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Báo cáo đặc biệt của Việt Nam về Quản lý rủi ro thiên tai  

 và các hiện tượng cực đoan nhằm thúc đẩy thích ứng với biến đổi khí hậu 

 

A. Bối cảnh 

Báo cáo tóm tắt phục vụ các nhà hoạch định chính sách (SPM) trình bày những kết quả chính 

của Báo cáo đặc biệt của Việt Nam về Quản lý rủi ro thiên tai (QLRRTT) và các hiện tượng cực 

đoan nhằm thúc đẩy thích ứng với biến đổi khí hậu (BĐKH) (“SREX Việt Nam”). SREX Việt 

Nam được xây dựng dựa trên Báo cáo đặc biệt của Ủy ban Liên chính phủ về BĐKH về 

QLRRTT và các hiện tượng cực đoan nhằm thúc đẩy thích ứng với BĐKH (“SREX”) (IPCC, 

2012a). Tương tự như vậy, SPM này được xây dựng dựa trên SPM của báo cáo SREX (IPCC, 

2012b). 

 

SREX Việt Nam phân tích tình hình ở Việt Nam theo những kết quả của báo cáo SREX toàn 

cầu. SREX Việt Nam đánh giá các tài liệu của Việt Nam về BĐKH, các hiện tượng thời tiết và 

khí hậu cực đoan ('cực đoan khí hậu’) và tác động của những hiện tượng này đối với xã hội và 

phát triển bền vững. SREX Việt Nam đánh giá sự tương tác của các yếu tố khí hậu, môi trường 

và con người có thể dẫn đến những tác động và thiên tai, và các phương án quản lý các loại 

hình rủi ro, nhằm mục tiêu thúc đẩy thích ứng với BĐKH và quản lý các hiện tượng cực đoan và 

thiên tai ở Việt Nam. 

 

Một số khái niệm và các định nghĩa chính sử dụng trong SREX Việt Nam được trình bày trong 

Hộp SPM-1.  

 

Các đặc tính và mức độ nghiêm trọng của các tác động do cực đoan khí hậu phụ thuộc vào 

mức độ cực đoan và mức độ phơi bày trước hiểm họa và tính dễ bị tổn thương. Trong báo cáo 

này, các tác động bất lợi được coi là thiên tai khi gây ra những thiệt hại trên diện rộng và những 

thay đổi nghiêm trọng trong các chức năng bình thường của các cộng đồng hay xã hội. Cực 

đoan khí hậu, mức độ phơi bày trước hiểm họa, tính dễ bị tổn thương bị ảnh hưởng bởi một 

loạt các yếu tố, bao gồm cả BĐKH do con người gây ra, dao động khí hậu tự nhiên, và phát 

triển kinh tế - xã hội (Hình SPM-1). QLRRTT và thích ứng với BĐKH tập trung vào việc giảm 

mức độ phơi bày trước hiểm họa và tính dễ bị tổn thương và tăng khả năng chống chịu với 

những tác động bất lợi tiềm tàng của các cực đoan khí hậu, vì những rủi ro không thể loại bỏ 

hoàn toàn (Hình SPM-2). Thông qua quản lý tốt các hệ sinh thái, hệ nhân sinh và các quá trình 

phát triển khác, có thể giảm nhẹ các rủi ro và trong trường hợp một hiện tượng thực sự xảy ra 

thì vẫn có thể giảm nhẹ các tác động của nó (Chương 4, 5, 6, 8). 

 

Báo cáo này tích hợp các quan điểm từ các cộng đồng khác nhau ở Việt Nam, bao gồm các 

nhà khí hậu, các nhà nghiên cứu về tác động của khí hậu và thích ứng với BĐKH và cộng đồng 

QLRRTT. Mỗi cộng đồng đều có những quan điểm và nhận thức khác nhau. SREX Việt Nam 

cố gắng đạt được sự đồng thuận và thống nhất những quan điểm và nhận thức đó. 
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Hộp SPM-1. Các khái niệm chính được sử dụng trong báo cáo SREX Việt Nam 

Biến đổi khí hậu: Là sự thay đổi trong trạng thái của khí hậu có thể được xác định (ví dụ như sử 

dụng các kiểm tra thống kê) bởi những thay đổi trong giá trị trung bình và/hoặc sự thay đổi thuộc 

tính của nó, và trong thời gian dài, thường là vài thập kỷ hoặc lâu hơn. BĐKH có thể là do quá trình 

tự nhiên bên trong hoặc do tác động từ bên ngoài, hoặc thay đổi liên tục do con người đến các 

thành phần của khí quyển hay trong sử dụng đất. 

Cực đoan khí hậu (hiện tượng khí hậu/thời tiết cực đoan): Là sự xuất hiện giá trị cao hơn (hoặc 

thấp hơn) giá trị ngưỡng của một yếu tố thời tiết hoặc khí hậu, gần các giới hạn trên (hay dưới) của 

dãy các giá trị quan trắc được của yếu tố đó. Để đơn giản, cả thời tiết cực đoan và khí hậu cực 

đoan được gọi chung là khí hậu cực đoan. 

Mức độ phơi bày trước hiểm họa: Mức độ phơi bày (trước hiểm họa) được sử dụng để chỉ sự 

hiện diện (theo vị trí) của con người, sinh kế, các dịch vụ môi trường và các nguồn tài nguyên, cơ 

sở hạ tầng, hoặc các tài sản kinh tế, xã hội hoặc văn hóa ở những nơi có thể chịu những ảnh 

hưởng bất lợi bởi các hiện tượng tự nhiên và vì thế có thể là đối tượng của những tổn hại, mất mát, 

hư hỏng tiềm tàng trong tương lai (IPCC, 2012 trang 32). 

Tình trạng dễ bị tổn thương là xu hướng hay khuynh hướng bị ảnh hưởng xấu. Khuynh hướng 

này cấu thành một đặc tính bên trong của các yếu tố ảnh hưởng. Trong lĩnh vực rủi ro thiên tai, điều 

này bao gồm các đặc tính của một người hoặc một nhóm và tình hình của họ có ảnh hưởng đến 

khả năng của họ để dự đoán, đối phó, chống lại, và phục hồi đối với các tác động có hại của hiện 

tượng vật lý (Wisner và nnk, 2004). Tình trạng dễ bị tổn thương là kết quả của nguồn tài lực xã hội, 

điều kiện lịch sử, kinh tế, chính trị, văn hóa, thể chế, tài nguyên thiên nhiên và điều kiện môi trường 

và các quy trình (IPCC, 2012 trang 31).  

Thiên tai: Các hiểm họa tự nhiên tương tác với các điều kiện dễ bị tổn thương của xã hội làm thay 

đổi nghiêm trọng trong chức năng bình thường của một cộng đồng hay một xã hội, dẫn đến các ảnh 

hưởng bất lợi rộng khắp đối với con người, vật chất, kinh tế hay môi trường, đòi hỏi phải ứng phó 

khẩn cấp để đáp ứng các nhu cầu cấp bách của con người và có thể phải cần đến sự hỗ trợ từ bên 

ngoài để phục hồi (IPCC, 2012 trang 31). 

QLRRTT được định nghĩa trong báo cáo này là các quá trình xây dựng, thực hiện và đánh giá chiến 

lược, chính sách và các biện pháp để nâng cao sự hiểu biết về rủi ro thiên tai, thúc đẩy GNRRTT và 

chuyển giao, thực hiện cải tiến liên tục trong phòng chống, ứng phó và phục hồi sau thiên tai, với 

mục đích rõ ràng để tăng cường an ninh cho con người, hạnh phúc, chất lượng cuộc sống và phát 

triển bền vững (IPCC, 2012 trang 34). 

Trong hệ thống xã hội, thích ứng là quá trình điều chỉnh theo khí hậu thực tế hoặc dự tính để hạn 

chế thiệt hại hoặc tận dụng các cơ hội có lợi. Trong hệ thống tự nhiên, thích ứng là quá trình điều 

chỉnh theo khí hậu hiện tại và theo những ảnh hưởng của khí hậu. Sự can thiệp của con người có 

thể tạo điều kiện thuận lợi cho việc điều chỉnh theo khí hậu dự tính (IPCC, 2012 trang 36). 

Khả năng chống chịu được định nghĩa là khả năng của một hệ thống và các hợp phần của nó có 

thể phán đoán, hấp thụ, điều chỉnh và vượt qua những ảnh hưởng của một hiện tượng nguy hiểm 

một cách kịp thời và hiệu quả kể cả khả năng giữ gìn, hồi phục và tăng cường các cấu trúc và chức 

năng cơ bản quan trọng của hệ thống đó (IPCC, 2012 trang 34). 
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Hình SPM-1. Minh họa các khái niệm chính của báo cáo SREX Việt Nam 

Báo cáo đánh giá mức độ phơi bày trước hiểm họa và khả năng dễ bị tổn thương trước các hiện 

tượng khí hậu cực đoan, quyết định đến các tác động và khả năng xảy ra thiên tai (rủi ro thiên tai) 

ra sao.  

 
 

 

Hình SPM-2.  Các cách tiếp cận thích ứng và QLRRTT trong điều kiện khí hậu đang 

biến đổi 
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Mức độ phơi bày trước hiểm họa và tính dễ bị tổn thương là những yếu tố quan trọng 

quyết định rủi ro thiên tai và tác động khi rủi ro xảy ra. Một cơn bão có thể có tác động rất 

khác nhau tùy thuộc vào địa điểm và thời gian cơn bão đổ bộ, ví dụ: năm 1997, cơn bão Linda 

đổ bộ vào phần phía nam của ĐBSCL và gây ra nhiều thương vong và thiệt hại đặc biệt nghiêm 

trọng cho vùng này (Mục 9.2.1). Các hiện tượng cực đoan tác động đến các hệ thống nhân 

sinh, hệ sinh thái, hệ thống tự nhiên có thể là kết quả của các hiện tượng thời tiết hoặc khí hậu 

cực đoan riêng lẻ (Mục 4.2.1). Tác động nghiêm trọng cũng có thể là hậu quả của các hiện 

tượng không phải cực đoan nhưng xảy ra ở vùng có mức độ phơi bày và tính dễ bị tổn thương 

cao hoặc tổ hợp của các hiện tượng, hoặc tổ hợp các tác động liên hoàn của chúng. Ví dụ, hiện 

tượng nắng nóng kéo dài kết hợp với thời tiết không mưa có thể dẫn đến hạn hán (Ninh Thuận, 

Bình Thuận, Tây Nguyên…), và cháy rừng (Tây Bắc, Tây Nguyên, Tây Nam Bộ…) gây thiệt hại 

lớn cho nhiều lĩnh vực kinh tế - xã hội, nhất là nông nghiệp và do đó các vùng này cũng là vùng 

bị tổn thương nhiều. Vùng ĐBSCL đang bị các tác động “kép” do cả yếu tố BĐKH và do các 

hoạt động phát triển ở thượng nguồn, bao gồm cả việc xây đập. Trong tương lai vào mùa khô, 

tình trạng xâm nhập mặn ở ĐBSCL sẽ càng trầm trọng hơn do sự phát triển không hợp lý cũng 

như nước biển dâng. (Mục 4.2.1) 

 

Các hiện tượng thời tiết hay khí hậu cực đoan và không cực đoan ảnh hưởng đến tính 

dễ tổn thương trong tương lai bằng cách thay đổi khả năng chống chịu, năng lực đối 

phó và khả năng thích ứng (Mục 1.1.2, 2.4.2). Cụ thể là, các tác động tích lũy của thiên tai ở 

cấp địa phương hay cấp vùng có thể ảnh hưởng đáng kể đến những lựa chọn sinh kế và các 

nguồn lực, ví dụ vùng ĐBSCL: lũ lụt, xâm nhập mặn và xói lở bờ sông ảnh hưởng đến sinh kế 

và đe dọa tính mạng, tài sản của người dân, mất nơi cư trú và phải di dời đến các vùng khác 

(Mục 5.1). 

 

BĐKH dẫn tới những thay đổi trong tần suất, cường độ, phạm vi không gian, thời đoạn 

và thời gian của các hiện tượng thời tiết và khí hậu cực đoan, và có thể dẫn đến các hiện 

tượng thời tiết và khí hậu khắc nghiệt chưa từng thấy. Những thay đổi mang tính cực đoan 

đó có thể kéo theo những thay đổi trong giá trị trung bình, phương sai, hoặc hình dạng của 

phân bố xác suất. Một số cực đoan khí hậu (như hạn hán ở Nam Trung bộ) có thể là hậu quả 

kép của khí hậu và thời tiết không phải là cực đoan khi được đánh giá một cách độc lập. Nhiều 

hiện tượng thời tiết và khí hậu cực đoan có thể là kết quả của dao động khí hậu tự nhiên. Biến 

thiên tự nhiên sẽ là một yếu tố quan trọng trong việc định hình cho các cực đoan trong tương 

lai do ảnh hưởng của BĐKH do con người gây ra. Nhìn chung, các hiện tượng cực đoan không 

đơn giản và không phải chỉ là do BĐKH gây ra, bởi vì những hiện tượng đó vẫn luôn có khả 

năng xảy ra khi không có BĐKH (Mục 1.2.2.2). 

 

B. Quan trắc mức độ phơi bày trước hiểm họa, tính dễ bị 

tổn thương, cực đoan khí hậu, tác động và thiệt hại do 

thiên tai  

Bảng SPM-1 trình bày các ví dụ ở Việt Nam về cách quan sát và dự báo xu hướng của 

mức độ phơi bày trước hiểm họa, tính dễ bị tổn thương và khí hậu cực đoan đã được 

giải quyết như thế nào và có thể thông tin cho các chiến lược, chính sách và các biện 

pháp quản lý rủi ro và thích ứng (Chương 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9). 

 

Hậu quả của tác động do khí hậu cực đoan và nguy cơ tiềm tàng của hiểm họa phụ thuộc vào 

chính hiện tượng khí hậu cực đoan và mức độ phơi bày trước các hiểm họa, tình trạng dễ bị 
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tổn thương của con người và thiên nhiên. Những thay đổi quan sát được về cực đoan khí hậu 

phản ánh các tác động của BĐKH do con người gây nên và những dao động khí hậu tự nhiên, 

với những thay đổi trong mức độ phơi bày trước hiểm họa và tính dễ bị tổn thương bởi cả hai 

yếu tố khí hậu và phi khí hậu. (Hình SPM-3) (Mục 4.2.2) 

 

 

Hình SPM-3.  Chỉ số rủi ro: khả năng đối phó với thiên tai (a) và hiểm họa tiềm tàng 

(b) của Việt Nam  

 

 

a)    b) 

 

 

Mức độ phơi bày trước hiểm họa và tính dễ bị tổn thương 

Mức độ phơi bày trước hiểm họa và tính dễ bị tổn thương có tính biến động, khác nhau 

trên quy mô thời gian và không gian, và phụ thuộc vào các yếu tố kinh tế, xã hội, địa lý, 

nhân sinh, văn hóa, thể chế, quản trị và môi trường. Các cá nhân và cộng đồng bị phơi bày 

và bị tổn thương khác nhau do sự không đồng đều về mức độ giàu có, về trình độ giáo dục, các 

khiếm khuyết, tình trạng sức khỏe, cũng như giới tính, tuổi tác, tầng lớp xã hội, và các đặc điểm 

xã hội và văn hóa khác (Mục 1.1.2, 2.2, 2.5, 4.2.1, 5.5.1, 8.2.3, 9.2.11.2). 

 

Mô hình định cư, đô thị hóa, và những thay đổi trong điều kiện kinh tế - xã hội đã ảnh 

hưởng đến các xu hướng quan sát được của mức độ phơi bày trước hiểm họa và tính 

dễ bị tổn thương đối với các cực đoan khí hậu. Ví dụ, các khu định cư ở các vùng ven biển, 

bao gồm cả các khu vực duyên hải miền Trung, vùng ĐBSCL và các khu định cư ở các vùng 

miền núi phía Bắc và Tây Nguyên bị phơi bày trước hiểm họa và dễ bị tổn thương đối với các 

cực đoan khí hậu. Tăng trưởng nhanh chóng của các thành phố và thị trấn dẫn đến các cộng 

đồng đô thị dễ bị tổn thương, ví dụ tại thành phố Hồ Chí Minh (Mục 2.5.1, 8.5.2.1). 

  

Cực đoan khí hậu và các tác động  

Theo báo cáo SREX (IPCC, 2012b) có bằng chứng cho thấy rằng hoạt động của con người đã 

có ảnh hưởng làm thay đổi một số cực đoan khí hậu như làm tăng nồng độ khí nhà kính trong 
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khí quyển. Có nhiều khả năng là những ảnh hưởng do con người gây nên dẫn đến sự tăng lên 

của nhiệt độ tối thấp và tối cao ngày ở quy mô toàn cầu. Ở mức độ khẳng định trung bình có 

thể thấy rằng các hoạt động của con người cũng đã góp phần tăng lượng mưa cực đoan ở quy 

mô toàn cầu. Có nhiều khả năng là các hoạt động của con người cũng tác động tới mực nước 

cực đại ven biển do làm tăng mực nước biển trung bình.  

 

Sự chưa chắc chắn trong các tài liệu quan trắc về những cơn bão lịch sử, sự hiểu biết chưa 

đầy đủ về các cơ chế vật lý về mối liên hệ giữa các thông số bão với BĐKH, kết hơp với mức 

độ dao dộng của số lượng các cơn bão nên khó khẳng định về sự thay đổi các thuộc tính hoạt 

động của các cơn bão do các hoạt động của con người. Rất khó có thể xác định một hiện 

tượng cực đoan đơn lẻ nào đó là do BĐKH do con người gây nên.  

 

Có những bằng chứng quan sát được về sự thay đổi các khí hậu cực đoan ở Việt Nam. 

Các hiện tượng cực đoan là hiếm gặp, có nghĩa là có rất ít dữ liệu có sẵn để đánh giá về sự 

thay đổi tần suất và cường độ của các hiện tượng này. Các hiện tượng càng ít xảy ra, càng khó 

xác định những thay đổi trong dài hạn. Các phần sau đây cung cấp chi tiết về các cực đoan khí 

hậu cụ thể từ các quan trắc tại Việt Nam (Chương 3). 

 

Có sự sụt giảm đáng kể trên toàn quốc về số ngày và đêm lạnh trong giai đoạn 1961-2010, 

đặc biệt là ở miền Bắc và Tây Nguyên. Dữ liệu 1981-2009 cho thấy hiện tượng sương muối xảy 

ra muộn hơn, thời gian kéo dài ngắn hơn và số ngày có sương muối đã giảm nhanh chóng 

trong thập kỷ qua. Số ngày rét đậm, rét hại có xu thế giảm, đặc biệt là trong hai thập kỷ 

gần đây. Tuy nhiên, số lượng các đợt rét đậm, rét hại lại có sự biến đổi khá phức tạp và 

biến động mạnh từ năm này qua năm khác. Đặc biệt, trong những năm gần đây đã xuất hiện 

những đợt rét đậm kéo dài kỷ lục cũng như những đợt rét hại có nhiệt độ khá thấp. Hiện tượng 

băng tuyết xuất hiện với tần suất nhiều hơn ở các vùng núi cao phía Bắc như Sa Pa, Mẫu 

Sơn….  

 

Số ngày nóng tăng ở hầu hết các khu vực, đặc biệt là ở Đông Bắc, đồng bằng Bắc Bộ và Tây 

Nguyên, nhưng giảm ở một số trạm thuộc Tây Bắc, Nam Trung Bộ và khu vực phía Nam. Số 

đợt nóng tăng lên trên toàn quốc (Chương 3; Hình SPM-4). 

 

Mưa cực đoan có xu thế biến đổi khác nhau trong giai đoạn 1961-2010. Xu thế giảm ở hầu hết 

các trạm thuộc Tây Bắc, Đông Bắc, đồng bằng Bắc Bộ, trong khi các vùng khí hậu khác có xu 

thế tăng ở phần lớn các trạm. Mưa cực đoan thường xảy ra trong giai đoạn từ tháng Tư tới 

tháng Bảy, ở phía Bắc sớm hơn và ở phía Nam muộn hơn (Mục 3.3.2). 

 

Chỉ có thể khẳng định ở mức độ tin cậy trung bình rằng các vùng trên thế giới đã trải qua 

những đợt hạn hán cực kỳ khắc nghiệt và trong thời gian dài. Còn ở Việt Nam, số ngày khô 

liên tục tăng lên trong giai đoạn 1961-2010 ở miền Bắc, giảm đi ở miền Nam (Mục 3.5.2). Tổng 

lượng mưa cũng giảm ở miền Bắc và tăng lên ở miền Nam. Tuy nhiên, trong giai đoạn 1996-

2010, gió mùa mùa hè đến sớm hơn khoảng 10-15 ngày so với giai đoạn 1981-1995, dẫn tới ở 

phía Nam tăng lượng mưa trong tháng 5, nhưng lại giảm trong tháng 6 (Mục 3.4.1).  

 

Rủi ro xâm nhập mặn tăng cao, đặc biệt là ở vùng ĐBSCL. Dưới tác động của nước biển 

dâng, hạn hán khắc nghiệt, số ngày khô liên tục tăng lên và thay đổi nguồn nước ở thượng lưu 

do BĐKH. Ở hạ lưu các hệ thống sông Hồng - Thái Bình, Đồng Nai và Mê Công, mặn xâm 

nhập vào đất liền sâu hơn. Vào cuối thế kỷ 21, chiều sâu xâm nhập ứng với độ mặn 1‰ có thể 

tăng lên trên 20 km trên các sông sông Đồng Nai, sông Tiền, sông Hậu, xấp xỉ 10 km trên sông 

Hồng - Thái Bình (Mục 4.2.1). 
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Hình SPM-4.   ố lượng các đợt nắng nóng hàng năm trên cả nước 

 

 
 

Tuy với độ tin cậy thấp nhưng trên toàn cầu các cơn bão đã có chiều hướng gia tăng (tức là 

cường độ, tần suất, khoảng thời gian xảy ra) trong giai đoạn dài vừa qua (40 năm hoặc lâu 

hơn). Ở Việt Nam, trong giai đoạn 1961-2010, chưa có bằng chứng về sự thay đổi tần suất của 

các cơn bão bao gồm cả bão và áp thấp nhiệt đới đổ bộ vào đất liền. Tuy nhiên, các cơn bão 

trung bình có xu hướng giảm nhưng số lượng các cơn bão có cường độ mạnh tăng lên. Mùa 

mưa bão hiện nay có xu hướng kết thúc muộn hơn trước đây và nhiều cơn bão đổ bộ vào khu 

vực phía Nam trong những năm gần đây (Mục 3.4.2). 

 

Trên toàn thế giới ít có bằng chứng cho thấy sự thay đổi biên độ và tần suất của các trận lũ do 

BĐKH, bởi vì có những hạn chế về số liệu lũ lụt, và cả những tác động của những thay đổi 

trong sử dụng đất và công trình, vì vậy, ảnh hưởng của BĐKH thường không rõ ràng. Số liệu 

của hầu hết các sông ở miền Bắc và Bắc Trung Bộ Việt Nam trong 3 thập kỷ qua cho thấy có 

sự gia tăng về số các trận lũ và lưu lượng đỉnh lũ, ngoại trừ giảm đỉnh lũ ở sông Hồng và sông 

Thái Bình do có sự điều tiết lũ của các hồ chứa lớn. Số liệu của các sông ở miền Trung trong 3 

thập kỷ qua cũng cho thấy có sự gia tăng về số lượng lũ hàng năm, ngoại trừ hạ lưu sông Ba 

có thể là do điều tiết của hồ chứa phía thượng nguồn. Cũng có sự gia tăng đáng kể về số 

lượng các cơn lũ trên sông Đồng Nai trong 3 thập kỷ qua, trong đó chủ yếu do những thay đổi 

về cơ sở hạ tầng ở các lưu vực sông. Mực nước trên sông Cửu Long trong 30 năm qua cũng 

cho thấy sự gia tăng rõ rệt về độ cao đỉnh lũ, một phần có liên quan đến BĐKH, nhưng việc xây 

dựng các đập lớn ở thượng lưu có thể làm giảm đỉnh lũ trong tương lai (Mục 3.5.4). 

 

Có khả năng là đã có sự gia tăng mực nước cao bất thường ở vùng ven biển do có sự gia 

tăng mực nước biển trung bình trên toàn thế giới cũng như ở Việt Nam. Theo số liệu quan trắc, 

mực nước trung bình ven biển Việt Nam đang gia tăng với tốc độ khoảng 2,8 mm mỗi năm, 

nhưng theo số liệu từ vệ tinh mức tăng trung bình trong toàn khu vực Biển Đông tăng khoảng 

4,7 mm/năm trong giai đoạn 1993-2010. Mực nước biển cao nhất hàng năm, bao gồm cả ảnh 

hưởng của thủy triều, bão và sóng, đang gia tăng ở hầu hết các trạm quan trắc ven biển. Các 

nghiên cứu gần đây cho thấy mực nước biển cực đoan (nước dâng do bão do sự kết hợp của 

bão và thủy triều) có thể sẽ vượt quá chiều cao thiết kế hiện tại của hệ thống đê biển một cách 

thường xuyên hơn (Mục 3.5.6). 
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Thiệt hại do thiên tai 

Thiệt hại kinh tế do thiên tai liên quan đến thời tiết và khí hậu đã tăng lên, nhưng có dao 

động lớn về không gian và giữa các năm. Thiệt hại do thiên tai liên quan tới thời tiết và khí 

hậu trong vài thập kỷ qua được phản ánh phần lớn ở thiệt hại trực tiếp đến tài sản, quy ra tiền 

và được phân bố không đồng đều trên toàn cầu. Ước tính thiệt hại GDP hàng năm và thương 

vong đối với các thiên tai liên quan đến khí hậu đã được tính toán trong chỉ số toàn cầu, trong 

đó Việt Nam được xếp thứ bảy trong giai đoạn 1994-2013 (Mục 2.2.2). Ước tính thiệt hại 

thường là thấp hơn so với thực tế, vì nhiều tác động, chẳng hạn như số người chết, di sản văn 

hóa, và các dịch vụ hệ sinh thái, rất khó để đánh giá và quy ra số tiền thiệt hại, và do đó những 

mất mát này ít được phản ánh trong các ước tính về thiệt hại. Tác động phi kinh tế cũng như 

các tác động kinh tế gián tiếp có thể rất quan trọng trong một số lĩnh vực, ngành, nhưng thường 

không được tính (Mục 4.1, 4.2.2, 4.3.5). 

 

Tăng mức độ phơi bày trước hiểm họa của con người và tài sản là nguyên nhân chính 

của sự gia tăng thiệt hại kinh tế dài hạn do thiên tai liên quan đến thời tiết và khí hậu. 

Điều này cũng đang xảy ra tại Việt Nam như các khu định cư mới của thành phố và nông thôn, 

các khu du lịch ven biển và các khu công nghiệp, cơ sở hạ tầng giao thông và nuôi trồng thủy 

sản đang phát triển trong khu vực bị phơi bày trước bão và lũ lụt. Xu hướng dài hạn về thiệt 

hại kinh tế do thiên tai có liên quan đến sự phát triển và tăng dân số, tuy không thể quy 

hết cho BĐKH, nhưng vai trò của BĐKH cũng không thể loại trừ. Đặc biệt ở các nước đang 

phát triển như Việt Nam những giá trị kinh tế của tài sản phơi bày trước hiểm họa ngày càng 

tăng nhanh, còn những thay đổi về cực đoan khí hậu thì tương đối chậm và tác động của 

BĐKH đối với các cực đoan khí hậu chưa thật sự rõ ràng (Mục 3.1). 

 

C. Quản lý rủi ro thiên tai và thích ứng với biến đổi khí hậu: 

Kinh nghiệm với cực đoan khí hậu trong quá khứ 

Những kinh nghiệm về cực đoan khí hậu trong quá khứ góp phần hiểu thêm về các cách tiếp 

cận trong QLRRTT và thích ứng hiệu quả với cực đoan khí hậu để quản lý rủi ro.  

 

Mức độ nghiêm trọng của các tác động do cực đoan khí hậu phụ thuộc rất nhiều vào 

mức độ phơi bày trước hiểm họa và tính dễ bị tổn thương với các cực đoan khí hậu (Mục 

2.2.2). Tìm hiểu về bản chất đa diện của cả mức độ phơi bày trước hiểm họa và tính dễ bị tổn 

thương là một điều kiện tiên quyết để xác định các hiện tượng thời tiết và khí hậu góp phần 

như thế nào vào sự xuất hiện của thiên tai, để phác thảo và thực hiện các chiến lược thích ứng 

và QLRRTT có hiệu quả. Giảm tính dễ bị tổn thương là một yếu tố chung quan trọng của 

QLRRTT tại Việt Nam, như Chương trình Quốc gia QLRRTT dựa vào cộng đồng (Mục 5.4, 

5.6.2, 6.3.1.2, 6.5.1.2). Giảm mức độ phơi bày trước hiểm họa là một thành phần quan trọng 

của chính sách hiện hành, ví dụ tái định cư người dân sống trong vùng dễ bị ngập lụt hoặc xói 

lở (Mục 2.5.2, 5.2.2). 

 

Cách thức, chính sách và kết quả phát triển là các yếu tố quan trọng để định hình rủi ro 

thiên tai và sự gia tăng rủi ro có thể có do sự phát triển sai lệch (Mục 2.2.2, 2.5). Mức độ 

phơi bày trước hiểm họa và tính dễ bị tổn thương cao có thể là kết quả của quá trình đô thị hóa 

nhanh và không được quy hoạch trong khu vực hiểm họa và thiếu các lựa chọn sinh kế cho 

người nghèo. Các thị trấn và các thành phố ven biển ở các vùng đất thấp cần được xem xét để 

chuyển hướng phát triển đô thị ở các khu vực ít hiểm họa hơn. Nhiều khu tái định cư và những 

người dân tái định có thể cần phải tái định lại nếu những nơi ở mới không đảm bảo sinh kế bền 
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vững và môi trường sống không ổn định dưới tác động của thiên tai (Mục 1.3.2, 4.3.4.1). Để 

GNRRTT hiệu quả đòi hỏi phải lồng ghép QLRRTT và thích ứng với BĐKH trong chiến lược và 

kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội quốc gia, cũng như kế hoạch ngành và việc triển khai các 

chiến lược và kế hoạch phải hỗ trợ các khu vực và các nhóm dễ bị tổn thương (Mục 6.3). 

 

Việc quản lý thiên tai và khí hậu cực đoan ở cấp độ địa phương có một ý nghĩa lớn trong 

việc nâng cao khả năng chống chịu, thích ứng, và phục hồi trước những hiện tượng cực 

đoan. Tuy nhiên, thiếu các số liệu về thiên tai và GNRRTT có thể gây cản trở việc cải 

thiện giảm nhẹ tính dễ bị tổn thương ở địa phương (Mục 5.7). Các hệ thống và các chương 

trình QLRRTT và thích ứng với BĐKH quốc gia phải lồng ghép những số liệu cũng như sự 

không chắc chắn của những thay đổi dự tính về mức độ phơi bày trước hiểm họa, tính dễ bị tổn 

thương và các hiện tượng cực đoan. Hầu hết các tỉnh đã xây dựng kế hoạch hành động ứng 

phó với BĐKH, trong đó có đề cập đến việc lồng ghép BĐKH vào các quy hoạch phát triển kinh 

tế - xã hội của địa phương mình. Ví dụ An Giang là nơi đầu nguồn của ĐBSCL và thường 

xuyên bị tác động bởi lũ sông Cửu Long và đã thành công trong việc lồng ghép QLRRTT với 

chính sách phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, đáng chú ý nhất là chương trình xây dựng cụm 

tuyến dân cư vượt lũ. Đây là chủ trương hoàn toàn đúng đắn, phù hợp với thực tiễn vùng sông 

nước ĐBSCL. Sau An Giang thì Nghệ An là tỉnh đã xây dựng được sổ tay Hướng dẫn thích 

ứng với BĐKH, vấn đề sử dụng đất, giới và phát triển cộng đồng trong lập kế hoạch phát triển 

kinh tế - xã hội cấp xã (Mục 6.3.2.1). 

 

Bất bình đẳng ảnh hưởng tới khả năng đối phó và thích ứng của địa phương, và đặt ra 

những thách thức cho QLRRTT và thích ứng từ cấp địa phương đến cấp quốc gia. Sự bất 

bình đẳng về kinh tế - xã hội, ví dụ về sức khỏe và sự khác biệt trong việc tiếp cận sinh kế hoặc 

sử dụng đất và các yếu tố khác quyết định tính dễ bị tổn thương của các hộ gia đình và cộng 

đồng (Mục 5.5.1.1). Việt Nam phải đối mặt với thách thức trong việc đánh giá, tìm hiểu và ứng 

phó với những thay đổi đã được dự kiến về cực đoan khí hậu, ví dụ chưa tích hợp đầy đủ tính 

dễ bị tổn thương liên quan tới khí hậu vào các chính sách và chương trình xóa đói giảm nghèo 

và hệ thống bảo trợ xã hội (Chương 5, 8). 

 

Phục hồi sau thiên tai và tái thiết mang lại cơ hội cho việc giảm rủi ro thiên tai liên quan 

tới thời tiết và khí hậu và nâng cao năng lực thích ứng. Bất kỳ nỗ lực nào để xây dựng lại 

nhà ở, xây dựng lại cơ sở hạ tầng, và phục hồi sinh kế nên tránh việc lại bị phơi bày trước 

những hiểm họa đã từng xảy ra và tăng tính dễ bị tổn thương của người dân và cộng đồng và 

đóng góp vào khả năng chống chịu lâu dài và phát triển bền vững. (Mục 5.2.3) 

 

Cơ chế chia sẻ rủi ro tại địa phương và quốc gia, cũng như quy mô quốc tế có thể làm 

tăng khả năng chống chịu với cực đoan khí hậu. Các cơ chế bao gồm các cơ chế chia sẻ 

rủi ro không chính thức và truyền thống, bảo hiểm vi mô, bảo hiểm, và tái bảo hiểm quốc tế 

(Mục 5.6.3, 7.4.4.2, 9.2.10.2). Những cơ chế này được liên kết với GNRRTT và thích ứng với 

BĐKH bằng cách cung cấp các phương tiện để tài trợ, phục hồi sinh kế, và tái thiết; giảm tính 

dễ bị tổn thương; cung cấp các kiến thức và các kiến nghị để giảm rủi ro (Mục 5.2.3). 

 

Tính biến động về thời gian và không gian của mức độ phơi bày trước hiểm họa và tính 

dễ bị tổn thương rất quan trọng vì việc xây dựng và thực hiện các chiến lược và chính 

sách thích ứng với BĐKH và QLRRTT nhằm giảm rủi ro trong ngắn hạn, và cũng phải 

tránh tăng mức độ phơi bày trước hiểm họa và tính dễ bị tổn thương dài hạn. Ví dụ, hệ 

thống đê điều có thể làm giảm mức độ phơi bày trước lũ bằng cách bảo vệ trực tiếp, nhưng 

cũng có thể làm tăng lũ lụt ở các địa phương khác (như đang diễn ra ở ĐBSCL) hơn nữa hệ 
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thống đê điều mang lại cảm giác an toàn, khuyến khích các mô hình định cư có thể làm tăng rủi 

ro dài hạn (Mục 2.6.2, 5.3.2). 

 

QLRRTT và thích ứng với BĐKH ở  iệt Nam được thực hiện th o   chiều từ cấp Quốc 

gia xuống đến các địa phương  đồng thời, các phản ảnh cụ thể của từng địa phương ở 

cấp dưới s  được phản ảnh lên cấp trên để điều chỉnh các chiến lược, qua đó gi p mối 

quan hệ hai chiều này hoạt động được hữu hiệu hơn (Mục 5.1).  

 

Sự kết hợp chặt ch  hơn giữa QLRRTT và thích ứng với BĐKH, cùng với lồng ghép cả 

hai vào các chính sách và chương trình phát triển quốc gia và địa phương, có thể cung 

cấp các lợi ích ở tất cả các cấp (Mục 5.4.2, 5.6.1, 6.3, 7.2.4, 8.6.2). Giải quyết an sinh xã hội, 

chất lượng cuộc sống, cơ sở hạ tầng, sinh kế và kết hợp cách tiếp cận đa hiểm họa trong lập 

kế hoạch và các hành động đối với thiên tai trong ngắn hạn, tạo điều kiện cho thích ứng dài hạn 

với cực đoan khí hậu ngày càng được quốc tế công nhận. Chiến lược và chính sách có hiệu 

quả hơn khi thừa nhận các mâu thuẩn, các giá trị ưu tiên khác nhau và mục tiêu chính sách 

cạnh tranh. 

 

Hệ thống QLRRTT của Việt Nam là cốt lõi về năng lực ứng phó với xu thế gia tăng mức 

độ phơi bày trước hiểm họa, tính dễ bị tổn thương, khí hậu cực đoan, nhưng phải phối 

hợp với các cộng đồng hành động về GNRRTT và thích ứng với BĐKH. Hệ thống QLRRTT 

quốc gia với Ban chỉ đạo Phòng chống lụt bão Trung ương (BCĐPCLBTƯ) và các Ban chỉ huy 

phòng chông lụt bão tại địa phương (BCHPCLB) bao gồm nhiều cơ quan chính phủ cấp trung 

ương và địa phương: bao gồm Mặt trận tổ quốc, Hội Liên hiệp Phụ nữ và Hội Chữ thập đỏ Việt 

Nam. Ngoài ra còn có Ban Chỉ đạo quốc gia về BĐKH, cộng đồng hành động về thích ứng với 

BĐKH. Hệ thống này cần phối hợp với các phòng ban và các cơ quan hoạt động trong lĩnh vực 

về bảo trợ xã hội (ví dụ tái định cư), cũng như khu vực tư nhân, các cơ quan nghiên cứu và các 

tổ chức xã hội dân sự (bao gồm các tổ chức dựa vào cộng đồng) với vai trò khác nhau và bổ 

sung cho nhau để quản lý rủi ro với các chức năng và năng lực liên quan (Chương 5, 6). 

 

Phối hợp thực hiện QLRRTT giữa các Bộ, ngành và địa phương còn nhiều hạn chế, thiếu 

quy hoạch đồng bộ, hoặc thiếu điều chỉnh kịp thời trong chính sách huy động nguồn lực 

phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai. Cần tăng cường các hoạt động phối hợp giữa các Bộ, 

ngành và địa phương từ khâu xây dựng các chính sách, đến triển khai thực hiện (Mục 6.2.5). 

 

D. Cực đoan khí hậu trong tương lai, tác động và những 

thiệt hại do thiên tai  

Những thay đổi về mức độ phơi bày trước hiểm họa, tính dễ bị tổn thương và các cực đoan khí 

hậu do dao động khí hậu tự nhiên, BĐKH do con người gây nên và sự phát triển kinh tế - xã hội 

có thể làm thay đổi những tác động của cực đoan khí hậu lên các hệ thống con người và tự 

nhiên và gây ra những thiên tai tiềm tàng. 

 

Cực đoan khí hậu và các tác động 

Mức độ tin cậy của các dự tính về sự thay đổi về tần suất và cường độ cực đoan khí hậu 

phụ thuộc vào nhiều yếu tố, bao gồm loại cực đoan, vùng và mùa, số lượng và chất 

lượng của dữ liệu quan sát được, mức độ hiểu biết về các tiến trình, và độ tin cậy của 

các biến trong mô hình. Thay đổi dự tính về cực đoan khí hậu theo các kịch bản phát thải 
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khác nhau thường không rõ rệt trong hai đến ba thập kỷ, và những giá trị là tương đối nhỏ so 

với những dao động khí hậu tự nhiên trong khung thời gian này. Những thay đổi dự tính vào 

cuối thế kỷ 21 đã được công bố nhưng còn có sự không chắc chắn từ mô hình hoặc sự không 

chắc chắn của kịch bản phát thải, tùy thuộc vào các cực đoan. Những đánh giá dựa trên các dự 

tính đến cuối thế kỷ 21 trên cơ sở khí hậu vào cuối thế kỷ 20 thường được áp dụng. Các đánh 

giá này được dựa trên nhiều dữ liệu và đặc biệt là mô hình hóa bằng các mô hình AGCM/MRI 

của cơ quan khí tượng Nhật Bản, mô hình PRECIS của Trung tâm Hadley - Vương quốc Anh 

và mô hình CCAM của Tổ chức Nghiên cứu Khoa học và Công nghiệp Liên bang Úc (CSIRO) 

(Mục 3.2). 

 

Số ngày và số đợt nắng nóng dự tính s  tăng trên hầu hết các khu vực, nhất là khu vực 

miền Trung. Theo kịch bản cao RCP 8.5, số ngày nắng nóng dự tính đến giữa thế kỷ 21 tăng 

phổ biến từ 20-30 ngày so với thời kỳ 1980-1999 ở khu vực Nam Bộ; và đến cuối thế kỷ 21, 

tăng khoảng từ 60-70 ngày trên khu vực Đông Bắc, Đồng bằng Bắc Bộ, Trung Trung Bộ, Nam 

Trung Bộ và Nam Bộ, các khu vực khác có mức tăng thấp hơn. Đến cuối thế kỷ 21, số đợt nắng 

nóng (3 ngày liên tiếp xuất hiện nắng nóng) được dự tính gia tăng ở hầu hết khu vực của Việt 

Nam, đặc biệt khu vực Nam Bộ và Nam Tây Nguyên với mức tăng có thể lên tới 6 đến 10 đợt; 

các khu vực còn lại có mức tăng từ 2 đến 6 đợt (Mục 3.5.1) (Hình SPM-5). 

 

 

Hình SPM-5.  Dự tính biến đổi số ngày nắng nóng thời kỳ giữa (trái) và cuối (phải) thế kỷ 

21 so với trung bình thời kỳ 1980-1999 theo kịch bản trung bình 

 

 
 

 

 

Tần suất mưa lớn dự tính s  tăng trong thế kỷ 21 ở nhiều vùng của Việt Nam. Mưa lớn s  

tăng rủi ro sạt lở đất ở các khu vực miền núi. Theo số liệu quan trắc, hiện tượng mưa lớn 

diện rộng có xu thế tăng mạnh. Số ngày mưa lớn có xu thế giảm ở các vùng khí hậu phía 

Bắc và tăng nhẹ ở vùng Nam Bộ; tăng khá mạnh ở Trung Nam Bộ và Tây Nguyên. Dự tính 

cực đoan mưa trong tương lai: trong thế kỷ 21, số ngày với lượng mưa lớn hơn 50mm dự 
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tính tăng ở miền Bắc và miền Nam, đặc biệt là vùng núi Tây Bắc. Khu vực miền Trung có xu thế 

giảm nhẹ (Mục 3.5.3) (Hình SPM-6). Kết quả dự tính của các mô hình khu vực cho thấy, lượng 

mưa 1 ngày lớn nhất (Rx1day) có xu thế tăng ở hầu hết khu vực Tây Bắc, Đông Bắc Bộ, phía 

nam Tây Nguyên và ĐBSCL, và giảm ở các vùng Đồng bằng Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và Nam 

Trung Bộ. Tuy nhiên, nếu tính trung bình trên cả vùng thì mức độ biến đổi là tương đối nhỏ 

(Mục 3.3.2). Lượng mưa 5 ngày lớn nhất (Rx5day) tăng ở Nam Tây Nguyên (Hình SPM-7). Lưu 

ý rằng, dự tính mưa lớn là rất khó nên kết quả tính toán hiện nay vẫn còn nhiều điểm chưa 

chắc chắn. 

 

 

Hình SPM-6. Dự tính biến đổi của số ngày có mưa trên 50 mm vào giữa (a) và cuối (b) 

thế kỷ 21 

 
a) 

 
b) 

 

 

 

Sự thay đổi lượng mưa và nhiệt độ dự kiến dẫn đến những thay đổi về lũ lụt, mặc dù 

mức độ tin cậy thấp nhưng cũng có thể nói rằng sự thay đổi của lũ là kết quả của những 

thay đổi về cực đoan khí hậu, còn thay đổi về kinh tế - xã hội ví dụ như xây đập sẽ ảnh 

hưởng tới đỉnh xả lũ. Tuy nhiên, lũ lụt ở nước ta ngày càng trở nên thường xuyên hơn, ác liệt 

hơn, bất thường hơn, gây tác động ngày càng rộng lớn hơn, có khi bao trùm một khu vực lớn, 

thậm chí một miền của Đất nước (Mục 3.5.4). 

 

Hạn hán có khả năng gia tăng trong thế kỷ 21 trong một số mùa và ở hầu hết các vùng 

khí hậu của Việt Nam, do lượng mưa giảm và/hoặc tăng quá trình bốc hơi. Các đợt hạn 

nặng đã và đang xuất hiện nhiều hơn ở nhiều nơi, đặc biệt là hạn cực khắc nghiệt; trong đó, tần 

suất hạn cao chủ yếu xảy ra tập trung vào các tháng vụ đông xuân (từ tháng 1 đến tháng 4) và 

vụ hè thu (từ tháng 5 đến tháng 8). Dự tính trong thế kỷ 21, theo mô hình kịch bản phát thải khí 

nhà kính cao RCP 8.5, hạn hán có thể xuất hiện nhiều hơn và kéo dài hơn ở hầu hết các vùng 

khí hậu của Việt Nam (Mục 3.5.2). 
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Hình SPM-7. Dự tính biến đổi lượng mưa 1 ngày lớn nhất (a), 5 ngày lớn nhất (b) vào 

cuối thể kỷ 21 theo kịch bản cao RCP 8.5 (%) 

 

 
 

 

Dự tính thay đổi số lượng bão hoạt động ở Biển Đông và ảnh hưởng đến Việt Nam vào giữa và 

cuối thế kỷ 21 còn nhiều điểm chưa chắc chắn. Tuy nhiên, gần như chắc chắn là số lượng 

bão mạnh có xu thế tăng (Mục 3.4.2). 

 

El Nino/ La Nina tác động mạnh m  đến thời tiết, khí hậu Việt Nam. Theo diễn biến lịch 

EN O trong 100 năm qua, tần suất và cường độ của El Nino và La Nina thể hiện xu thế 

tăng. Dự tính trong thế kỷ 21, tần suất hoạt động của El Nino với dị thường nhiệt độ mặt nước 

biển dương trên khu vực trung tâm xích đạo Thái Bình Dương được nhận định có xu thế tăng 

(Mục 3.4.3). 

 

Rất có khả năng sự dâng lên của mực nước biển trung bình s  góp phần vào xu hướng 

dâng lên của mực nước cực đoan ven biển trong tương lai. Những vùng hiện đang trải qua 

những tác động bất lợi như xói lở bờ biển và ngập lụt sẽ tiếp tục bị như vậy trong tương lai do 

mực nước biển tăng lên. Rất nhiều khả năng là sự dâng lên của mực nước biển trung bình sẽ 

làm tăng mực nước ven biển cực đoan, cùng với khả năng gia tăng về tốc độ gió tối đa của các 

cơn bão, là một mối đe dọa cụ thể cho vùng ven biển (Mục 3.5.6). 

 

Tác động của con người và những thiệt hại do thiên tai 

Hiện tượng cực đoan s  có tác động mạnh m  hơn đến các lĩnh vực có liên quan chặt 

ch  với khí hậu, như nước, nông nghiệp, an ninh lương thực, lâm nghiệp, y tế và du lịch. 

Tuy nhiên, BĐKH trong nhiều trường hợp chỉ là một trong những động lực gây ra những thay 

đổi trong tương lai, và chưa hẳn là động lực quan trọng nhất ở quy mô địa phương. Cực đoan 

khí hậu cũng được dự kiến sẽ gây ra các tác động lớn đến cơ sở hạ tầng, mặc dù phân tích chi 

(a) (b) 
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tiết về các thiệt hại tiềm tàng và các dự tính vẫn còn hạn chế ở Việt Nam (Mục 4.3.4, 5.2.3, 

5.3.2). 

 

Những động lực chính của sự gia tăng thiệt hại kinh tế trong tương lai do cực đoan khí 

hậu thực chất là kinh tế - xã hội. Cực đoan khí hậu chỉ là một trong những yếu tố ảnh hưởng 

đến rủi ro, nhưng rất ít nghiên cứu cụ thể định lượng các tác động của những thay đổi về dân 

số, mức độ phơi bày trước hiểm họa của con người và tài sản và tính dễ bị tổn thương như yếu 

tố quyết định các thiệt hại. Tuy nhiên, xu hướng thương vong và các tổn thất kinh tế do thiên tai 

đã được ước tính trong những năm qua cho thấy mức độ nghiêm trọng của tình trạng thiên tai 

ở Việt Nam (Mục 2.2.2; Chương 4, 5). 

 

Tăng mức độ phơi bày trước hiểm họa s  dẫn tới những thiệt hại kinh tế lớn hơn do các 

trận bão. Những thiệt hại cũng sẽ phụ thuộc vào những thay đổi trong tương lai của tần suất và 

cường độ của bão (Chương 3). 

 

Những thiệt hại do lũ lụt trong tương lai ở nhiều nơi s  tăng nếu không có thêm các biện 

pháp bảo vệ khác (Chương 3, 4, 5). 

 

Thiên tai liên quan đến khí hậu cực đoan ảnh hưởng đến di dân và tái định cư, ảnh 

hưởng đến cộng đồng người nhập cư và cộng đồng địa phương tại điểm di cư đến. Nếu 

thiên tai xảy ra thường xuyên hơn và/hoặc với cường độ lớn hơn, một số địa phương sẽ là nơi 

khó khăn hơn để sinh sống hoặc để duy trì sinh kế. Trong trường hợp như vậy, BĐKH có thể 

trở thành yếu tố quyết định cho việc di cư và di dời và tạo nên những áp lực mới cho những 

khu vực tái định cư (Chương 2, 4, 5). 

 

E. Quản lý thay đổi rủi ro cực đoan khí hậu và thiên tai  

Thích ứng với BĐKH và QLRRTT là cách tiếp cận bổ trợ cho việc quản lý các rủi ro cực đoan 

khí hậu và thiên tai (Hình SPM-2). Việc xem xét một cách rộng hơn về những thách thức của 

phát triển bền vững sẽ giúp ích cho việc áp dụng hiệu quả và kết hợp các cách tiếp cận. 

 

Các biện pháp ít hối tiếc mang lại lợi ích trong điều kiện khí hậu hiện tại và các kịch bản 

BĐKH khác nhau trong tương lai s  rất quan trọng đối với việc giải quyết các xu hướng 

dự tính về mức độ phơi bày trước hiểm họa, tính dễ bị tổn thương, và cực đoan khí hậu. 

Nhiều chiến lược ít hối tiếc tạo ra những đồng lợi ích, giúp giải quyết các mục tiêu phát triển 

khác, chẳng hạn như cải thiện sinh kế, sức khỏe con người và bảo tồn đa dạng sinh học, và 

giúp giảm thiểu các biện pháp thích ứng sai. Các biện pháp ít hối tiếc tiềm năng bao gồm các 

biện pháp tăng cường hơn nữa các hệ thống cảnh báo sớm; truyền thông rủi ro; quản lý đất đai 

bền vững, trong đó có quy hoạch sử dụng đất và quản lý và phục hồi hệ sinh thái. Các biện 

pháp ít hối tiếc khác bao gồm cải thiện giám sát y tế, cấp nước, vệ sinh môi trường, và các hệ 

thống tưới tiêu và thoát nước; cơ sở hạ tầng chống chịu với khí hậu; phát triển và thực thi các 

tiêu chuẩn xây dựng; giáo dục và nhận thức tốt hơn (Chương 4, 5, 6, 8, 9). 

 

Quản lý rủi ro hiệu quả thường liên quan đến một danh mục các hành động để giảm 

thiểu, chia sẻ rủi ro và ứng phó với các hiện tượng cực đoan và thiên tai, ngược lại với 

việc tập trung vào một hành động hoặc một dạng hành động cụ thể. Phương pháp tiếp 

cận tích hợp có hiệu quả hơn khi hiểu và áp dụng vào những hoàn cảnh cụ thể của địa 

phương. Chiến lược thành công là một sự kết hợp của các giải pháp cứng về cơ sở hạ tầng và 

các giải pháp mềm như xây dựng năng lực cá nhân và thể chế và ứng phó dựa trên hệ sinh 

thái (Chương 4, 5, 8). 
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Cách tiếp cận quản lý rủi ro đa hiểm họa cung cấp các cơ hội để giảm hiểm họa phức tạp 

và phức hợp. Bằng cách xem xét nhiều dạng các hiểm họa sẽ làm giảm khả năng là những nỗ 

lực giảm thiểu rủi ro một dạng hiểm họa có thể làm tăng mức độ phơi bày và tính dễ bị tổn 

thương trước các hiểm họa khác, trong hiện tại và tương lai (Chương 8). 

 

Các cơ chế, chính sách hỗ trợ ở cấp quốc tế và khu vực mang tới những cơ hội thực 

hiện QLRRTT và thích ứng với BĐKH ở Việt Nam, nhưng cũng có các rào cản về luật, tài 

chính, chuyển giao công nghệ, chia sẻ rủi ro thiên tai, và phổ biến kiến thức. Việc xem xét 

các cơ hội, các hạn chế và thách thức của luật quốc tế, tài chính quốc tế và các vấn đề khác sẽ 

giúp đưa ra một cái nhìn tổng quát về những rào cản, cơ hội và các lựa chọn cho các hoạt 

động QLRRTT và thích ứng với BĐKH của quốc tế và ở Việt Nam (Mục 7.4.2.4). 

 

Việc hợp tác và phối hợp của các cơ quan QLRRTT và thích ứng với BĐKH là rất quan 

trọng để xây dựng các chính sách, chiến lược phù hợp nhằm tích hợp vào chiến lược, 

quy hoạch tổng thể và kế hoạch phát triển. Ở Việt Nam, QLRRTT do Ban chỉ đạo Phòng 

chống Lụt bão Trung ương điều hành và quản lý, với cơ quan thường trực là Bộ NN&PTNT. 

Trong khi đó, cơ quan chuyên trách và đầu mối cho các vấn đề về ứng phó với BĐKH là Bộ 

TN&MT. QLRRTT và thích ứng BĐKH cần được tích hợp vào các chính sách và quy hoạch của 

Việt Nam và cần được nghiên cứu nhằm hài hòa hơn lợi ích quốc tế, quốc gia, ngành và địa 

phương (Mục 7.5). 

 

Có các cơ hội tạo ra sức mạnh tổng hợp trong tài chính quốc tế cho QLRRTT và thích 

ứng với BĐKH, nhưng vẫn chưa được thực hiện đầy đủ. Tài trợ quốc tế về GNRRTT vẫn 

còn tương đối thấp so với quy mô chỉ tiêu cho ứng phó nhân đạo quốc tế, và QLRRTT chưa 

được hưởng lợi từ phần lớn kinh phí thích ứng được phân bổ theo Chương trình Hỗ trợ ứng 

phó với BĐKH (SP-RCC) ở Việt Nam (Mục 7.4.2.4). Chuyển giao công nghệ và hợp tác để thúc 

đẩy GNRRTT và thích ứng với BĐKH là rất quan trọng. Phối hợp chuyển giao công nghệ và 

hợp tác giữa hai lĩnh vực QLRRTT và thích ứng với BĐKH còn thiếu, dẫn đến việc thực hiện rời 

rạc (Mục 7.4.3). 

 

Những nỗ lực mạnh m  hơn ở cấp độ quốc tế không phải đều dẫn đến kết quả quan 

trọng và nhanh chóng ở các cấp địa phương. Có cơ hội cho cải tiến về tích hợp trên quy mô 

từ quốc tế đến địa phương (Mục 7.5.4). Tích hợp kiến thức địa phương với các kiến thức khoa 

học và kỹ thuật có thể cải thiện việc GNRRTT và thích ứng với BĐKH. Phân tích địa phương 

ứng phó với BĐKH, đặc biệt là các hiện tượng khí hậu cực đoan, có thể làm rõ được năng lực 

hiện có cũng như những thiếu sót trong cộng đồng. Thích ứng dựa vào cộng đồng đang được 

các tổ chức phi chính phủ và các cơ quan của Liên Hợp Quốc tại Việt Nam hỗ trợ, và Việt Nam 

có chương trình quốc gia QLRRTT dựa vào cộng đồng (QLRRTT-DVC). Tuy nhiên, những cải 

thiện trong nguồn nhân lực và tài chính và những thông tin về rủi ro thiên tai và khí hậu theo 

yêu cầu của các bên liên quan tại địa phương có thể tăng cường thích ứng dựa vào cộng đồng 

(Chương 5, Mục 7.5.1). 

 

Truyền thông rủi ro một cách thích hợp và kịp thời là rất quan trọng cho thích ứng và 

QLRRTT hiệu quả. Do tính không chắc chắn và độ phức tạp nên cần tăng cường truyền thông 

rủi ro. Truyền thông rủi ro hiệu quả là được xây dựng dựa trên sự trao đổi, chia sẻ, và tích hợp 

kiến thức về các rủi ro liên quan đến khí hậu với tất cả các nhóm liên quan. Nhận thức về nguy 

cơ giữa các cá nhân liên quan và các nhóm được quyết định bởi các yếu tố tâm lý và văn hóa, 

các giá trị và niềm tin (Mục 2.6.3, 7.4.3.2; Chương 4, 5, 6, 8). 
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Một quá trình lặp đi lặp lại của các giám sát, nghiên cứu, đánh giá, học tập, và đổi mới có 

thể giảm rủi ro thiên tai và th c đẩy quản lý thích ứng trong bối cảnh khí hậu cực đoan. 

Các nỗ lực thích ứng được hưởng lợi từ các chiến lược quản lý rủi ro lặp đi lặp lại vì sự phức 

tạp, không chắc chắn, và khung thời gian dài gắn với BĐKH. Giải quyết lỗ hổng kiến thức thông 

qua tăng cường quan sát và nghiên cứu có thể làm giảm sự không chắc chắn và giúp phác 

thảo các chiến lược thích ứng và quản lý rủi ro hiệu quả (Mục 1.4.2, Chương 6, 7, 8). 

 

Ý nghĩa với phát triển bền vững 

Xã hội, kinh tế và môi trường bền vững có thể được tăng cường bằng cách tiếp cận 

QLRRTT và thích ứng. Nơi dễ bị tổn thương cao và khả năng thích ứng thấp, sự thay đổi 

trong khí hậu cực đoan có thể làm cho hệ thống khó thích ứng một cách bền vững mà không 

cần những sự điều chỉnh. Tính dễ bị tổn thương thường tập trung ở các cộng đồng hay nhóm 

người nghèo, tuy các cộng đồng nông thôn khác, các thành phố cũng có thể dễ bị tổn thương 

với cực đoan khí hậu. Một điều kiện tiên quyết cho sự bền vững trong bối cảnh BĐKH là giải 

quyết các nguyên nhân cơ bản của tính dễ bị tổn thương, trong đó có sự bất bình đẳng về cơ 

cấu đã tạo ra và duy trì nghèo đói và hạn chế tiếp cận các nguồn tài nguyên. Điều này liên quan 

đến việc lồng ghép QLRRTT và thích ứng với BĐKH trong tất cả các lĩnh vực chính sách xã hội, 

kinh tế và môi trường (Chương 5, 8). 

 

Ở cấp vĩ mô, vấn đề QLRRTT và thích ứng với BĐKH phải được lồng ghép vào phát triển 

bền vững. Ở cấp độ vi mô, các dự án phát triển, xóa đói giảm nghèo, quản lý tài nguyên thiên 

nhiên và bảo tồn đa dạng sinh học cần áp dụng các cách tiếp cận dựa vào cộng đồng trong 

GNRRTT và thích ứng với BĐKH (Chương 4, 5, 8). 

 

Các hành động thích ứng với BĐKH và GNRRTT hiệu quả nhất là cung cấp lợi ích phát 

triển trong giai đoạn ngắn hạn, cũng như giảm tính dễ bị tổn thương dài hạn. Có sự đánh 

đổi giữa các quyết định hiện tại và mục tiêu dài hạn liên quan đến các giá trị đa dạng, lợi ích và 

ưu tiên cho tương lai. Quan điểm ngắn hạn và dài hạn về QLRRTT và thích ứng với BĐKH do 

đó khó có thể dung hòa. Việc dung hòa này liên quan đến việc khắc phục sự không kết nối giữa 

các hoạt động quản lý rủi ro cấp địa phương và khuôn khổ thể chế và pháp lý, chính sách và 

lập kế hoạch cấp quốc gia (Chương 8). 

 

Giải quyết thành công rủi ro thiên tai, BĐKH, và những căng thẳng khác thường liên 

quan đến việc tham gia rộng rãi trong chiến lược phát triển, khả năng kết hợp nhiều khía 

cạnh và các cách tương phản với tổ chức các mối quan hệ xã hội (Chương 4, 5, 8; Bảng 

SPM-1). 

 

Sự tương tác giữa thích ứng với BĐKH và QLRRTT có thể có ảnh hưởng lớn tới khả 

năng chống chịu và sự bền vững (Mục 7.5.4, Chương 8). Có nhiều phương pháp và lộ trình 

dẫn đến một tương lai bền vững và có sức chống chịu. Tuy nhiên, giới hạn khả năng chống 

chịu đang phải đối mặt khi vượt quá ngưỡng hoặc điểm tới hạn kết hợp với hệ thống xã hội 

và/hoặc tự nhiên bị quá tải, đặt ra những thách thức nghiêm trọng đối với sự thích ứng 

(Chương 8). 

 

Dựa vào thực tiễn QLRRTT và thích ứng với BĐKH ở Việt Nam, ba bài học về tầm quan 

trọng của: (1) Sự cam kết mạnh mẽ của Chính phủ đối với GNRRTT và thích ứng với BĐKH; 

(2) Nâng cao nhận thức và huy động sự tham gia của cộng đồng trong GNRRTT và thích ứng 

với BĐKH; và (3) Phát huy nội lực với hợp tác quốc tế (Chương 8; Bảng SPM-1). 
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Tóm tắt các hoạt động ưu tiên 

Có nhiều cách tiếp cận thích ứng và QLRRTT giảm rủi ro thiên tai (Hình SPM-2). QLRRTT và 

ưu tiên thích ứng với BĐKH ở Việt Nam phần lớn là các hoạt động ít hối tiếc giảm thiểu mức độ 

phơi bày và tính dễ bị tổn thương với các hiện tượng cực đoan (Bảng SPM-1; Chương 4, 5, 6, 

8, 9)  

 

1. Lập bản đồ rủi ro khí hậu khác nhau  

2. Lập bản đồ mức độ phơi bày trước hiểm họa và tính dễ bị tổn thương và các biện pháp 

thích ứng  

3. Nâng cao năng lực dự báo và các hệ thống cảnh báo sớm  

4. Các chương trình xóa đói giảm nghèo 

5. Tăng cường mạng lưới bảo trợ xã hội và chăm sóc xã hội đối với các nhóm dễ bị tổn 

thương 

6. Tích hợp QLRRTT và thích ứng BĐKH trong quy hoạch đô thị và sử dụng đất 

7. Xây dựng kế hoạch quản lý tổng hợp tài nguyên nước trong lưu vực sông và các khu 

vực trọng điểm  

8. Tăng cường nhận thức cộng đồng, nâng cao năng lực, kế hoạch địa phương (quản lý 

rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng) 

9. Tăng cường các chương trình tái định cư, giảm mức độ phơi bày trước hiểm họa và 

tính dễ bị tổn thương  

10. Tăng cường các tiêu chuẩn xây dựng cơ sở hạ tầng (chống chịu với khí hậu)  

11. Tăng cường quy chuẩn xây dựng, thiết kế nhà ở, nhà cao tầng  

12. Tăng cường giảm thiểu rủi ro ở cấp địa phương, quốc gia và quốc tế  

13. Tăng cường lâm nghiệp, bao gồm bảo tồn, phục hồi và tái trồng rừng ngập mặn  

14. Hỗ trợ nông nghiệp bảo tồn, ví dụ luân canh cây trồng mới, các giống cây trồng chịu hạn 

hán và lũ lụt  

15. Cải thiện các biện pháp tiết kiệm nước, quản lý nhu cầu sử dụng nước, và hệ thống thu 

gom và lưu trữ nước mưa và nước ngầm  

16. Nâng cấp hệ thống thủy lợi và cấp thoát nước 

17.  Xây dựng chính sách và cơ chế quản lý liên hồ chứa đa mục tiêu, đặc biệt là các công 

trình thủy điện  
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Bảng SPM-1.  Minh họa các ví dụ về những phương án quản lý rủi ro và thích ứng trong điều kiện thay đổi các mức độ phơi bày trước 

hiểm họa, tính dễ bị tổn thương và các hiện tượng khí hậu cực đoan  

Ở mỗi ví dụ, các thông tin đặc trưng theo quy mô liên quan trực tiếp đến quá trình ra quyết định. Những ví dụ này được lựa chọn trên cơ sở cở các 

bằng chứng trong báo cáo SREX Việt Nam về mức độ phơi bày trước hiểm họa, tính dễ bị tổn thương, thông tin khí hậu và các biện pháp quản lý rủi 

ro và thich ứng. Mục đích của các ví dụ này là phản ánh các chủ đề liên quan tới quản lý rủi ro, chứ không chỉ cung cấp các thông tin chi tiết của từng 

vùng ở Việt Nam.  

Loại 
hiện 

tượng 

 Ví dụ, với mức độ phơi bày và tính 
dễ bị tổn thương ở quy mô quản lý 

rủi ro  

Thông tin về cực đoan khí hậu theo 
quy mô không gian Phương án quản lý rủi ro                    

và thích ứng  Thay đổi quan sát được (từ 
1961) và dự tính (đến 2100) 

Quy mô quản lý 
rủi ro 

 
Ngập lụt do 
mưa cực 
đoan 

Nguyên nhân chính gây ngập úng ở Hà Nội 
là mưa lớn kéo dài ngay trên khu vực, trong 
khi hệ thống thoát nước không đáp ứng 
được yêu cầu thoát nước nhanh. Các 
nghiên cứu cho thấy đa số các đợt mưa lớn 
gây ngập úng là các đợt mưa lớn kéo dài 
trong thời kỳ xuất hiện các hiện tượng cực 
đoan của mưa. 
 
Trận ngập lụt năm 2008 là trận lụt lịch sử tại 
Hà Nội với lượng mưa kỷ lục trong hơn 100 
năm gần đây. Tổng lượng mưa trong 3 
ngày ở khu vực Hà Nội phổ biến từ 350-
550mm, một số điểm có mưa lớn hơn như 
Gia Lâm 633mm, Hà Đông 812mm, Thanh 
Oai 914mm. 
 
(Mục 9.2.4.2, Bảng 9-4) 

Quan sát thấy: Lượng mưa một 
ngày lớn nhất (Rx1day) và lượng 
mưa 5 ngày lớn nhất (Rx5day) 
tăng ở Nam Bộ và tăng đáng kể ở 
Bắc Trung Bộ, Nam Trung Bộ, 
Tây Nguyên. Lượng mưa một 
ngày lớn nhất tăng/giảm không 
đồng đều ở phía Bắc (Tây Bắc, 
Đông Bắc và đồng bằng Bắc Bộ). 
 
Dự tính cực đoan mưa trong 
tương lai: Dự tính trong thế kỷ 
21, hiện tượng mưa lớn diện rộng 
và số ngày có mưa lớn có xu thế 
tăng mạnh. Lượng mưa 1 ngày 
lớn nhất (Rx1day) có xu thế tăng 
ở hầu hết khu vực Tây Bắc, Đông 
Bắc Bộ. Lượng mưa 5 ngày lớn 
nhất (Rx5day) tăng ở Nam Tây 
Nguyên. Dự tính cực đoan mưa 
là rất khó do phụ thuộc vào nhiều 
yếu tố và quá trình; vì vậy các kết 
quả dự tính hiện nay vẫn còn 
nhiều điểm chưa chắc chắn. 
 
(Mục 3.3.2; Bảng 3.9 – 3.15). 

Mật độ mạng lưới 
quan trắc trên đất 
liền còn mỏng về 
không gian và thời 
gian quan trắc. 
Mạng lưới quan sát 
trên biển còn hạn 
chế hơn. Tuy 
nhiên, các quan sát 
bằng vệ tinh đã 
được cải thiện 
trong vài thập kỷ 
gần đây. 
 

Các phương án ít hối tiếc để giảm bớt 
mức độ phơi bày trước hiểm họa mưa 
cực đoan và tính dễ bị tổn thương: 

 Lập bản đồ tính dễ bị tổn thương và 
các biện pháp thích ứng; 

 Lồng ghép GNRRTT và thích ứng với 
BĐKH vào quy hoạch đô thị; 

 Duy tu các hệ thống tiêu thoát nước; 

 Các hệ thống cảnh báo sớm cần được 
cải thiện; 

 Bảo hiểm vi mô, chia s  rủi ro ở cấp 
địa phương. 

 
Các phương án thích ứng, ví dụ: 

- Tiếp tục các chương trình tái định cư 
chú trọng phát triển sinh kế cho người 
dân để giảm bớt mức độ phơi bày 
trước hiểm họa và giảm tính dễ bị tổn 
thương của người dân.  

 
(Mục 5.6.3, 9.2.4.4) 
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Loại 
hiện 

tượng 

 Ví dụ, với mức độ phơi bày và tính 
dễ bị tổn thương ở quy mô quản lý 

rủi ro  

Thông tin về cực đoan khí hậu theo 
quy mô không gian Phương án quản lý rủi ro                    

và thích ứng  Thay đổi quan sát được (từ 
1961) và dự tính (đến 2100) 

Quy mô quản lý 
rủi ro 

 
Ngập lụt do 
nước biển 
dâng cao 
hoặc nước 
dâng do 
bão 

Vùng ven biển và đồng bằng dễ bị tổn 
thương đối với mực nước biển dâng cao và 
đặc biệt là nước dâng do bão hoặc kết hợp 
giữa bão và triều cường. Ví dụ, nước dâng 
do bão trong trận bão năm 1881 tại Hải 
Phòng đã làm chết khoảng 300.000 người. 
Các số liệu ghi nhận được nước dâng lớn 
nhất trong cơn bão Dan năm 1989 là 3,6m. 
Nước dâng do bão xuất hiện vào đúng thời 
kỳ triều cường, kết hợp với sóng to trong 
bão là nguyên nhân chính gây vỡ đê như 
đã xảy ra tại Nam Định và Thanh Hóa trong 
cơn bão Damrey 2005. 
 
Cuối tháng 10, 11 và đầu tháng 12/2013, 
triều cường tại thành phố Hồ Chí Minh vượt 
mức báo động 3, 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. 
Ngày 5-6/12/2013, mức triều cường đạt 
đỉnh từ 1,63-1,65m. Một đoạn bờ bao tại 
quận Bình Thạnh bị vỡ và làm tràn vào khu 
vực ngoại thành, gây ngập úng trên diện 
rộng. Một số công trình chống ngập cũng 
đã bị “vô hiệu hóa”. Do nhiều đê bao bị vỡ 
vào ban đêm, nước dâng nhanh tràn vào 
các hộ gia đình, khiến các hoạt động kinh tế 
- xã hội bị đình trệ. 
 
Các hiện tượng này gây ra xói lở, ngập lụt, 
thay đổi đường bờ biển, xâm nhập mặn và 
các tác động đối với cộng đồng ven biển, du 
lịch, giao thông vận tải và các doanh 
nghiệp, các hệ sinh thái, nông nghiệp và 

Quan sát được: Mực nước biển 
trung bình khu vực Biển Đông và 
ven biển Việt Nam có xu hướng 
tăng rõ rệt với giá trị tăng trung 
bình dọc bờ biển Việt Nam 
khoảng 2,8 mm/năm. Số liệu vệ 
tinh cho thấy, mực nước trung 
bình trên một phần của biển Đông 
từ năm 1993 đến 2010 tăng 
khoảng 4,7 mm/năm. Mực 
nước biển cao nhất hàng 
năm xảy ra khi thủy triều kết hợp 
với bão gây ra nước dâng do 
bão, có xu thế tăng ở hầu hết các 
trạm quan trắc ven biển Việt 
Nam.  
 
Dự tính cực đoan: Dự tính đến 
cuối thế kỷ 21, mực nước biển 
dâng trung bình toàn Việt Nam 
trong khoảng từ 78 cm đến 95 cm 
với kịch bản phát thải cao A1FI. 
Khu vực có mức dâng cao nhất là 
từ Cà Mau đến Kiên Giang (85 
cm đến 105 cm) và khu vực có 
mức dâng thấp nhất là Móng Cái 
(66 cm đến 85 cm).  
 

Thay đổi về tần 
suất và cường độ 
bão có thể góp 
phần làm thay đổi 
về mực nước cực 
đoan ven biển, 
nhưng các nghiên 
cứu cho các vùng 
còn ít nên chưa thể 
đánh giá đầy đủ 
được các ảnh 
hưởng của sự thay 
đổi của bão đến sự 
thay đổi của nước 
dâng do bão.  
 
(Mục 9.2.1.3, 
9.2.1.4) 

 Các phương án ít hối tiếc để giảm bớt 
mức độ phơi bày trước hiểm họa nước 
biển dâng cao hoặc nước dâng do bão và 
tính dễ bị tổn thương: 

 Lập bản đồ rủi ro nước dâng do bão 

 Lập bản đồ mức độ phơi bày trước  
hiểm họa, tính dễ bị tổn thương và các 
biện pháp thích ứng; 

 Bảo tồn, phục hồi và tái trồng rừng 
ngập mặn; 

 Nâng cao nhận thức của cộng đồng về 
hiểm họa;  

 Phát huy hiệu quả của hệ thống cảnh 
báo sớm, bao gồm dự báo và hệ thống 
truyền tin, cảnh báo, báo động;  

 Giảm mức độ tổn thương cho những 
vùng nguy cơ cao (tái định cư khỏi 
vùng ven biển, xây dựng nhà chống 
chịu với bão và lụt). 

 
(Mục 9.2.1.4) 
 



Báo cáo tóm tắt phục vụ các nhà hoạch định chính sách 
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Loại 
hiện 

tượng 

 Ví dụ, với mức độ phơi bày và tính 
dễ bị tổn thương ở quy mô quản lý 

rủi ro  

Thông tin về cực đoan khí hậu theo 
quy mô không gian Phương án quản lý rủi ro                    

và thích ứng  Thay đổi quan sát được (từ 
1961) và dự tính (đến 2100) 

Quy mô quản lý 
rủi ro 

nuôi trồng thủy sản. Kết quả là dẫn đến 
thiệt hại kinh tế và di dân.  
 
(Mục 9.2.4.2) 

 
Ngập lụt do 
mưa lớn 
trên lưu 
vực sông 

Tại khu vực ĐBSCL, trung bình khoảng 4 - 
6 năm lại xảy ra một trận lũ lụt lớn. Các 
nguyên nhân chính gây lũ lụt tại khu vực 
này là do mưa lớn ở thượng nguồn hoặc 
toàn lưu vực sông, xả lũ từ các đập thủy 
điện ở thượng nguồn, nạn phá rừng, các hệ 
thống kênh thủy nông và đê ngăn mặn, phát 
triển đô thị không hợp lý,… Trong gần 45 
năm qua, có các năm 1961, 1978, 1984, 
1991, 1994, 1996, 2000, 2001 và 2011 là 
những năm lũ lụt lớn. 
 
(Mục 9.2.2) 
 

Quan sát thấy: Trung bình hàng 
năm trên cả nước có khoảng 25 
đợt mưa lớn diện rộng, tập trung 
từ tháng 4 đến tháng 12, sớm 
hơn ở các khu vực phía Bắc và 
muộn dần ở các khu vực phía 
Nam. Diễn biến mưa lớn diện 
rộng có xu thế tăng mạnh trong 
20 năm gần đây, cao nhất là năm 
2008 với 56 đợt. Mưa lớn diện 
rộng gây lũ thường xuyên, bất 
thường và tác động trên diện 
rộng, bao trùm cả một khu vực, 
vùng miền. 
Dự tính cực đoan: Dự tính số 
ngày mưa lớn hơn 50mm tăng 
trong thế kỷ 21 trên khu vực miền 
Bắc và miền Nam, nhưng khu 
vực miền Trung có xu thế giảm 
nhẹ.  
 
(Mục 3.5.3, Hình SPM-7). 

ĐBSCL cũng luôn 
phải đối mặt với lũ 
lụt và trải qua nhiều 
trận lũ lụt lớn trong 
những năm gần 
đây. Do lũ lụt ở 
ĐBSCL có đặc 
điểm riêng, nên 
mặc dù diện dân cư 
và phạm vi bị tác 
động rất lớn, thời 
gian bị tác động 
kéo dài nhiều tháng 
nhưng mức độ tác 
động không ác liệt 
như lũ lụt miền 
Trung và đồng 
bằng Bắc Bộ. 

Nhận thức được vấn đề trên sông Mê 
Công, Việt Nam đã có đầu tư hình thành 
hệ thống cơ bản các biện pháp thích nghi, 
đảm bảo chung sống với lũ lụt một cách 
chủ động, tích cực, và giảm thiệt hại. 
Phương châm chủ yếu trong phòng tránh 
thiên tai ở ĐBSCL là thích nghi, phòng 
tránh và hạn chế một phần tác động của 
lũ lụt bằng các biện pháp công trình và 
phi công trình.  
 
Quy hoạch tổng thể vùng là cần thiết. 
Việc xây dựng đê bao ở nhiều thành 
phố/thị xã cần cân nhắc đến thay đổi mực 
nước lũ toàn vùng và có thể làm tăng 
mực nước lũ của các khu vực không 
được bảo vệ bởi các hệ thống đê. 
 
(Mục 9.2.2.3) 

 
Lũ quét ở 
vùng núi 

Mưa lớn, cường độ mạnh gây lũ quét tại 
nhiều tỉnh miền núi ở Việt Nam, đặc biệt là 
các tỉnh miền núi phía bắc. Lũ quét thường 
xảy ra bất ngờ, tạo dòng chảy xiết, đe dọa 
tính mạng con người, phá hủy cơ sở hạ 
tầng và ảnh hưởng không nhỏ đến sự phát 
triển kinh tế - xã hội và đời sống người dân. 

Quan sát được: Vùng núi có độ 
dốc địa hình lớn thì lũ quét là một 
dạng thiên tai khá phổ biến và 
nguy hiểm hơn do lượng mưa 
cực đoan và thay đổi sử dụng 
đất.  
 

Lũ quét thường xảy 
ra ở trên diện hẹp 
và ít thông tin được 
quan trắc và đo 
đac. Vì vậy, khả 
năng đưa ra các dự 
báo về lũ quét ở 

Các phương án ít hối tiếc giảm mức độ 
phơi bày và tính dễ bị tổn thương trước 
những xu hướng xảy ra lũ quét ở vùng 
núi: 

 Lập bản đồ rủi ro lũ quét 

 Lập bản đồ tính dễ bị tổn thương và 
các biện pháp thích ứng 
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Quy mô quản lý 
rủi ro 

Diễn biến lũ quét trong vài chục năm trở lại 
đây ở Việt Nam có xu hướng ngày càng 
nghiêm trọng. Tính trung bình trong thời kỳ 
1990-2010, mỗi năm có khoảng 12 trận lũ 
quét xảy ra. 
 
Một ví dụ điển hình là lũ quét ở Lào Cai 
đêm 8/8/2008 làm 88 người thiệt mạng. 
Trận lũ quét tháng 8/2012 cũng ở Lào Cai 
làm 11 người chết và 9 người bị thương. 
 
(Mục 9.2.3, Bảng 9.3) 

Dự kiến: Tăng mưa cực đoan do 
vậy sẽ tăng rủi ro xảy ra lũ quét 
cao trong tương lai. Tuy nhiên, có 
nhiều biện pháp có thể áp dụng 
để giảm thiểu tính dễ bị tổn 
thương và mức độ phơi bày trước 
hiểm họa này. 
 
(Mục 3.3.2) 

quy mô địa phương 
là hạn chế. 
 
Mưa cực đoan tăng 
ở những địa 
phương thường bị 
lũ quét ở Việt Nam, 
bao gồm khu vực 
miền núi, đặc biệt 
là Tây Bắc và Nam 
Tây Nguyên.  
 
(Hình SPM-6, SPM-
7)  

 Tăng cường các quy định về thiết kế 
và xây dựng cơ sở hạ tầng (đường 
giao thông, cầu cống, hệ thống thủy 
lợi…); 

 Tăng cường quy định về thiết kế và 
xây dựng nhà ở và các công trình 
công cộng (trường học, bệnh 
viện,…); 

 Thực hiện quy hoạch và tái định cư 
khỏi những vùng có nguy cơ cao; 

 Thực hiện các kế hoạch giảm nghèo; 

 Kết hợp phát triển nông nghiệp và 
trồng rừng để hạn chế lũ quét. 

 

 
Thiệt hại do 
những cơn 
bão 

Sự phơi bày trước hiểm họa và tính dễ bị 
tổn thương với những cơn bão tăng lên do 
sự tăng dân số và tăng các giá trị vật chất 
bị phơi bày trước hiểm họa, đặc biệt là ở 
những thành phố ven biển, những nơi mà 
quy hoạch không thường xuyên tính đến 
việc thích ứng với BĐKH. 
 
Nhiều khu tái định cư có thể lại cần thiết bị 
tái định cư do nơi ở mới không đảm bảo 
sinh kế bền vững và môi trường sống 
không ổn định dưới tác động của thiên tai. 
Ví dụ ở TP. Quy Nhơn, 3.000 hộ dân đã 
được tái định cư tránh xói lở bờ biển và 
bão, nhưng khu vực tái định cư lại là vùng 
trũng, dễ bị ngập lụt.  
 
(Mục 4.3.4.1) 

Quan sát thấy: Trong hơn 50 
năm gần đây (1961-2010), biến 
đổi của tần suất XTNĐ bao gồm 
cả bão và ATNĐ đổ bộ vào Việt 
Nam không rõ ràng, tuy nhiên số 
lượng bão cấp độ trung bình 
giảm, nhưng bão rất mạnh lại có 
xu hướng tăng. Mùa bão kết thúc 
muộn hơn và đường đi của bão 
có xu thế dịch chuyển về phía 
Nam. 
 
Dự tính cực đoan: Kết quả mô 
hình cho giữa và cuối thế kỷ 21, 
số lượng bão hoạt động ở Biển 
Đông và ảnh hưởng đến Việt 
Nam không chỉ ra một xu thế rõ 
ràng. Các sản phẩm dự tính khí 
hậu cũng cho thấy tần suất bão 
giảm nhưng tăng về cường độ. 
Gần như chắc chắn số lượng bão 

Hơn 3.000 km bờ 
biển của Việt Nam 
bị phơi bày trước 
những rủi ro bão, 
đặc biệt là khu vực 
miền Trung. Tất cả 
các khu vực định 
cư ven biển, đặc 
biệt là các thành 
phố lớn, cần phải 
cân nhắc kỹ đến 
những rủi ro này 
trong các quy 
hoạch phát triển 
kinh tế - xã hội. 
 

Các phương án ít hối tiếc để giảm thiểu 
mức độ phơi bày trước những xu hướng 
hiểm họa và tính dễ bị tổn thương trước 
những cơn bão: 

 Lập bản đồ nguy cơ nước dâng do 
bão; 

 Lập bản đồ tính dễ bị tổn thương và 
các biện pháp thích ứng; 

 Đưa vào áp dụng và cưỡng chế thực 
thi các quy định trong lĩnh vực xây 
dựng;  

 Nâng cao năng lực dự báo và thực 
hiện các hệ thống cảnh báo sớm; 

  Chia s  rủi ro ở địa phương và quy 
mô tỉnh, quốc gia; 

 Cân nhắc các rủi ro trong tương lai 
và tăng cường các quy định về quy 
hoạch, thiết kế và xây dựng cơ sở hạ 
tầng, nhà ở và các công trình công 
cộng, đặc biệt là khi tái định cư và 
xây dựng các khu đô thị mới.  
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Loại 
hiện 

tượng 

 Ví dụ, với mức độ phơi bày và tính 
dễ bị tổn thương ở quy mô quản lý 

rủi ro  

Thông tin về cực đoan khí hậu theo 
quy mô không gian Phương án quản lý rủi ro                    

và thích ứng  Thay đổi quan sát được (từ 
1961) và dự tính (đến 2100) 

Quy mô quản lý 
rủi ro 

mạnh (Vmax > 70 ms
-1
) có xu thế 

tăng.  
 
(Mục 3.4.2.; Hình 3-6 – 3-10, 
Bảng 3-19) 
 

  
Trong điều kiện có yếu tố biến đổi và bất 
định cao, các phương án có thể cần coi 
trọng quản lý thích ứng linh hoạt. 

Tác động 
của các đợt 
nắng nóng 

Các yếu tố ảnh hưởng đến mức độ phơi 
bày trước hiểm họa nắng nóng và tính dễ bị 
tổn thương bao gồm tuổi tác, tình trạng sức 
khỏe, mức độ hoạt động ngoài trời và các 
yếu tố KT-XH như nghèo đói, cô lập xã hội, 
thích ứng và các cơ sở hạ tầng đô thị.  
 
Ví dụ điển hình là 2 đợt nắng nóng gay gắt 
và kéo dài (>35

o
C), tháng 6-7/2010 ở Bắc 

Bộ, Bắc Trung bộ và Trung Trung bộ, có nơi 
số ngày nắng nóng kéo dài hơn 1 tháng. Tại 
các tỉnh thuộc đồng bằng Bắc Bộ và Bắc 
Trung Bộ, nhiệt độ lên tới 40-41°C, một số 
nơi lên tới trên 42°C. 
 
Thêm vào đó, các đợt nắng nóng cũng gây 
thiệt hại về kinh tế và sản xuất nông nghiệp. 
Ở Bắc Bộ, nắng nóng thường xảy ra vào 
mùa hè, gây thiếu nước tưới và sinh hoạt, 
ảnh hưởng nghiêm trọng tới sức khỏe và 
tiêu tốn nhiều năng lượng cho việc bơm 
tưới và làm mát. Ở Nam Bộ và Tây Nguyên 
thường xảy ra nắng nóng, khô hạn trong 
giai đoạn cuối mùa khô, làm ảnh hưởng tới 
sản xuất. Ở duyên hải Trung Bộ, nắng nóng 
khô hạn kéo dài thường xuất hiện vào giữa 
mùa hè, làm thiếu hụt nước gieo cấy vụ 

Quan sát thấy: Các số liệu gần 
đây cho thấy số ngày và số đợt 
nắng nóng hàng năm có xu thế 
tăng lên trên hầu khắp toàn quốc, 
nhất là khu vực miền Trung. Một 
số nơi đã quan trắc được giá trị 
nhiệt độ cao kỷ lục. Nắng nóng 
diện rộng thường phát triển theo 
quy luật từ bắc vào nam và từ tây 
sang đông. Các tỉnh ven biển 
Trung Bộ, nhất là Bắc Trung Bộ, 
là nơi có tần suất nắng nóng lớn 
nhất và gay gắt nhất ở Việt Nam. 
 
(Hình SPM-4) 
 
Dự tính cực đoan: Số ngày nắng 
nóng (≥ 35

o
C) có xu thế tăng 

trong thế kỷ 21, tăng nhanh đáng 
kể ở các khu vực Đồng Bằng Bắc 
Bộ, Nam Trung Bộ và Nam Bộ. 
Đến giữa thế kỷ 21 số ngày nắng 
nóng dự tính tăng phổ biến từ 20-
30 ngày so với thời kỳ 1980-1999 
ở khu vực Nam Bộ. Đến cuối thế 
kỷ 21, tăng khoảng từ 60-70 ngày 
trên khu vực Đông Bắc, Đồng 

Số đợt nắng nóng 
tăng lên trong suốt 
thể kỷ 21, với tốc 
độ cao ở các khu 
vực như Nam Bộ 
và Nam Tây 
Nguyên. 
 

Các phương án ít hối tiếc để giảm mức 
độ phơi bày và dễ bị tổn thương với các 
đợt nắng nóng: 

 Lập bản đồ tính dễ bị tổn thương và 
các biện pháp thích ứng; 

 Hệ thống cảnh báo sớm, đặc biệt đối 
với các nhóm đặc biệt dễ bị tổn 
thương (người già, tr  em, những 
người bị bệnh mãn tính…); 

 Nâng cao nhận thức về nắng nóng 
như một vấn đề sức khỏe cộng đồng 

 Thông tin đến cộng đồng về những 
biện pháp phòng tránh và đối phó 
trong các đợt nắng nóng; 

 Sử dụng các mạng lưới chăm sóc xã 
hội đối với các nhóm dễ bị tổn 
thương. 

 Thay đổi về kết cấu hạ tầng đô thị và 
quy hoạch sử dụng đất, ví dụ tăng 
diện tích cây xanh đô thị, các thay đổi 
về các tiếp cận làm mát cho các cơ 
sở công cộng và điều chỉnh về kết 
cấu hạ tầng phát và truyền tải năng 
lượng. 

 
(Mục 9.2.6.3; 6.2.6.4, 
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mùa.  
 
(Mục 9.2.6.1, 6.2.6.2; Bảng 9-6) (Hình 
SPM-4) 

bằng Bắc Bộ, Trung Trung Bộ, 
Nam Trung Bộ và Nam Bộ. Số 
đợt nắng nóng (3 ngày liên tiếp 
xuất hiện nắng nóng) được dự 
tính gia tăng ở hầu hết khu vực, 
đặc biệt ở khu vực Nam Bộ và 
Nam Tây Nguyên với mức tăng 
có thể lên tới 6 đến 10 đợt; các 
khu vực còn lại có mức tăng từ 2 
đến 6 đợt.  
 
(Mục 3.5.1) (Hình SPM-5) 
 

 
Hạn hán 

Một số năm hạn điển hình gây thiệt hại lớn 
đối với kinh tế - xã hội có thể kể đến là hạn 
hán năm 1997-1998, năm 2004-2005 và 
năm 2010. Giai đoạn 2000-2007 được xem 
là có sự biến động mạnh của hạn hán, 
thường là thể hiện xu thế tăng lên của hiện 
tượng này trên cả nước. 
 
Các phương thức nông nghiệp ít tiên tiến 
làm cho khu vực trở nên dễ bị tổn thương 
trước khả năng ngày càng dễ biến đổi về 
lượng mưa, hạn hán theo mùa và các sự 
kiện thời tiết cực đoan. Khả năng dễ bị tổn 
thương trở nên nghiêm trọng hơn do tăng 
dân số, suy thoái hệ sinh thái và sử dụng 
quá mức tài nguyên thiên nhiên, cũng như 
các tiêu chuẩn về y tế, giáo dục và quản lý 
điều hành kém.  
 
(Mục 9.2.5) 
 

 Quan sát thấy: Các đợt hạn 
nặng đã xuất hiện nhiều hơn ở 
nhiều vùng ở Việt Nam, đặc biệt 
trong giai đoạn 2000-2007.  
 
Dự tính cực đoan: Hạn hán có 
thể xuất hiện nhiều hơn và kéo 
dài hơn ở hầu hết các vùng khí 
hậu của Việt Nam. 
Hạn hán sẽ tăng lên trong suốt 
thể kỷ 21, với tốc độ cao và với 
mức độ khắc nghiệt hơn và kéo 
dài hơn ở các khu vực hạn hán 
nhiều như Nam Trung Bộ, Tây 
Nguyên. 
 

Hạn vào mùa đông 
chủ yếu xảy ra ở 
khu vực Bắc Bộ, 
Nam Bộ, Tây 
Nguyên; hạn mùa 
hè thịnh thành ở 
Bắc Trung Bộ và 
Nam Trung Bộ. 
 
Trang thiết bị đo và 
số liệu quan trắc đã 
được cải thiện, 
song thông tin đến 
người dân bị rủi ro 
còn nhiều hạn chế. 

Các phương án ít hối tiếc giảm mức độ 
phơi bày trước hạn hán và tính dễ bị tổn 
thương:  

 Lập bản đồ tính dễ bị tổn thương và 
các biện pháp thích ứng; 

 Các hệ thống thu gom và dự trữ nước 
mưa và nước ngầm;  

 Quản lý nhu cầu sử dụng nước và cải 
thiện các biện pháp tưới tiêu hiệu 
quả; 

 Nông nghiệp, bảo tồn, luân canh cây 
trồng, sử dụng các giống cây trồng 
chịu hạn và đa dạng hóa sinh kế; 

 Duy trì và nâng cấp hệ thống tưới tiêu 
và cung cấp nước để giảm thiểu thất 
thoát nước; 

 Khuyến khích sử dụng nước luân 
phiên; 

 Tăng cường các hệ thống cảnh báo 
sớm tích hợp dự báo theo mùa với 
các dự báo hạn, cải thiện các dịch vụ 
khuyến nông; 
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 Xây dựng quy hoạch tổng hợp về tài 
nguyên nước lưu vực sông, vùng 
trọng điểm. Lập kế hoạch khai thác, 
sử dụng hợp lý tài nguyên nước cho 
từng địa phương, ngành; 

 Các biện pháp công trình và phi công 
trình bảo vệ, phát triển rừng và khả 
năng tái tạo nguồn nước; 

 Xây dựng chính sách, cơ chế quản lý, 
vận hành, điều hoà phân phối nguồn 
nước đa mục tiêu và liên hồ chứa 
lớn, đặc biệt là các công trình thủy 
điện; 

 Chia s  rủi ro ở quy mô địa phương, 
khu vực và quy mô quốc gia. 

 
(Mục 9.2.5.3; 9.2.5.4) 
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