ ] 04 – 41.000 – 50.000
[ ] 05 – khác--------------4. Nếu với mức chi phí tăng thêm như vậy, gia đình anh/chị sẽ:
[ ] 01 – Tiếp tục sử dụng hệ thống và chấp nhận thanh toán phí cao hơn
[ ] 02 – Không sử dụng và tìm nguồn nước thay thế khác

[ ] 03 – Không biết

5. Ông/bà có hài lòng với công nghệ tưới nhỏ giọt từ DA:

[ ] 01 – Có
[ ] 02 – Không
6. Theo ông/bà, công nghệ tưới nhỏ giọt có những ưu điểm gì:
[ ] 01 – Tiết kiệm chi phí hơn
[ ] 02-

[……..] VND/tháng

Không có ưu điểm

[ ] 03 – Cây phát triển nhanh hơn

[ …………..] VND/năm

7. Nếu áp dụng công nghệ tưới nhỏ giọt, gia đình ông sẵn sàng thanh toán đầu tư công nghệ
[ ] 01 – Có
[ ] 02 – Không
8.Nếu áp dụng hệ thống tưới nhỏ giọt, gia đình ông /bà sẵn sàng thanh toán tiền nước từ hệ thống cung
cấp là …………..VND/m3 hay tăng ….. % so với mức giá hiện nay.

