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Chương 9: Nghiên cứu điển hình 
 

 

Báo cáo đặc biệt của Việt Nam 
về  Quản lý rủi ro thiên tai và hiện tượng cực đoan 

 nhằm thúc đẩy thích ứng với Biến đổi khí hậu 

NỘI DUNG CHƯƠNG 9 

Giới thiệu 

Các nghiên cứu điển hình 

Tổng hợp các bài học 

 
 
Mục tiêu 
Phân tích các trường hợp cực đoan nhằm cung cấp 
thông tin, nâng cao hiểu biết và rút ra các bài học 
kinh nghiệm.  
 
 Phạm vi 
Các trường hợp điển hình được phân nhóm bao 
gồm: Bão; Lũ; Lũ quét; Ngập lụt đô thị; Hạn hán; 
Nắng nóng, rét hại; Xâm nhập mặn.  

Nội dung 
Cung cấp thông tin cơ bản về hiện tượng, mức độ  
ảnh hưởng, các thiệt hại và các biện pháp ứng phó, 
sau cùng đưa ra các bài học kinh nghiệm. 

1. Phòng tránh bão hiệu quả 
2. Quản lý rủi ro lũ lụt 
3. Lũ quét – nguy cơ đe dọa khu vực miền núi 
4. Ngập lụt đô thị: mối nguy cơ và thách thức quy 

hoạch đô thị 
5. Hạn hán: hiểm họa thầm lặng 
6. Cực trị nhiệt độ: Rét hại và nắng nóng 
7. Xâm nhập mặn ở Đồng bằng sông Cửu Long 
8. Hệ thống cảnh báo sớm – Giảm nhẹ rủi ro thiên tai 
9. Phương châm “Bốn tại chỗ” – một nguyên tắc cơ 

bản 
10.Chia sẻ rủi ro thiên tai: Bảo hiểm rủi ro thiên tai 

trong nông nghiệp 
11.Nâng cao nhận thức cộng đồng 
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PHÒNG TRÁNH BÃO HIỆU QUẢ 

Sự kiện Năm Mô tả Thiệt hại về người Tổng thiệt hại 

thành tiền 

BÃO LINDA 1997 Cấp 10 khi đổ bộ vào vùng bờ biển Cà 

Mau, Bạc Liêu (đêm ngày 2/11) 

Người chết: 778 

Người mất tích: 2.123 

7.200 tỷ 

BÃO XANGSANE 2006 Cấp 13, di chuyển nhanh, đổ bộ vào 

miền Trung (ngày 1/10) 

Người chết: 72 Mất 

tích: 4 (do bão và mưa 

lũ sau bão) 

10.000 tỷ 

BÃO KETSANA 2009 Cấp 13, di chuyển nhanh, đổ bộ vào 

Quảng Nam, Quảng Ngãi (ngày 29/9) 

Người chết: 179 

Mất tích: 8 

(do bão và lũ) 

14.000 tỷ (cả do 

lũ sau bão) 

BÃO SƠN TINH 2012 Cấp 12, 13 di chuyển nhanh, diễn biến 

khó lường, đổ bộ vào miền Bắc (ngày 

28/10) 

Người chết: 8 

Mất tích: 3 

11.000 tỷ 
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Bài học rút ra 

 Công tác phòng chống bão cần tập trung vào : 
1) Nâng cao nhận thức của cộng đồng về hiểm họa 
2) Phát huy hiệu quả của hệ thống cảnh báo sớm, 

trong đó công tác dự báo đóng vai trò quan 
trọng; Cải thiện hệ thống thông tin, cảnh báo, 
báo động 

3) Giảm mức độ tổn thương cho những vùng nguy 
cơ cao (di dân khỏi vùng ven biển, trồng rừng 
ngập mặn, xây nhà tránh bão…) 

 Sự quan tâm và chỉ đạo của Chính phủ đóng vai 
trò quan trọng  

 Sự tham gia đóng góp của toàn xã hội: Chính 
quyền, các tổ chức xã hội, người dân, các tổ 
chức quốc tế, các NGO 

PHÒNG TRÁNH BÃO HIỆU QUẢ 

QUẢN LÝ RỦI RO LŨ LỤT 

Năm Khu vực ảnh hưởng Mô tả Thiệt hại 

1945 Đồng bằng Bắc Bộ 
Là tổ hợp lũ lớn nhất trên sông Đà gặp lũ trung bình 

trên sông Lô và sông Thao 

2 triệu người chết…  

1971 Đồng bằng Bắc Bộ 
Trận lũ lịch sử trên sông Hồng trong vòng 100 năm 

qua 

594 người chết, 400 km 
đê bị vỡ…. 

1996 Đồng bằng Bắc Bộ 
Lũ lớn trên sông Lô gây ra lũ lớn thứ 3 trong vòng 100 

năm qua trên sông Hồng 

60 người chết, vỡ đê 
chính sông Gùa… 

1999 
Từ Thừa Thiên Huế 
đến Khánh Hòa 

Trận lụt lịch sử lớn nhất từ trước đến nay 

718 người chết, thiệt 
hại khoảng 300 triệu 
USD… 

2000 ĐBSCL 
Lũ lịch sử, đạt mức lớn nhất trong khoảng 100 năm 

gần đây, với 2 đỉnh lũ kế tiếp nhau. 

448 người chết, thiệt 
hại khoảng 285 triệu 
USD… 

2001 ĐBSCL Lũ duy trì trong gần 1 tháng, gây ngập lụt sâu 
539 người chết, 219 
người bị thương… 
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Bài học rút ra 
1. Tăng cường cơ sở hạ tầng, nâng cao năng lực 

phòng chống thiên tai 

2. Mô hình quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng 
đồng  

3. Công tác ứng phó với lũ lụt hầu như mới chỉ 
tập trung vào cứu trợ, khắc phục hậu quả sau 
lũ, các hoạt động phòng tránh trước khi lũ 
xảy ra chưa được quan tâm đúng mức 

4. Các biện pháp hữu hiệu được sử dụng: xây 
dựng các tuyến đê sông, đê biển, bảo vệ và 
phát triển rừng phòng hộ ven sông…  để ứng 
phó với biến đổi khí hậu và nước biển dâng 
tại khu vực trong tương lai 

QUẢN LÝ RỦI RO LŨ LỤT 

Thời gian Địa điểm Mô tả Thiệt hại  

8/8/2008 Lào Cai 

Mưa lớn trên diện rộng đã gây lũ quét, sạt lở đất, 
ngập úng tại nhiều nơi  gây ra trận lũ quét được xem 
là lớn nhất trong lịch sử.  

88 người chết, giao 
thông ách tắc, nhà 
cửa, hoa màu thiệt 
hại 

31/8/2012 Lào Cai 

Mưa gây sạt lở rừng đầu nguồn gây ra lũ quét qua 
khu dân cư thuộc 2 thôn Nậm Dù và Nậm Chàm, xã 
Nậm Lúc, huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai 

11 người chết, 9 bị 
thương 
San phẳng 10ha 
ruộng… 

26/4/2010 Hà Giang 

Trên địa bàn huyện Xín Mần, tỉnh Hà Giang do mưa 
to kéo dài đã gây ra lũ quét nghiêm trọng 

5 người chết, 3 bị 
thương, ước tính 
thiệt hại khoảng 35 
tỉ đồng 

14/8/2010 Yên Bái 

Một trận mưa lớn kéo dài trong vòng 90 phút đã gây 
ra lũ quét tại thôn Liên Sơn, xã Lang Thíp, huyện Văn 
Yên, tỉnh Yên Bái 

7 người chết; các 
công trình giao 
thông, nhà cửa bị 
phá hủy, cuốn trôi… 

LŨ QUÉT 
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Bài học rút ra 
1. Làm tốt công tác di dời dân cư tại các vùng có nguy 

cơ xảy ra lũ quét - làm giảm đáng kể thiệt hại về 
người 

2. Nguồn lực hạn chế là một trong những  trở ngại 
lớn nhất, gây khó khăn cho công tác phòng ngừa 
và ứng phó với lũ quét do địa bàn xảy ra lũ quét là 
khu vực miền núi 

3. Công tác phòng tránh và giảm nhẹ thiệt hại của lũ 
quét cần phải có sự tham gia của người dân 

4. Diễn tập phòng tránh và giảm nhẹ thiệt hại do lũ 
quét gây ra là rất cần thiết để tích lũy kinh nghiệm 
và phản ứng kịp thời khi lũ quét bất ngờ xảy ra 

LŨ QUÉT 
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NGẬP LỤT ĐÔ THỊ 

11/2008: Trận mưa lớn kỷ lục khoảng 100 năm 
gần đây đã diễn ra và kéo dài trong nhiều ngày ở 
miền Bắc, đặc biệt là Hà Nội gây ra trận lụt lịch sử, 
thiệt hại 3000 tỷ đồng. 

Cuối năm 2013: Triều cường tại thành phố Hồ Chí 
Minh vượt mức báo động III gây úng ngập nghiêm 
trọng ở các vùng ven sông, kênh rạch và vùng 
trũng. Ngày 20/10/2013, đỉnh triểu là 1,68m - đạt 
mức lịch sử trong 61 năm qua 

NGẬP LỤT ĐÔ THỊ 

Bài học rút ra 
1. Công tác quy hoạch của các đô thị chưa tốt, chưa lồng ghép 

BĐKH trong quy hoạch nên nguy cơ bị tác động bởi thiên tai, 
đặc biệt là ngập lụt do mưa cực đoan và nước biển dâng. 

2. Chính phủ và các ban, ngành Trung ương, địa phương đã có 
những hành động ứng phó, cứu hộ kịp thời. Tuy nhiên, do 
phương tiện tại chỗ còn thiếu, người dân còn chủ quan dẫn 
đến nhiều thiệt hại. 

3. Để phòng chống ngập lụt đô thị hiệu quả thì vấn đề quy hoạch 
tổng thể và đồng bộ, lồng ghép giảm nhẹ rủi ro thiên tai và 
thích ứng BĐKH cần phải được xem xét trước tiên. Thực tế các 
giải pháp riêng lẻ đã không mang lại hiệu quả. 
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1997 – 1998 (cả nước) 

• 6 tháng đầu 1998 lượng mưa chỉ đạt từ 30-70 %TBNN 

• Mất trắng 120.000ha, thiệt hại ước tính 5000 tỷ Đồng 

2004 – 2005 (Miền Bắc, Tây Nguyên, Nam Trung Bộ…) 

• Mưa ít, mùa mưa kết thúc sớm so với TBNN 1- 1,5 tháng 

• Mất trắng 142.300 ha, thiệt hại ước tính 2420 tỷ Đồng 

2010 (Nặng nhất ở miền Trung) 

• 6 tháng đầu 2010, toàn quốc rất ít mưa, có nơi đạt 20-30% 

• Mất trắng hàng trăm nghìn ha, thiệt hại ước tính 2500 tỷ Đồng 

HẠN HÁN 

HẠN HÁN 

Bài học rút ra 
1. Để giải quyết vấn đề hạn hán, thiếu nước cũng như phòng chống các tác hại do thiếu 

nước gây ra một cách lâu dài, bền vững cần phải thực hiện đồng thời nhiều biện 
pháp, trong đó, biện pháp sử dụng hợp lý tài nguyên nước là rất quan trọng: 

• Xây dựng quy hoạch tổng hợp về tài nguyên nước lưu vực sông, vùng trọng điểm; 

• Quy hoạch phát triển nguồn nước, bao gồm các biện pháp công trình và phi công 
trình; bảo vệ, phát triển rừng và khả năng tái tạo nguồn nước; 

• Lập kế hoạch điều hoà, phân phối nước cho từng lưu vực sông; 

• Xây dựng chính sách quy định thứ tự ưu tiên chia sẻ nguồn nước theo đối tượng 
sử dụng nhằm bảo đảm lợi ích chung  

2.   Công tác theo dõi, dự báo hạn cũng cần thực hiện thường xuyên, liên tục   
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Sự kiện Địa điểm Mô tả Cực trị nhiệt độ Thiệt hại 

ĐỢT RÉT ĐẬM, RÉT 

HẠI KÉO DÀI THÁNG 

1-2 năm 2008 

  

Bắc bộ và Bắc Trung 

bộ 

Từ14/I đến 20/II 

năm 2008 xảy ra đợt 

rét đậm (<15oC), rét 

hại (<13oC) lịch sử 

kéo dài 38 ngày 

Nhiệt độ thấp nhất 

tại một số nơi ở Bắc 

Bộ: 

Sa Pa -1,0 oC, 

Mẫu Sơn -2,0 oC 

52.000 trâu bò chết. 

Thiệt hại là 200 tỷ. 

Hơn 100.000 ha lúa 

và mạ đông xuân đã 

chết. 

ĐỢT NẮNG NÓNG 

THÁNG 6 VÀ 7 năm 

2010 

Bắc Bộ, Bắc Trung bộ 

và Trung Trung bộ 

  

2 đợt nắng nóng gay 

gắt (>35oC) và kéo 

dài, có nơi số ngày 

nắng nóng kéo dài 

hơn 1 tháng. 

Nhiệt độ cao nhất 

tại: Hòa Bình: 41.8°C, 

Hà Nội: 40.4°C  

Thanh Hóa: 42.0°C, 

Nghệ An: 42.2°C 

Thiếu nước tưới 

hàng trăm nghìn ha, 

xâm nhập mặn 

CỰC TRỊ NHIỆT ĐỘ 

CỰC TRỊ NHIỆT ĐỘ 

Bài học rút ra 
1. Chính quyền và người dân chưa thực sự chủ động trong 

phòng chống nắng nóng và rét hại 

2. Biện pháp cần tiến hành ngay ở các địa phương là đẩy 
mạnh công tác tuyên truyền, hướng dẫn người dân cách 
phòng chống rét , nắng nóng 

3. Về lâu dài, phương thức sản xuất, chăn nuôi thích ứng với 
sự BĐKH cần được nghiên cứu 

4. Nâng cao nhận thức của chính quyền và người dân 

5. Sử dụng kinh nghiệm bản địa trong phòng chống nắng 
nóng, rét hại 

6. Tăng cường hơn nữa việc chuyển giao và ứng dụng khoa 
học kỹ thuật vào sản xuất 
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XÂM NHẬP MẶN 

• Đợt xâm nhập mặn vùng ĐBSCL tháng 2 và tháng 
3 năm 2010: Tỉnh Cà Mau đã bị hư hại gần 6.000 
ha lúa; trên 21.000 ha rừng bị thiếu nước, hơn 
8.000 ha rừng tại khu dự trữ sinh quyển U Minh 
Hạ ở mức báo động cháy cấp 4-5 ở cấp độ cao 
nhất 

 • Đợt xâm nhập mặn vùng ĐBSCL tháng 3 và 4 
năm 2011: có 3/8 tỉnh ven biển ĐBSCL bị thiệt 
hại lúa do khô hạn và mặn xâm nhập là Sóc 
Trăng, Bến Tre, Trà Vinh. 100 ha lúa tại Sóc 
Trăng, 2.615 ha  lúa tại Bạc Liêu và 11.827 ha lúa 
tại Trà Vinh bị thiệt hại do khô hạn và xâm nhập 
mặn 

Bài học rút ra 
1. Cần thiết đưa ra định hướng về các biện pháp phù hợp, nghiên cứu sâu về các 

loại giống, cây con, hoặc các loại hình sinh kế thay thế tại địa phương   

2. Kết hợp giữa kinh nghiệm và kiến thức bản địa ; 

3. Gắn biện pháp thích ứng với nhiễm mặn với chuyển giao kiến thức và kỹ năng 
cho nông dân. 

4. Cần đẩy mạnh sự tham gia của cộng đồng  

5. Các biện pháp xây dựng đê ngăn nước mặn thường hết sức tốn kém, các giải 
pháp nên tính đến chi phí và lợi ích. 

 

XÂM NHẬP MẶN 
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• Hệ thống cảnh báo sớm cần đặt “trọng tâm vào con người”, các tin 
cảnh báo phải kịp thời, dễ hiểu. Hệ thống cần tính đến các đặc điểm 
về vùng, miền, xã hội, giới tính và sinh kế.  

• Hệ thống cảnh báo hiệu quả gồm 4 thành phần 
1) Phát hiện, theo dõi và dự báo các hiểm họa;  

2) Phân tích rủi ro liên quan;  

3) Phổ biến các cảnh báo kịp thời;  

4) Thực hiện kế hoạch khẩn cấp để chuẩn bị và ứng phó 

HỆ THỐNG CẢNH BÁO SỚM 

HỆ THỐNG CẢNH BÁO SỚM 

Bài học rút ra 

1. Cảnh báo thiên tai chính xác, kịp thời cùng với việc phát tin đầy đủ, 
nội dung chỉ đạo, hướng dẫn phù hợp và cộng đồng được chuẩn bị 
ứng phó sẵn sàng sẽ giúp hạn chế tối đa những thiệt hại do thiên tai 
gây ra; 

2. Cần có sự phối hợp đồng bộ của tất cả các khâu: phát báo bản tin, 
truyền thông, công tác chuẩn bị ứng phó và khắc phục sau thiên tai  
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Phương châm bốn tại chỗ bao gồm 
chỉ huy tại chỗ; lực lượng tại chỗ; 
phương tiện, vật tự tại chỗ và hậu cần 
tại chỗ đã được áp dụng thành 
công ở Việt Nam. 

 

Phương châm bốn tại chỗ có thể áp 
dụng hiệu quả đối với các loại hình 
thiên tai như bão, lũ trong các giai 
đoạn trước, trong và sau khi thiên tai 
xảy ra. 

PHƯƠNG CHÂM 4 TẠI CHỖ 

PHƯƠNG CHÂM 4 TẠI CHỖ 

Bài học: 

1. Phương châm bốn tại chỗ thành công ở Việt Nam do: 

- được văn bản hóa trong các văn bản pháp lý một cách thống nhất  

- phù hợp với truyền thống/kinh nghiệm của người Việt “lá lành đùm lá rách” ; 
“nước xa không cứu được lửa gần” 

2. Để áp dụng thành công phương châm bốn tại chỗ cần: 

- Tập huấn thường xuyên cho Ban chỉ huy PCLB các cấp về công tác lập kế 
hoạch, xây dựng phương án chủ động ứng phó với các loại hình thiên tai 
khác nhau; 

- Tập huấn cho lực lượng tại chỗ về cứu hộ, cứu nạn tại địa phương; 

- Xây dựng được cơ chế minh bạch, rõ ràng về huy động, sử dụng nguồn lực, 
tài chính cho công tác phòng ngừa thiên tai, di dân v.v 
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Bảo hiểm nông nghiệp là một hình thức chia sẻ rủi ro thiên tai đang áp dụng 
tại Việt Nam. 

Bộ Tài chính và Bộ NN&PTNT thực hiện thí điểm bảo hiểm NN (2011-2013), 
Tuy nhiên bảo hiểm này chưa thành công ở Việt Nam. 

CHIA SẺ RỦI RO THIÊN TAI – BẢO HIỂM NÔNG NGHIỆP 

Bảo hiểm nông nghiệp là cách tiếp cận phù hợp cho Việt Nam do: 

- Việt Nam là nước nông nghiệp, sản xuất nông nghiệp phụ thuộc nhiều vào điều 
kiện tự nhiên; thường xuyên bị ảnh hưởng bởi thiên tai. 

Bảo hiểm nông nghiệp chưa thành công ở Việt Nam do: 

- Nhận thức của người dân về BHNN chưa đầy đủ; 

- Thủ tục để nhận tiền đền bù phức tạp;  

- Sản xuất nông nghiệp tiềm ẩn nhiều rủi ro 

- Tập quán sản xuất của nông dân ta còn nhỏ lẻ 

- Cơ chế chính sách về BHNN chưa hoàn thiện dẫn đến lúng túng trong triển khai. 

 

NÂNG CAO NHẬN THỨC CỘNG ĐỒNG 

• Vấn đề giáo dục, huấn luyện, sáng kiến cộng 
đồng trong phòng tránh và giảm nhẹ thiên tai là 
hết sức cần thiết nhằm giảm thiểu tới mức thấp 
nhất những rủi ro do thiên tai gây ra; 

Vai trò 

• Các giáo viên và học sinh và người dân được 
cung cấp những kiến thức cơ bản về thiên tai, 
hiểm họa và các biện pháp tự vệ cũng như 
những việc nên làm trước, trong và sau thiên tai 

Hoạt động 

• Sự tăng cường liên kết giữa Ban chỉ huy PCLB- 
TKCN, Hội Chữ thập đỏ thôn, chính quyền giúp 
hỗ trợ ứng phó một cách nhanh chóng hơn 

Bài học 
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1. Việc ứng phó với các hiện tượng cực đoan và thích ứng với BĐKH 
trước hết cần có các thông tin về các rủi ro trước khi thiên tai xảy ra 

2. Nên đầu tư thích đáng cho các biện pháp, kế hoạch lâu dài để phòng 
chống thiên tai và thích ứng với BĐKH 

3. Xây dựng khung chính sách phù hợp  

4. Lồng ghép giảm nhẹ rủi ro thiên tai và thích ứng với BĐKH vào quá 
trình lập kế hoạch KT-XH của địa phương… 

5. Đưa giảm nhẹ rủi ro thiên tai và BĐKH vào các chương trình giáo dục 
chính thống 

6. Cần khuyến khích sự tham gia của người dân vào quá trình quản lý 
rủi ro thiên tai, thích ứng với BĐKH 

7. Cần có sự kết hợp hài hòa giữa các biện pháp trong phòng tránh 
thiên tai, thích ứng với BĐKH 

TỔNG HỢP CÁC BÀI HỌC 

•http://goo.gl/IrH7Cu 
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XIN TRÂN TRỌNG CẢM ƠN 


