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Tác giả: Tạ Thị Thanh Hương
Koos Neefjes
Bạch Tân Sinh

KHÍ HẬU

Hiện tượng 
khí  hậu / thời 
tiết cực đoan

Mức độ phơi 
bày trước 
hiểm họa

Tính dễ bị 
tổn thương

RỦI RO 
THIÊN TAI

Quản lý 
rủi ro 
thiên tai

Thích ứng 
với BĐKH

BĐKH do 
con người 
gây ra

PHÁT TRIỂN

Phát thải khí nhà kính

Thiên tai

Biến đổi 
tự nhiên

Mục tiêu

Chương 2 phân tích và đánh giá chi tiết những
yếu tố quyết định rủi ro khí hậu, cụ thể là mức 
độ phơi bày trước hiểm họa và tính dễ bị tổn 
thương, các chiều hướng mới và sự tương tác
giữa các yếu tố trên.
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Những yếu tố quyết định rủi ro

KHÍ HẬU

Hiện tượng 
khí hậu / thời 
tiết cực đoan

Mức độ phơi 
bày trước 
hiểm họa

Tính dễ bị 
tổn thương

RỦI RO 
THIÊN TAI

Quản lý 
rủi ro 
thiên tai

Thích ứng 
với BĐKH

BĐKH do 
con người 
gây ra

PHÁT TRIỂN

Phát thải khí nhà kính

Thiên tai

Biến đổi 
tự nhiên

 Thiên tai vs. rủi ro thiên tai: Rủi ro thiên tai không cố
định, nhưng liên tục; thiên tai là một trong nhiều khoảnh khắc
mà không quản lý được những rủi ro đó

3 yếu tố quyết định rủi ro thiên tai
1. Hiểm họa
2. Mức độ phơi bày trước hiểm họa
3. Tính dễ bị tổn thương

Hiểm họa
Một thành phần của rủi ro thiên tai

Mối đe dọa tiềm tàng với các tác động bất
lợi, chứ không dùng để chỉ các bản chất
của hiện tượng tự nhiên đó

Báo cáo ODI: chỉ số đa hiểm họa dựa trên
5 loại hiểm họa chính là hạn hán, nhiệt độ
cao, lũ, bão và động đất. Việt Nam đứng
thứ tư trong bảng xếp hạng.
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(Nguồn: Chính phủ Việt Nam, 2005)

Mức độ phơi bày

 Mức độ phơi bày trước hiểm họa là yếu tố cần nhưng
chưa đủ để quyết định rủi ro.

 Rủi ro thiên tai chỉ xảy ra nếu một đối tượng dễ bị tổn
thương với một hiện tượng khí hậu cực đoan bị phơi
bày trước hiểm họa đó

 Quy mô thời gian và không gian quyết định mức độ
phơi bày trước hiểm họa

 Chương trình tái định cư
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Tính dễ bị tổn thương

 Đề cập đến khuynh hướng của các yếu tố dễ bị tác động
có hại từ các hiện tượng vật lý

 Tính dễ bị tổn thương là một tập hợp các yếu tố từ văn 
hóa, xã hội, môi trường, chính trị, và kinh tế; được xác
định trong từng bối cảnh cụ thể

 Thành phố Hồ Chí Minh được xếp thứ 6 trong 7 thành phố
dễ bị tổn thương với BĐKH và có rủi ro cao với các hiện
tượng khí hậu cực đoan (Maplecroft, 2012)

 Các dạng năng lực (chống chịu, dự báo và phòng
tránh, đối phó, phục hồi, và thay đổi)

 Năng lực đối phó vs năng lực thích ứng
 Nhu cầu năng lực trong mỗi giai đoạn của QLRRTT là

khác nhau
 Năng lực có tính động và thay đổi khác nhau tùy

theo hoàn cảnh
 Năng lực vs. tính dễ bị tổn thương: Tính dễ bị tổn

thương là sự thiếu năng lực tương đối chứ không 
phải là tuyệt đối.

Năng lực
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•Vị trí địa lý/ bối cảnh địa điểm
•Mô hình định cư và phát triển
•Các biện pháp thích ứng

Môi
trường

• Nhân khẩu học
• Giáo dục, sức khỏe và phúc lợi
• Các mối quan hệ xã hội
• Thể chế và quản trị

Xã hội

• Quốc gia: phát triển KT-XH
• Cộng đồng: sinh kế và công

việc của cá nhân và gia đình
Kinh tế

Liên

ngành

và

tích

hợp

Mức độ phơi bày và
tính dễ bị tổn thương

Đánh giá
tính dễ bị tổn thương và rủi ro

 Đánh giá tính dễ bị tổn thương và rủi ro là quá trình xác
định được bản chất và mức độ rủi ro. 

 Việc đánh giá cung cấp các thông tin về quy mô, hình
thức và những thay đổi tính dễ bị tổn thương và rủi ro, 
nhằm xác định ưu tiên và chiến lược ứng phó

 Việc đánh giá phải thực hiện ở địa phương, nâng cao
nhận thức và tính làm chủ của địa phương

 Việc đánh giá rất quan trọng trong QLRRTT và thích ứng
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Đánh giá
tính dễ bị tổn thương và rủi ro

 Đánh giá rủi ro bao gồm

 Đánh giá hiểm họa

 Đánh giá tính dễ bị tổn thương

 Đánh giá năng lực

 Đánh giá mức độ rủi ro của cộng đồng

 Nhiều thách thức: ví dụ như thiếu các thông tin số liệu, mối
quan hệ phức tạp, mang tính động giữa năng lực của cộng
đồng và những thách thức mà cộng đồng phải đối mặt

Tích lũy rủi ro
 Là sự tích tụ rủi ro dần dần tại các địa điểm cụ thể do: 
 sự kết nối liên tục của rủi ro (như các thiên tai nối

tiếp nhau)
 sự ứng phó với rủi ro trước tạo nên rủi ro tiếp theo
 sự tích lũy các yếu tố xã hội (như không bình đẳng, 

bị cách biệt, quy hoạch không hợp lý)

 Sự tích lũy rủi ro vòng luẩn quẩn đói nghèo và rủi ro

 Thiệt hại nhỏ và thường xuyên do thiên tai  nguy cơ
tích tụ rủi ro khi hiểm họa cực đoan xảy ra
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Kết luận (1)
 Sự thay đổi về mức độ phơi bày trước hiểm họa và 

mức độ dễ bị tổn thương sẽ quyết định mức độ 
nghiêm trọng của các rủi ro thiên tai [2.2.1, 2.3, 2.5]. 

 Để hạn chế tối đa rủi ro thiên tai, cần giảm thiểu cả 
mức độ phơi bày trước hiểm họa và tính dễ bị tổn 
thương [2.2.2] 

 Tính dễ bị tổn thương và mức độ phơi bày trước
hiểm họa có tính động và thay đổi theo quy mô thời
gian và không gian, phụ thuộc vào kinh tế, xã hội, địa
lý, dân số, văn hóa, thể chế, quản trị, và các yếu tố
môi trường [2.2, 2.3, 2.5]

Kết luận (2)
 Các chính sách và hoạt động thích ứng và QLRRTT sẽ

thành công hơn nếu quan tâm đến tính biến động
của tính dễ bị tổn thương và mức độ phơi bày trước
hiểm họa, ở mỗi giai đoạn trong quá trình lập kế
hoạch và trong thực tiễn [2.4.2, 2.5.4, 2.6.2].

 Tính dễ bị tổn thương và mức độ phơi bày trước
hiểm họa tăng cao là kết quả của quá trình phát triển
sai lệch (quản lý môi trường yếu kém, đô thị hóa
nhanh chóng và thiếu quy hoạch trong khu vực hiểm
họa, quản trị không thành công và thiếu các lựa chọn
sinh kế cho người nghèo) [2.2.2, 2.5].
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Kết luận (3)

 Nhu cầu năng lực trong mỗi giai đoạn QLRRTT là khác
nhau. Tính dễ bị tổn thương là sự thiếu một hoặc vài
năng lực nào đó nhưng không có nghĩa là sự thiếu
năng lực hoàn toàn [2.4]. 

 Những hiện tượng thời tiết và khí hậu cực đoan và
không cực đoan cũng ảnh hưởng đến tính dễ bị tổn
thương trong tương lai, bằng cách thay đổi khả năng
phục hồi, đối phó, và thích ứng của cộng đồng, xã hội, 
hoặc ảnh hưởng đến các hệ thống sinh thái-xã hội [2.4]


