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Chương 4 

Sự thay đổi tác động của cực đoan khí 

hậu và thiên tai tới hệ sinh thái và hệ 

nhân sinh 
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hệ thống TN-XH 
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1. Quan hệ giữa HTCĐTT – MĐTT 

của hệ thống TN-XH 

Hệ sinh thái 

Hệ nhân sinh 
HTCĐTT 

- Bão, áp thấp nhiệt 

đới, nắng nóng, rét 

đậm rét hại, sương 

giá, mưa đá, mưa lũ... 

- Trượt lở, xói lở, bồi 

tụ, lũ lụt, hạn hán, 

xâm nhập mặn... 

Tác động 

MĐPB, Tình 

trạng dễ bị TT 

MĐTT 

T
ă

n
g

 G
iả

m
 

BĐKH 

Tăng cường 

Theo chiều Bắc-Nam, Đông 

-Tây và mùa trong năm 

Phân dị  

1. Quan hệ giữa HTCĐTT – MĐTT 

của hệ thống TN-XH 

MĐPB, MĐTT : tăng vào mùa và thời gian có nhiều 

hoạt động HTCĐTT (tháng/vùng)  

HTCĐTT T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 T1

1 

T12 

Mưa lớn              MB  MB MB      Miền Trung   

Nắng nóng, 

khô nóng 

      Tây Bắc Bộ, Đồng bằng Bắc Bộ       

Hạn hán  Phía nam- Bắc Trung Bộ và khu vực Nam Trung 

Bộ 

    Miền Trung, 

Tây Nguyên 

Lũ quét           Miền Bắc   Miền Trung, Tây Nguyên 

Xoáy thuận 

nhiệt đới 

           MB  MB  MB  MT Miền Trung   

Rét đậm, rét 

hại 

Vùng núi 

phía Bắc 

(VNPB) 

                   VNP

B 
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1. Quan hệ giữa HTCĐTT – MĐTT 

của hệ thống TN-XH 

Hệ thống nhân sinh cường hoá HTCĐTT, làm tăng MĐPB, MĐTT của hệ sinh 

thái tự nhiên và hệ nhân sinh   

Hậu quả tác động, mức 

độ phơi bày trước các 

HTCĐTT, tình trạng dễ bị 

tổn thương  của  hệ 

thống nhân sinh và HST 

tự nhiên, tài nguyên 

nước, lương thực, thực 

phẩm, hạ tầng, du lịch - 

dịch vụ 

HTCĐTT 

Năng lực thích ứng, 

chống chịu và các yếu tố 

tự nhiên; 

Cơ cấu kinh tế - xã hội, 

đặc trưng vùng miền, 

hiện trạng sử dụng đất, 

TN, năng lực quản lý;  

Nhận thức và năng lực 

ứng phó của cộng đồng 

đối với BĐKH và 

HTCĐTT; 

Phụ thuộc vào 

sự thay đổi 

2. MĐPB, MĐTT của HTCĐTT tới 

hệ thống TN-XH   

Mức độ phơi 

bày trước các 

HTCĐTT, 

MĐTT khác 

nhau 

Cường độ, trường độ, phân bố, hoạt 

động và mức độ nguy hiểm của từng 

HTCĐTT 

Điều kiện, khả năng thíc ứng, chống  

đỡ của vùng chịu tác động  

Sự tương tác giữa các HTCĐTT: 

làm tăng 
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2. MĐPB, MĐTT của HTCĐTT tới hệ thống 

TN-XH Tóm tắt tác động tiềm năng của BĐKH tới các vùng/lĩnh vực  

Các yếu tố của BĐKH Vùng nhạy cảm/dễ bị tổn thương Ngành, lĩnh vực dễ bị tổn thương 

Sự gia tăng nhiệt độ   Vùng núi: Đông Bắc, Tây Bắc và Bắc Trung 

Bộ 

 Đồng bằng Bắc Bộ 

 Nông nghiệp (trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản và nghề cá) 

 Các hệ sinh thái tự nhiên, đa dạng sinh học 

 Năng lượng (sản xuất và tiêu thụ) 

 Sức khỏe cộng đồng 

Nước biển dâng và 

xâm nhập mặn 

 Dải ven biển (bao gồm cả đồng bằng châu 

thổ và các vùng đất ngập nước: đồng bằng 

và duyên hải Bắc Bộ, ĐB sông Cửu Long, 

duyên hải Trung Bộ) 

 Hải đảo 

 Nông nghiệp (trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản và nghề cá) 

 Các hệ sinh thái biển và ven biển 

 Tài nguyên nước (nước mặt, nước ngầm)  

 Nơi cư trú 

 Năng lượng 

 Cơ sở hạ tầng, khu công nghiệp 

 Sức khỏe cộng đồng 

Lũ lụt, tiêu thoát nước 

và sạt lở đất 

 Dải ven biển (bao gồm cả đồng bằng châu 

thổ và các vùng đất ngập nước: đồng bằng 

và duyên hải Bắc Bộ, ĐB sông Cửu Long, 

duyên hải Trung Bộ) 

 Vùng núi: Tây Bắc, Đông Bắc, Bắc Trung 

Bộ và Tây Nguyên 

 Nông nghiệp (trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản và nghề cá) 

 Tài nguyên nước (nước sinh hoạt và phục vụ công nghiệp) 

 Cơ sở hạ tầng 

 Nơi cư trú 

 Giao thông vận tải 

 Sức khỏe và đời sống 

Bão và áp tháp nhiệt 

đới 

 Dải ven biển (bao gồm cả đồng bằng châu 

thổ và các vùng đất ngập nước: đồng bằng 

và duyên hải Bắc Bộ, ĐB sông Cửu Long, 

duyên hải Trung Bộ) 

 Hải đảo 

 Nông nghiệp (trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản và nghề cá) 

 Các hoạt động trên biển và ven biển 

 Cơ sở hạ tầng 

 Nơi cư trú 

 Năng lượng (dầu khí) 

 Giao thông 

 Sức khoẻ và đời sống 

Hạn hán  Trung Bộ, đặc biệt là Nam Trung Bộ 

 Đồng bằng và trung du Bắc Bộ 

 ĐB sông Cửu Long 

 Tây Nguyên 

 Nông nghiệp (trồng trọt, chăn nuôi) 

 Năng lượng (thuỷ điện) 

 Giao thông thuỷ 

 Tài nguyên nước 

2. MĐPB, MĐTT của HTCĐTT tới 

hệ thống TN-XH   

Bản đồ các vùng tai biến ở Việt Nam  
(National Report of Disaster Reduction in Vietnam, 2004) 

Giảm MĐTT do 

thiên tai: 1.Vùng 

kinh tế ven biển, 

2.Ven biển Nam 

Trung Bộ; 3.Đồng 

bằng sông Cửu 

Long (ĐBSCL); 

4.Ven biển Bắc 

Trung Bộ và Nam 

Trung Bộ; Đông Bắc 

và Tây Bắc 

Vùng có MĐTT cao:  

của sông ven biển; 

đất thấp; vùng núi 

dốc; vùng có bờ 

sông, bờ biển cấu 

thành từ thành tạo 

địa chất bở rời, vùng 

khô hạn.  
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2. MĐPB, MĐTT của HTCĐTT tới 

hệ thống TN-XH   

Thiên tai Đông  

Bắc và 

Tây Bắc 

ĐBSH Ven biển 

Bắc 

Trung Bộ 

Ven biển 

Nam 

Trung Bộ 

Đông 

Nam 

Bộ 

Tây 

Nguyên 

ĐBS

CL 

Các vùng 

kinh tế ven 

biển khác 

Bão +++ ++++ ++++ ++++ +++ ++ +++ ++++ 

Lụt - ++++ ++++ +++ +++ +++ +++

+ 

++++ 

Lũ quét +++ - +++ +++ +++ +++ + +++ 

Gió lốc ++ ++ ++ ++ ++ + ++ ++ 

Hạn hán +++ + ++ +++ +++ ++ + +++ 

Sa mạc hóa - - + ++ ++ ++ + ++ 

Xâm nhập mặn - + ++ ++ ++ + +++ ++ 

Ngập - +++ ++ ++ ++ - +++ +++ 

Trượt lở ++ ++ ++ ++ ++ + +++ ++ 

Nước dâng do bão - ++ ++ ++ ++ ++ +++ ++ 

Cháy rừng ++ + ++ +++ +++ - +++ +++ 

Tai biến công nghiệp 

và môi trường 

- ++ ++ ++ +++ +++ ++ +++ 

Mức độ nguy hiểm của tai biến ở các vùng địa lý và 

các vùng kinh tế ven biển VN 

2. MĐPB, MĐTT của HTCĐTT tới 

hệ thống TN-XH   
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Thấp  Trung bình Cao Rất cao Không dữ 
liệu 
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Thấp  Trung bình Cao Rất cao Không 

Động đất Lũ lụt Trượt lở 

Hạn hán Lốc, xoáy Các loại tai biến 

% diện tích bị ảnh hưởng bởi các thiên 

tai ở Việt Nam  

% dân số bị ảnh hưởng bởi các 

thiên tai ở Việt Nam  

Hạn hán - thiên tai tổng hợp - bão – lũ - trượt lở đất - động đất 
Giảm dần tỷ lệ diện 

tích bị ảnh hưởng 

Giảm dần tỷ lệ dân 

số bị ảnh hưởng 
Hạn hán - thiên tai tổng hợp - trượt lở đất – lũ - bão - động đất 
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2. MĐPB, MĐTT của HTCĐTT tới hệ thống 

TN-XH: 

Khu vực  Tây 

Bắc 

Đông 

Bắc 

ĐBSH Bắc 

Trung 

Bộ 

Duyên 

Hải 

Nam 

Trung 

Bộ 

Tây 

Nguyên 

Đông 

Nam 

Bộ 

Đồng 

Bằng 

Sông 

Cửu 

Long 

MỨC ĐỘ PHƠI BÀY 

Bão 1 3 4 4 4 2 2 3 

Lụt 1 1 4 4 4 2 2 4 

Nhiễm mặn 0 0 1 2 2 0 1 4 

Nước biển dâng 0 0 2 2 2 0 3 4 

Trượt lở 3 3 1 3 3 2 1 1 

Hạn hán 2 2 1 4 4 4 2 2 

Trung bình 1,2 1,5 2,2 3,2 3,2 1,7 1,8 3,0 

TÍNH NHẠY CẢM 

Nghèo đói 4 3 2 4 2 4 1 2 

Đa dạng kinh tế 4 4 2 4 3 4 2 2 

Giáo dục 4 3 1 2 2 2 1 3 

Sức khỏa và vệ 

sinh 

4 1 2 1 1 1 1 3 

Dân tộc thiểu số 4 3 0 1 1 4 1 2 

Phụ nữ và trẻ 

em 

4 3 1 2 3 3 1 2 

Người di cư 0 0 2 2 1 4 4 1 

Hộ gia đình 

thành thị 

0 0 2 1 1 0 4 3 

Trung bình 3,0 2,1 1,5 2,1 1,8 2,8 1,9 2,3 

Tổng 4,2 3,6 3,7 5,3 5,0 4,5 3,7 5,3 

Mức độ phời bày:  

1.Bắc Trung Bộ;2 Nam Trung Bộ 

3. ĐBSCL;4 ĐBSH ;5 Tây 

Nguyên;6. Đông Nam Bộ;6. 

Đông Bắc;7.Tây Bắc 

Độ nhạy cảm: 1.Tây Bắc,2. Tây 

Nguyên,3. ĐBSCL,4. Đông Bắc 

và duyên hải Bắc Trung Bộ, 

6.Duyên hải Nam Trung Bộ và 

Đông Nam Bộ - ĐBSH 

Chỉ số tổng hợp (MĐTT, không 

tính khả năng thích ứng): 

ĐBSCL và duyên hải Bắc Trung 

Bộ - Duyên hải Nam Trung Bộ - 

Tây Bắc - Tây Nguyên - ĐBSH 

và Đông Nam Bộ và Đông Bắc 

Theo chiều 

giảm dần 

 MĐTT theo khu vực do thiên tai ở VN 

2. MĐPB, MĐTT của HTCĐTT tới hệ thống 

TN-XH 

Khả năng đối phó thiên tai của vùng TB, ĐB, TN, TNB cao hơn và khá tương đồng với 

mức độ rủi ro /mức độ dễ bị tổn thương do thiên tai cao hơn các vùng khác;  

Những vùng có tình trạng tổn thương cao (tính theo chỉ số rủi ro) thường trùng với 

những vùng cỏ tỷ lệ nghèo đói và tỷ lệ người dân tộc ít người 

Tỷ lệ người dân tộc ít người 

theo tỉnh 
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2. MĐPB, MĐTT của HTCĐTT tới hệ thống 

TN-XH 

Thiệt hại do trượt lở đất, đá và lũ bùn đá nghiêm trọng tại Việt Nam (1986 -2004) 

Mưa lớn kết hợp với TLĐ        các trận lũ quyét rất nguy hiểm, làm tăng mức độ phơi 

bày trước hiểm hoạ và tổn thương của HST tự nhiên và HST nhân sinh 

Thiệt hại kinh tế: 1990-2012 chịu thiệt hại nhiều nhất bởi xoáy thuận nhiệt đới (4,7 tỉ 

USD), lũ lụt (3,7  tỉ USD), hạn hán (649 triệu USD) và trượt lở đất (2,3 triệu USD)  

Thiệt hại kinh tế (triệu USD) giai đoạn 1990-2012 

do các thiên tai tại Việt Nam  
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Số người chết (cột màu xám) và tổng thiệt hại 

(chấm màu xanh) gây nên bởi xoáy thuận nhiệt đới 

trong giai đoạn 1980 - 2012 

2. MĐPB, MĐTT của HTCĐTT tới hệ thống 

TN-XH 

Thiệt hại kinh tế: 1990-2012 chịu thiệt hại nhiều nhất bởi xoáy thuận nhiệt đới (4,7 tỉ 

USD), lũ lụt (3,7  tỉ USD), hạn hán (649 triệu USD) và trượt lở đất (2,3 triệu USD)  HTCĐTT, BĐKH gây thiệt hại khác nhau cho các ngành của hệ thống kinh tế - xã hội  

HTCĐTT Thiệt hại (năm 2030 so với 

2010 

NBD -1,5 - 2,7 % GDP 

Nắng nóng và giá 

lạnh 

0,1 - 0,3 % GDP 

Lũ lụt và trượt lở 

đất  

- 0.1 %/0.1% GDP  

BĐKH đối với các 

ngành 

Thiệt hại (2030 so với 

2010) 

Năng suất lao động  - 4,4 % -8,6% GDP 

Thuỷ sản  - 1,5 % - 2,7 % GDP 

Nông nghiệp  - 0,2 - 0,4% GDP 

Đa dạng sinh học  - 0,1 % - 0,1 % GDP 
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2. MĐPB, MĐTT của HTCĐTT tới hệ thống 

TN-XH Ngập lụt do nước biển dâng 

Tỉnh Diện 

tích 

Diện tích bị 

ngập (km2) 

Phần trăm bị 

ngập 

Long An 4. 389 2.169 49,4 

Kiên Giang 6.224 1.757 28,2 

Sóc Trăng 3.259 1.425 43,7 

Cà Mau 5.199 1.183 22,8 

Bến Tre 2.257 1.131 50,1 

Trà Vinh 2.234 1.021 45,7 

Bạc Liêu 2.475 962 38,9 

Thành Phố Hồ 

Chí Minh 

2.003 862 43,0 

Tiền Giang 2.397 783 32,7 

Cần Thơ 3.062 758 24,7 

Tổng 33.498 12.051 36 

10 tỉnh có diện tích bị ngập lớn nhất do nước biển dâng 1 m  

 Diện tích ngập lụt với độ ngập trên 0,5 m có thể tới 2.666.750 ha, chiếm 68,3% 

diện tích toàn ĐBSCL, tăng so với hiện trạng lũ năm 2000 là 1.160.653 ha  

Theo KB phát thải cao mực NBD 

1m:  

9,1 % diện tích cả nước; khoảng 

67 % diện tích ĐBSCL; >10 % 

diện tích ĐBSH và Quảng Ninh; 

>2,5 % diện tích tỉnh ven biển 

miền Trung; >20 % diện tích TP. 

Hồ Chí Minh có nguy cơ bị ngập.  

MĐTT cao nhất theo diện tích bị 

ngập là Long An và Kiên Giang, 

thấp nhất là Tiền Giang và Cần 

Thơ  

MĐTT theo tỷ lệ bị ngập thì 

tương ứng là Bến Tre, Long An 

và Kiên Giang, Cần Thơ  

2. MĐPB, MĐTT của HTCĐTT tới hệ thống 

TN-XH Ngập lụt do nước biển dâng 

Ghi chú: 

khoảng 

cách đến 

bờ biển: 

màu 

đỏ:0 - 1 

km; màu 

vàng:1 -

20 km, 

màu 

xanh: > 

20 km 

Bản đồ khu công nghiệp (a) và dân số (b) bị ảnh hưởng 

bới nước biển dâng 1 m ở Việt Nam (Jeremy, 2008) 
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2. MĐPB, MĐTT của HTCĐTT tới hệ thống 

TN-XH Xâm nhập mặn 

TT Trạm Sông, rạch Khoảng 

cách từ 

Biển Đông 

(km) 

Độ mặn lớn nhất Mức tăng (+) 

/giảm (-) độ 

mặn lớn nhất 
2/2012 2/2013 

1 Vàm Kênh Cửa Tiểu 6 23,6  19,0 + 4,6 

2 Long Hải Cửa Tiểu 18 16,6  11,3 + 5,3 

3 Trà Vinh Cổ Chiên 28 12,4  3,9 + 8,5 

4 Láng Thé Cổ Chiên 40 10,2  2,8 + 7,4 

5 Cái Hóp Cổ Chiên 43 7,5  1,3 + 6,2 

6 Đại Ngãi Sông Hậu 30 8,7  1,4 + 7,3 

7 Cần Chông Sông Hậu 39 9,6  3,3 + 6,3 

8 Mỹ Văn Sông Hậu 50 3,9  1,3 + 2,6 

9 Rạch Giá Kiên Giang 0 17,2  13,1 + 4,1 

10 Xẻo Rô Cái Lớn 4 13,6  14,4 - 0,8 

11 Gò Quao Cái Lớn 34 5,1  3,6 + 1,5 

Độ mặn (g/L) vào tháng 2/2013 đo được ở một số trạm 

Mức độ phơi bày và MĐTT do xâm nhập mặn cũng phân dị theo không gian:  

 Theo chiều giảm mức độ phơi bày và tổn thương (dựa vào khoảng cách đến bờ 

biển, độ mặn lớn nhất): trạm Vàm Kênh và Rạch Giá; Long Hải và Xẻo Rô;  Trà 

Vinh; Láng Thé và Đại Ngãi; Cái Hóp và Cần Chuông; Gò Quao; Mỹ Văn  

3. Các tác động của BĐKH, HTCĐTT 

tới hệ thống TN-XH 

1. Tác động đến tài nguyên nước 

1. Sự thay đổi về khối lượng, chất lượng 

và chu kỳ của nguồn tài nguyên nước 

MĐPB, 

MĐTT tài 

nguyên 

nước 

2. Sự thay đổi về dân số; thiết bị và hệ 

thống sử dụng nước  

3. Thay đổi về cường độ, tần suất các 

HTCĐTT 

Tăng 

Giảm 

Nhu cầu sử dụng 

nước tăng 

Công tác quản lý nước được 

cải thiện, quy hoạch TNN hợp 

lý, khả năng phục hồi của 

TNN được tăng cường 
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3. Các tác động của BĐKH, HTCĐTT 

tới hệ thống TN-XH 

1. Tác động đến tài nguyên nước 

Dòng chảy hệ thống 

sông suối thiếu hụt 

Suy giảm đáng kể 

mực nước ngầm 

-Mực nước nhiều nơi đạt mức thấp 

nhất lịch sử (sông Hồng, Thái Bình, 

Mã, Cả, La, Trà Khúc, …) đã gây 

thiếu nước cho sản xuất nông 

nghiệp, mặn xâm nhập sâu vào 

vùng cửa sông 

-Tình hình hạn hán do thiếu hụt 

nguồn nước trong tương lai sẽ gia 

tăng ở các lưu vực sông ở VN 

-Suy giảm lượng nước cung cấp 

cho dòng chảy ngầm trong mùa 

khô, hạ thấp mực nước ngầm 

-Vào mùa cạn, mực nước ngầm bị 

suy giảm do ít được bổ sung từ 

mưa kết hợp với nước biển dâng 

dẫn đến nước ngầm tại các vùng 

đồng bằng ven biển bị xâm nhập 

mặn, làm giảm lượng nước nhạt có 

thể khai thác, sử dụng  

3. Các tác động của BĐKH, HTCĐTT 

tới hệ thống TN-XH 

2. Tác động đến hệ sinh thái tự nhiên 

 Chuyển đổi sử dụng đất 

 Chia cắt vùng phân bố  

  Khai thác quá mức  

 Ô nhiễm nước 
 

BĐKH 

Nhiệt độ tăng sẽ làm rừng ngập mặn 

chuyển dịch lên phía bắc, xói lở  

Mực nước biển dâng lên nên RNM: thích 

nghi thì tồn tại, không thì bị tiêu diệt cùng 

với bão, xói lở  làm diện tích RNM có nguy 

cơ bị thu hẹp 

Bão với tần suất tăng, lượng mưa tăng, 

lượng trầm tích, độ muối tăng sẽ làm giảm 

quang hợp của cây trong RNM 

Hoạt động nhân sinh tăng 

RNM bị suy thoái, 

giảm diện tích 3200 

ha/năm  

T
ă

n
g

 

Tăng MĐPB, MĐTT của HST tự nhiên 

Giảm sinh kế người dân; giảm khả 

năng chắn sóng, bão, lọc và giữ 

độc tố gây tai biến và ô nhiễm môi 

trường => Giảm khả năng thích ứng 
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3. Các tác động của BĐKH, HTCĐTT 

tới hệ thống TN-XH 

2. Tác động đến hệ sinh thái tự nhiên 

NBD, Nhiệt 

độ nước biển 

tăng 

HST biển và ven biển, gây nguy cơ đối với các rạn san hô 

và RNM (chuyển dịch và giảm RNM), nguồn thủy, hải sản 

bị phân tán  giảm số lượng và chất lượng, ảnh hưởng xấu 

đến nền tảng sinh học cho các hoạt động khai thác và nuôi 

trồng thủy sản ven biển;  

Tăng nhiệt, 

giảm mưa, 

bão, lũ 

Gây tổn thương cao cho cá Tar tambroides vùng miền núi 

và cá da trơn Clarias, cá chép và gây tổn thương trung 

bình cho cá đen ở Gia Lai  

Bão, lũ, xơi 

lở, trượt lở, 

cháy rừng 

Giảm diện tích, suy giảm chất lượng các HST rừng, đồng 

cỏ,… 

3. Các tác động của BĐKH, HTCĐTT 

tới hệ thống TN-XH 

2. Tác động đến hệ sinh thái tự nhiên 

Phân bố nguy 

cơ cháy rừng 

Việt Nam 

năm 2010 năm 2090 

 Khô hạn tạo điều kiện cho 

cháy rừng ở vùng cao 

nguyên miền Trung và 

ĐBSCL 

 BĐKH làm tăng nguy cơ 

cháy rừng khắp cả nước 

=> MĐPB, MĐTT rừng 

cao 

 Hạn hán kéo dài làm thay 

đổi cấu trúc của, làm mực 

nước trên các sông, hồ 

đều cạn kiệt  
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3. Các tác động của BĐKH, HTCĐTT 

tới hệ thống TN-XH 

3. Tác động đến hệ thống lương thực và an ninh lương thực 

Han, han, nhiễm măn, lũ lụt, trượt lở đất, bão, NBD  … 

giảm chất lượng và diện tích và/hoặc phá huỷ lương thực  

và do đó  giảm  chất lượng, sản lượng sản xuất lương thực   

Lũ lụt và NMM 1976-2005, 40.000 ha đất trồng trọt và phá 

hủy trên 100.000 tấn lương thực  

Hạn hán và xâm nhập mặn làm giảm năng suất lúa ở các 

vùng ven biển Việt Nam có thể tới 4 - 15% so với điều kiện 

bình thường  

BĐKH: thể làm giảm sản lượng nông nghiệp ở Việt Nam 

khoảng 2 -15 % 

Tác động 

đến hệ 

thống 

lương thực 

và an ninh 

lương thực  

Ảnh hưởng 

XKLĐ --> an 

ninh lương thực 

quốc gia 

Kịch bản NBD 30cm năm 2050: diện tích lúa bị nhiễm mặn 

(>4 g/l) trong mùa khô có thể đến 294.000 ha dẫn đến giảm 

năng suất và diện tích gieo trồng lúa và cây lương thực 

nước ngọt 

3. Các tác động của BĐKH, HTCĐTT 

tới hệ thống TN-XH 

3. Tác động đến khu dân cư, CSHT và du lịch 

MDPB và MĐTT của khu dân cư cao ở vùng đất thấp, ven sông, ven biển, núi dốc, 

vùng có nhiều HTCSSTT nhất là bão, lũ, hạn hán. 

MĐPB, MĐTT của CSHT điện cao do bão, lũ, mưa lớn, hạn hán, nắng nóng,  thời 

tiết bất lợi khác, bị cường hoá do vận hành không hợp lý, chặt phá rừng 

Tác động đến hệ thống thu gom và xử lý chất thải rắn: bị ngập, bị trôi, chảy 

nước ra các vùng dân cư do mưa, lũ gây ô nhiễm 

Tác động đến hệ thống nhà ở và công trình công cộng thiếu kiên cố dễ bị phá 

hủy, giảm  về chất lượng, kéo theo thiệt hại nghiêm trọng về người, tài sản và tăng 

chi phí sửa chữa, xây dựng lại  

MĐPB, MĐTT của hệ thống cấp nước cao do lũ, mưa lớn, hạn hán xâm nhập mặn,  

sạt lở, bị cường hoá do vận hành không hợp lý. 
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3. Các tác động của BĐKH, HTCĐTT 

tới hệ thống TN-XH 

3. Tác động đến khu dân cư, CSHT và du lịch 

 HT đường giao thông VN  Bão mưa lũ, triều cường, trượt lở, xói lở: hư 

hại đượng, cầu, đê, kè chắn sóng; gây ách 

tắc giao thông, 2001-2005, tổn thất 2.571 tỉ 

đồng 

Tác động 

giao thông 

Lũ lụt và TLĐ: hàng năm, hư hại khoảng gần 

100 triệu USD  

NBD 1m: ảnh hưởng 4% đường sắt, 9% 

quốc lộ, 12% tỉnh lộ.  

Bão, sóng biển: ngập vĩnh viễn, phá huỷ các 

tuyến đường ven biển, gây tai nạn làm tê liệt 

đường bộ, ảnh hưởng hàng không 

3. Các tác động của BĐKH, HTCĐTT 

tới hệ thống TN-XH 

3. Tác động đến khu dân cư, CSHT và du lịch 

Tác động đến CSHT – HT cấp điện Phương tiện giao thông không hoạt động được làm 

du khách bị kẹt tại các điểm xảy ra thiên tai. 

Tác động 

du lịch 

Điểm du lịch bị hủy hoại do thiên tai, bị suy thoái 

ĐDSH/ ô nhiễm môi trường, HTCĐTT dẫn đến di dân, 

sự biến dạng, pha trộn, mai một các đặc trưng văn 

hóa, giảm tính hấp dẫn, ảnh hưởng đến sức khỏe và 

an toàn của du khách, giảm sức thu hút khách du 

lịch,  giảm thu nhập, tăng mất việc làm. 

Ảnh hưởng xâu đến hoạt động lữ hành, chương trình 

du lịch, tăng thời gian, tăng chi phí khi thay đổi lịch 

trình, hủy chương trình  do thiên tai bất thường 

Kéo dài mùa 

du lịch 
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3. Các tác động của BĐKH, HTCĐTT 

tới hệ thống TN-XH 

4. Tác động đến SK và tính mạng con người, phúc lợi XH 

Tác động đến 

SK, tính mạng 

con người, 

phúc lợi XH 

BĐKH, lũ, NBD, XNM  tăng bệnh nhiệt đới: sốt rét, sốt 

xuất huyết, tiêu chảy, ngoài da, bệnh cúm, dị ứng, 

bênh lây từ chim, gia cầm sang người 

  

HTCĐTT tăng số người bị thiệt mạng thông qua tác 

động trực tiếp, ô nhiễm MT; phá huỷ công trình y tế, 

giảm khả năng cung cấp dịch vụ 

Nhiệt độ tăng: tăng số người nhập viện và tử vong do 

các bệnh tim mạch, suy hô hấp... 

3. Các tác động của BĐKH, HTCĐTT 

tới hệ thống TN-XH 

4. Tác động đến SK con người, an toàn tính mạng, phúc lợi XH 

Bản đồ phân cấp tác động BĐKH đến sức 

khoẻ bộ đội Việt Nam 

BĐKH gây tổn thương đến sức khỏe bộ 

đội Việt Nam phân dị theo vùng địa lý: 

 Các khu vực chịu hậu quả của biến đổi 

khí hậu nhiều nhất là Long An, Bắc 

Ninh, Kon Tum, Quảng Ngãi và Phú 

Yên; 

 Các khu vực chiu ảnh hưởng ít nhất 

của biến đổi khí hậu là Hải Phòng, 

Tuyên Quang, Hải Dương, Hưng Yên, 

Hà Nam, Nam Định và Thái Nguyên 
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Kết luận 

 Giữa các HTCĐTT, MĐPB trước hiểm họa và MĐTT thường có sự tương 

tác phức hợp và tác động giữa chúng biểu hiện đa dạng  ở nhiều quy mô 

và thời gian khác nhau; 

  Sự gia tăng MĐPB trước hiểm hoạ của HST nhân sinh liên quan đến HTCĐTT và 

hoạt động nhân sinh bất hợp lý là nguyên nhân chủ yếu khiến tổn thương và tổn 

thất thất kinh tế́ nói riêng tăng lên; 

 Mức độ phân bố MĐTT, tổn thất ở Việt Nam thay đổi, phân dị theo chiều 

Bắc - Nam, Đông - Tây, thay đổi theo mùa trong năm và có xu hướng 

tăng chủ yếu do sự thay đổi của HTCĐTT. Theo chiều giảm dần diện tích 

và dân số bị ảnh hưởng xếp các HTCĐTT theo dãy : hạn hán- thiên tai 

tổng hợp- bão-lũ- trượt lở đất, ... 

 Theo chiều giảm dần MĐPB tích hợp với độ nhạy cảm, xếp các vùng vào 

dãy: ĐBSCL và duyên hải Bắc Trung Bộ - Duyên hải Nam Trung Bộ - Tây 

Bắc - Tây Nguyên - ĐBSH và Đông Nam Bộ và Đông Bắc. 

 

HTCĐTT, BĐKH đã tác động lớn hơn đến các ngành, lĩnh vực và 
và sinh kế có liên quan mật thiết với thời tiết, khí hậu, địa 
hình, nền đất: 
- Tài nguyên nước, nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, thuỷ 

lợi, hê ̣ thống lương thực và an ninh lương thực; du lịch; 
-  HST tự nhiên;  
- Khu dân cư, cơ sở hạ tầng và du lịch;  
- Y tê ́, sức khỏe con người, an toàn tính mạng và phúc lợi xã 

hội 
MĐPB, MĐTT do HTCĐTT tăng ở vùng ven biển, vùng núi cao, 
vùng đất thấp, vùng đô thị hoá mạnh và nhanh, vùng có tỷ lệ 
nghèo cao, hoạt động nhân sinh bất hợp lý (cường hoá 
HTCĐTT)  

Kết luận 
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31 

 Hệ thống nhân sinh có thể làm thay đổi MĐPB và MĐTT: 

- Làm tăng: đô thị hoá, di dân và xây dựng khu công nghiệp, khu kinh tế  

vào vùng có nhiều HTCĐTT; , chặt phá rừng, sử dụng nguồn nước 

không hợp lý, lấp ao hồ, tổ chức sản xuất, sinh hoạt vào thờii gian có 

nhiều HTCĐTT, nghèo đói.... …; 

- Làm giảm MĐPB và MĐTT, rủi ro do HTCĐTT hệ thống TN-XH (di 

chuyển các đối tượng bị phơi bày, nâng cao khả năng thích ứng của 

chúng, các giải pháp công trình và phi công trình ứng phó với HTCĐTT, 

điều chỉnh sản xuất, sinh hoạt vào thời gian ít  HTCĐTT hoạt động; các 

giải pháp công trình và phi công trình  hạn chế sự xuất hiện và tác động 

của HTCĐTT; chung sống khôn ngoan với  HTCĐTT; ...).  

Kết luận 


