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Tóm tắt: 

Qua kết quả khảo sát nhận thức về môi trường và quản lý tài nguyên của 350 hộ dân cư ven biển tỉnh 
Thừa Thiên Huế cho thấy: hầu hết (89%) người dân cho rằng tài nguyên vùng ven biển có vai trò rất quan 
trọng đối với đời sống của họ. Phần lớn người dân địa phương nhận thức được những lợi ích trực tiếp liên 
quan đến sinh kế hay liên quan đến sự an toàn của bản thân. Tuy nhiên, vẫn còn một bộ phận không nhỏ 
cộng đồng dân cư ít quan tâm đến vấn đề môi trường và tài nguyên ven biển bị suy giảm. Có rất ít người 
dân thực sự tham gia vào các hoạt động quản lý (21,2%), bảo vệ (13,9%) và khai thác bền vững (6,7%) tài 
nguyên ven biển. Vì vậy, nâng cao nhận thức môi trường và quản lý tài nguyên vùng ven biển tỉnh Thừa 
Thiên Huế là một nhu cầu cần thiết nhằm trang bị cho người dân những kiến thức về các giá trị và thách 
thức đối với vùng ven biển cũng như các biện pháp sử dụng, quản lý bền vững chúng.  

         Từ khóa: Thực trạng nhận thức; Môi trường; Tài nguyên; Cộng đồng dân cư; Vùng ven biển. 

Abstract: 

 Results of a survey of the awareness of the environment and resource management among 350 
households living in the coastal areas of Thua Thien Hue province reveal that most of local people (89%) 
say that coastal resources play an important part in their lives. Most of them are aware of direct benefits 
related to their livelihood or their own safety. However, few of them take interest in the degraded 
environment and coastal resources. Very few of them truly participate in activities of coastal resources 
management (21,2%), protection (13,9%) and sustainable exploitation (6,7%). Hence, an orientation to 
raise the awareness of the environment and resource management in Thua Thien Hue province is a 
necessity to equip people with knowledge of values and challenges to coastal areas as well as methods for 
subtainable use and management. 
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