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Danida 
Cơ quan phát triển quốc tế Đan Mạch (The Danish International 
Development Agency) 

DFC Trung tâm quản lý quĩ học bổng Chương trình hỗ trợ phát triển Đan 
Mạch (Danida Fellowship Centre) 

DHI Viện thủy lực Đan Mạch (Denmark Hydraulic Institute) 
ĐHKHTN Đại học Khoa học Tự nhiên 
ĐHQGHN Đại học Quốc gia Hà Nội 
E Sự phơi lộ (Exposer) 

ECHAM5 
Mô hình hoàn lưu chung khí quyển của Viện Khí tượng Max planck, 
Đức 

FEM Phương pháp phần tử hữu hạn 
FF Thời kỳ cuối thế kỷ 21 (2080 – 2099) 
FTP Phương thức truyền file (File Transfer Protocol) 
GCM Mô hình khí hậu toàn cầu (Global Climate Model) 
GDP Tổng sản phẩm trong nước (Gross Domestic Product) 
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Ký hiệu Giải nghĩa 
GIS Hệ thống thông tin địa lý (Geographic Information System) 
HadCM3 Mô hình kết hợp đại dương – khí quyển của Trung tâm Hadley, Anh 
HVCH Học viên cao học 

IPCC 
Uỷ ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu (The Intergovernmental 
Panel on Climate Change) 

KTBĐ Kiến thức bản địa 
MF Thời kỳ giữa thế kỷ 21 (2031 – 2050) 
MIKE Mô hình thuỷ văn của Viện thủy lực Đan Mạch 

ML100 Số ngày mưa cực lớn (Số ngày trong năm có lượng mưa ngày ngày 
lớn hơn hoặc bằng 100mm/ngày) 

ML50 
Số ngày mưa lớn (Số ngày trong năm có lượng mưa ngày lớn hơn 
hoặc bằng 50mm/ngày) 

MM5 
Mô hình khí quyển qui mô vừa của NCEP/NCAR (Mesoscale Model 
Version 5.*) 

NAM Mô hình thuỷ văn  
NBD Nước biển dâng 
NCS Nghiên cứu sinh 
NF Thời kỳ tương lai gần (2011 – 2030) 

NN35 Số ngày nắng nóng (Số ngày trong năm có nhiệt độ cực đại ngày lớn 
hơn hoặc bằng 35 oC) 

NN35 
Số ngày nắng nóng mạnh (Số ngày trong năm có nhiệt độ cực đại 
ngày lớn hơn hoặc bằng 37 oC) 

NorESM 
Mô hình hệ thống Trái đất của Na Uy (The Norwegian Earth System 
Model) 

NHQ Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình 

ODA 
(Vốn) Hỗ trợ phát triển chính thức (Official Development 
Assistance) 

PI Tác động tiềm tàng (Potential Impact) 

PIS  
Hệ thống thông tin nhiều bên tham gia (Participatory Information 
System) 

PRA 
Đánh giá nông thôn có nhiều bên tham gia (Participatory Rural 
Appraisal) 

PRECIS 
Mô hình khí hậu khu vực được phát triển tại Trung tâm Met Office 
Hadley, Anh (Providing REgional Climates for Impacts Studies) 

Q Lưu lượng dòng chảy 
R Tổng lượng mưa năm (mm) 
R01An Số ngày trong năm có mưa với lượng mưa trên 0.1mm/ngày (ngày)  
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Ký hiệu Giải nghĩa 

R01D 
Số ngày trong các tháng 11-4 có mưa với lượng mưa trên 
0.1mm/ngày (ngày) 

R01W 
Số ngày trong các tháng 5-10 có mưa với lượng mưa trên 
0.1mm/ngày (ngày) 

R25mm 
Số ngày mưa vừa (Số ngày trong năm có lượng mưa ngày lớn hơn 
hoặc bằng 25mm/ngày) 

R90p Lượng mưa năm ứng với phân vị 90% 
R95p Lượng mưa năm ứng với phân vị 95% 
R99p Lượng mưa năm ứng với phân vị 99% 

RCA 
Hạ qui mô bằng mô hình RegCM với đầu vào là sản phẩm của 
CCAM chạy với SST của ACCESS 

RCA_RCP45 RCA chạy với kịch bản RCP4.5 
RCA_RCP85 RCA chạy với kịch bản RCP8.5 
RCM Mô hình khí hậu khu vực (Regional Climate Model) 

RCM_CCAM_Ass 
Hạ qui mô bằng mô hình RegCM với đầu vào là sản phẩm của 
CCAM chạy với SST của ACCESS 

RCM_CCAM_Nor 
Hạ qui mô bằng mô hình RegCM với đầu vào là sản phẩm của 
CCAM chạy với SST của NorESM 

RCN 
Hạ qui mô bằng mô hình RegCM với đầu vào là sản phẩm của 
CCAM chạy với SST của NorESM 

RCN_RCP45 RCN chạy với kịch bản RCP4.5 
RCN_RCP85 RCN chạy với kịch bản RCP8.5 

RCP 
Kịch bản phát thải khí nhà kính “Đường nồng độ đại diện” 
(Representative Concentration Pathways) 

RCP4.5 Kịch bản phát thải RCP với tác động bức xạ bằng 4.5W/m2 
RCP8.5 Kịch bản phát thải RCP với tác động bức xạ bằng 8.5W/m2 

RD15 
Số ngày rét đậm (Số ngày trong năm có nhiệt độ trung bình ngày 
nhỏ hơn hoặc bằng 15 oC) 

Rdry Tổng lượng các tháng mùa khô (tháng 11-4) (mm) 
RegCM Mô hình khí hậu khu vực (Regional Climate Model) 

REMO 
Mô hình khu vực của Viện Khí tượng Max Planck, Đức Regional 
Model (Regional Model) 

RH13 
Số ngày rét hại (Số ngày trong năm có nhiệt độ trung bình ngày nhỏ 
hơn hoặc bằng 13 oC) 

RUC Đại học Roskilde (Roskilde University), Đan Mạch 
Rwet Tổng lượng các tháng mùa mưa (tháng 5-10) (mm) 
Rx1d Lượng mưa ngày lớn nhất năm (mm) 
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Ký hiệu Giải nghĩa 
S Độ nhạy cảm (Sensitivity) 

SRES 
Kịch bản phát thải khí nhà kính phiên bản năm 2000 (Special Report 
on Emissions Scenarios) 

SST Nhiệt độ bề mặt biển (Sea Surface Temperature) 
T2m Nhiệt độ trung bình năm (oC) 

TAR Báo cáo đánh giá lần thứ ba của IPCC (The Third Asessment 
Report) 

TDBTT Tính dễ bị tổn thương 
ThS Thạc sỹ 
Tm Nhiệt độ cực tiểu trung bình năm (oC) 
TNn Nhiệt độ cực tiểu tuyệt đối năm (oC) 
Tx Nhiệt độ cực đại trung bình năm (oC) 
TXx Nhiệt độ cực đại tuyệt đối năm (oC) 
WebGIS Web dựa trên GIS 
WP  Nội dung công việc (Work Package) 
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MỞ ĐẦU  

Hội nghị thế giới về biến đổi khí hậu toàn cầu COP21 diễn ra vào đầu tháng 12 năm 
2015 đã nêu quyết tâm hạn chế nhiệt độ Trái đất tăng dưới 2oC vào năm 2100 so với thời 
kỳ tiền công nghiệp, đồng thời một lần nữa khẳng định rằng Việt Nam là một trong những 
nước chịu tác động nặng nề nhất do biến đổi khí hậu toàn cầu. Ba tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, 
Quảng Bình (NHQ) nằm ở Bắc Trung bộ Việt Nam, được xem là một trong những vùng 
chịu nhiều thiên tai có nguồn gốc khí tượng thuỷ văn. Mặc dù cùng thuộc khu vực gió 
mùa châu Á, nhưng NHQ nói riêng, miền Trung Việt Nam nói chung chịu ảnh hưởng của 
các hệ thống gió mùa tây nam về mùa hè và gió mùa đông bắc về mùa đông hoàn toàn 
khác với các vùng khí hậu phía bắc và phía nam Việt Nam. Với dãy núi Trường Sơn có 
hướng gần như vuông góc với hướng gió thịnh hành của cả mùa đông và mùa hè, hàng 
năm NHQ phải hứng chịu một mùa hè khô nóng và một mùa đông lạnh ẩm, hệ quả của sự 
tương tác giữa các hệ thống hoàn lưu khí quyển và điều kiện địa hình.  

Nằm kề biển Đông với đường bờ biển dài trên 350 km, NHQ là nơi chịu nhiều ảnh 
hưởng của mưa bão, áp thấp nhiệt đới và tác động của nước biển dâng, xâm nhập mặn, 
gây tổn thương nhiều mặt đến cộng đồng cư dân nông thôn, sinh sống chủ yếu bằng nghề 
nông và nuôi thủy sản. Vì vậy dự án “Nghiên cứu thuỷ tai do biến đổi khí hậu và xây 
dựng hệ thống thông tin nhiều bên tham gia (PIS) nhằm giảm thiểu tính dễ bị tổn 
thương ở Bắc Trung bộ Việt Nam” được hình thành, trong đó tích hợp công nghệ, kiến 
thức khoa học liên ngành và đa ngành với những kinh nghiệm bản địa, nhằm cung cấp 
công cụ hữu hiệu để tăng cường khả năng phòng tránh và thích ứng của cộng đồng đối 
với tác động của BĐKH.  

Đây là dự án nghiên cứu thí điểm trong khuôn khổ nghị định khung được ký kết 
giữa hai Chính phủ Việt Nam và Đan Mạch giai đoạn 2011-2013, và được tài trợ bởi Cơ 
quan phát triển quốc tế Đan Mạch (Danida) thông qua nguồn vốn ODA không hoàn lại. 
Dự án được thực hiện trong hơn 3 năm, từ 10/2012 đến 7/2016, với sự hợp tác nghiên cứu 
của các nhà khoa học Trường Đại học Khoa học Tự nhiên (ĐHKHTN), Đại học Quốc gia 
Hà Nội (ĐHQGHN) và Đại học Roskilde (RUC), Đan Mạch. 

Mục tiêu của dự án là 1) Đánh giá được tác động của biến đổi khí hậu đến thuỷ tai 
và hệ quả của nó đối với hoạt động sản xuất nông nghiệp và thủy sản ở các tỉnh NHQ; 2) 
Xây dựng một mô hình làm việc nhóm bao gồm các nhà khoa học, các nhà hoạch định 
chính sách và cộng đồng địa phương; 3) Thiết lập một hệ thống thông tin nhiều bên tham 
gia phục vụ công tác nghiên cứu khoa học, phục vụ quá trình ra quyết định và đáp ứng 
nhu cầu của cộng đồng địa phương trong việc giảm thiểu tính dễ bị tổn thương; và 4) Phát 
triển nguồn nhân lực trong lĩnh vực BĐKH. Các nội dung khoa học mà dự án cần thực 
hiện là 1) Điều tra, khảo sát, thu thập, tổng hợp dữ liệu (WP1); 2) Tích hợp kiến thức bản 
địa (WP2); 3) Đánh giá BĐKH và các hiện tượng khí hậu cực đoan (WP3); 4) Phân tích 
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và đánh giá thuỷ tai (WP4); 5) Đánh giá tác động và tính dễ bị tổn thương (WP5); 6) Xây 
dựng hệ thống thông tin nhiều bên tham gia dựa trên GIS (WP6). 

Tham gia thực hiện dự án và có vai trò quyết định đến sự thành công của dự án là 
đội ngũ đông đảo các nhà khoa học từ trường ĐHKHTN Hà Nội, Viện dân số và các vấn 
đề xã hội, trường Đại học Kinh tế Quốc dân Hà Nội, các nhà khoa học là cố vấn, tư vấn 
chuyên môn, cộng tác viên từ nhiều lĩnh vực và cơ quan khác nhau cũng như các Nghiên 
cứu sinh, Học viên cao học làm luận án, luận văn tốt nghiệp. Những thành quả mà dự án 
đã đạt được là nhờ sự nỗ lực vô tư, không mệt mỏi, sự năng động, sáng tạo, cống hiến hết 
mình và sự thống nhất cao của tập thể các thành viên tham gia bên cạnh Ban Giám đốc dự 
án. 

Đóng góp hết sức quan trọng vào sự thành công của dự án là sự quan tâm, hỗ trợ và 
tạo mọi điều kiện thuận lợi cũng như những lời động viên, khích lệ của Ban Giám đốc và 
các Ban chức năng thuộc ĐHQGHN, của lãnh đạo Bộ và Vụ Hợp tác Quốc tế, Bộ Khoa 
học và Công nghệ, của lãnh đạo Chính quyền các cấp ba tỉnh NHQ, và đặc biệt là sự hỗ 
trợ, giúp đỡ vô điều kiện, cả về vật chất và tinh thần, của Ban Giám hiệu và các Phòng 
chức năng, của Ban Chủ nhiệm Khoa Khí tượng Thuỷ văn và Hải dương học, Trường 
ĐHKHTN Hà Nội. 

Một trong những nhân tố có ý nghĩa quyết định đến sự hình thành dự án cũng như sự 
thành công của dự án là quá trình đồng hành, hỗ trợ, giúp đỡ và đóng góp vô tư, vô điều 
kiện, từ những ngày đầu phôi thai và trong quá trình triển khai thực hiện, của PGS. TS. 
Bùi Duy Cam, nguyên Hiệu trưởng Trường ĐHKHTN, của PGS. TS. Nguyễn Văn Nội, 
Hiệu trưởng Trường ĐHKHTN, GS. TS. Phan Tuấn Nghĩa, PGS. TS. Nguyễn Tiền 
Giang, Phó Hiệu trưởng Trường ĐHKHTN, của PGS. TS. Trần Thị Hồng, PGS. TS. Trần 
Quốc Bình cũng như các cán bộ Phòng Khoa học và Công nghệ Trường ĐHKHTN, của 
TS. Nguyễn Anh Thu, Trưởng ban Quan hệ Quốc tế (nay là Ban Hợp tác và Phát triển), 
ĐHQGHN, của TS. Trương Việt Hà và nhiều bạn bè, đồng nghiệp khác. 

Đặc biệt, trong quá trình triển khai thực hiện, dự án đã nhận được sự giúp đỡ, hỗ trợ, 
phối hợp nhịp nhàng, hiệu quả của đại diện Chính quyền và cộng đồng địa phương như bà 
Nguyễn Thị Tiến, Phó Giám đốc Chi cục Bảo vệ Môi trường Nghệ An, ông Trần Văn 
Chiến, Phó Giám đốc Chi cục Thuỷ lợi Hà Tĩnh, ông Phạm Văn Lương, Phó Giám đốc Sở 
Tài nguyên và Môi trường Quảng Bình, ông Nguyễn Viết Ánh, Chủ tịch huyện Quảng 
Ninh, Quảng Bình, ông Nguyễn Hữu Hà, Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường huyện 
Hưng Nguyên, Nghệ An, lãnh đạo và cộng đồng dân cư các xã Hưng Nhân, Yên Hồ, Võ 
Ninh cũng như các cán bộ công chức, nhà khoa học, các đồng nghiệp, bạn bè từ các cơ 
quan, các trường Đại học trên địa bàn ba tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh và Quảng Bình, như các 
ông Phan Đình Hùng, ông Hoàng Quốc Kỳ, ông Nguyễn Công Hoan, ông Âu Đức Nhân, 
ông Nguyễn Thanh Hải, ông Trần Hải và rất nhiều người khác. 

Góp phần vào sự thành công của dự án còn có sự phối hợp, giám sát, tạo điều kiện 
thuận lợi của nhà tài trợ mà đại diện là Ban quản lý các Dự án Danida (DFC), Bộ ngoại 
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giao Đan Mạch cũng như sự hợp tác nghiên cứu của các nhà khoa học Đại học Roskilde, 
Đan Mạch.  

Thiếu một trong những nhân tố trên chắc chắn dự án sẽ không thể đạt được những 
thành quả như đã có. Tập thể thành viên tham gia dự án và Ban Giám đốc dự án vô cùng 
cảm kích trước sự giúp đỡ nhiệt thành, vô tư đó. Nhân đây tập thể các thành viên tham gia 
và Ban Giám đốc dự án xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc nhất, chân thành nhất. 

Nội dung của báo cáo tổng kết dự án, ngoài phần mở đầu và kết luận, được bố cục 
trong 7 chương: 
• Chương 1: Giới thiệu chung về dự án 
• Chương 2: Khái quát về điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội vùng dự án 
• Chương 3: Đánh giá biến đổi khí hậu, các hiện tượng cực đoan và mức độ tác động 

của chúng trong vùng dự án. 
• Chương 4: Đánh giá hiện trạng thuỷ tai, tác động của chúng trong bối cảnh biến đổi 

khí hậu và kết quả dự tính các hiện tượng thuỷ tai theo các kịch bản biến đổi khí 
hậu. 

• Chương 5: Tính dễ bị tổn thương do biến đổi khí hậu và thuỷ tai đối với nông 
nghiệp và thuỷ sản ở vùng dự án. 

• Chương 6: Kinh nghiệm, kiến thức bản địa trong việc ứng phó với thiên tai và biến 
đổi khí hậu ở vùng dự án. 

• Chương 7: Xây dựng hệ thống thông tin nhiều bên tham gia (PIS) đối với vùng dự 
án. 
Trong đó, các chương 1 và 2 có sự đóng góp của các thành viên chính tham gia dự 

án; chương 3 do Ngô Đức Thành và Trịnh Tuấn Long chịu trách nhiệm; chương 4 do 
Trần Ngọc Anh và Đặng Đình Khá chịu trách nhiệm; chương 5 do Mẫn Quang Huy chịu 
trách nhiệm; chương 6 do Lưu Bích Ngọc chịu trách nhiệm; và chương 7 do Bùi Quang 
Thành và Nguyễn Trung Kiên chịu trách nhiệm. 

Ngoài ra, việc biên tập và hoàn thiện bản báo cáo tổng kết dự án còn có sự hỗ trợ, 
giúp đỡ và đóng góp của GS. TSKH. Đặng Trung Thuận, nguyên Chủ nhiệm Khoa Địa lý 
Địa chất, Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội (nay là Khoa Địa chất, Trường Đại học Khoa 
học Tự nhiên Hà Nội). 
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CHƯƠNG 1. GIỚI THIỆU CHUNG VỀ DỰ ÁN 

1.1. Đặt vấn đề 
Biến đổi khí hậu (BĐKH), đặc biệt là sự biến đổi của các hiện tượng khí hậu cực 

đoan là một trong những mối đe dọa đối với sự phát triển kinh tế - xã hội ở Việt Nam. 
Nhiều bằng chứng cho thấy, BĐKH đã và đang có tác động đáng kể với xu hướng ngày 
càng gia tăng, đến nền kinh tế quốc dân, thậm chí còn tác động mạnh hơn đến sinh kế của 
những nhóm dân cư nghèo ở khu vực nông thôn. Nhận thức được các nguy cơ trên, Chính 
phủ Việt Nam đã xây dựng Chương trình Mục tiêu Quốc gia Ứng phó với BĐKH và nước 
biển dâng (NBD), mà một trong những mục tiêu của nó là nhằm nâng cao năng lực thích 
ứng và giảm thiểu tính dễ bị tổn thương do BĐKH của các địa phương trên cả nước. Bộ 
Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã đưa ra Khung Kế hoạch Hành động thích ứng và 
giảm thiểu BĐKH trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn giai đoạn 2008-
2020. Cộng đồng quốc tế đã và đang tích cực hỗ trợ Chính phủ Việt Nam trong các hoạt 
động ứng phó với BĐKH, hướng tới phát triển bền vững các địa phương, đặc biệt là 
những khu vực kém phát triển và nghèo khó. 

Nghệ An, Hà Tĩnh và Quảng Bình có dân số khoảng 5,2 triệu dân, trong đó khoảng 
70% đang sinh sống ở các vùng đồng bằng và ven biển, với đại bộ phận cư dân chủ yếu 
sống dựa vào sản xuất nông nghiệp và thủy sản. Do điều kiện địa lý và kinh tế - xã hội, 
NHQ nằm trong số những tỉnh có GDP bình quân đầu người ở vị trí áp chót của Việt Nam. 
Với đường bờ biển dài hơn 350 km tiếp giáp Biển Đông, vùng đồng bằng và ven biển của 
những tỉnh này thường xuyên bị ảnh hưởng bởi thiên tai như bão, lũ lụt, hạn hán và xâm 
nhập mặn. Chỉ trong năm 2010, vùng ven biển NHQ đã hứng chịu hai sự kiện trái ngược: 
một đợt hạn hán kéo dài trong tháng 6-7 và 2 đợt lũ, lụt mạnh liên tiếp trong tháng 10. 
Đợt nắng nóng từ ngày 12 đến 20 tháng 6 đã gây thiệt hại khoảng 30.000 ha lúa vụ hè thu. 
Trong tháng 10, 2 đợt lũ, lụt liên tiếp do mưa lớn (800 - 1.658 mm) đã tàn phá và gây 
thiệt hại nặng nề cho nhiều vùng ở NHQ: trên 155.000 ngôi nhà bị ngập, hàng nghìn 
người phải sơ tán, 66 người chết.  

Trong tương lai, BĐKH còn có thể tác động xấu đến một số cộng đồng, trong đó có 
những nơi có thể chịu tổn thương nặng và biện pháp thích ứng dài hạn tốt nhất cho họ là 
tăng cường khả năng sẵn sàng đối phó với thiên tai và thúc đẩy việc phát triển sinh kế bền 
vững. Trong bối cảnh mà nông nghiệp và thủy sản, hai hệ thống sản xuất chính (đóng góp 
tới 35,5% GDP), chủ yếu dựa vào nguồn nước (cả số lượng và chất lượng), thì những 
kinh nghiệm tích lũy được trong việc đối phó với thiên tai và những kiến thức bản địa của 
cộng đồng cư dân đồng bằng và ven biển NHQ có vai trò quyết định trong việc duy trì 
cuộc sống của họ cho đến nay. Tuy nhiên, tác động của thiên tai nói chung và thuỷ tai (lũ 
lụt, hạn hán, xâm nhập mặn,...) nói riêng gây nên bởi BĐKH rất có thể sẽ làm trầm trọng 
hơn tính dễ bị tổn thương đối với cộng đồng. Do đó, điều quan trọng là cần xác định xem 
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những kiến thức bản địa nào được tích lũy từ đời này qua đời khác trong việc ứng phó với 
thiên tai có thể nhân rộng trong bối cảnh mới này. 

Do bản chất liên ngành và tính chất phức tạp, các chương trình nghiên cứu và thích 
ứng với BĐKH ở Việt Nam đang phải đối mặt với những thách thức nghiêm trọng như: 
về mặt khoa học chưa có được sự hiểu biết một cách cơ bản và đầy đủ mối tương tác phức 
tạp giữa các điều kiện tự nhiên và kinh tế - xã hội trong bối cảnh BĐKH; thiếu nguồn 
nhân lực chất lượng cao; thiếu sự hợp tác giữa các ngành, các lĩnh vực và đặc biệt là thiếu 
cơ sở hạ tầng về số liệu không gian cũng như những công cụ hữu hiệu có thể áp dụng 
trong quá trình ra quyết sách như hệ thống thông tin nhiều bên tham gia. 

Khái niệm “hệ thống thông tin nhiều bên tham gia” (PIS) gần đây đã được hình 
thành và phát triển trong lĩnh vực môi trường và quản lý rủi ro, nhưng hầu như vẫn còn 
khá mới mẻ ở Việt Nam. Hơn nữa, những vấn đề liên quan đến việc đánh giá BĐKH và 
tác động của thuỷ tai, đánh giá tính dễ bị tổn thương do BĐKH,... cũng chưa được nghiên 
cứu một cách đầy đủ ở Việt Nam, đặc biệt là ở các tỉnh NHQ. Tính dễ bị tổn thương do 
thuỷ tai được hiểu như là mức độ mà một hộ gia đình, một nhóm cộng đồng hay một quốc 
gia dễ bị tổn hại bởi, hoặc không thể chống chọi với những ảnh hưởng của thuỷ tai gây 
nên do BĐKH. Tính dễ bị tổn thương mang tính đa ngành (kinh tế, chính trị và xã hội) và 
đa cấp (cá nhân, hộ gia đình, nhóm người hay cộng đồng). Các tài liệu hiện có chỉ ra rằng 
những tác động bất lợi của BĐKH rất khác nhau giữa các nhóm kinh tế - xã hội, trong đó 
các nhóm nghèo khó và kém phát triển (về chính trị, xã hội) sẽ rất dễ bị tổn thương. Đặc 
biệt đối với Việt Nam, như Fortier (2010) nhận xét, những người nghèo thường bộc lộ rõ 
và nhạy cảm với BĐKH. Từ những điều tra thực địa ở các tỉnh vùng đồng bằng sông Cửu 
Long và miền Trung Việt Nam, Few và Tran (2010) đã cho thấy một trong những vấn đề 
chính mà thông qua đó sự nghèo khó làm trầm trọng thêm tính dễ bị tổn thương hơn là vị 
trí địa lý của các hộ dân cư nằm trong những vùng chịu ảnh hưởng của bão, lụt. 

Từ đó nảy sinh những vấn đề cần giải quyết là: 1) Nghiên cứu liên ngành nào có thể 
đóng góp làm giảm thiểu tính dễ bị tổn thương và nâng cao khả năng chống chịu của cộng 
đồng cư dân vùng đồng bằng và ven biển các tỉnh NHQ nói riêng và ở Việt Nam nói 
chung; 2) Làm thế nào để lôi kéo các nhà khoa học, các nhà hoạch định chính sách và 
cộng đồng cư dân địa phương vào kế hoạch hành động làm giảm thiểu tính dễ bị tổn 
thương do tác động của BĐKH ở các vùng đồng bằng và ven biển các tỉnh NHQ?; 3) Làm 
thế nào để chuyển tải những thông tin đa ngành về dạng đơn giản, dễ truy cập và sử dụng 
được cho cộng đồng, biến chúng thành những công cụ hữu hiệu nhằm nâng cao khả năng 
chống chịu của cộng đồng cư dân ở các tỉnh NHQ? Để giải quyết các vấn đề trên cần làm 
rõ mối tương tác giữa ba nhóm hưởng lợi (cộng đồng địa phương, chính quyền và các nhà 
khoa học) dựa trên các giả thiết sau: 
1) Những hiện tượng cực đoan liên quan đến chế độ thủy văn có thể gia tăng do BĐKH 

và có tác động xấu hơn đến hệ thống sản xuất nông nghiệp và thủy sản ở các tỉnh 
NHQ. Hiểu biết đầy đủ những tác động này, và nếu được truyền thông hiệu quả, sẽ 
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góp phần giảm thiểu tính dễ bị tổn thương và nâng cao khả năng chống chịu của cộng 
đồng cư dân vùng đồng bằng và ven biển các tỉnh NHQ. 

2) Cộng đồng địa phương có nhu cầu đối với hệ thống thông tin nhiều bên tham gia, 
trong đó tích hợp công nghệ, kiến thức khoa học liên ngành và đa ngành với những 
kinh nghiệm bản địa. Việc tích hợp như vậy có thể cung cấp công cụ hữu hiệu nhằm 
tăng cường tính chống chịu của cộng đồng đối với tác động của BĐKH, tạo điều kiện 
thuận lợi cho sự phát triển bền vững địa phương bằng biện pháp mọi người cùng 
chung sức xây dựng. 

3) Các hiện tượng cực đoan liên quan đến thuỷ tai có thể tác động theo những cách khác 
nhau tới các nhóm bị tổn thương dưới các hình thức mất sinh kế, tài sản và việc làm. 
Các nhóm dễ bị tổn thương ở đây có thể được xác định trên cả mặt xã hội và phân bố 
không gian. 

4) Tác động của BĐKH có thể được phân tích rộng hơn trong mối quan hệ tương tác với 
các nhân tố kinh tế - xã hội và môi trường. Do đó những nỗ lực thích ứng với BĐKH 
cần phải được định hướng toàn diện, bao gồm cả việc đánh giá thực tiễn quản lý tài 
nguyên và hỗ trợ cho việc quản lý môi trường. 

1.2. Cơ sở đề xuất và hình thành dự án 
Dự án được đề xuất và hình thành trên cơ sở Hiệp định khung của Chương trình hợp 

tác nghiên cứu thí điểm giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Đan Mạch, trong đó qui 
định cơ quan thụ hưởng dự án phải tổ chức và thực hiện dự án theo đúng các nội dung và 
kinh phí đã được phê duyệt. Phía tài trợ (Đan Mạch) sẽ tổ chức kiểm toán độc lập khi kết 
thúc dự án. Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội, là cơ quan chủ 
trì dự án cam kết sẽ thực hiện các ràng buộc này với nhà tài trợ. 

Việc phát triển năng lực nghiên cứu cho các trường đại học, viện nghiên cứu ở Việt 
Nam là một trong những định hướng ưu tiên trong Hiệp định khung hợp tác giữa Việt 
Nam và Đan Mạch, đặc biệt trong lĩnh vực ứng phó với BĐKH. Chương trình hợp tác 
nghiên cứu thí điểm Việt Nam – Đan Mạch đã lựa chọn chủ đề “Biến đổi khí hậu, bao 
gồm ứng dụng công nghệ”. Các vấn đề nghiên cứu của dự án hoàn toàn phù hợp với chính 
sách và định hướng ưu tiên của nhà tài trợ. 

Sau khi bản đề xuất của dự án đã được đánh giá qua các vòng phản biện độc lập từ 
phía Bộ Khoa học và Công nghệ Việt Nam cũng như phía nhà tài trợ Đan Mạch, dự án đã 
được cả phía nhà tài trợ và Chính phủ Việt Nam phê duyệt cho phép thực hiện dưới sự 
giám sát của Bộ Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Đại học Quốc gia Hà Nội (Cơ quan 
Chủ quản), trường Đại học Khoa học Tự nhiên Hà Nội (Cơ quan Chủ trì) và Trung tâm 
quản lý quĩ học bổng Chương trình hỗ trợ phát triển Đan Mạch (DFC).  
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1.3. Giới hạn địa bàn và thời gian nghiên cứu 
Địa bàn nghiên cứu và thực hiện dự án là vùng ven biển phía Bắc miền Trung, gồm 

các tỉnh NHQ, trong đó 3 xã được lựa chọn để triển khai thí điểm là: xã Hưng Nhân, 
huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An; xã Yên Hồ, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh; xã Võ 
Ninh, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình, sau đây gọi tắt là vùng dự án. Thời gian 
nghiên cứu và thực hiện dự án là từ tháng 10 năm 2012 đến tháng 7 năm 2016. 

1.4. Mục tiêu của Dự án 
1.4.1. Mục tiêu tổng quát 
1) Xây dựng cách tiếp cận nhiều bên hưởng lợi tham gia vào việc giảm thiểu tính dễ bị 

tổn thương do BĐKH phục vụ phát triển ở qui mô địa phương; 
2) Nâng cao khả năng ứng phó của chính quyền và cộng đồng địa phương đối với tác 
động của BĐKH; 

3) Góp phần triển khai thực hiện các hoạt động: Đánh giá tác động của BĐKH ở Việt 
Nam, tăng cường năng lực cho các tổ chức, cơ quan và chính quyền về BĐKH và 
nâng cao nhận thức, phát triển nguồn nhân lực theo Chương trình mục tiêu Quốc gia 
về ứng phó với BĐKH ở các tỉnh NHQ. 

1.4.2. Mục tiêu cụ thể 
1) Đánh giá được tác động của BĐKH đến thuỷ tai và hệ quả của nó đến hoạt động sản 

xuất nông nghiệp và thủy sản ở các tỉnh NHQ; 
2) Xây dựng một mô hình làm việc nhóm bao gồm các nhà khoa học, các nhà hoạch định 

chính sách và cộng đồng địa phương để tích hợp các kinh nghiệm bản địa và các kiến 
thức khoa học; 

3) Thiết lập một hệ thống thông tin nhiều bên tham gia phục vụ công tác nghiên cứu khoa 
học, phục vụ quá trình ra quyết định và đáp ứng nhu cầu của cộng đồng địa phương 
trong việc giảm thiểu tính dễ bị tổn thương và hỗ trợ năng lực cho chính quyền và 
cộng đồng địa phương trong việc áp dụng công nghệ mới; 

4) Phát triển nguồn nhân lực nghiên cứu ứng dụng trong lĩnh vực thích ứng với BĐKH. 

1.5. Phương pháp nghiên cứu 
1.5.1. Phương pháp thu thập, thống kê, tổng hợp tài liệu  

Trong phạm vi dự án, các nguồn dữ liệu, tài liệu được thu thập bao gồm cả về điều 
kiện tự nhiên và kinh tế - xã hội khu vực nghiên cứu của dự án, từ cấp tỉnh đến cấp huyện 
(Hưng Nguyên, Đức Thọ, Quảng Ninh) và cấp xã (Hưng Nhân, Yên Hồ, Võ Ninh). Đó là 
số liệu quan trắc khí tượng thuỷ văn, bản đồ các loại, niên giám thống kê đến cấp huyện, 
các văn bản, tài liệu liên quan đến qui hoạch phát triển kinh tế - xã hội của các địa 
phương, v.v. Tất cả các số liệu, tài liệu sau khi thu thập được thống kê và tổng hợp để đưa 



27 
 

ra bức tranh tổng quát về điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội, cũng như những tác động 
của BĐKH lên khu vực nghiên cứu. 

Việc phân tích và tổng hợp các tài liệu, các công trình nghiên cứu trước mang lại 
một số lợi ích cơ bản: giúp tránh sự trùng lặp; kế thừa các kết quả nghiên cứu trước; biết 
được những vấn đề tồn tại của các nghiên cứu trước đó và định hướng được các nghiên 
cứu ở mức độ phát triển cao hơn. Các tài liệu này liên tục được cập nhật, bổ sung và được 
phân tích một cách chi tiết để tìm ra các nội dung phù hợp và cần thiết. 

1.5.2. Phương pháp điều tra khảo sát thực địa  
Hầu hết các hoạt động của dự án đều gắn liền với việc điều tra khảo sát thực địa. 

Việc điều tra, khảo sát thực địa nhằm bổ sung thông tin chi tiết cho các hoạt động nghiên 
cứu của dự án. Các hình thức khảo sát thực địa được thực hiện theo các chuyên đề, như 
đánh giá tổng quan, khí tượng, thuỷ văn, điều tra xã hội học, phỏng vấn sâu,...  Các đợt 
khảo sát thực địa có thể được tổ chức phối hợp giữa các nhà khoa học Đan Mạch và Việt 
Nam. Kết quả nghiên cứu, khảo sát thực tế sẽ giúp làm rõ hơn về các đặc điểm điều kiện 
tự nhiên, hiện trạng phát triển kinh tế - xã hội, các biểu hiện và tác động của BĐKH, vấn 
đề quản lý tài nguyên đất và nước thích ứng BĐKH, đồng thời sẽ được sử dụng trong quá 
trình nghiên cứu của dự án. Các đợt khảo sát chính đã được thực hiện tại ba tỉnh NHQ 
được trình bày trong bảng 1.3. 

1.5.3. Phương pháp tham vấn ý kiến chuyên gia  
Trong thiết kế và phân tích nghiên cứu, cũng như trong quá trình thu thập dữ liệu, 

những đóng góp chuyên môn của các chuyên gia từ các lĩnh vực khác nhau (tài nguyên, 
môi trường, khí tượng, thủy văn, biến đổi khí hậu, nông nghiệp, thủy sản,...) là rất quan 
trọng. Biến đổi khí hậu ảnh hưởng đến nhiều lĩnh vực, do vậy rất cần kiến thức chuyên 
sâu để đánh giá các nguồn tác động và mức độ tác động của nó. Hơn nữa, việc xây dựng 
hệ thống thông tin nhiều bên tham gia, một trong những nội dung chính của dự án cũng 
cần phải có sự đóng góp ý kiến từ các nhà khoa học am hiểu về vấn đề này. Tham vấn ý 
kiến chuyên gia có thể dưới hình thức cố vấn chuyên môn hoặc thông qua các hội thảo, 
seminar khoa học. 

1.5.4. Phương pháp bản đồ và GIS 
Việc ứng dụng các phần mềm, xây dựng các bản đồ cùng các phép phân tích không 

gian trong môi trường GIS và thể hiện kết quả nghiên cứu trên bản đồ rất hữu ích cho 
mục đích nghiên cứu ứng phó với BĐKH ở ba tỉnh NHQ.  

Bản đồ không chỉ là phương tiện phản ánh những đặc điểm không gian về các dạng 
tài nguyên, môi trường, kinh tế - xã hội, mà còn là cơ sở để mô phỏng, dự báo các vấn đề 
đó. Để thể hiện một cách khoa học và chính xác trong nghiên cứu, phương pháp bản đồ và 
GIS đòi hỏi phải sử dụng kết hợp các mô hình bản đồ, các loại bản đồ với các phần mềm 
thành lập, biên tập chuyên dụng. Dự án đã sử dụng các phần mềm chuyên dụng như 
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MapInfo, ArcGis, ArcView trong việc xây dựng bản đồ tổn thương ngập lụt trên lưu vực, 
bản đồ xâm nhập mặn, v.v. trên khu vực nghiên cứu. 

1.5.5. Phương pháp điều tra xã hội học  
Thông tin đa chiều về tác động của BĐKH và tính dễ bị tổn thương, về kế hoạch 

hành động làm giảm thiểu tính dễ bị tổn thương, đặc biệt là các cộng đồng nghèo khó ven 
biển miền Trung, nơi mà cư dân địa phương sinh sống chủ yếu dựa vào canh tác nông 
nghiệp, chăn nuôi, đánh bắt, nuôi trồng thủy hải sản,... sẽ được thu thập thông qua các 
chuyến khảo sát, điều tra bằng phiếu câu hỏi và phỏng vấn sâu đối tượng một cách trực 
tiếp. Việc xử lý thống kê bộ phiếu điều tra trong vùng dự án đã đem lại những kết quả rất 
lý thú về nhận thức của người dân đối với BĐKH, về kiến thức bản địa, v.v… Điều tra xã 
hội học được tiến hành chủ yếu tại ba xã nghiên cứu thí điểm. 

1.5.6. Phương pháp mô hình toán 
Mô hình toán là phương pháp chủ đạo trong nghiên cứu mô phỏng, dự báo và dự 

tính BĐKH, chế độ thủy văn, thuỷ lực các sông lớn trong vùng nghiên cứu. Trong dự án 
này đã sử dụng các mô hình khí hậu khu vực CCAM, RegCM, MM5, REMO (trong dự 
tính BĐKH), mô hình thuỷ văn MIKE (trong mô phỏng và dự tính xâm nhập mặn, ngập 
lụt), và một số mô hình khác. Các mô hình được kiểm chứng bằng số liệu đo đạc thực tế 
từ các trạm quan trắc khí tượng thủy văn, kết hợp với số liệu khảo sát thực địa tại vùng dự 
án, vì vậy kết quả chạy mô hình là đáng tin cậy.   

1.6. Các nội dung nghiên cứu chính của Dự án 
Các hoạt động của dự án có thể được chia thành hai nhóm: Nhóm các hoạt động 

chung có sự liên kết giữa các nội dung công việc và nhóm các hoạt động riêng biệt theo 
từng nội dung. Những hoạt động chung bao gồm tổng quan tài liệu, thu thập dữ liệu, 
nghiên cứu thực địa, hội nghị, hội thảo, seminar khoa học, đào tạo, tập huấn, truyền thông, 
trao đổi khoa học, v.v.  

Tất cả các hoạt động của dự án được thực hiện trên cơ sở phối hợp với các sở, ngành 
có liên quan thuộc các tỉnh NHQ, như Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Nông nghiệp và 
Phát triển nông thôn, Sở Ngoại vụ, Chi cục thủy lợi, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy 
văn tỉnh,… Ngoài ra, khi tiến hành điều tra khảo sát đến cấp huyện, xã và hộ gia đình dự 
án cũng đã phối hợp với chính quyền các cấp tương ứng. Những hoạt động đòi hỏi sự 
phối hợp bao gồm: 1) Thiết kế hệ thống thông tin nhiều bên tham gia; 2) Thu thập dữ liệu 
kinh tế - xã hội, các văn bản liên quan đến chính sách địa phương về BĐKH, phòng tránh 
thiên tai; 3) Điều tra hộ gia đình về sinh kế và tri thức bản địa; 4) Đo đạc, khảo sát thực 
địa,... Các hoạt động nghiên cứu của dự án được trình bày tóm tắt dưới đây. 
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1.6.1.  Điều tra, khảo sát, thu thập, tổng hợp dữ liệu (WP1) 
Những công việc chính của nội dung này là điều tra, khảo sát, thu thập dữ liệu và tài 

liệu từ tất cả những nguồn hiện có ở các tỉnh NHQ, sắp xếp, bố cục lại, kiểm định chất 
lượng và đánh giá nhu cầu thông tin, dữ liệu đối với các bên hưởng lợi. 

Đối với nhóm mô hình hóa BĐKH và đánh giá tác động, cần phải thu thập chuỗi 
thời gian các bộ số liệu khí tượng thủy văn trên toàn khu vực ba tỉnh NHQ. Số liệu bản đồ 
bao gồm bản đồ địa hình có độ phân giải đến cấp xã, các bản đồ chuyên đề, số liệu thống 
kê về tài nguyên thiên nhiên và điều kiện kinh tế - xã hội ở qui mô cấp huyện và cấp xã 
cũng đã được thu thập. 

Việc điều tra, khảo sát, thu thập dữ liệu được dựa trên cách tiếp cận nhiều bên tham 
gia và nghiên cứu thực địa tại địa phương. Việc khảo sát thực địa và điều tra hộ gia đình 
được thực hiện kết hợp với nghiên cứu tính dễ bị tổn thương. Số liệu nền về kinh tế - xã 
hội và kiến thức bản địa được thu thập thông qua điều tra phỏng vấn ở các địa phương 
trong quá trình thu thập dữ liệu. Toàn bộ dữ liệu và tài liệu thu thập đã được chuẩn hóa, 
kiểm định chất lượng, tập hợp lại và tích hợp trong hệ thống thông tin nhiều bên tham gia 
để sử dụng rộng rãi. 

1.6.2. Tích hợp kiến thức bản địa (WP2) 
Kiến thức bản địa, kiến thức truyền thống hay kiến thức địa phương thường được 

hiểu là những tri thức mà người dân và cộng đồng tích lũy được qua nhiều đời ở một môi 
trường sống cụ thể, một cách tiềm tàng bảo đảm sinh kế ổn định cho họ tại chính nơi mà 
họ sinh sống. Đó có thể bao gồm cả những công nghệ đã được thích ứng, kinh nghiệm 
thực tiễn, hệ thống tri thức và niềm tin riêng biệt về mặt văn hóa, biểu thị dấu ấn mạnh mẽ 
của địa phương trong một bối cảnh văn hóa xã hội cụ thể. Những kiến thức này được xem 
là quan trọng trong bối cảnh BĐKH vì nhiều lý do: Chúng có thể đóng góp tiềm tàng vào 
tri thức chung của nhân loại, tiềm năng của chúng chưa được ứng dụng một cách đầy đủ 
và chúng là một bộ phận của cuộc sống hàng ngày của người dân nông thôn. Có rất ít 
nghiên cứu về kiến thức bản địa trong ứng phó với thời tiết, khí hậu của người nông dân ở 
Việt Nam, đặc biệt ở NHQ. Việc nghiên cứu hệ thống hóa các kiến thức bản địa trong 
thích ứng với sự biến đổi của điều kiện tự nhiên và xã hội ở NHQ là rất hữu ích, vì cộng 
đồng địa phương ở đây đã phải đối mặt với bão, thuỷ tai và nhiều thách thức khác hàng 
thế kỷ nay. Nội dung này thực hiện việc điều tra tổng thể kết hợp với đánh giá nông thôn 
có sự tham gia của nhiều bên (PRA), phỏng vấn sâu,... Những kiến thức về tác động của 
BĐKH và thuỷ tai cũng như tính dễ bị tổn thương trong nông nghiệp, thuỷ sản và các khía 
cạnh khác của cuộc sống người dân địa phương cũng là những vấn đề quan tâm của nội 
dung này. 

Trong quá trình thực hiện, các cán bộ địa phương (huyện,xã) được mời tham gia 
trực tiếp và phối hợp trong việc thu thập các kiến thức bản địa và các cách thức phân loại, 
chuẩn hóa. 
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1.6.3. Đánh giá BĐKH và các hiện tượng khí hậu cực đoan (WP3) 
BĐKH và thuỷ tai có liên quan chặt chẽ với nhau. BĐKH có thể làm gia tăng tần 

suất và cường độ của các hiện tượng cực đoan, do đó có thể làm gia tăng thuỷ tai. Nói 
cách khác, BĐKH có thể ảnh hưởng đến thuỷ tai thông qua đó làm gia tăng tính dễ bị tổn 
thương của cộng đồng đối với hiểm họa thủy văn, đặc biệt làm suy giảm hệ sinh thái và 
biến đổi sinh kế. Hệ quả là BĐKH làm giảm khả năng đối phó với ngay cả những hiểm 
họa thủy văn hiện hữu của cộng đồng. Do đó, nội dung này nhằm cung cấp những thông 
tin chi tiết về BĐKH và các hiện tượng cực đoan trên khu vực nghiên cứu. Sản phẩm của 
nội dung này là đầu vào theo yêu cầu của các nội dung khác. 

Những vấn đề được đề cập đến trong nội dung này bao gồm: 1) Đánh giá BĐKH 
dựa trên số liệu quan trắc từ mạng lưới trạm khí tượng ở NHQ, trong đó đặc biệt chú 
trọng đến các hiện tượng thời tiết khí hậu cực đoan; 2) Dự tính BĐKH cho tương lai bằng 
phương pháp hạ qui mô động lực; 3) Đánh giá sự biến đổi của các hiện tượng khí hậu cực 
đoan có liên quan tới thuỷ tai. Để giải quyết vấn đề 2) và 3) các mô hình khí hậu khu vực 
sẽ được ứng dụng. 

1.6.4. Phân tích và đánh giá thuỷ tai (WP4)  
Từ khảo sát thực địa trong quá trình xây dựng dự án và phân tích sơ bộ điều kiện tự 

nhiên trên vùng nghiên cứu có thể nhận thấy những hiện tượng thiên tai thường xuyên gây 
nên thiệt hại trầm trọng cho cộng đồng địa phương chủ yếu liên quan đến thủy văn, trong 
đó đáng chú ý là lũ lụt về mùa mưa, hạn hán và xâm nhập mặn về mùa khô. 

Do đó, nội dung này nhằm cung cấp thông tin chi tiết về thuỷ tai ở qui mô địa 
phương cho cộng đồng cư dân và chính quyền trên các vùng dễ bị tổn thương ở NHQ 
cũng như cho các nội dung khác. Nội dung này giải quyết các vấn đề: 1) Phát triển mô 
hình thủy văn cho các lưu vực nhỏ và mô hình thủy lực cho mạng lưới sông (mô hình một 
chiều) và mô hình lũ đồng bằng (mô hình hai chiều) để đánh giá hiểm họa lũ lụt trên vùng 
nghiên cứu với độ phân giải cao, chú trọng đến các vùng thí điểm; 2) Xây dựng các bản 
đồ ngập lụt (mực nước, độ sâu, vận tốc cực trị, thời gian kéo dài,…) cho vùng nghiên cứu 
với các tỷ lệ khác nhau từ cấp tỉnh đến cấp xã; 3) Phát triển mô hình tính toán cân bằng 
nước theo các kịch bản BĐKH và kịch bản phát triển kinh tế - xã hội; 4) Phát triển các mô 
hình bình lưu/khuếch tán cho mạng lưới sông vùng hạ du để mô phỏng hiện trạng xâm 
nhập mặn theo các kịch bản BĐKH và nước biển dâng; 5) Phân tích và chuẩn hóa các kết 
quả về định dạng GIS; 6) Tiến hành khảo sát bổ sung với sự tham gia đánh giá của nhiều 
bên và thẩm định kết quả cuối cùng. 

1.6.5. Đánh giá tác động và tính dễ bị tổn thương (WP5) 
Trong nội dung này việc đánh giá tính dễ bị tổn thương được thực hiện trong mối 

quan hệ với tác động của thuỷ tai do BĐKH đến nông nghiệp và thủy sản. 
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Đánh giá tác động chủ yếu căn cứ vào việc phân tích xã hội dựa trên các khung lý 
thuyết sẵn có về tác động xã hội và đói nghèo, các công cụ phân tích chính sách và thể 
chế. Việc đánh giá được dựa vào các bộ số liệu thứ cấp từ các tỉnh kết hợp với số liệu gốc 
thu thập được từ điều tra hộ gia đình và các phỏng vấn định tính. Số mẫu điều tra chiếm 
khoảng 10-15% số hộ gia đình cho mỗi xã (khoảng 100-150 hộ được điều tra trong một 
xã). Tổng cộng đã có khoảng 500 phiếu phỏng vấn được thực hiện trong đợt điều tra đồng 
bộ trên cả ba tỉnh NHQ. Ngoài ra còn có một số phỏng vấn sâu từ các đợt thực địa bổ 
sung hàng năm. Các cuộc phỏng vấn định tính với các cá nhân, các nhóm tiêu điểm với kỹ 
thuật tiếp cận nhiều thành phần tham gia khác nhau đã được sử dụng để mô tả chi tiết hơn 
về kinh nghiệm ứng phó và tính dễ bị tổn thương trong mối quan hệ với lũ lụt và hạn hán. 

Nội dung này xoay quanh các hoạt động sau: 1) Đánh giá tác động của thuỷ tai do 
BĐKH: (i) về phương diện kinh tế, xem xét qua hệ thống sản xuất nông nghiệp và thủy 
sản ở các vùng nghiên cứu; (ii) về phương diện xã hội, đánh giá qua các nhóm bị tổn 
thương khác nhau; và (iii) về không gian, đánh giá qua các cấp tỉnh/huyện/xã. 2) Phân 
tích khả năng đối phó của các nhóm xã hội, cộng đồng và chính quyền địa phương đối với 
thuỷ tai. 3) Chuyển tải các thông tin trên về định dạng của PIS và đưa vào PIS để tinh 
chỉnh việc đánh giá tác động. 

1.6.6. Xây dựng hệ thống thông tin nhiều bên tham gia dựa trên GIS (WP6) 
Hệ thống thông tin nhiều bên tham gia (PIS) được xây dựng dựa trên nền web với 

công cụ tương tác GIS. PIS có ba chức năng: (i) lưu trữ các loại dữ liệu khác nhau; (ii) 
giúp các nhà khoa học truy cập, phân tích dữ liệu và (iii) truyền tải thông tin đến cộng 
đồng người sử dụng. 

Do khối lượng dữ liệu thu thập được từ dự án rất lớn nên ngoài một số bộ phận được 
cung cấp qua máy chủ truyền nhận dữ liệu (ftp server), phần lớn dữ liệu được lưu trữ trên 
hệ thống kho dữ liệu của dự án. Người dùng có thể gửi yêu cầu để nhận các bộ dữ liệu 
này, bao gồm các file số liệu định dạng chuẩn NetCDF, GRIB, dạng ảnh, phim, bản vẽ, 
ảnh vệ tinh, văn bản, sản phẩm dự báo các loại. Ngoài ra, hầu hết các dạng dữ liệu văn 
bản, hoặc hình ảnh liên quan đến các sản phẩm đầu ra của các nội dung đều được cung 
cấp qua website tiếng Anh (http://danida.vnu.edu.vn/cpis/en/) hoặc tiếng Việt 
(http://danida.vnu.edu.vn/cpis/vn/) và PIS (http://danida.vnu.edu.vn:8083/). 

Các nhà khoa học và người dùng có cam kết có thể truy cập trực tiếp đến các nguồn 
dữ liệu của dự án thông qua ftp server của PIS khi sử dụng tài khoản được cung cấp. 

Đối với đông đảo cộng đồng người sử dụng, hệ thống cho phép truy cập cơ sở tri 
thức bằng trình duyệt web (trên PC hoặc điện thoại di động) qua Internet đến các website 
kể trên. PIS được thiết kế để có thể truy cập đến công cụ tương tác GIS 
(http://danida.vnu.edu.vn:8083/cong-cu-tuong-tac/cong-cu) theo các mức ưu tiên khác 
nhau cho các nhà khoa học, các nhà quản lý và cộng đồng địa phương. 
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1.6.7. Các hoạt động khác 

• Đào tạo và trao đổi khoa học 
Trong quá trình thực hiện, dự án đã góp phần đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao 

bao gồm đào tạo Thạc sĩ, Tiến sĩ, hỗ trợ các cán bộ tham gia dự án đi trao đổi, hợp tác 
nước ngoài thông qua các chuyến đi công tác, hội nghị hội thảo quốc tế. Việc tổ chức các 
seminar khoa học giữa các nhóm chuyên gia Việt Nam và Đan Mạch cũng được thực hiện 
thường xuyên mỗi khi các chuyên gia Đan Mạch sang Việt Nam thực hiện các chuyến 
thực địa. 
• Tăng cường trang thiết bị 

Nhằm phục vụ hoạt động nghiên cứu của dự án, lưu trữ số liệu, tài liệu và chia sẻ dữ 
liệu giữa các nhà khoa học, chính quyền và cộng đồng địa phương, dự án đã trang bị một 
hệ thống máy chủ có kết nối Internet qua đó tất cả các thành viên tham gia dự án và cư 
dân địa phương có thể truy cập để thu nhận và cập nhật các số liệu, tài liệu cần thiết. Dự 
án cũng đã trang bị cho cộng đồng địa phương các hệ thống máy tính có kết nối Internet 
để họ có thể khai thác thông tin từ máy chủ như những người dùng đầu cuối. Một số trang 
thiết bị khác cũng đã được mua sắm nhằm phục vụ công tác điều tra, khảo sát thực địa. 
• Truyền thông 

Công tác truyền thông cũng là một trong những hoạt động chính của dự án. Hoạt 
động truyền thông nhằm thúc đẩy sự hợp tác giữa các nhà khoa học Việt Nam và Đan 
Mạch trong lĩnh vực BĐKH thông qua việc xuất bản các ấn phẩm khoa học, hội nghị 
khoa học quốc tế, seminar khoa học,...  

Dự án đã xây dựng một website, trên đó đăng tải và cập nhật thường xuyên các 
thông tin, hoạt động của dự án, sản phẩm của dự án và những thông tin hữu ích khác liên 
quan đến dự án. Nhờ có website, các thành viên tham gia dự án và cộng đồng người dùng 
ở NHQ nói riêng, các đọc giả từ nhiều nơi trên thế giới nói chung đã biết đến dự án và 
những hoạt động của dự án. 

Các hội thảo, seminar khoa học, trao đổi thông tin giữa các thành viên, các nhóm 
thực hiện dự án, lãnh đạo chính quyền địa phương, cũng như cộng đồng cư dân là những 
hoạt động thường xuyên trong quá trình thực hiện dự án. Thông qua các hoạt động này, 
các bên tham gia cùng xây dựng hệ thống PIS hướng tới các đối tượng người dùng ở các 
góc độ khác nhau. 

Nội dung truyền thông của dự án còn bao gồm cả các hoạt động xuất bản phẩm. Dự 
án khuyến khích, cổ vũ và hỗ trợ tất cả các thành viên đăng tải các bài báo khoa học trên 
các tạp chí có phản biện độc lập về các nội dung nghiên cứu của dự án, nhất là các bài 
đồng tác giả giữa các nhà khoa học Việt Nam và Đan Mạch. Việc tham dự và trình bày 
các báo cáo tại các hội nghị, hội thảo khoa học quốc tế liên quan đến dự án cũng được 
khuyến khích. 
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1.7. Tổ chức quản lý thực hiện Dự án 
Dự án được triển khai trên địa bàn ba tỉnh NHQ, tập trung thí điểm tại ba xã: Hưng 

Nhân (Nghệ An), Yên Hồ (Hà Tĩnh) và Võ Ninh (Quảng Bình), được tổ chức thực hiện 
dựa trên các nguyên tắc quản lý sau: 
• Mô hình tổ chức quản lý được thực hiện theo qui định của Hiệp định khung đã ký kết 

giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Đan Mạch về chương trình nghiên cứu thí 
điểm. 

• Việc triển khai nghiên cứu sẽ thực hiện theo sự thỏa thuận giữa đối tác Việt Nam và 
Đan Mạch. 

• Các nội dung công việc sẽ được thực hiện theo Hợp đồng giữa Chủ nhiệm dự án với 
các thành viên tham gia trên cơ sở đồng ý của Cơ quan chủ trì dự án. 

• Ban quản lý dự án được thành lập, tổ chức và thực hiện theo thông tư 03/2007/TT- 
BKH ban hành ngày 12/03/2007 về cơ cấu tổ chức, chức năng và nhiệm vụ của Ban 
quản lý dự án ODA. 

• Chủ nhiệm dự án chịu trách nhiệm với Cơ quan chủ trì dự án điều hành mọi hoạt động 
của dự án thông qua Ban quản lý dự án. 

1.8. Các sản phẩm khoa học - công nghệ của Dự án 
Theo đề cương đã được phê duyệt, những sản phẩm, kết quả dự kiến của dự án gồm: 

1) Thiết lập được một mô hình làm việc nhóm theo cơ chế các bên hưởng lợi cùng tham 
gia xây dựng một hệ thống thông tin bao gồm các nhà khoa học, lãnh đạo chính quyền 
và cộng đồng cư dân địa phương nhằm phục vụ nhu cầu sử dụng của tất cả các bên 
tham gia. 

2) Xây dựng được một hệ thống thông tin nhiều bên tham gia (PIS) trong đó tích hợp tất 
cả các kiến thức khoa học và kiến thức bản địa cũng như các công cụ khai thác nhằm 
giảm thiểu tính dễ bị tổn thương và tăng cường sức chống chịu cho cộng đồng địa 
phương nơi triển khai dự án. 

3) Đào tạo nguồn nhân lực cho đơn vị thực hiện dự án cũng như cho cộng đồng địa 
phương trong lĩnh vực biến đổi khí hậu, thuỷ tai và tác động của chúng. 

4) Thúc đẩy và tăng cường đăng tải các xuất bản phẩm khoa học, bao gồm các bài báo 
khoa học, báo cáo tại các hội nghị, hội thảo quốc tế,... 

5) Củng cố và tăng cường mối quan hệ hợp tác giữa các nhà khoa học từ nhiều lĩnh vực 
khác nhau cũng như giữa các nhà khoa học và các cơ quan của Việt Nam và Đan 
Mạch. 

Sau hơn 3 năm (10/2012- 7/2016) thực hiện, về cơ bản những kết quả và sản phẩm 
đạt được của dự án đã đáp ứng yêu cầu đặt ra, trong đó có những sản phẩm vượt mức kỳ 
vọng. Cụ thể như sau: 
1) Về mô hình làm việc nhóm: 
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Trong quá trình thực hiện dự án, một mạng lưới gồm các nhà khoa học, chính quyền 
địa phương và cộng đồng đã được thiết lập và hoạt động hiệu quả. Các nhà khoa học tham 
gia dự án, thông qua Ban Quản lý dự án, đã có mối liên hệ chặt chẽ, thường xuyên với 
lãnh đạo chính quyền địa phương các cấp và với cộng đồng cư dân nơi triển khai dự án. 
Lãnh đạo và cộng đồng địa phương đã hết sức hỗ trợ, giúp đỡ, cung cấp thông tin cho dự 
án. Ngược lại, các nhà khoa học, trong quá trình thực hiện các chuyến thực địa, đã có 
những trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm, kiến thức, nâng cao nhận thức cho họ thông qua các 
cuộc hội nghị, hội thảo, tập huấn hoặc tiếp xúc trực tiếp. Các nhà khoa học Đan Mạch 
cũng đã tham gia vào quá trình trên trong các đợt công tác đến các địa điểm triển khai dự 
án. Ngoài ra, đội ngũ các nhà khoa học tham gia dự án là những chuyên gia từ các chuyên 
ngành khác nhau, như khí tượng khí hậu, thuỷ văn, địa lý, công nghệ thông tin, các nhà xã 
hội học, kinh tế học. Sự đa dạng đó đã tạo nên một nhóm làm việc liên ngành và đa 
ngành. Nói tóm lại, một cơ chế làm việc phối hợp đa ngành, đa lĩnh vực, nhiều đối tượng 
khác nhau đã được thiết lập tạo nên một mô hình làm việc nhịp nhàng, hiệu quả, chia sẻ 
kiến thức và kinh nghiệm cho nhau, nhằm hướng tới việc xây dựng một PIS hữu hiệu. 
2) Về hệ thống thông tin nhiều bên tham gia (PIS): 

Trên cơ sở những kết quả thu nhận được từ các nhóm làm việc, một hệ thống dữ 
liệu, số liệu, tài liệu rất lớn được tích hợp nhờ hệ thống PIS. PIS được thiết kế và xây 
dựng dựa trên web với các chức năng khác nhau nhằm cung cấp thông tin về BĐKH, thuỷ 
tai, tác động của chúng và những kiến thức bản địa. PIS cũng bao hàm một bộ công cụ 
cho phép tương tác trực tuyến với người sử dụng như là một phương tiện tính toán, xử lý 
giúp người sử dụng nhận được những thông tin hữu ích theo yêu cầu. Thông tin dự báo 
thời tiết cũng được tích hợp vào PIS như là một nguồn tham khảo thường xuyên cho 
người sử dụng. Chi tiết về PIS sẽ được trình bày trong chương 7.  
3) Về đào tạo nguồn nhân lực: 

Thông qua dự án đã có 04 học viên cao học và 04 nghiên cứu sinh (NCS) tham gia 
vào các hoạt động của dự án và nhận được sự hỗ trợ từ dự án cả về tài liệu, số liệu và kinh 
phí (bảng 1.1). Ba trong số bốn NCS đã được gửi đi thực tập ở Nhật Bản và Cộng hoà 
Liên bang Đức. Trong số các học viên cao học và NCS tham gia dự án, 04 người đã bảo 
vệ thành công luận văn Thạc sĩ, 01 người bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ.  

Dự án đã tạo điều kiện cho hơn 10 lượt cán bộ tham gia dự án đi dự và trình bày báo 
cáo khoa học tại các hội nghị, hội thảo quốc tế. Dự án đã tổ chức tập huấn cho các cán bộ 
và cộng đồng địa phương về phương thức khai thác, sử dụng hệ thống thông tin PIS. 
Thông qua các đợt khảo sát, nghiên cứu thực địa, các cán bộ nghiên cứu và cộng đồng địa 
phương có những trao đổi kiến thức khoa học, kinh nghiệm bản địa với nhau, qua đó các 
nhà nghiên cứu, chính quyền địa phương được nâng cao kỹ năng thực tiễn trong việc tích 
hợp kiến thức bản địa và kiến thức khoa học. Các cán bộ địa phương và cộng đồng cư dân 
được bồi dưỡng kiến thức về đánh giá tác động của BĐKH, được nâng cao nhận thức, 
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tăng cường sức chống chịu trước tác động của các hiện tượng thuỷ tai thông qua quá trình 
cùng thiết lập hệ thống PIS cũng như tham gia các đợt tập huấn về hệ thống PIS.  

Bảng 1.1: Kết quả đào tạo Tiến sĩ, Thạc sĩ 

TT Họ và tên Bậc đào tạo Tiến độ Ghi chú 
1 Ngô Thị Thanh Hương Tiến sỹ Đang thực hiện  
2 Nguyễn Đức Hạnh Tiến sỹ Đang thực hiện  
3 Ngô Chí Tuấn Tiến sỹ Đang thực hiện  
4 Lê Như Quân Tiến sỹ Đã bảo vệ luận án Đang chờ cấp bằng 
5 Lê Hà Phương Thạc sỹ Đã bảo vệ luận văn Đã được cấp bằng 
6 Nguyễn Xuân Hậu Thạc sỹ Đã bảo vệ luận văn Đã được cấp bằng 
7 Lê Văn Hoàn Thạc sỹ Đã bảo vệ luận văn Đã được cấp bằng 
8 Nguyễn Kim Ngọc Anh Thạc sỹ Đã bảo vệ luận văn Đã được cấp bằng 

4) Về các xuất bản phẩm: 
Một trong những nhóm sản phẩm được dự án chú trọng là các công trình khoa học 

mang tầm quốc tế, qua đó góp phần nâng cao vị thế của nền khoa học Việt Nam. Các cán 
bộ tham gia dự án đã công bố được 20 công trình trên các tạp chí quốc tế và các kỷ yếu 
hội nghị, hội thảo quốc tế có nội dung liên quan đến dự án (bảng 1.2), trong đó: 
• 10 bài báo đăng trên các tạp chí quốc tế thuộc hệ thống ISI/Scopus 
• 10 bài đăng trong các kỷ yếu hội nghị, hội thảo khoa học quốc tế tại Myanmar, 

Philippin, Campuchia và Việt Nam. 
• 02 bài là đồng tác giả Việt Nam - Đan Mạch đăng trong tạp chí “Journal of 

Geography, Environment and Earth Sciences International”.  
Hiện tại đã gửi đăng một số bài báo khác và đang trong quá trình phản biện độc lập. 

Có thể nói, ấn phẩm khoa học là sản phẩm nổi bật nhất của dự án. 

Bảng 1.2 Danh mục các công trình công bố của dự án 

TT Tên tác giả, tên công trình, tên tạp chí, số tạp chí Loại ấn phẩm 

1 
Ole Bruun and Olivier Rubin, 2015: Introduction: The Social 
Dimensions of Disasters. Asian Journal of Social Science, Volume 
43, Issue 6, pp. 671-683 

Bài báo ISI 

2 

Ole Bruun and Mette Fog Olwig, 2015: Is Local Community the 
Answer? The Role of “Local Knowledge” and “Community” for 
Disaster Prevention and Climate Adaptation in Central 
Vietnam. Asian Journal of Social Science, Volume 43, Issue 6, pp. 
811-836 

Bài báo ISI 

3 
Casse Thorkil, Anders Milhøj, Thao Phuong Nguyen, 2015: 
Vulnerability in north-central Vietnam: do natural hazards matter 
for everybody? Nat Hazards (2015) 79:2145–2162 

Bài báo ISI 
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TT Tên tác giả, tên công trình, tên tạp chí, số tạp chí Loại ấn phẩm 

4 

Mogens Buch-Hansen, Luu Bich Ngoc, Man Quang Huy and Tran 
Ngoc Anh, 2015: The Complexities of Water Disaster Adaptation 
Evidence from Quang Binh Province, Vietnam. Asian Journal of 
Social Science, Volume 43, Issue 6, pages 713 – 737 

Bài báo ISI 

5 

Tan Phan-Van, Long Trinh-Tuan, Hai Bui-Hoang, Chanh 
Kieu, 2015: Seasonal forecasting of tropical cyclone activity in the 
coastal region of Vietnam using RegCM4.2. Climate Research, Vol. 
62: 115-129 

Bài báo ISI 

6 
Rubin, O, 2014: Social vulnerability to climate-induced natural 
disasters: Cross-provincial evidence from Vietnam. Asia Pacific 
Viewpoint, Vol. 55, Issue 1, pp. 67-80 

Bài báo ISI 

7 

Tan Phan Van, Hiep Van Nguyen, Long Trinh Tuan, Trung Nguyen 
Quang, Thanh Ngo-Duc, Patrick Laux, and Thanh Nguyen 
Xuan, 2014: Seasonal Prediction of Surface Air Temperature across 
Vietnam Using the Regional Climate Model Version 4.2 
(RegCM4.2). Advances in Meteorology. Volume 2014, Article ID 
245104, 13 pages. 

Bài báo ISI 

8 
Ngo-Duc, T. , C. Kieu, M. Thatcher, D. Nguyen-Le, and T. Phan-
Van, 2014: Climate projections for Vietnam based on regional 
climate models. Climate Research, Vol. 60:199-213 

Bài báo ISI 

9 

Vu-Thanh H., T. Ngo-Duc, and T. Phan-Van, 2013: Evolution of 
meteorological drought characteristics in Vietnam during the 1961-
2007 period. Theoretical and Applied Climatology, Volume 
118, Issue 3, p367-375 

Bài báo ISI 

10 

Thao Phuong Nguyen, Thanh Thi Ha Nguyen and Huy Quang Man, 
2016: Assessing Adaptive Capacity to Flood in the Downstream 
Communities of the Lam River. Journal of Geography, 
Environment and Earth Science International, Vol. 5 (3), pp.1-13 

Bài báo quốc 
tế 

11 

Luu Bich Ngoc, Bui Thi Hanh, 2015: Indigenous Knowledge – A 
Human Capital for Response to Climate Change in Agriculture at 
North Central region, Vietnam. 2st International Conference on 
Social-Economic Issues in Development Venue: Grand Convention 
Hall (Level 2, Building 10), NEU, Vietnam May 25-26, 2015 

Kỷ yếu hội 
nghị khoa học 

quốc tế 

12 

Huy Man Quang, Thanh Bui Quang, 2014: Developing GIS 
Decision Support to Stakeholders on Agricultural Land Use 
Planning in Ha Tinh Province, Vietnam. Proceeding of the 35th 
Asian Conference on Remote Sensing, Nay Pyi Taw, Myanmar 27- 
31, October 2014  

Kỷ yếu hội 
nghị khoa học 

quốc tế 

13 Bui Quang Thanh, Nguyen Quoc Huy, Nguyen Trung Kien, Pham Kỷ yếu hội 



37 
 

TT Tên tác giả, tên công trình, tên tạp chí, số tạp chí Loại ấn phẩm 
Van Cu, Pham Minh Hai, 2014: Web-based Participatory 
Information System for Vulnerability Mapping in Central Provinces 
of Vietnam. The GIS-IDEAS Conference on "Geoinformatics 
Education and Capacity Building for Urban Management and 
Smart Cities", December 6 - 9, 2014, Danang City, Vietnam 

nghị khoa học 
quốc tế 

14 

Nguyen Phuong Thao, Nguyen Thi Ha Thanh, Man Quang 
Huy, 2014: Adaptive capacity to flood of communities in North 
Central Vietnam. Case studies in Yen Ho commune, Duc Tho 
district, Ha Tinh province and Hung Nhan commune, Hung Nguyen 
district, Nghe An province. Proceeding of SEAGA2014 (Southeast 
Asian Geography Association), Geography that matters: unraveling 
the destiny, environment, society and people in Asia, co-organised 
by Royal University of Phnom Penh and Southeast Asian 
Geography Association, held in Cambodia, 25-28th November, 
2014, pp.48-49 

Kỷ yếu hội 
nghị khoa học 

quốc tế 

15 

Nguyen Duc Hanh, Tran Ngoc Anh, Shinichiro Onda, Luong 
Phuong Hau and Nguyen Kien Dung, 2014: Three-dimensional 
numerical simulation and analysis of flows around a series of 
reverse circulation structures in a channel bend. Proceedings of the 
19th IAHR-APD Congress, 21-24 September 2014, Hanoi, Vietnam. 
ISBN: 978604821338-1. 

Kỷ yếu hội 
nghị khoa học 

quốc tế 

16 

Hang Vu-Thanh, Thanh Ngo-Duc, and Tan Phan-Van, 2013: An 
analysis of meteorological drought features in Vietnam during the 
1961-2007 period. The 3rd International MAHASRI/HyARC 
workshop on Asian Monsoon and Water Cycle, August 28-30, 2013, 
DaNang, Vietnam. P 117-124. 

Kỷ yếu hội 
nghị khoa học 

quốc tế 

17 

Thanh Ngo-Duc, Huong Ngo-Thi-Thanh, Hue Nguyen-Thanh, 
Trung Nguyen-Quang,2013: Summer Monsoon Onset over 
Vietnam for the Period of 1961-2000 using 
RegCM4.2. Proceeding: The second International Workshop on 
Climatic Changes and Their Effects on Agriculture in Asian 
Monsoon Region, 4-6 March, 2013, The Forest Lodge, Camp John 
Hay, Baguio City, Philippines 

Kỷ yếu hội 
nghị khoa học 

quốc tế 

18 

Huong Ngo-Thi-Thanh, Hue Nguyen-Thi-Thanh, Hang Vu-Thanh, 
Thanh Ngo-Duc,2013: A study on rainy season onset dates over 
Vietnam for the period 1951-2007 using the APHRODITE 
data. The 3rd International MAHASRI/HyARC workshop on Asian 
Monsoon and Water Cycle, August 28-30, 2013, DaNang, Vietnam. 
P 201-208 

Kỷ yếu hội 
nghị khoa học 

quốc tế 
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TT Tên tác giả, tên công trình, tên tạp chí, số tạp chí Loại ấn phẩm 

19 

Quan Le-Nhu, Tan Phan-Van, Trung Nguyen-Quang, Thanh Ngo-
Duc, 2013: Trends in extreme rainfall events over Vietnam: 
Historical data and model verification. The 3rd International 
MAHASRI/HyARC workshop on Asian Monsoon and Water Cycle, 
August 28-30, 2013, DaNang, Vietnam. P 209-216 

Kỷ yếu hội 
nghị khoa học 

quốc tế 

20 

Tran Ngoc Anh, Shinichiro Onda, Nguyen Duc Hanh and Nguyen 
Thanh Son, 2013: 3D Simulation of Flows Around Hydraulic 
Structures. The 14th Asian Congress of Fluid Mechanics - 14ACFM 
October 15 - 19, 2013; Hanoi and Halong, Vietnam 

Kỷ yếu hội 
nghị khoa học 

quốc tế 

5) Về tăng cường mối quan hệ hợp tác: 
Việc củng cố và tăng cường các mối quan hệ hợp tác và cộng tác giữa các nhà khoa 

học thuộc các lĩnh vực khoa học tự nhiên và khoa học xã hội, giữa các cơ quan nghiên 
cứu Việt Nam và Đan Mạch là một trong những mục tiêu quan trọng của dự án. Do tính 
chất liên ngành và xuyên ngành của vấn đề nghiên cứu, các nhà khoa học Việt Nam và 
Đan Mạch tham gia dự án có chuyên ngành rất khác nhau. Bởi vậy quá trình hoạt động 
nghiên cứu trong phạm vi dự án đã tạo ra môi trường làm việc thuận lợi, trong đó các nhà 
khoa học có cơ hội chia sẻ kiến thức kinh nghiệm cho nhau, cùng nâng cao kiến thức của 
mình về các lĩnh vực khác, qua đó hình thành một cộng đồng thống nhất có thể hợp tác 
lâu dài. Những hoạt động có tính phối hợp quốc tế, liên ngành và đa ngành được thể hiện 
qua các hoạt động cụ thể của dự án là: 
• Các chuyến khảo sát thực địa với sự phối hợp giữa các nhà nghiên cứu Đan Mạch 

và Việt Nam (bảng 1.3) 
• Các buổi seminar khoa học, thảo luận nhóm giữa các nhà khoa học với cộng đồng 
địa phương, giữa các nhà khoa học Việt Nam và Đan Mạch, trong đó đáng chú ý là 
các hội thảo quốc tế do các nhà khoa học Việt Nam và Đan Mạch phối hợp tổ chức 
với sự tham gia đông đảo của các cấp lãnh đạo và cộng đồng cư dân ba tỉnh NHQ 
diễn ra tại Thành phố Hà Tĩnh vào ngày 08 tháng 12 năm 2014 và tại Thành phố 
Vinh vào các ngày 18-19 tháng 12 năm 2015. 

• Các bài báo quốc tế đồng tác giả giữa các nhà khoa học tham gia dự án, trong đó có 
những bài đồng tác giả giữa Việt Nam và Đan Mạch. 

Bảng 1.3: Các đợt thực địa trong Dự án 

TT Thời gian Nội dung Thành phần tham gia 

1 12/2012 Khảo sát tổng quan lựa chọn địa điểm 
nghiên cứu  

Các nhà khoa học Việt Nam 
và các chuyên gia Đan Mạch 

2 2/2013 Thực địa bổ sung về việc chọn địa 
điểm thí điểm, đồng thời tìm kiếm, lựa Các nhà khoa học Việt Nam 
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TT Thời gian Nội dung Thành phần tham gia 
chọn đơn vị, cá nhân làm đầu mối tại 
các địa phương 

3 5/2013 
Khảo sát thực địa về tình hình thuỷ tai 
và tác động của thuỷ tai; điều tra xã 
hội học  

Các nhà khoa học Việt Nam 

4 9/2013 Điều tra xã hội học, phỏng vấn sâu  Các nhà khoa học Việt Nam 

5 11/2013 Điều tra xã hội học, phỏng vấn sâu  Các nhà khoa học Việt Nam 
và các chuyên gia Đan Mạch  

6 3/2014 và 
5/2014 

Khảo sát thực địa và điều tra xã hội 
học bổ sung  

Các nhà khoa học Việt Nam 
và các chuyên gia Đan Mạch  

7 10/2014 Điều tra xã hội học bổ sung  Các nhà khoa học Việt Nam 
và các chuyên gia Đan Mạch 

8 1/2015 Khảo sát thực địa về PIS  Các chuyên gia Đan Mạch 

9 4/2015 
Khảo sát thực địa và điều tra xã hội 
học về tác động của BĐKH và tính dễ 
bị tổn thương 

Các nhà khoa học Việt Nam 
và các chuyên gia Đan Mạch  

10 7/2015 
Khảo sát thực địa và điều tra xã hội 
học bổ sung về tác động của BĐKH 
và tính dễ bị tổn thương 

Các nhà khoa học Việt Nam 
và các chuyên gia Đan Mạch 

 

  



40 
 

CHƯƠNG 2. KHÁI QUÁT ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN, KINH TẾ - XÃ HỘI 
VÙNG DỰ ÁN 

Vùng nghiên cứu dự án gồm ba tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh và Quảng Bình, là những 
tỉnh ven biển Bắc Trung bộ, có đặc điểm chung về khí hậu là nằm trong vùng nhiệt đới 
gió mùa châu Á, có mùa đông lạnh. Do yếu tố địa hình chi phối, phía Đông của vùng giáp 
biển với dải đồng bằng hẹp, phía Tây có dải núi Trường Sơn chắn gió nên thường xuyên 
đối mặt với hiện tượng gió phơn khô nóng vào mùa hè, bão và áp thấp nhiệt đới vào mùa 
mưa. Mặc dù giữa các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh và Quảng Bình có những nét tương đồng 
nhất định về điều kiện tự nhiên nói chung, đặc điểm khí tượng thủy văn nói riêng, mỗi nơi 
vẫn có những nét đặc thù riêng được qui định bởi vị trí địa lý và địa hình. Trong chương 
này sẽ trình bày sơ lược một số đặc điểm chế độ khí hậu, thuỷ văn ba tỉnh và chú trọng 
hơn đến điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội các xã được chọn làm địa điểm nghiên cứu thí 
điểm của dự án. 

2.1. Đặc điểm khí hậu thủy văn vùng dự án 
2.1.1. Đặc điểm khí hậu 

Theo phân vùng khí hậu Việt Nam của Nguyễn Đức Ngữ và Nguyễn Trọng Hiệu 
(2013), Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình là các tỉnh nằm giữa vùng khí hậu Bắc Trung Bộ, 
phía bắc có Thanh Hoá và phía nam có Thừa Thiên - Huế. Ba tỉnh có sự đồng nhất tương 
đối về chế độ nhiệt, bức xạ nhưng tương đối khác nhau về chế độ mưa, ẩm. Nằm chủ yếu 
về phía đông của dãy Trường Sơn có hướng gần như trực giao với hướng gió thịnh hành 
nên đặc điểm chung của khí hậu ba tỉnh NHQ là mùa đông lạnh, ẩm còn mùa hè khô, 
nóng. Mùa mưa về cơ bản trùng với mùa hè và hơi dịch về đầu mùa đông ở các vùng phía 
nam.  

Bảng 2.1 dẫn ra một số đặc trưng cơ bản của nhiệt độ và lượng mưa lấy trung bình 
trên tất cả các trạm quan trắc của từng tỉnh từ số liệu của dự án. Có thể nhận thấy rằng, 
nhiệt độ trung bình năm của ba tỉnh không khác nhau nhiều, dao động từ 23.7oC ở Nghệ 
An đến 24.4oC ở Quảng Bình. Các tháng chính đông (12, 1, 2) nhiệt độ trung bình giảm 
xuống dưới 20oC trong khi nhiệt độ các tháng chính hè (6, 7, 8) đạt xấp xỉ 30 oC. Tháng 
lạnh nhất trong năm là tháng 1, còn tháng nóng nhất là tháng 7. Càng vào phía nam nhiệt 
độ trung bình càng tăng. Nhiệt độ cực đại trung bình cũng khá cao và phù hợp với nhiệt 
độ trung bình, với các tháng nóng nhất đều trên 34 oC, tháng lạnh nhất khoảng 21 oC. Cả 
ba tỉnh đều có 5 tháng (11, 12, 1, 2, 3) mà nhiệt độ cực tiểu trung bình dưới 20 oC, với 
tháng lạnh nhất có thể xuống đến 15 oC (Nghệ An).  

Về mùa đông, gió mùa đông bắc làm giảm nhiệt độ trên cả vùng một cách đáng kể. 
Các vùng núi phía bắc Nghệ An có những năm đã quan trắc được nhiệt độ xuống dưới 0 

oC (Quỳ Châu: -0.5 oC; Quỳ Hợp: -0.3 oC). Nhiệt độ thấp nhất ở Hà Tĩnh cũng đã quan 
trắc được 0.7 oC (Hương Sơn). Do ảnh hưởng của dãy Hoành Sơn - Đèo Ngang nên nhiệt 
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độ mùa đông ở Quảng Bình cao hơn một cách đáng kể so với Nghệ An và Hà Tĩnh, với 
giá trị thấp nhất quan trắc được là 2.4 oC (Ba Đồn). Số ngày rét đậm (nhiệt độ trung bình 
ngày dưới 15 oC), rét hại (nhiệt độ trung bình ngày dưới 13 oC) cũng giảm dần từ Nghệ An 
(khoảng 20 ngày rét đậm, 7 ngày rét hại trong năm) đến Quảng Bình (khoảng 12 ngày rét 
đậm, 3 ngày rét hại trong năm) và xuất hiện nhiều nhất vào các tháng chính đông (tháng 
12-2). Về mùa hè, do ảnh hưởng của gió tây khô nóng hay còn gọi là hiệu ứng phơn, 
NHQ phải chịu nhiều đợt nắng nóng kéo dài. Nhiệt độ cao nhất đã quan trắc được ở Nghệ 
An là 43 oC (Tây Hiếu), ở Hà Tĩnh là 42 oC (Hương Khê), còn ở Quảng Bình là 41.6 oC 
(Tuyên Hoá). Số ngày nắng nóng (nhiệt độ cực đại ngày trên 35 oC) hơi tăng dần từ Nghệ 
An (48 ngày/năm) đến Quảng Bình (51 ngày/năm), nhưng số ngày nắng nóng mạnh (nhiệt 
độ cực đại ngày trên 37 oC) không khác nhau (bảng 2.1). Trong năm số ngày nắng nóng 
xuất hiện nhiều nhất vào các tháng chính hè (khoảng cuối tháng 5 đến hết tháng 8). 

 

Bảng 2.1: Một số đặc trưng nhiệt độ và lượng mưa khu vực NHQ 

  Nhiệt độ trung bình tháng và năm (oC) 
Tháng 

Tỉnh 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Năm 

Nghệ An 17.3 18.4 20.8 24.5 27.4 28.8 28.8 27.9 26.5 24.3 21.4 18.3 23.7 
Hà Tĩnh 17.6 18.6 21.0 24.7 27.8 29.4 29.5 28.4 26.6 24.2 21.4 18.5 24.0 
Quảng Bình 18.4 19.4 21.6 25.0 27.9 29.5 29.6 28.6 26.8 24.6 22.0 19.2 24.4 
  Nhiệt độ cực đại trung bình tháng và năm (oC) 
Nghệ An 21.1 22.0 24.9 29.3 32.8 33.9 34.0 32.8 31.0 28.5 25.6 22.6 28.2 
Hà Tĩnh 20.9 21.7 24.7 29.2 32.8 34.1 34.3 33.1 30.8 28.0 24.9 21.9 28.0 
Quảng Bình 21.6 22.6 25.4 29.6 32.9 34.1 34.2 33.2 31.0 28.1 25.2 22.3 28.4 
  Nhiệt độ cực tiểu trung bình tháng và năm (oC) 
Nghệ An 15.0 16.2 18.4 21.6 24.0 25.4 25.4 24.9 23.8 21.8 18.7 15.7 23.7 
Hà Tĩnh 15.5 16.7 18.8 21.9 24.5 26.1 26.1 25.4 23.9 21.9 19.1 16.3 23.7 
Quảng Bình 16.3 17.5 19.4 22.3 24.6 26.3 26.2 25.5 24.1 22.2 19.8 17.1 23.7 
  Tổng lượng mưa tháng và năm (mm) 
Nghệ An 28.0 29.2 38.7 72.5 154.2 140.1 146.5 257.7 360.2 320.4 80.2 34.2 1662.0 
Hà Tĩnh 70.4 51.8 56.1 72.9 162.6 123.7 113.3 240.2 485.6 617.0 232.4 111.2 2337.4 
Quảng Bình 48.9 40.5 45.5 73.1 146.5 114.8 105.1 230.7 452.1 640.2 250.0 96.9 2244.2 
  Lượng mưa ngày lớn nhất tháng và năm (mm) 
Nghệ An 87.6 102.5 120.5 157.0 343.2 341.0 432.7 425.0 788.4 640.7 324.4 160.9 788.4 
Hà Tĩnh 616.2 99.1 118.8 191.6 483.1 390.0 486.6 573.1 538.6 830.0 401.6 248.0 830.0 
Quảng Bình 112.2 116.7 131.5 209.9 470.4 431.6 355.6 755.1 643.0 686.6 410.0 213.0 755.1 
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  Xác suất (%) tổng lượng mưa tháng lớn hơn hoặc bằng 100mm/tháng   
Nghệ An 2.1 1.8 3.3 23.8 69.0 60.0 57.9 88.5 91.1 81.5 28.1 6.3 -- 
Hà Tĩnh 22.6 9.4 10.1 24.9 69.5 51.1 41.0 79.0 97.3 95.1 71.8 37.9 -- 
Quảng Bình 4.9 7.7 8.1 23.7 61.8 46.6 39.6 78.7 97.0 96.2 78.2 40.1 -- 

Số ngày mưa với lượng mưa lớn hơn hoặc bằng 0.1mm/ngày 
Các tháng 

Tỉnh 12-1-2 3-4-5 6-7-8 9-10-11 Cả năm 

Nghệ An 23.5 28.6 31.1 33.1 116.4 
Hà Tĩnh 31.6 29.9 24.8 41.6 127.8 
Quảng Bình 29.4 27.2 26.6 47.4 130.5  
Số ngày nắng nóng (NN35), nắng nóng mạnh (NN35), rét đậm (RD15), rét hại (RH13), mưa lớn 

(ML50) và mưa cực lớn (ML100) trong năm (ngày) 

 
NN35  NN37  RD15  RH13  ML50 ML100 

Nghệ An 47.8 16.4 20.1 7.1 7.5 2.4 
Hà Tĩnh 50.0 15.4 18.6 6.3 7.6 2.5 
Quảng Bình 50.8 16.1 12.1 3.0 7.7 2.5 

Có sự khác nhau khá rõ về phân bố lượng mưa ở ba tỉnh NHQ (bảng 2.1). Ở Nghệ 
An, lượng mưa trung bình trên toàn tỉnh là 1662mm/năm, thấp nhất là 1145mm/năm 
(Mường Xén), cao nhất là 2198mm/năm (Thác Muối), trong khi đó các giá trị tương ứng 
đối với Hà Tĩnh là 2337mm/năm, thấp nhất 1932mm/năm (Sơn Diễm), cao nhất 
2750mm/năm (Kỳ Anh), còn ở Quảng Bình là 2244mm/năm, thấp nhất 1979mm/năm (Ba 
Đồn) và cao nhất 2562 mm/năm (Trường Sơn). Trong năm, ở Nghệ An, lượng mưa tháng 
ít nhất rơi vào tháng 1 (28mm/tháng) và cao nhất vào tháng 8 (360mm/tháng), trong khi ở 
Hà Tĩnh và Quảng Bình lượng mưa tháng thấp nhất đều rơi vào tháng 2 (52mm/tháng ở 
Hà Tĩnh và 40mm/tháng ở Quảng Bình), và cao nhất rơi vào tháng 9 (gần 620mm/tháng ở 
Hà Tĩnh và 640mm/tháng ở Quảng Bình).  

Chế độ mưa ở NHQ khá phức tạp. Tổng số ngày mưa có lượng mưa đo được từ 
0.1mm/ngày trở lên trong năm chiếm khoảng 1/3 số ngày trong năm, thấp nhất ở Nghệ An 
(116 ngày), cao nhất ở Quảng Bình (130 ngày) (bảng 2.1). Trong những tháng mùa đông, 
bên cạnh nền nhiệt độ giảm thấp là những đợt mưa nhỏ, mưa phùn kéo dài làm gia tăng 
cảm giác rét, lạnh. Điều đó cũng dẫn đến sự phân bố số ngày mưa khá đồng đều cho các 
mùa. Nếu xem mùa mưa là các tháng liên tục trong năm có xác suất lượng mưa tháng ≥ 
100mm/tháng đạt ít nhất 50% (Phạm Ngọc Toàn và Phan Tất Đắc, 1993) thì mùa mưa ở 
Nghệ An kéo dài từ tháng 5 đến tháng 10 (6 tháng) trong khi ở Hà Tĩnh và Quảng Bình là 
từ tháng 8 đến tháng 11 (4 tháng) (bảng 2.1). Mặc dù vậy, cả ba tỉnh đều có xác suất của 
lượng mưa tháng ≥ 100mm/tháng lớn hơn vào tháng 5, giảm đi vào các tháng 6, 7 và tăng 



43 
 

lên đột ngột từ tháng 8. Mưa nhiều hơn vào khoảng tháng 5, tháng 6 ở NHQ là hệ quả của 
nhiều quá trình thời tiết phức tạp và gây nên “lũ tiểu mãn” vào thời kỳ này. 

Số ngày mưa lớn (lượng mưa ngày trên 50mm/ngày) và mưa rất lớn (lượng mưa 
ngày trên 100mm/ngày) ở ba tỉnh hầu như không khác nhau, tương ứng khoảng 7-8 ngày 
mưa lớn và 2-3 ngày mưa rất lớn trong năm (bảng 2.1). 

2.1.2. Đặc điểm thuỷ văn 
Sông ngòi là sản phẩm của khí hậu. Do có lượng mưa khá phong phú nên mạng lưới 

sông ngòi ở các tỉnh NHQ khá dày đặc. Ở Nghệ An, mạng lưới sông ngòi chủ yếu chảy 
theo hướng Tây Bắc - Đông Nam, ngắn và dốc. Sông ngòi ở đây có giá trị lớn đối với việc 
phát triển kinh tế - xã hội, nhưng do đặc điểm khí hậu, chế độ thủy văn cũng không đều 
theo mùa và theo vùng, vì vậy thường xảy ra tình trạng lũ lụt, hạn hán ảnh hưởng tới sản 
xuất và đời sống. Phần lớn sông ngòi ở Nghệ An thuộc hệ thống sông Lam (còn gọi là 
sông Cả). Đây là hệ thống sông có ảnh hưởng trực tiếp đến các vùng nghiên cứu thí điểm 
của dự án nên sẽ được trình bày chi tiết dưới đây.  

Trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh có các sông lớn là Sông La, sông Ngàn Sâu, sông Ngàn 
Phố và một số sông nhỏ khác. Sông Ngàn Sâu dài 131 km, có lưu vực rộng 2.061 km2, có 
nhiều nhánh sông bé như sông Tiêm, Rào Trổ, Ngàn Trươi. Sông Ngàn Phố dài 86 km, 
lưu vực 1.065 km2. Sông La là hợp lưu của hai nhánh Ngàn Phố và Ngàn Sâu có tổng diện 
tích là 3.210km2 đổ vào hạ lưu sông Lam tại Chợ Tràng, rồi đổ ra biển qua cửa Hội. Các 
sông nhỏ khác của tỉnh Hà Tĩnh đổ ra biển qua các cửa Sót, cửa Nhượng, cửa Khẩu. Sông 
nhánh Ngàn Sâu, Ngàn Phố bắt nguồn từ vùng núi cao phía Tây Hà Tĩnh, nơi có lượng 
mưa năm lớn. Lũ lớn và lũ quét thường xảy ra trên lưu vực, đặc biệt trên sông Ngàn Phố, 
gây thiệt hại nghiêm trọng tới cuộc sống và tài sản của dân trong vùng, như lũ lớn trong 
năm 1960, 1989 và đặc biệt năm 2002, 2010. Nói chung các hệ thống sông này không ảnh 
hưởng trực tiếp đến các vùng nghiên cứu thí điểm của dự án. 

Quảng Bình có mật độ sông ngòi tương đối dày. Toàn tỉnh có hai hệ thống sông lớn 
là sông Gianh, sông Nhật Lệ và một số sông nhỏ như sông Roòn, sông Lý Hoà,... Hầu hết 
các con sông bắt nguồn từ dải núi Trường Sơn đổ ra biển Đông. Sông ngắn và do nhiều 
phụ lưu hợp thành, trong đó Nhật Lệ là sông liên quan trực tiếp đến xã Võ Ninh - xã 
nghiên cứu điểm trong dự án. 
Hệ thống sông Lam  

Hệ thống sông Lam là một trong chín lưu vực sông lớn nhất Việt Nam. Các sông 
suối đổ vào dòng chính đều ngắn và dốc, bắt nguồn từ vùng núi cao của các tỉnh Xiêng 
Khoảng (Lào), Nghệ An và Hà Tĩnh. Tổng số có 44 sông nhánh cấp I gồm là Nậm Mô, 
Huổi Nguyên, sông Hiếu, sông Giăng và sông La…, trong đó diện tích lưu vực nhỏ nhất 
là Khe Trò 20km2 và diện tích lớn nhất là sông Hiếu 5.340km2. Mật độ lưới sông 0,6 
km/km2. Sông Hiếu là sông nhánh cấp I lớn nhất, chiều dài sông là 228km, bắt nguồn từ 
dãy núi cao Pù Hoạt có độ cao đỉnh núi 2.452m trên huyện Quế Phong, Quỳ Châu, Nghĩa 
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Đàn, Tân Kỳ đổ vào sông chính tại ngã ba Cây Chanh. Lượng mưa trung bình ở thượng 
nguồn sông là 2.200mm, hạ du là 1.600mm. Dòng chảy năm chiếm 32,3% dòng chảy 
sông Lam tại Yên Thượng. Lũ lớn trên sông Hiếu từng xảy ra vào các năm 1962, 1978, 
1988, 2010, 2013. Dòng chảy năm của các sông Nậm Mô, sông Hiếu, sông Giăng chiếm 
tới 62,3% lượng dòng chảy năm tới Yên Thượng.  

Trên lưu vực sông Lam đã và đang xây dựng nhiều hồ chứa nước lớn, gồm hồ chứa 
Bản Vẽ và Khe Bố trên dòng chính, hồ Bản Mồng trên sông Hiếu, hồ Thác Muối trên 
sông Giăng, hồ sông Sào trên sông Sào. Ngoài những hồ chứa trên, còn nhiều hồ chứa 
khác trên các sông suối nhỏ, với dung tích nhỏ chủ yếu phục vụ nông nghiệp. Hồ chứa 
Bản Vẽ và Thác Muối là hai hồ chứa có dung tích phòng lũ cho hạ du sông Lam.   

Hiện nay quy trình vận hành của các hồ chứa được thực hiện theo Quyết định 
1337/QĐ-TTg về vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Lam trong mùa lũ, nhưng chưa 
có quy trình vận hành liên hồ chứa vào mùa kiệt. Do đó, cần nghiên cứu đưa ra quy trình 
vận hành tối ưu cho các hồ chứa vào mùa kiệt nhằm giảm thiểu những tác hại của nước 
gây ra cho vùng hạ lưu trong mùa. 

Đặc điểm thủy văn mùa lũ: Mùa lũ trên lưu vực sông Lam tại hạ du bắt đầu từ tháng 
6 và kết thúc vào tháng 11. Lũ lớn xuất hiện tập trung vào tháng 9, 10, 11. Lũ lụt ở tỉnh 
Nghệ An thường tập trung vào các thời kỳ: 

• Lũ tiểu mãn: xảy ra vào tháng 5, tháng 6. 
• Lũ hè thu (lũ sớm) xảy ra từ tháng 7 đến nửa đầu tháng 9. 
• Lũ chính vụ xảy ra vào tháng 9, 10 và 11. 
• Lũ muộn vào tháng 12. 
Đặc điểm thủy văn mùa kiệt: Mùa kiệt trên lưu vực sông Lam bắt đầu từ tháng 1 và 

kết thúc vào cuối tháng 8 hàng năm, giữa mùa kiệt vào các tháng 5, 6 có xuất hiện lũ tiểu 
mãn, vì vậy dòng chảy trên sông Lam có 2 thời kỳ kiệt khác biệt nhau: kiệt vào tháng 3 ÷ 
4 và kiệt vào tháng 7 ÷ 8. Trong những năm qua kiệt vào tháng 3 ÷ 4 ảnh hưởng tới sản 
xuất nhiều hơn kiệt vào tháng 7 ÷ 8. Thời gian bắt đầu và kết thúc mùa kiệt trên toàn lưu 
vực sông Lam không giống nhau. Vùng thượng nguồn dòng chính bắt đầu kiệt từ tháng 
11 đến tháng 5 năm sau. Vùng trung lưu thời gian kiệt bắt đầu từ cuối tháng 11 đầu tháng 
12 và kết thúc vào cuối tháng 7 và nửa đầu tháng 8 (vùng sông Hiếu, sông Giăng, sông 
La). Dòng chảy kiệt phân bố trên toàn lưu vực rất không đều, vùng từ thượng nguồn Yên 
Thượng có mô đun dòng chảy kiệt nhỏ nhất khoảng 3,0 l/s.km2 và thường xuất hiện vào 
tháng 3. Tại Cửa Rào mô đun kiệt 2,9 l/s.km2, trong khi đó các sông nhánh hạ du có mô 
đun kiệt 10,0 l/s.km2 và xuất hiện vào tháng 7. Dòng chảy kiệt trên các chi lưu và dòng 
chính lệch pha nhau, không xuất hiện cùng thời gian là thuận lợi lớn trong việc sử dụng 
nguồn nước sông Lam phục vụ phát triển kinh tế - xã hội. Tuy nhiên, trong những năm 
gần đây, hiện tượng hạn hán có xu hướng khắc nghiệt hơn làm cho nước vùng hạ lưu bị 
nhiễm mặn xâm nhập sâu hơn vào trong nội địa. 



45 
 

 
Hệ thống sông Nhật Lệ 

Đây là hệ thống sông lớn thứ hai của tỉnh Quảng Bình, nhận nước từ 2 phụ lưu chính 
là sông Kiến Giang và sông Long Đại. Đoạn sông mang tên Nhật Lệ được tính từ ngã 3 
sông Long Đại về đến cửa Nhật Lệ dài 17km. Hệ thống sông Nhật Lệ bắt nguồn từ dải núi 
Trương Sơn trên địa phận huyện Lệ Thủy có chiều dài 96km, diện tích lưu vực rộng 
2.647km2 với 24 phụ lưu lớn nhỏ. 

Sông Kiến Giang: Bắt nguồn từ vùng núi phía Tây Nam huyện Lệ Thuỷ chảy quanh 
co theo hướng chính Tây Nam - Đông Bắc trên địa phận huyện Lệ Thủy, đi vào địa phận 
huyện Quảng Ninh, sông được mở rộng và hợp lưu với sông Long Đại đổ nước vào sông 
Nhật Lệ. Sông Kiến Giang có chiều dài 69km, độ dốc nhỏ, trước khi có đập ngăn mặn ở 
Mỹ Trung, về mùa hè nhiều năm nước mặn ở biển do thuỷ triều đẩy lên đã vượt quá cầu 
Mỹ Trạch, cách cửa biển Nhật Lệ trên 40km. 

Sông Long Đại: Là hợp lưu của 3 nhánh sông nhỏ bắt nguồn từ vùng núi biên giới 
Việt - Lào trên địa bàn các huyện Bố Trạch, Quảng Ninh và Lệ Thuỷ, về đến Bến Tiêm 
hợp thành sông Long Đại, sau đó hợp lưu với sông Kiến Giang, cùng đổ nước vào sông 
Nhật Lệ. 

2.2. Điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội các xã dự án triển khai thí điểm  
Trong mục này sẽ trình bày một số nét cơ bản điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội 

của ba xã Hưng Nhân (Hưng Nguyên, Nghệ An), Yên Hồ (Đức Thọ, Hà Tĩnh) và Võ 
Ninh (Quảng Ninh, Quảng Bình) được chọn làm nghiên cứu thí điểm. Cả ba xã đều thuộc 
vùng đồng bằng hạ du các con sông nên địa hình tương đối bằng phẳng. Số liệu, tài liệu 
được sử dụng ở đây là kết quả điều tra xã hội học của dự án. Nhằm đánh giá điều kiện 
kinh tế của các xã, đã sử dụng các tiêu chí phân loại thống kê sau:  
• Phân loại hộ gia đình giàu, nghèo dựa trên đánh giá của chính quyền địa phương.  
• Phân loại hộ gia đình theo ngành nghề được chia thành hai loại là sản xuất nông 

nghiệp và nuôi trồng, đánh bắt thủy sản.  
• Phân loại theo thu nhập được tính bằng tổng thu nhập của cả gia đình chia cho số 

thành viên của gia đình trong một tháng; ngưỡng để phân loại hộ khá giả và hộ 
không khá giả được tính bằng 1/2 của hiệu thu nhập/người/tháng của hộ có thu 
nhập nhiều nhất với hộ có thu nhập ít nhất trong tổng số 10 hộ được lấy ngẫu nhiên 
từ tập phiếu điều tra. 

2.2.1 Xã Hưng Nhân, huyện Hưng Nguyên 

• Điều kiện tự nhiên  
Xã Hưng Nhân, huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An là một trong 23 đơn vị hành 

chính của huyện Hưng Nguyên (hình 2.1). Là một trong 6 xã ở vùng đồng bằng phía 
Đông Nam của huyện, xã Hưng Nhân tiếp giáp với tỉnh Hà Tĩnh ở phía Nam, giáp Hưng 
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Châu ở phía Bắc, giáp Hưng Khánh ở phía Tây và là xã nằm hoàn toàn ngoài đê bờ trái 
sông Lam (hình 2.1). Tổng diện tích đất tự nhiên là 646,64ha, trong đó diện tích đất nông 
nghiệp là 325,03ha, dân số là 3.415 người (năm 2011). 
• Đặc điểm kinh tế - xã hội 

Cơ cấu nông nghiệp của Hưng Nhân chỉ có hai ngành trồng trọt và chăn nuôi. Mặc 
dù giáp sông Lam nhưng xã cũng không có hoạt động ngư nghiệp. Tổng diện tích đất 
trồng trọt ổn định là 290 ha. Trong năm có 2 vụ sản xuất là hè thu và đông xuân. Vụ hè 
thu là vụ sản xuất chính với 145ha diện tích đất canh tác, trong đó lúa là cây trồng chủ 
đạo. Diện tích trồng lúa thường chiếm từ 80 - 90% diện tích đất ruộng, nhưng đang có xu 
hướng giảm.  

Năng suất và sản lượng lúa không ổn định do hạn hán kéo dài, nguồn nước để phục 
vụ sản xuất bị nhiễm mặn. Việc cắt điện luân phiên liên tục ở đầu vụ sản xuất cũng là 
nguyên nhân làm cho diện tích lúa bị chết nhiều do thiếu nước tưới trầm trọng (Báo cáo 
kinh tế xã hội xã Hưng Nhân). Ngoài lúa, vụ hè thu còn gieo trồng đậu, kê, vừng và ngô. 
Vụ đông xuân là vụ sản xuất phụ, chủ yếu trồng ngô (diện tích dao động từ 40 - 60 ha) và 
rau màu. Hoạt động chăn nuôi của địa phương không phát triển. Trong cơ cấu vật nuôi, 
gia cầm chiếm tỉ trọng lớn nhất, tiếp đó là bò và trâu. 

Kết quả điều tra xã hội học năm 2013 của dự án về tình hình kinh tế của cư dân xã 
Hưng Nhân được dẫn ra trong bảng 2.2. Ở đây, dự án đã tiến hành điều tra 148 hộ gia 
đình. Thông tin nhận được dưới dạng bảng hỏi. Kết quả đánh giá phân loại điều kiện kinh 
tế của xã Hưng Nhân cho thấy (bảng 2.2):  

• 100/148 hộ là hộ giàu đạt tỉ lệ 68%, còn lại là 32% hộ nghèo. 
• 81/148 hộ là hộ nông nghiệp đạt tỉ lệ 55%, 1% là hộ thủy sản, còn lại là các hộ 

khác với ngành nghề chủ yếu như: làm thuê, buôn bán, dịch vụ, trợ cấp xã hội, 
lương hưu với tỉ lệ 44%. 

• 33/148 hộ là hộ khá giả với tỉ lệ 22%, còn lại là 114 hộ không khá giả đạt tỉ lệ 
77%. 

Như vậy, đa số hộ gia đình thuộc xã Hưng Nhân tham gia cuộc điều tra có nguồn 
thu nhập chủ yếu dựa vào nông nghiệp, rất ít hộ nuôi trồng, đánh bắt thủy sản. Tỉ lệ hộ gia 
đình không khá giả chiếm tới 77% cũng phản ánh điều kiện kinh tế khó khăn của các hộ 
gia đình nơi đây.  

2.2.2 Xã Yên Hồ, huyện Đức Thọ 

• Điều kiện tự nhiên  
Xã Yên Hồ (hình 2.2), huyện Đức Thọ nằm ở phía Đông Bắc của huyện Đức Thọ, 

tỉnh Hà Tĩnh, với tổng diện tích đất tự nhiên là 746,25 ha. Phía Bắc giáp xã Đức Quang và 
xã Đức Vĩnh, phía Nam giáp xã Đức Thịnh, phía Đông giáp thị xã Hồng Lĩnh, phía Tây 
giáp xã Đức Nhân và xã Đức La (hình 2.2). Yên Hồ là xã đồng bằng, địa hình tương đối 
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bằng phẳng với xu thế cao dần về hướng Đông Bắc, đồng ruộng phân bố khá đồng đều và 
tập trung. 

 

Hình 2.1: Bản đồ hành chính huyện Hưng Nguyên  

Bảng 2.2: Kinh tế hộ gia đình xã Hưng Nhân theo kết quả điều tra năm 2013 

TT Nội dung Tên gọi Số hộ Tỉ lệ 

1 Phân loại hộ theo giàu nghèo 
Giàu  100 68% 
Nghèo 48 32% 

2 Loại hộ theo ngành nghề 
Nông nghiệp 81 55% 
Thủy sản 2 1% 

3 Phân loại hộ theo tổng thu 
nhập 

Khá giả  
(trên 1.215.000đ/người/tháng) 33 22% 

Không khá giả  
(dưới 1.215.000đ/người/tháng) 114 77% 

Yên Hồ nằm trong vùng khí hậu nhiệt đới gió mùa. Nhiệt độ trung bình hàng năm là 
khoảng 25,3oC, nhiệt độ cao nhất về mùa hè: 37oC đến 38,5oC, nhiệt độ thấp nhất về mùa 
đông: 12oC đến 15oC. Độ ẩm không khí tương đối trung bình hàng năm khoảng 85%. Độ 
ẩm cao nhất xuất hiện vào các tháng cuối mùa đông khoảng 90%. Bình quân có 230 ngày 
nắng trong năm. Lượng mưa trung bình hàng năm khoảng 2.300mm. Số ngày mưa trong 
năm giao động từ 170 - 180 ngày. Lượng mưa phân bố trong năm không đều. Do có dãy 
Hồng Lĩnh chắn gió phía Đông, nên Yên Hồ ít chịu ảnh hưởng của bão.  
• Đặc điểm kinh tế - xã hội 

Do nằm ở trong đê sông La nên đất đai không được bồi đắp hằng năm. Tuy nhiên, 
do vùng thường xuyên chịu ảnh hưởng của lũ nên khi có lũ lụt lớn vùng này vẫn được bổ 
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sung phù sa. Trung bình mười năm có lại có một trận lũ lớn. Diện tích đất màu rất ít, chủ 
yếu là đất phù sa với thành phần đất thịt nhẹ. Canh tác lúa nước là chính. Đất đang bị 
thoái hóa dần do quá trình sản xuất nông nghiệp và thường xuyên bị xâm nhập mặn. 

Toàn bộ xã Yên Hồ chịu ảnh hưởng trực tiếp của thủy triều sông La. Đỉnh triều cao 
nhất trong kênh nhà Lê (đấu nối trực tiếp với sông La) là +6.50 m, so với cốt trung bình 
của đồng ruộng hai bên kênh là +8.50 m. Mạng lưới thủy lợi đang được xây dựng để dẫn 
nước tưới và tiêu cho đồng ruộng. 

Kết quả điều tra xã hội học năm 2013 của dự án về tình hình kinh tế của cư dân xã 
Yên Hồ được dẫn ra trong bảng 2.3. Trong 3 xã nghiên cứu thí điểm của dự án, xã Yên 
Hồ có số hộ gia đình tham gia điều tra lớn nhất là 188 hộ. Tiêu chí đánh giá, phân loại hộ 
cũng được thực hiện như đối với xã Hưng Nhân (mục 2.2.1). Kết quả nhận được đối với 
xã Yên Hồ (bảng 2.3) cho thấy, đa số hộ trong xã đạt loại hộ giàu (160/188 hộ), chiếm 
85%, cao hơn nhiều so với xã Hưng Nhân. Số hộ làm nông nghiệp (chăn nuôi, trồng trọt) 
ở Yên Hồ chiếm 56%, tương đương với Hưng Nhân, nhưng không có hộ nào tham gia 
hoạt động đánh bắt, nuôi trồng thủy sản. Tỷ lệ số hộ đạt mức khá giả là 41%, cao hơn 
nhiều so với Hưng Nhân, nhưng mức thu nhập bình quân đầu người lại thấp hơn đáng kể 
(1.050.000 đ/người/tháng so với 1.215.000 đ/người/tháng). 

Như vậy, so với mặt bằng chung của xã, ở Yên Hồ số hộ nghèo không nhiều, chỉ có 
28 hộ trong số 188 hộ tham gia điều tra. Tỷ lệ số hộ làm nông nghiệp chiếm trên 50%, số 
còn lại chủ yếu có thu nhập từ việc làm thuê, buôn bán, trợ cấp xã hội, lương hưu,… Số 
hộ có mức thu nhập khá giả và không khá giả so với mặt bằng trong xã tương ứng là 41% 
và 56%, tức chênh lệch nhau không nhiều. 

 

 
Hình 2.2: Bản đồ hành chính huyện Đức Thọ 
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Bảng 2.3: Kinh tế hộ gia đình xã Yên Hồ theo kết quả điều tra năm 2013 

TT Nội dung Tên gọi Số hộ Tỉ lệ 

1 Phân loại hộ theo giàu nghèo 
Giàu  160 85% 
Nghèo 28 15% 

2 Loại hộ theo ngành nghề 
Nông nghiệp 105 56% 
Thủy sản  0 0% 

3 Phân loại hộ theo tổng thu nhập 

Khá giả  
(trên 1.050.000đ/người/tháng) 77 41% 

Không khá giả  
(dưới 1.050.000đ/người/tháng) 111 59% 

2.2.3 Xã Võ Ninh, huyện Quảng Ninh  

• Điều kiện tự nhiên  
Xã Võ Ninh, huyện Quảng Ninh cũng là xã được chọn làm địa điểm nghiên cứu 

điểm của dự án. Xã Võ Ninh nằm về phía Nam thị trấn Quán Hàu, thuộc vùng Đông Bắc 
huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình. Phía Đông giáp xã Hải Ninh, cồn cát và biển, phía 
Nam giáp xã Gia Ninh, phía Tây giáp xã Hàm Ninh và Duy Ninh, phía Bắc giáp thị trấn 
Quán Hàu và xã Bảo Ninh - thành phố Đồng Hới (hình 2.3). Là xã thuộc vùng đồng bằng 
của tỉnh Quảng Bình, phía Đông có địa hình cao với những đồi cát, phía Tây của xã có địa 
hình thấp trũng. Diện tích còn lại có địa hình bằng phẳng nhưng thấp. Đây là điều kiện 
thuận lợi để phát triển sản xuất nông nghiệp và nuôi trồng thủy sản. 

Chế độ thuỷ văn trong khu vực là kết quả phản ánh điều kiện khí hậu và địa hình. Xã 
Võ Ninh có lượng mưa trung bình năm khá cao (2200 mm/năm), địa hình thấp dần về 
phía Tây và Nam tạo nên chế độ thủy văn riêng biệt của xã. Phía Tây Nam của xã có sông 
Trúc Ly là phụ lưu bên bờ phải của sông Nhật Lệ. Vào mùa mưa lũ nước sông dồn về, khi 
kết hợp với triều cường làm cho mực nước sông lên rất nhanh, gây ngập lụt diện rộng. 
Ngược lại, về mùa khô, dòng chảy kiệt nhỏ và mực nước sông thấp, dẫn đến nước biển 
xâm nhập làm cho nước sông bị nhiễm mặn, ảnh hưởng xấu tới sản xuất nông nghiệp. 
Tuy nhiên có thể vận dụng đặc điểm này để quy hoạch phát triển, nuôi trồng thủy sản 
nước mặn, nước lợ. 
• Đặc điểm kinh tế - xã hội  

Khác với hai xã Hưng Nhân (Nghệ An) và Yên Hồ (Hà Tĩnh), ở xã Võ Ninh, ngoài 
nông nghiệp, đánh bắt nuôi trồng thuỷ sản đóng một vai trò quan trọng trong cơ cấu sản 
xuất.  

Trong sản xuất nông nghiệp, cơ cấu cây trồng nói chung phù hợp với điều kiện đất 
đai canh tác ở địa phương. Các biện pháp khoa học kỹ thuật đưa vào sản xuất thâm canh 
đã được áp dụng, như xây dựng lịch thời vụ thích hợp, gieo cấy đúng thời vụ, đầu tư phân 
bón đầy đủ. Tuy vậy, vào giai đoạn đầu của vụ Đông Xuân thời tiết thường không thuận 
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lợi, rét đậm, rét hại kéo dài, triều cường dâng cao gây ngập úng. Theo số liệu thống kê 
năm 2009, diện tích lúa gieo cấy và thu hoạch là 511 ha, năng suất bình quân đạt 50,74 
tạ/ha. So với năm 2008, năng suất và sản lượng lúa của xã tăng tương ứng là 1,08 tạ/ha và 
68,22 tấn. 

 
                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 2.3: Bản đồ hành chính huyện Quảng Ninh 
Đối với ngành thủy sản, tổng diện tích nuôi trồng toàn xã là 112,49 ha. Tổng sản 

lượng nuôi trồng và đánh bắt thủy sản hàng năm thường vượt kế hoạch. Tình hình nuôi 
trồng thủy sản cá nước ngọt khá ổn định. Tuy nhiên, việc nuôi tôm nước lợ vẫn gặp nhiều 
khó khăn do bị dịch bệnh đốm trắng, gây thiệt hại không nhỏ. 

Kết quả điều tra xã hội học năm 2013 của dự án về tình hình kinh tế của cư dân xã 
Yên Hồ được dẫn ra trong bảng 2.4, trong đó tổng số hộ gia đình tham gia điều tra là 134 
hộ. Qua đó nhận thấy, tỷ lệ hộ giàu ở Võ Ninh là 77%, thấp hơn Yên Hồ nhưng cao hơn 
nhiều so với Hưng Nhân. Đáng chú ý ở đây là, mặc dù tỷ lệ hộ gia đình sản xuất nông 
nghiệp và thuỷ sản gần tương đương nhau (23% và 18%), nhưng cũng chỉ chiếm 41%. 
Nghĩa là có đến 59% số hộ gia đình không sống bằng nghề nông nghiệp hoặc nuôi trồng 
thuỷ sản mà bằng các nghề khác, như buôn bán, làm thuê, hưởng trợ cấp xã hội, lương 
hưu,… So với mức thu nhập bình quân đầu người trong xã (1.185.000đ/người/tháng) thì ở 
Võ Ninh có 40% số hộ đạt mức khá giả, tương đương với xã Yên Hồ nhưng cao hơn xã 
Hưng Nhân. 
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Bảng 2.4: Kinh tế hộ gia đình xã Võ Ninh theo kết quả điều tra năm 2013 

TT Nội dung Tên gọi Số hộ Tỉ lệ 

1 Phân loại hộ theo giàu nghèo 
Giàu  103 77% 
Nghèo 31 23% 

2 Loại hộ theo ngành nghề 
Nông nghiệp 31 23% 
Thủy sản 24 18% 

3 Phân loại hộ theo tổng thu nhập 

Khá giả  
(trên 1.185.000đ/người/tháng) 54 40% 

Không khá giả  
(dưới 1.185.000đ/người/tháng) 80 60% 
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CHƯƠNG 3. BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU Ở VÙNG DỰ ÁN 

Việc đánh giá BĐKH cho ba tỉnh NHQ trong khuôn khổ dự án bao gồm hai nội 
dung là đánh giá BĐKH cho thời kỳ quá khứ, tức những thập kỷ gần đây, và dự tính 
BĐKH cho các thời kỳ trong tương lai. Đánh giá BĐKH cho thời kỳ quá khứ (BĐKH-
QK) được thực hiện dựa trên việc phân tích xu thế biến đổi của các yếu tố và hiện tượng 
khí hậu. Số liệu được sử dụng cho đánh giá BĐKH-QK là các chuỗi số liệu quan trắc 
nhiệt độ và lượng mưa ngày từ tất cả các trạm khí tượng thuộc ba tỉnh NHQ. Phương 
pháp phân tích xu thế được sử dụng là kiểm nghiệm Mann-Kendall và hệ số góc Sen (Sen, 
1968). Dự tính BĐKH cho các thời kỳ tương lai (BĐKH-TL) được thực hiện trên cơ sở 
kết quả hạ qui mô động lực bằng các mô hình khí hậu khu vực (RCM). Số liệu được sử 
dụng làm đầu vào cho các RCM là sản phẩm dự tính BĐKH của các mô hình toàn cầu 
(GCM) theo các kịch bản phát thải khí nhà kính. Thời kỳ chuẩn hay thời kỳ cơ sở được 
chọn là giai đoạn 1980-1999. Kết quả dự tính sẽ được phân tích cho 3 thời kỳ tương lai là: 

• Thời kỳ tương lai gần (NF): 2011 - 2030, 
• Thời kỳ giữa thế kỷ (MF): 2031 - 2050, 
• Thời kỳ cuối thế kỷ (FF): 2080 - 2099. 

3.1. Biểu hiện của BĐKH trong quá khứ 
3.1.1. Biến đổi của nhiệt độ và các hiện tượng thời tiết liên quan đến nhiệt độ 

Các bảng 3.1-3.2 và các hình 3.1-3.8 dẫn ra kết quả tính toán xu thế biến đổi của các 
đặc trưng nhiệt độ năm, nhiệt độ trung bình các tháng và các hiện tượng liên quan như số 
ngày nắng nóng, rét đậm, rét hại cho tất cả các trạm thuộc 3 tỉnh NHQ. Số liệu được sử 
dụng để tính toán là số liệu ngày từ 16 trạm (Nghệ An 9 trạm, Hà Tĩnh 4 trạm và Quảng 
Bình 3 trạm, xem bảng 3.1-3.2) giai đoạn 1961-2014. Xu thế của các đặc trưng và hiện 
tượng được xem xét bao gồm: 

• T2m: Nhiệt độ trung bình năm 
• Tx: Nhiệt độ cực đại trung bình năm  
• Tm: Nhiệt độ cực tiểu trung bình năm  
• TXx: Nhiệt độ cực đại tuyệt đối năm  
• TNn: Nhiệt độ cực tiểu tuyệt đối năm  
• NN35: Số ngày nắng nóng trong năm (số ngày trong năm có nhiệt độ cực đại ngày 

lớn hơn hoặc bằng 35 oC  
• NN37: Số ngày nắng nóng mạnh trong năm (số ngày trong năm có nhiệt độ cực đại 

ngày lớn hơn hoặc bằng 37 oC  
• RD15: Số ngày rét đậm trong năm (số ngày trong năm có nhiệt độ trung bình ngày 

nhỏ hơn hoặc bằng 15 oC  
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• RH13: Số ngày rét hại trong năm (số ngày trong năm có nhiệt độ trung bình ngày 
nhỏ hơn hoặc bằng 13 oC  

Từ bảng 3.1 có thể thấy, nhiệt độ trên các tỉnh NHQ đều tăng ở tất cả các trạm, trong 
đó nhiệt độ cực tiểu tăng mạnh hơn nhiệt độ cực đại. Nhiệt độ trung bình năm trên NHQ 
tăng khoảng 0.22-0.26 oC/thập kỷ, nhiệt độ cực đại trung bình và cực đại tuyệt đối tương 
ứng tăng khoảng 0.14-0.22 oC/thập kỷ và 0.17-0.29 oC/thập kỷ, trong khi đó nhiệt độ cực 
tiểu trung bình và nhiệt độ cực tiểu tuyệt đối tương ứng tăng khoảng 0.21-0.30 oC/thập kỷ 
và 0.17-0.47 oC/thập kỷ. Nói chung mức độ tăng nhiệt độ ở Nghệ An cao nhất, tiếp đến là 
Hà Tĩnh và Quảng Bình. Nhiệt độ cực tiểu tăng nhanh hơn nhiều so với nhiệt độ cực đại. 
Không có sự phân hoá đáng kể về mức tăng của nhiệt độ năm theo không gian (hình 3.1-
3.5) 

Bảng 3.1: Xu thế biến đổi của các đặc trưng nhiệt độ năm (Đơn vị đo: T2m, Tx, TXx, Tm, TNn: 
oC/thập kỷ; NN35, NN37, RD15, RH13: ngày/thập kỷ) 

 Đặc trưng 
Trạm T2m Tx TXx Tm TNn NN35 NN37 RD15 RH13 

Quỳ Châu 0.24 0.23 0.33 0.23 0.19 3.51 2.50 -1.61 -1.11 
Quỳ Hợp 0.29 0.16 0.33 0.36 0.62 3.89 4.00 -2.93 -1.82 
Tây Hiếu 0.31 0.21 0.26 0.31 0.78 4.40 2.92 -2.92 -2.00 
Tương Dương 0.25 0.20 0.15 0.26 0.50 3.82 2.56 -1.94 -1.08 
Quỳnh Lưu 0.21 0.08 0.00 0.26 0.38 0.73 0.00 -2.22 -0.74 
Con Cuông 0.30 0.21 0.11 0.32 0.47 3.69 2.33 -2.97 -1.25 
Đô Lương 0.24 0.11 0.19 0.29 0.26 2.73 1.58 -1.94 -0.67 
Hòn Ngư 0.23 0.10 0.19 0.22 0.30 1.71 0.61 -1.36 -0.35 
Vinh 0.23 0.19 0.24 0.26 0.30 2.97 1.92 -1.67 -0.51 
Hương Sơn 0.29 0.10 0.07 0.38 0.74 1.92 0.56 -2.39 -1.11 
Hà Tĩnh 0.22 0.15 0.29 0.29 0.27 3.33 2.00 -1.58 -0.45 
Hương Khê 0.26 0.18 0.27 0.28 0.62 3.85 3.16 -2.06 -1.07 
Kỳ Anh 0.21 0.13 0.06 0.25 0.26 1.43 0.94 -1.25 -0.43 
Tuyên Hoá 0.20 0.26 0.33 0.12 0.10 8.10 4.08 -0.36 0.00 
Ba Đồn 0.26 0.22 0.33 0.28 0.20 4.02 2.36 -0.97 0.00 
Đồng Hới 0.19 0.18 0.20 0.24 0.21 2.17 1.67 -0.91 0.00 

Trung bình tất cả các trạm trong từng tỉnh  
Nghệ An 0.26 0.16 0.20 0.28 0.42 3.05 2.05 -2.17 -1.06 
Hà Tĩnh 0.25 0.14 0.17 0.30 0.47 2.63 1.67 -1.82 -0.77 
Quảng Bình 0.22 0.22 0.29 0.21 0.17 4.77 2.70 -0.74 0.00 

Nhiệt độ trung bình các tháng mùa đông tăng mạnh hơn các tháng mùa hè. Mức độ 
tăng của nhiệt độ tháng 2 lên tới 0.35-0.42 oC/thập kỷ (bảng 3.2). Một điểm đáng chú ý là 
có sự đan xen về mức độ tăng của nhiệt độ qua các tháng: Các tháng 2, 4, 6, 11 là những 
tháng có mức độ tăng cao hơn so với các tháng kế cận. Đây có thể là dấu hiệu của sự dịch 
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chuyển mùa liên quan với sự biến đổi trong hoạt động gió mùa trên toàn khu vực Việt 
Nam đã được đề cập đến trong một số công trình nghiên cứu gần đây.  

Phù hợp với sự gia tăng của nhiệt độ, số ngày nắng nóng (NN35), nắng nóng mạnh 
(NN37) cũng gia tăng, và số ngày rét đậm, rét hại giảm đi (bảng 3.1). Tính trung bình trên 
cả ba tỉnh, số ngày nắng nóng tăng khoảng 3-5 ngày/thập kỷ, số ngày nắng nóng mạnh 
tăng khoảng 2-3 ngày/thập kỷ. Mức độ tăng của số ngày nắng nóng và nắng nóng mạnh 
tăng nhiều hơn ở Quảng Bình, sau đó là Nghệ An và Hà Tĩnh. Số ngày rét đậm (RD15) 
giảm 1-2 ngày/thập kỷ, số ngày rét hại (RH13) giảm khoảng 1 ngày/thập kỷ và mức độ 
giảm của số ngày rét đậm, rét hại giảm dần từ Nghệ An đến Quảng Bình. 

Mặc dù có sự khác nhau về xu thế biến đổi của các đặc trưng nhiệt độ năm giữa các 
trạm trên 3 tỉnh NHQ nhưng mức độ khác nhau không lớn. Do đó có thể nói xu thế biến 
đổi của các đặc trưng nhiệt độ và các hiện tượng liên quan trên khu vực NHQ khá nhất 
quán và tương đối đồng nhất giữa các tỉnh và các vùng trong từng tỉnh (các hình 3.1-3.8). 

Bảng 3.2: Xu thế biến đổi của nhiệt độ trung bình tháng (oC/thập kỷ) 

 Tháng 
Trạm 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Quỳ Châu 0.04 0.37 0.32 0.29 0.13 0.25 0.15 0.19 0.19 0.19 0.39 0.16 
Quỳ Hợp 0.12 0.45 0.41 0.43 0.16 0.35 0.17 0.20 0.21 0.28 0.59 0.26 
Tây Hiếu 0.20 0.42 0.29 0.35 0.24 0.44 0.21 0.21 0.30 0.31 0.41 0.21 
Tương Dương 0.22 0.44 0.30 0.29 0.13 0.26 0.15 0.14 0.23 0.17 0.34 0.15 
Quỳnh Lưu 0.12 0.36 0.20 0.26 0.01 0.22 0.02 0.03 0.13 0.38 0.37 0.22 
Con Cuông 0.15 0.51 0.31 0.34 0.15 0.34 0.16 0.18 0.24 0.25 0.38 0.20 
Đô Lương 0.08 0.39 0.20 0.25 0.13 0.33 0.06 0.12 0.19 0.23 0.34 0.12 
Hòn Ngư 0.03 0.31 0.22 0.18 0.08 0.21 0.00 0.06 0.05 0.13 0.31 -0.03 
Vinh 0.12 0.36 0.21 0.33 0.15 0.40 0.16 0.16 0.18 0.22 0.30 0.10 
Hương Sơn 0.25 0.41 0.18 0.26 0.14 0.39 0.12 0.25 0.33 0.30 0.44 0.17 
Hà Tĩnh 0.11 0.39 0.18 0.28 0.16 0.40 0.15 0.17 0.15 0.21 0.32 0.09 
Hương Khê 0.16 0.50 0.26 0.24 0.16 0.43 0.15 0.18 0.21 0.21 0.32 0.10 
Kỳ Anh 0.13 0.38 0.25 0.30 0.06 0.31 0.12 0.14 0.14 0.21 0.37 0.14 
Tuyên Hoá 0.03 0.34 0.26 0.27 0.04 0.28 0.05 0.05 0.11 0.13 0.29 0.02 
Ba Đồn 0.11 0.42 0.22 0.25 0.15 0.39 0.16 0.14 0.12 0.19 0.41 0.10 
Đồng Hới 0.11 0.30 0.17 0.28 0.11 0.31 0.08 0.10 0.10 0.16 0.25 0.12 

Trung bình tất cả các trạm trong từng tỉnh  
Nghệ An 0.12 0.40 0.27 0.30 0.13 0.31 0.12 0.14 0.19 0.24 0.38 0.15 
Hà Tĩnh 0.16 0.42 0.22 0.27 0.13 0.38 0.14 0.18 0.21 0.23 0.37 0.13 
Quảng Bình 0.09 0.35 0.22 0.27 0.10 0.32 0.10 0.10 0.11 0.16 0.32 0.08 
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Hình 3.1 Xu thế biến đổi của nhiệt độ trung 

bình năm (T2m) (oC/thập kỷ) 

 
Hình 3.2 Xu thế biến đổi của nhiệt độ cực đại 

trung bình năm (Tx) (oC/thập kỷ) 

 
Hình 3.3 Xu thế biến đổi của nhiệt độ cực tiểu 

trung bình năm (Tm) (oC/thập kỷ) 

 
Hình 3.4 Xu thế biến đổi của nhiệt độ cực đại 

tuyệt đối năm (TXx) (oC/thập kỷ) 
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Hình 3.5 Xu thế biến đổi của nhiệt độ cực tiểu 

tuyệt đối năm (TNn) (oC/thập kỷ) 

 
Hình 3.6 Xu thế biến đổi của số ngày nắng 

nóng năm (NN35) (ngày/thập kỷ) 

 
Hình 3.7 Xu thế biến đổi của số ngày nắng 

nóng mạnh năm (NN37) (ngày/thập kỷ) 

 
Hình 3.8 Xu thế biến đổi của số ngày rét đậm 

năm (RD15) (ngày/thập kỷ) 

3.1.2. Biến đổi của lượng mưa và một số đặc trưng mưa 
Trong các bảng 3.3-3.4 và các hình 3.9-3.16 trình bày xu thế biến đổi của lượng mưa 

năm, lượng mưa tháng và một số đặc trưng của mưa trên khu vực NHQ. Số liệu được sử 
dụng tính toán là lượng mưa ngày giai đoạn 1961-2014 từ 54 trạm quan trắc trên toàn khu 
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vực (bảng 3.3-3.4), bao gồm 16 trạm khí tượng (xem mục 3.1.1) và 38 trạm thuỷ văn và 
trạm đo mưa nhân dân, trong đó Nghệ An có 28 trạm, Hà Tĩnh có 14 trạm và Quảng Bình 
có 12 trạm. Xu thế của các đặc trưng mưa được xem xét gồm: 
• R: Tổng lượng mưa năm  
• Rwet: Tổng lượng các tháng 5-10  
• Rdry: Tổng lượng các tháng 11-4  
• R50: Số ngày mưa lớn trong năm (số ngày có lượng mưa ngày trên 50mm)  
• Rx1d: Lượng mưa ngày lớn nhất năm  
• R01An: Số ngày trong năm có mưa với lượng mưa trên 0.1mm/ngày  
• R01W: Số ngày các tháng 5-10 có mưa với lượng mưa trên 0.1mm/ngày  
• R01D: Số ngày trong các tháng 11-4 có mưa với lượng mưa trên 0.1mm/ngày  
• Xu thế biến đổi của tổng lượng mưa từng tháng trong năm (%/thập kỷ) 

Có thể nhận thấy xu thế biến đổi chung của lượng mưa trên NHQ là giảm nhẹ, kể cả 
lượng mưa năm (R), lượng mưa các tháng 5-10 (gần trùng với mùa mưa, Rwet) và các 
tháng 11-4 (mùa khô, Rdry), với mức giảm trung bình khoảng 1-2%/thập kỷ (bảng 3.3). 
Tuy nhiên, có sự biến động mạnh về xu thế biến đổi của lượng mưa. Nhiều trạm có xu thế 
giảm tới 6-7%/thập kỷ trong khi một số trạm lại có xu thế tăng với mức tăng phổ biến 
khoảng 2-3%/thập kỷ. Xu thế biến đổi của lượng mưa mùa khô biến động mạnh hơn của 
mùa mưa. Nói chung không có sự khác nhau đáng kể về xu thế biến đổi của lượng mưa 
giữa ba tỉnh. Mặc dù vậy, số trạm có xu thế tăng lượng mưa năm của Nghệ An khá ít hơn 
so với hai tỉnh còn lại và chủ yếu nằm ở vùng phía nam giáp với Hà Tĩnh (hình 3.9). 
Dường như các trạm có xu thế lượng mưa tăng ở Hà Tĩnh và Quảng Bình phần lớn thuộc 
các vùng núi phía tây của các tỉnh (các hình 3.9-3.11). 

Xu thế biến đổi của số ngày mưa lớn (R50) không rõ ràng và cũng không có sự khác 
biệt giữa ba tỉnh. Nói cách khác số ngày mưa lớn nhìn chung là không biến đổi mặc dù 
giá trị xu thế khác 0. Lượng mưa ngày lớn nhất trong năm (Rx1d) có xu thế giảm nhẹ ở 
Nghệ An và Hà Tĩnh như tăng nhẹ ở Quảng Bình. Phân bố không gian của xu thế biến đổi 
của Rx1d đan xen nhau giữa các trạm có xu thế tăng và các trạm có xu thế giảm với mức 
tăng giảm dao động trong khoảng -5%/thập kỷ đến 5%/thập kỷ (hình 3.13). 

Khác với các đặc trưng của lượng mưa, xu thế biến đổi của số ngày mưa trong năm 
(không tính những ngày có mưa với lượng mưa dưới 0.1mm/ngày) đều tăng ở cả ba tỉnh 
với mức tăng khoảng 2 ngày/thập kỷ ở Nghệ An, 6 ngày/thập kỷ ở Hà Tĩnh và 8 
ngày/thập kỷ ở Quảng Bình. Số ngày mưa trong mùa mưa cũng có dấu hiệu tăng nhẹ, 
khoảng 1-2 ngày/thập kỷ, trong khi đó số ngày mưa trong mùa mưa tăng mạnh hơn, 
khoảng 4 ngày/thập kỷ. Có thể nhận thấy sự khác biệt khá rõ về xu thế biến đổi của số 
ngày mưa ở Nghệ An so với Hà Tĩnh và Quảng Bình. Trong khi ở Nghệ An phần lớn các 
trạm nằm ở phía bắc có xu thế giảm, chỉ có các trạm ở phía nam tỉnh có xu thế tăng mạnh 
thì ở các tỉnh Hà Tĩnh và Quảng Bình số trạm có xu thế giảm rất ít (các hình 3.14-3.16). 
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Xu thế biến đổi của lượng mưa tháng có sự khác nhau đáng kể giữa các tháng trong 
năm và giữa các tỉnh (bảng 3.4). Nhìn chung, lượng mưa có xu thế tăng đáng kể trong các 
tháng 3, 7, 8 (khoảng từ 3-9%/thập kỷ) và giảm mạnh vào các tháng 6, 9, 11 (khoảng 5-
11%/thập kỷ). Lượng mưa tháng 10 có xu thế giảm ở phần lớn các trạm của Nghệ An 
(trung bình khoảng 4-8%/thập kỷ), trong khi ở Hà Tĩnh và Quảng Bình số trạm có xu thế 
tăng và giảm gần tương đương nhau và phân bố không gian đan xen nhau, trong đó 
Quảng Bình tăng khá mạnh. Lượng mưa tháng 3 tăng có thể là dấu hiệu tốt, tuy nhiên nó 
không có vai trò quan trọng trong việc giảm nhẹ tình trạng khô hạn trong mùa khô. Sự 
giảm mạnh lượng mưa trong tháng 6 có thể có vai trò làm giảm lũ tiểu mãn trên khu vực. 
Sự đan xen về xu thế tăng giảm của lượng mưa giữa các tháng cũng có thể là dấu hiệu của 
sự dịch chuyển mùa như đã đề cập trên đây. 

Nói chung, so với nhiệt độ, xu thế biến đổi của lượng mưa ở NHQ phức tạp hơn 
nhiều, cả về phân bố không gian và thời gian trong năm. Mặc dù xu thế lượng mưa năm là 
giảm trên toàn vùng, một số nơi vẫn có xu thế tăng, thậm chí tăng mạnh, đồng thời số 
ngày mưa lại có xu thế tăng phổ biến. 

Bảng 3.3: Xu thế biến đổi của các đặc trưng mưa năm và mùa (Đơn vị đo: R, Rwet, Rdry, Rx1d: 
%/thập kỷ; R50, R01An, R01W, R01D: ngày/thập kỷ) 

 Đặc trưng 
Trạm R Rwet Rdry R50 Rx1d R01An R01W R01D 

Quỳ Châu -3.4 -1.5 -2.3 -0.2 0.7 -0.8 -0.5 -1.8 
Quỳ Châu (TV) -4.4 -2.5  --- 0.0 -0.1 -1.0 -0.3 -2.3 
Mường Xén (TV) 1.1 1.1 1.1 0.0 0.4 2.5 -1.7 -0.6 
Nông trường 3-2 -3.1 -1.4 -3.0 0.0 -0.9 -0.9 -1.0 0.0 
Nông trường 1-5 -9.0 -7.8 -22.1 0.0 -1.8 -23.9 -10.6 -13.6 
Quỳ Hợp -3.8 -3.4 -5.9 0.0 0.5 0.0 0.0 -0.1 
Tây Hiếu -1.0 0.6 -4.2 0.0 0.9 -2.4 -0.9 -1.3 
Nghĩa Khánh (TV) -0.7 0.3 -3.1 -0.6 0.2 4.0 2.2 2.8 
Đông Hiếu -1.0 0.1 2.9 0.0 1.0 -2.1 -1.7 -1.0 
Tương Dương -0.3 1.0 -2.8 0.0 0.3 -2.4 -0.6 -1.8 
Hoàng Mai -1.5 -1.8 1.3 0.0 -2.0 12.9 2.3 6.6 
Thạch Giám (TV) -4.2 -3.3 -2.3 -0.5 1.2 0.0 0.8 -1.0 
Khe Bố -4.8 -6.8 3.4 0.0 -5.5 9.2 2.0 2.3 
Quỳnh Lưu -0.1 -0.3 -2.1 0.0 0.6 -1.4 -0.9 0.0 
Khe La -5.3 -6.2 -9.6 0.0 -1.6 -10.9 -4.1 -7.3 
Con Cuông -1.6 0.0 -3.1 0.0 0.0 2.2 0.0 1.7 
Dừa (TV) -4.3 -3.5 -4.3 0.0 -0.6 0.7 -0.5 1.5 
Tăng Thanh -0.6 1.3 2.3 0.5 -2.0 1.9 -1.1 -1.3 
Đô Lương -0.4 1.3 -1.7 0.2 0.3 0.6 0.5 0.2 
Đò Dao 6.1 8.3 -4.0 1.1 0.4 3.6 2.5 ---  
Thác Muối -1.4 -0.3 -1.9 0.5 1.0 0.6 -1.5 -0.2 
Hòn Ngư 0.1 -1.0 -0.9 0.0 1.4 5.5 0.2 3.5 
Quán Hành 1.3 1.9 10.5 0.7 -1.6 7.9 0.1 3.8 
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 Đặc trưng 
Trạm R Rwet Rdry R50 Rx1d R01An R01W R01D 

Cửa Hội (TV) -0.9 -0.3 0.4 0.0 -1.1 11.7 4.1 6.6 
Yên Thượng (TV) -2.8 1.3 -12.5 -0.4 -7.5 3.7 4.4 -0.4 
Nam Đàn (TV) -0.6 1.0 -5.0 0.3 0.7 7.6 1.6 4.2 
Vinh -0.9 -1.1 -4.3 0.0 -0.4 1.3 0.3 0.6 
Thanh Mai -2.0 -3.0 -3.2 0.0 -1.2 7.0 1.0 0.8 
Chợ Tràng (TV) -1.7 0.5 -8.5 0.0 -1.1 6.6 2.0 4.1 
Linh Cảm (TV) 0.2 -0.3 0.1 0.0 -0.3 14.8 4.4 9.9 
Hương Sơn -5.8 -4.7 -11.2 -0.5 -0.9 0.5 -0.2 1.2 
Sơn Diệm (TV) 0.2 -0.3 0.1 0.0 -0.3 14.8 4.4 9.9 
Đại Lộc -6.8 -6.4 -4.0 -0.3 -3.0 1.9 -1.3 0.0 
Đò Diêm -6.9 -8.9 6.8 -1.7 -3.7 11.4 2.7 8.3 
Hoà Duyệt (TV) -1.4 -1.9 -2.3 0.0 0.4 6.4 -0.4 3.2 
Hà Tĩnh -2.8 -2.3 -4.4 -0.4 1.0 -1.1 0.0 -1.2 
Cẩm Nhượng (TV) -3.7 -3.1 -0.8 0.0 -1.7 5.0 0.0 1.2 
Chư Lễ (TV) -0.6 -1.2 -4.0 -0.3 1.7 13.0 3.7 6.9 
Cẩm Xuyên -2.0 -1.6 2.4  --- -1.9 7.5 1.5 4.0 
Hương Khê -0.1 0.4 -1.4 -0.2 2.0 8.3 3.0 5.9 
Bàu Nước 1.7 -1.0 6.2 0.0 1.4 -4.3 -3.4 -0.1 
Kỳ Anh -1.9 -2.6 -1.2 -0.5 1.5 1.7 1.0 0.8 
Tuyên Hoá 1.3 1.5 2.5 0.2 2.3 8.7 2.2 3.8 
Đồng Tâm (TV) -2.9 -3.9 -0.9 0.0 -0.9 -5.0 -4.3 -2.9 
Minh Hoá 3.1 4.0 -4.3 0.8 5.6 9.0 2.2 4.0 
Ba Đồn -0.6 -0.7 -1.6 0.0 1.9 3.3 0.8 2.1 
Mai Hoá (TV) 1.4 2.0 7.6 1.0 -0.7 21.0 5.0 9.8 
Tróc 2.2 1.6 -2.9 0.9 1.3 3.3 0.0  --- 
Việt Trung 2.2 -0.2 3.4 0.9 1.2 9.5 1.6 4.6 
Đồng Hới -3.3 -1.8 -7.6 -0.7 -0.2 2.1 0.8 1.3 
Trường Sơn -1.1 3.3 -1.8 0.6 -1.6 7.7 0.5 1.0 
Lệ Thuỷ (TV) -4.1 -7.0 -2.4 0.0 -2.7 18.9 5.0 6.9 
Cẩm Ly 1.2 1.7 4.4 0.0 0.9 4.5 0.0 3.8 
Kiến Giang (TV) -0.9 -1.2 3.0 0.3 -1.0 15.0 3.9 6.0 

Trung bình tất cả các trạm trong từng tỉnh  
Nghệ An -1.8 -0.9 -2.8 0.1 -0.6 1.3 -0.1 0.1 
Hà Tĩnh -2.3 -2.4 -1.6 -0.3 -0.4 6.2 1.2 3.9 
Quảng Bình -0.1 -0.1 0.0 0.3 0.5 8.2 1.5 3.7 

Bảng 3.4: Xu thế biến đổi của lượng mưa tháng (%/thập kỷ) 

 Tháng 
Trạm 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Quỳ Châu -3.3 1.2 2.8 1.6 3.5 -5.6 6.0 2.8 -5.8 -5.7 -9.5 10.2 
Quỳ Châu (TV) 0.6 3.1 0.8 5.0 5.0 -2.6 3.2 2.8 -10.3 -2.2 -11.7 7.0 
Mường Xén (TV) 0.0 0.0 3.6 4.7 6.6 -9.1 10.9 8.5 3.2 -1.6 -1.6 0.0 
Nông trường 3-2 -3.0 -1.1 -1.5 -1.0 5.1 -7.4 5.0 -0.7 -5.6 -5.5 -10.4 0.7 
Nông trường 1-5 -24.8 -16.7 -6.8 -26.4 -6.9 -13.3 1.3 -3.9 -2.7 -14.9 -22.3 -20.4 
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 Tháng 
Trạm 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Quỳ Hợp -4.1 -2.0 12.9 -13.4 11.0 -8.0 3.9 -2.6 -5.2 -7.8 -11.6 3.7 
Tây Hiếu -1.6 -5.7 0.2 -2.5 -0.7 3.7 10.9 1.7 -6.6 -4.3 -6.0 5.4 
Nghĩa Khánh (TV) -10.3 1.6 15.1 -11.0 0.5 -16.8 12.4 -4.3 -4.2 1.0 -4.2 11.7 
Đông Hiếu 4.1 3.2 10.3 3.7 7.6 -3.1 12.3 -1.4 -4.5 -4.3 -4.6 5.7 
Tương Dương 2.3 -0.9 -4.2 -4.4 0.8 2.9 11.4 -0.2 -2.0 -3.9 -12.6 -0.1 
Hoàng Mai 4.7 3.8 3.5 7.5 8.9 -25.2 6.0 2.5 -4.9 -3.6 -8.7 9.0 
Thạch Giám (TV) 0.0 9.6 -4.5 -0.4 3.2 -5.4 11.8 -0.9 -6.6 -10.5 -6.9 0.0 
Khe Bố 0.0 1.8 5.4 11.7 15.6 -17.1 11.2 -0.6 -16.7 -10.4 -12.9 0.0 
Quỳnh Lưu -1.0 -3.4 7.1 0.3 0.1 -6.1 12.9 2.6 -4.2 -4.8 -1.3 3.9 
Khe La -20.1 -2.2 7.3 -11.4 1.6 -13.6 7.0 -2.2 -1.9 -6.9 -9.6 -4.5 
Con Cuông 0.8 0.7 4.6 -2.5 0.0 -3.4 7.1 1.5 -6.7 -4.8 -12.8 -2.6 
Dừa (TV) 1.7 5.8 -1.7 -0.5 -4.0 -13.5 4.0 5.2 -12.8 0.2 -12.6 -2.0 
Tăng Thanh 8.9 5.3 6.7 1.3 3.2 -8.1 6.8 0.7 -3.3 0.7 -8.7 11.4 
Đô Lương 0.7 -1.0 5.6 -2.1 2.4 -5.5 11.3 3.1 -4.9 -1.3 -6.0 13.9 
Đò Dao -0.6 -13.6 0.0 -8.2 -6.2 -13.8 19.3 21.5 3.3 5.5 -1.9 11.8 
Thác Muối -4.3 2.6 -0.8 -4.0 5.9 -13.3 2.4 -2.0 -7.3 4.4 -4.1 -11.0 
Hòn Ngư -2.5 -9.0 6.6 -7.6 2.5 -2.1 11.5 7.1 -5.4 -6.8 -9.0 12.8 
Quán Hành 21.0 13.1 15.2 3.7 0.5 -11.1 6.5 0.9 -0.3 0.6 0.1 18.4 
Cửa Hội (TV) 5.8 0.0 11.9 -0.4 2.8 -10.1 5.8 10.4 -3.3 -2.3 -14.4 6.8 
Yên Thượng (TV) -14.7 -8.6 1.1 -8.0 6.2 -23.2 14.3 6.9 -10.2 7.0 -7.6 0.0 
Nam Đàn (TV) 4.6 0.7 -0.5 -1.5 2.2 -12.0 7.7 6.5 -5.1 3.8 -8.1 1.2 
Vinh 0.0 -4.6 -1.2 -5.7 -0.3 -3.6 9.2 7.0 -4.9 -1.0 -10.6 3.1 
Thanh Mai -1.2 -4.1 0.2 2.4 -1.7 -9.9 7.8 -3.1 -9.3 0.0 -9.1 -9.5 
Chợ Tràng (TV) -2.7 -2.0 3.0 -4.8 -1.6 -14.0 2.9 8.2 -7.6 0.6 -14.0 -9.5 
Linh Cảm (TV) 5.4 10.4 10.2 -1.1 2.7 -12.2 0.9 6.8 -8.5 3.0 -8.6 0.9 
Hương Sơn -9.2 -7.7 -1.1 -10.9 -4.6 -14.4 4.0 -0.3 -12.5 -1.2 -9.4 -12.2 
Sơn Diệm (TV) 5.4 10.4 10.2 -1.1 2.7 -12.2 0.9 6.8 -8.5 3.0 -8.6 0.9 
Đại Lộc -3.2 -1.4 -1.8 -0.5 -0.2 -16.1 0.0 3.4 -14.5 -0.1 -12.2 -2.8 
Đò Diêm -1.8 -2.8 25.0 5.2 4.0 -12.1 6.5 4.7 -21.8 -8.8 -8.2 14.3 
Hoà Duyệt (TV) -4.5 4.7 -0.2 0.5 -5.2 -12.8 8.3 0.7 -16.3 7.8 -7.6 -7.6 
Hà Tĩnh -2.6 -7.7 3.9 0.3 2.9 -1.8 3.5 -2.1 -5.7 -2.7 -6.4 -0.7 
Cẩm Nhượng (TV) -2.7 -7.2 0.0 2.7 7.7 -7.7 0.7 4.3 -5.5 -4.5 -4.5 5.9 
Chư Lễ (TV) 0.4 2.0 -2.2 -0.9 -0.5 -11.8 0.6 1.7 -7.9 3.7 -4.8 -4.0 
Cẩm Xuyên 10.1 6.6 0.0 8.4 3.9 -4.5 4.0 -1.1 -5.2 -3.2 -2.4 2.7 
Hương Khê -0.2 1.9 1.5 1.2 -0.9 -4.2 8.4 1.4 -2.9 2.0 -2.1 1.0 
Bàu Nước 14.5 1.6 0.1 4.2 -2.8 -17.4 -3.5 -1.2 -7.4 3.2 0.3 7.8 
Kỳ Anh 0.9 -6.3 2.3 3.8 -2.5 -7.9 3.3 -1.0 -0.6 -2.2 -6.9 2.8 
Tuyên Hoá -8.1 -1.7 6.0 3.8 2.3 -4.4 12.0 5.3 -5.2 3.1 -5.4 0.0 
Đồng Tâm (TV) -6.6 3.2 4.5 -5.1 -4.1 -12.7 0.8 1.4 -7.4 1.2 -2.5 -0.7 
Minh Hoá -10.6 3.5 4.9 -6.2 1.1 -13.5 12.6 7.6 -8.4 11.8 -7.2 -0.4 
Ba Đồn -2.2 -7.4 3.5 -0.7 6.2 -5.9 6.9 5.3 -4.7 3.0 -6.2 -0.4 
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 Tháng 
Trạm 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Mai Hoá (TV) -0.5 7.0 14.7 -6.5 3.2 -14.2 4.9 27.7 -3.7 -3.5 -5.9 19.2 
Tróc -15.3 -2.2 0.8 -6.0 -6.5 -18.1 4.7 5.9 -9.0 10.6 -6.5 1.4 
Việt Trung -1.8 -2.6 5.4 -6.1 -1.6 -18.9 -3.1 1.4 -8.3 7.9 2.7 10.5 
Đồng Hới -0.1 -9.5 4.0 1.2 7.0 -9.7 1.7 2.5 -1.4 -2.2 -10.5 -3.8 
Trường Sơn -11.2 -4.7 26.0 -2.4 5.6 -5.3 7.9 11.2 -2.5 3.7 -18.6 10.8 
Lệ Thuỷ (TV) -5.4 -4.9 13.2 8.5 0.0 -14.9 -1.0 6.9 1.9 -5.5 -9.9 0.8 
Cẩm Ly -2.4 -7.0 8.1 -0.1 5.3 -15.6 -8.7 6.7 2.1 5.3 3.1 6.3 
Kiến Giang (TV) -4.3 2.0 3.6 10.8 9.2 -0.8 -8.8 7.1 -4.3 0.1 -7.9 0.4 
                          

Trung bình tất cả các trạm trong từng tỉnh  
Nghệ An -1.3 -0.7 3.6 -2.5 2.7 -9.2 8.6 2.5 -5.3 -2.8 -8.5 3.1 
Hà Tĩnh 0.7 0.2 3.6 0.5 0.4 -10.6 2.9 2.3 -8.9 0.0 -6.8 0.0 
Quảng Bình -5.7 -2.0 7.9 -0.7 2.3 -11.2 2.5 7.4 -4.2 3.0 -6.2 3.7 

 

 
Hình 3.9 Xu thế biến đổi của lượng mưa năm 

(R) (%/thập kỷ) 

 
Hình 3.10 Xu thế biến đổi của lượng mưa các 

tháng 5-10 (Rwet) (%/thập kỷ) 
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Hình 3.11 Xu thế biến đổi của lượng mưa các 

tháng 11-4 (Rdry) (%/thập kỷ) 

 
Hình 3.12 Xu thế biến đổi của số ngày mưa lớn 

năm (R50) (ngày/thập kỷ) 

 
Hình 3.13 Xu thế biến đổi của lượng mưa ngày 

cực đại năm (Rx1d) (%/thập kỷ) 

 
Hình 3.14 Xu thế biến đổi của số ngày mưa 

trong năm (R01An) (ngày/thập kỷ) 
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Hình 3.15 Xu thế biến đổi của số ngày mưa các 

tháng 5-10 (R01W) (ngày/thập kỷ) 

 
Hình 3.16 Xu thế biến đổi của số ngày mưa các 

tháng 11-4 (R01D) (ngày/thập kỷ) 

3.2. Dự tính BĐKH trong tương lai 
Dự tính BĐKH là xác định sự biến đổi của các yếu tố và hiện tượng khí hậu trong 

tương lai so với khí hậu của thời kỳ chuẩn hay thời kỳ cơ sở. Trên qui mô toàn cầu, bài 
toán dự tính BĐKH thường được thực hiện bằng cách mô phỏng điều kiện khí hậu tương 
lai khi sử dụng các mô hình khí hậu toàn cầu với các giả định cho trước của hàm lượng 
các chất khí nhà kính có thể có trong tương lai. Các giả định về hàm lượng khí nhà kính 
trong tương lai, gọi là các kịch bản phát thải khí nhà kính, được xây dựng dựa trên các 
kịch bản phát triển kinh tế - xã hội.  

Kể từ khi Ban liên chính phủ về BĐKH (IPCC) được thành lập vào năm 1988 cho 
đến nay đã có 4 phiên bản kịch bản phát thải khí nhà kính được sử dụng cho việc dự tính 
BĐKH. Đó là các phiên bản được công bố vào năm 1990 (SA90, 1990 IPCC Scenario A), 
1992 (IS92, IS92a-IS92f), 2000 (SRES, Special Report on Emissions Scenarios), và gần 
đây nhất, 2011 (RCP, Representative Concentration Pathways). Kịch bản SRES đã được 
sử dụng cho các Báo cáo lần thứ 3 (TAR - Third Asessment Report) (IPCC, 2001) và lần 
thứ 4 (AR4 - Fourth Assessment Report) (IPCC, 2007) của IPCC. Kịch bản RCP đã được 
sử dụng cho Báo cáo lần thứ 5 (AR5 - Fifth Assessment Report) (Stocker, 2013). 

Các mô hình khí hậu toàn cầu (GCM) được sử dụng để mô phỏng khí hậu cho thời 
kỳ chuẩn và dự tính cho thời kỳ tương lai, trong đó hàm lượng khí nhà kính của khí quyển 
trong thời kỳ chuẩn là giá trị ước tính từ điều kiện thực tế đã qua, còn trong thời kỳ tương 
lai là giá trị ước tính từ các kịch bản phát thải khí nhà kính. 
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Do độ phân giải của các mô hình khí hậu toàn cầu quá thô, không đủ chi tiết để mô 
tả điều kiện khí hậu ở qui mô khu vực, quốc gia và vùng lãnh thổ nên trên cơ sở kết quả 
mô phỏng và dự tính khí hậu của các mô hình toàn cầu, người ta thường sử dụng các 
phương pháp hạ qui mô để chi tiết hoá các quá trình khí hậu cho khu vực nghiên cứu 
được quan tâm. Có hai phương pháp hạ qui mô là phương pháp thống kê và phương pháp 
động lực, trong đó phương pháp động lực sử dụng các mô hình khí hậu khu vực (RCM) 
làm công cụ hạ qui mô khi dùng sản phẩm dự tính khí hậu của mô hình làm điều kiện ban 
đầu và điều kiện biên.  

Việc dự tính BĐKH trong dự án được thực hiện bằng phương pháp hạ qui mô động 
lực với cả kịch bản phát thải khí nhà kính SRES và kịch bản RCP. Các đặc trưng chính 
được phân tích đánh giá là nhiệt độ và lượng mưa năm và các mùa trong năm. Mức độ 
biến đổi được xác định trên cơ sở hiệu giữa giá trị trung bình các thời kỳ tương lai so với 
thời kỷ chuẩn. 

Do tính bất định của các kịch bản phát thải khí nhà kính cũng như chính các mô hình 
khí hậu, cách tiếp cận đa mô hình sẽ được ứng dụng để tạo ra nhiều thành phần tổ hợp cho 
việc xây dựng các kịch bản BĐKH cho khu vực nghiên cứu của dự án.    

3.2.1. Dự tính biến đổi khí hậu theo kịch bản phát thải SRES 
Ở đây, hai kịch bản phát thải trung bình (A1B) và phát thải cao (A2) được lựa chọn. 

Việc chọn kịch bản A1B nhằm mục đích cung cấp thông tin dự tính BĐKH phục vụ công 
tác qui hoạch phát triển kinh tế - xã hội vì đây là phương án có khả năng xảy ra cao nhất. 
Trong khi thông tin dự tính BĐKH theo kịch bản cao A2 nhằm cung cấp thông tin cho 
công tác quản lý rủi ro vì đây là khả năng tiêu cực nhất có thể xảy ra. 

Sản phẩm dự tính BĐKH cho khu vực dự án nhận được trên cơ sở tổ hợp trung bình 
kết quả từ 5 mô hình khí hậu khu vực: 

• CCAM (CSIRO, Australia) 
• RegCM (ICTP, Italy),  
• MM5 (NCEP/NCAR, Hoa Kỳ), 
• REMO (Viện Khí tượng Max planck, Đức), 
• PRECIS (Trung tâm Hadley, Anh) 

Số liệu dự tính từ 4 mô hình toàn cầu làm điều kiện biên cho các mô hình khu vực, 
gồm: 
• CCAM (mô hình toàn cầu): Đầu vào cho CCAM khu vực 
• CCSM3 (NCEP/NCAR, Hoa Kỳ): Đầu vào cho RegCM và MM5 
• ECHAM5 (Viện Khí tượng Max planck, Đức): Đầu vào cho REMO 
• HadCM3 (Trung tâm Hadley, Anh): Đầu vào cho PRECIS 

Trong đó, sản phẩm của PRECIS chạy với số liệu HadCM3 gồm 6 thành phần. 
Ngoài các mô hình trên đây, dự án còn khai thác số liệu của mô hình toàn cầu MRI độ 
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phân giải 20km của Nhật chạy với kịch bản A1B. Sơ đồ chạy các mô hình được mô tả 
trên hình 3.17.  

Bên cạnh đó hệ thống còn tích hợp thêm kết quả dự tính của mô hình MRI độ phân 
giải 20km theo kịch bản A1B, nhận được thông qua hợp tác với Viện Nghiên cứu Khí 
tượng Nhật Bản. Số liệu dự tính của PRECIS được chia sẻ trong khuôn khổ dự án 
SEACAM (Southeast Asia Climate Analyses & Modeling), được tài trợ bởi Trung tâm 
Nghiên cứu Khí hậu Singapore của cơ quan Khí tượng Singapore và Trung tâm Hadley 
của Anh. 

Như vậy, hệ thống tổ hợp các kết quả dự tính BĐKH gồm 11 thành phần với kịch 
bản A1B, và 4 thành phần với kịch bản A2. Do các kết quả mô hình có độ phân giải tương 
đối khác nhau, thay đổi từ 20 km đến 36 km, nên khi xây dựng sản phẩm tổ hợp, các kết 
quả của mô hình sẽ được quy về đồng nhất lưới 0,25º x 0,25º theo phương pháp nội suy 
song tuyến tính. 

Thời kỳ 1980 - 1999 được sử dụng làm thời kỳ chuẩn để so sánh với kết quả dự tính 
trong tương lai. Ba giai đoạn tương lai được lựa chọn để phân tích, đánh giá là:  

• Thời kỳ tương lai gần (NF): 2011 - 2030, 
• Thời kỳ giữa thế kỷ (MF): 2031 - 2050, 
• Thời kỳ cuối thế kỷ (FF): 2080 - 2099. 

 

Hình 3.17: Các thành phần của hệ thống tổ hợp kết quả dự tính BĐKH. 
• Dự tính biến đổi của nhiệt độ 

Mức độ biến đổi của nhiệt độ trung bình năm (oC) so với thời kỳ chuẩn 1980 - 1999 
tương ứng với 2 kịch bản phát thải A1B và A2 cho ba tỉnh Nghệ An (NA), Hà Tĩnh (HT) 
và Quảng Bình (QB) được trình bày trong bảng 3.5. Qua đó nhận thấy, mức tăng nhiệt độ 
giữa ba tỉnh trong từng thời kì tương lai khá đồng đều. Giai đoạn đầu thế kỷ (NF) nhiệt độ 

Điều kiện ban đầu và điều kiện biên của GCM 

Các mô hình khí hậu khu vực 

6 thành phần 
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tăng khoảng 0,5ºC, sau đó tăng lên đến khoảng từ 1,0 - 1,4ºC vào giữa thế kỷ (MF), và có 
thể đạt đến 3.5ºC vào cuối thế kỷ 21 (FF). Kịch bản thát thải A2 cho dự tính nhiệt độ 
tương đương hoặc thấp hơn một chút so với kịch bản phát thải A1. 

Bảng 3.5  Biến đổi nhiệt độ (oC) trung bình theo kịch bản SRES. (NA: Nghệ An, HT: Hà Tĩnh, 
QB: Quảng Bình; NF: Tương lai gần, MF: Giữa thế kỷ, FF: Cuối thế kỷ) 

 Giai đoạn NF Giai đoạn MF Giai đoạn FF 
Kịch bản NA HT QB NA HT QB NA HT QB 

A1B 0.51 0.53 0.50 1.33 1.38 1.36 3.51 3.47 3.44 
A2 0.43 0.46 0.49 1.02 1.05 1.03 3.04 3.15 3.10 
Về phân bố không gian, phía bắc NHQ nhiệt độ có xu thế tăng cao hơn so với phía 

nam, vùng núi phía Tây tăng nhiều hơn so với vùng ven biển (hình P.3.1, P.3.2). Có sự 
thống nhất cao giữa các mô hình về xu thế tăng của nhiệt độ, thể hiện ở chỗ hơn 2/3 số 
mô hình cho kết quả dự tính gần tương tự nhau. Mức tăng nhiệt độ của kịch bản A1B cao 
hơn so với kịch bản A2 có thể do số thành phần tổ hợp khác nhau giữa hai kịch bản cũng 
như tính bất định lớn trong kết quả dự tính của các mô hình. 

Mức độ biến đổi của nhiệt độ các mùa trong năm (oC) được trình bày trong bảng 3.6. 
Có thể nhận thấy cả hai kịch bản A1B và A2 đều dự tính nhiệt độ mùa hè có xu hướng 
tăng mạnh hơn nhiệt độ mùa đông cho cả ba giai đoạn NF, MF và FF. Giai đoạn NF, nhiệt 
độ mùa đông chỉ tăng khoảng 0,1-0,3oC trong khi nhiệt độ mùa hè tăng đến khoảng 0,6-
0,8ºC. Đến cuối thế kỷ, nhiệt độ mùa hè trên toàn miền đều tăng lên đến khoảng 3,5-
4,0ºC, trong khi đó nhiệt độ mùa Đông chỉ tăng khoảng 2,5-3,2ºC. Nhìn chung, kịch bản 
A1 vẫn cho kết quả dự tính cao hơn kịch bản A2 mặc dù một số trường hợp nhiệt độ dự 
tính theo kịch bản A2 cao hơn kịch bản A1B. Theo kịch bản A2, sự biến động của nhiệt 
độ giữa các mùa trong năm được dự tính tăng mạnh hơn kịch bản A1B có nghĩa là tần 
xuất xuất hiện các hiện tượng cực đoan có thể tăng nhiều hơn. 
Bảng 3.6. Biến đổi nhiệt độ các mùa trong năm theo kịch bản SRES (NA: Nghệ An, HT: Hà Tĩnh, 

QB: Quảng Bình; NF: Tương lai gần, MF: Giữa thế kỷ, FF: Cuối thế kỷ) 

 

Mùa Đông Mùa Xuân Mùa Hè Mùa Thu 
NA HT BQ NA HT BQ NA HT BQ NA HT BQ 

 Giai đoạn NF 
A1B_NF 0.12 0.21 0.23 0.61 0.65 0.63 0.79 0.68 0.54 0.52 0.57 0.61 
A2_NF 0.32 0.34 0.31 0.35 0.38 0.41 0.61 0.64 0.69 0.43 0.48 0.53 

 Giai đoạn MF 
A1B_MF 1.19 1.35 1.46 1.29 1.41 1.40 1.41 1.38 1.25 1.41 1.38 1.32 
A2_MF 0.43 0.47 0.51 1.21 1.32 1.22 1.24 1.22 1.20 1.21 1.18 1.18 

 Giai đoạn FF 
A1B_FF 3.24 3.22 3.19 3.58 3.56 3.53 3.61 3.57 3.54 3.59 3.52 3.50 
A2_FF 2.51 2.56 2.61 2.82 2.91 3.01 3.61 3.96 3.67 3.21 3.16 3.12 
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Phân bố không gian của nhiệt độ dự tính cho các mùa trong năm về cơ bản phù hợp 
với phân bố của nhiệt độ trung bình năm, với nhiệt độ các mùa tăng nhiều hơn ở phía bắc 
và vùng núi phía tây, tăng ít hơn ở phía nam và đồng bằng ven biển (hình P.3.3, P.3.4). 
Tuy nhiên mức độ chênh lệch giữa các vùng không lớn, chỉ vào khoảng 0,2oC đến 0,5oC. 
• Dự tính biến đổi của lượng mưa 

Mưa là một trong những yếu tố khí tượng biến động phức tạp nhất do tính bất liên 
tục theo không gian và thời gian rất lớn. Độ chính xác của lượng mưa mô phỏng, dự báo 
và dự tính bằng các mô hình số nói chung đang là thách thức lớn đối với các nhà khoa 
học. Với độ phân giải ngang phổ biến của các mô hình hiện nay, lượng mưa mô hình về 
cơ bản phụ thuộc vào động lực học và các sơ đồ tham số vật lý. Do đó tính bất định trong 
lượng mưa dự tính hiện còn rất lớn và rất khác nhau giữa các mô hình. Điều đó muốn 
nhấn mạnh sản phẩm dự tính lượng mưa nói chung chỉ mang tính tham khảo, vì độ tin cậy 
rất thấp. 

Biến đổi của tổng lượng mưa năm trên vùng nghiên cứu cho các thời kỳ tương lai so 
với thời kỳ chuẩn được thể hiện trong bảng 3.7. Khác với nhiệt độ, lượng mưa dự tính rất 
khác nhau giữa các mô hình, giữa các kịch bản phát thải cũng như giữa các tỉnh NHQ. 
Theo kịch bản phát thải A1B, mức tăng giảm của lượng mưa dự tính phổ biến trong 
khoảng ±8%. Lượng mưa có xu hướng giảm nhẹ ở giai đoạn NF, sau đó tăng nhẹ ở giai 
đoạn MF. Trong khi đó, ở kịch bản A2, các mô hình đều cho dự tính giảm nhẹ ngoại trừ ở 
Quảng Bình trong giai đoạn NF và Hà Tĩnh trong giai đoạn FF.  

Bảng 3.7. Biến đổi tổng lượng mưa năm (%) theo kịch bản SRES. (NA: Nghệ An, HT: Hà Tĩnh, 
QB: Quảng Bình; NF: Tương lai gần, MF: Giữa thế kỷ, FF: Cuối thế kỷ) 

 Giai đoạn NF Giai đoạn MF Giai đoạn FF 
Kịch bản NA HT QB NA HT QB NA HT QB 

A1B -8.1 -4.2 -3.3 3.8 1.9 6.8 10.5 -2.2 -6.3 
A2 -2.5 -3.6 2.1 -10.2 -3.5 -12.5 -12.8 2.5 -16.4 

 
Phân bố không gian của sự biến đổi của tổng lượng mưa năm cũng khá phức tạp 

(hình P.3.5, P.3.6). Xu thế tăng giảm của lượng mưa năm khác biệt đáng kể giữa các vùng 
phía bắc và phía nam, giữa vùng núi phía tây và ven biển phía đông. Theo kịch bản A1B, 
trong các giai đoạn MF và FF, tổng lượng mưa năm có xu thế càng về phía bắc càng tăng, 
càng về phía nam càng giảm. Xu thế biến đổi của lượng mưa theo kịch bản A2 dường như 
ngược với kịch bản A1B, tức là lượng mưa có xu thế giảm ở phía bắc và tăng ở phía nam 
trong cả ba giai đoạn tương lai. 

Biến đổi của lượng mưa trong các mùa được trình bày trong bảng 3.8. Qua đó nhận 
thấy, xu thế tăng, giảm lượng mưa giữa các mùa nhìn chung không rõ ràng. Lượng mưa 
mùa Đông và mùa Xuân có xu hướng giảm nhẹ trong giai đoạn NF và MF nhưng lại tăng 
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nhẹ vào giai đoạn FF theo kịch bản A1B, trong khi đó theo kịch bản A2 chỉ có xu thế 
giảm. Biến đổi của lượng mưa mùa hè và mùa thu phức tạp hơn và có sự khác nhau đáng 
kể cả về xu thế cũng như độ lớn. Tuy vậy, xu thế chung là lượng mưa mùa thu (mùa mưa 
chính trong vùng) được dự tính sẽ tăng lên theo cả hai kịch bản.  

Bảng 3.8. Biến đổi tổng lượng mưa các mùa trong năm (%) theo kịch bản SRES (NA: Nghệ An, 
HT: Hà Tĩnh, QB: Quảng Bình; NF: Tương lai gần, MF: Giữa thế kỷ, FF: Cuối thế kỷ) 

 

Mùa Đông Mùa Xuân Mùa Hè Mùa Thu 
NA HT BQ NA HT BQ NA HT BQ NA HT BQ 

 Giai đoạn NF 
A1B_NF -10.3 -8.2 -3.7 -8.3 -12.6 -10.6 -12.5 -19.4 -8.5 -5.2 8.4 6.5 
A2_NF -8.3 -6.5 -5.9 -6.5 -8.5 1.1 9.5 -6.2 -2.4 -3.3 10.5 12.9 

 Giai đoạn MF 
A1B_MF -6.6 -8.9 -5.3 9.3 -2.6 -8.2 6.1 -3.5 -6.9 12.5 8.2 -5.3 
A2_MF -6.5 -6.3 -12.3 -1.1 -3.5 4.7 -8.4 -2.2 11.2 -6.5 -2.2 11.2 

 Giai đoạn FF 
A1B_FF 6.4 12.5 6.6 13.5 17.7 -2.2 0.3 -3.7 -6.9 5.3 2.6 -6.6 
A2_FF 15.1 -5.2 -3.2 -2.5 -10.9 -15.0 -8.1 -2.2 3.7 -3.5 19.5 12.1 

 
Từ hình hình P.3.7 nhận thấy, theo kịch bản A1B, trong giai đoạn NF, lượng mưa có 

xu thế giảm ở phía bắc trong cả bốn mùa trong khi ở phía nam, lượng mưa có xu thế tăng 
vào mùa thu và giảm trong các mùa còn lại. Theo kịch bản A2 (hình P.3.8), lượng mưa dự 
tính có xu thế giảm ở phía bắc trong cả 3 thời kỳ tương lai với mức giảm có thể lên tới 
12% và được ghi nhận trong phần lớn các mô hình thành phần. Trong khi đó xu thế tăng 
nhẹ diễn ra trong 2 thời kỳ đầu thế kỷ ở phía nam và thời kỳ cuối thế kỷ ở vùng duyên 
hải. 

Tóm lại, kết quả dự tính biến đổi nhiệt độ lượng mưa cho ba tỉnh NHQ cho thấy: (1) 
Nhiệt độ trong tương lai cả ba tỉnh NHQ biến đổi khá đồng đều, phù hợp với xu thế tăng 
của nhiệt độ toàn cầu, tăng dần theo thời gian từ đầu thế kỷ đến cuối thế kỷ 21 với mức 
tăng từ 0.5oC đến gần 4oC; (2) Mức tăng nhiệt độ mùa hè mạnh hơn so với mùa đông, 
kịch bản A1B cho xu thế tăng tương đương hoặc mạnh hơn so với kịch bản A2; (3) Sự 
biến đổi của lượng mưa dự tính rất bất đồng nhất theo cả không gian và thời gian với mức 
tăng giảm dao động trong khoảng dưới 10% phụ thuộc vào từng kịch bản, từng mùa cũng 
như từng khu vực trên địa bàn ba tỉnh NHQ. 

3.2.2. Dự tính biến đổi khí hậu theo kịch bản phát thải RCP 
Việc dự tính biến đổi của nhiệt độ và lượng mưa theo kịch bản phát thải RCP cho 

vùng dự án được thực hiện trên cơ sở hạ qui mô động lực bằng mô hình RegCM khi sử 
dụng sản phẩm dự tính toàn cầu của mô hình CCAM chạy với số liệu nhiệt độ mặt nước 
biển từ hai mô hình Assess (ký hiệu là RCM_CCAM_Ass hoặc đơn giản hơn, RCA) và 
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NorESM (ký hiệu là RCM_CCAM_Nor hoặc RCN). Độ phân giải của RegCM là 20 km. 
Hai kịch bản phát thải trung bình thấp (RCP4.5) và phát thải cao (RCP8.5) được lựa chọn. 
Thời kỳ chuẩn hay thời kỳ cơ sở được chọn để so sánh là 1980 – 1999. Hai thời kỳ tương 
lai là giai đoạn giữa thế kỷ 21 (MF) 2045 – 2065 và cuối thế kỷ 21 (FF) 2080 – 2099. 
• Dự tính biến đổi của nhiệt độ 

Bảng 3.9 trình bày mức độ biến đổi (oC) của nhiệt độ trung bình năm trong hai giai 
đoạn MF và FF so với thời kỳ chuẩn từ hai mô hình RCA và RCN theo hai kịch bản phát 
thải RCP4.5 và RCP8.5 cho lần lượt ba tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh và Quảng Bình. Có thể 
nhận thấy, tương tự như kết quả dự tính theo kịch bản SRES, sự khác biệt giữa nhiệt độ 
dự tính từ RCP cho ba tỉnh là không đáng kể (dưới 0.3ºC). Mức tăng nhiệt độ dự tính theo 
kịch bản RCP4.5 trung bình của cả RCA và RCN phổ biến dưới 1,2ºC cho giai đoạn MF 
và lên tới 2,0ºC cho giai đoạn FF. Đối với kịch bản phát thải cao RCP8.5, mức tăng của 
nhiệt độ dự tính theo RCA cao hơn đáng kể so với RCN. RCA cho nhiệt độ dự tính tăng 
đến 1,7ºC cho giai đoạn MF, trong khi nhiệt độ dự tính của RCN chỉ tăng 1,1ºC. Vào cuối 
thế kỷ (FF), theo kết quả dự tính của RCA, nhiệt độ vùng NHQ sẽ tăng lên đến 3,2ºC 
trong khi RCN dự tính tăng chỉ dưới 2,2ºC. 

Bảng 3.9  Biến đổi nhiệt độ (oC) trung bình theo kịch bản RCP. (NA: Nghệ An, HT: Hà Tĩnh, QB: 
Quảng Bình; MF: Giữa thế kỷ, FF: Cuối thế kỷ) 

 Giai đoạn MF Giai đoạn FF 
Kịch bản NA HT QB NA HT QB 

RCA_RCP45 1.2 1.1 1.2 1.7 1.7 1.7 
RCN_RCP45 1.2 1.2 1.2 1.7 1.7 1.7 

       
RCA_RCP85 1.8 1.7 1.8 3.3 3.1 3.1 
RCN_RCP85 1.1 1.1 1.2 2.2 2.2 2.2 

Phân bố không gian của biến đổi nhiệt độ dự tính trên toàn vùng khá đồng nhất 
(hình P.3.9). Không có sự khác biệt đáng kể về mức tăng nhiệt độ giữa phía bắc và phía 
nam. Trong cả hai giai đoạn MF và FF, khu vực duyên hải có xu thế tăng cao hơn một 
chút so với vùng núi phía tây. Mặc dù vậy, có thể thấy mức tăng của nhiệt độ dự tính của 
mô hình RCA theo kịch bản RCP8.5 cao hơn khoảng 1oC so với các trường hợp còn lại. 

Sự biển đổi của nhiệt độ dự tính các mùa trong năm được cho trong bảng 3.10. Qua 
đó nhận thấy, mô hình RCA với kịch bản RCP8.5 cho mức tăng nhiệt độ lớn nhất trong 
tất cả các mùa và các giai đoạn tương lai so với các trường hợp khác. Mức tăng thấp nhất 
phổ biến khoảng 0.9oC xuất hiện ở giai đoạn MF vào mùa đông và mùa xuân, trong khi 
đó, mùa hè và mùa thu ở giai đoạn FF, nhiệt độ có thể tăng đến mức từ 3oC đến 4oC. 
Nhiệt độ dự tính mùa hè và mùa thu tăng mạnh hơn so với mùa đông và mùa xuân theo 
kịch bản RCP cũng phù hợp với kết quả dự tính theo kịch bản SRES trên đây. 
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Bảng 3.10. Biến đổi nhiệt độ các mùa trong năm (oC) theo kịch bản RCP (NA: Nghệ An, HT: Hà 
Tĩnh, QB: Quảng Bình; MF: Giữa thế kỷ, FF: Cuối thế kỷ) 

 Giai đoạn MF 
 Mùa Đông Mùa Xuân Mùa Hè Mùa Thu 

Kịch bản NA HT QB NA HT QB NA HT QB NA HT QB 
RCA_RCP45 1.0 0.9 0.9 0.9 0.9 1.0 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 
RCN_RCP45 1.1 1.1 1.1 1.0 1.0 1.1 1.3 1.2 1.2 1.2 1.3 1.3 
             
RCA_RCP85 1.3 1.3 1.3 1.6 1.6 1.8 2.1 1.9 1.8 2.2 2.2 2.1 
RCN_RCP85 1.1 1.1 1.2 0.8 0.9 1.0 1.2 1.1 1.2 1.4 1.4 1.3 
 Giai đoạn FF 

 
Mùa Đông Mùa Xuân Mùa Hè Mùa Thu 

 NA HT QB NA HT QB NA HT QB NA HT QB 
RCA_RCP45 1.3 1.3 1.4 1.9 1.8 1.8 1.5 1.5 1.6 2.0 2.1 2.0 
RCN_RCP45 1.4 1.5 1.4 2.1 1.9 1.8 1.7 1.8 1.8 1.7 1.8 1.7 
             
RCA_RCP85 2.6 2.5 2.5 3.6 3.3 3.3 3.0 2.9 3.1 3.9 3.8 3.7 
RCN_RCP85 2.1 2.0 2.0 2.1 2.1 2.3 2.1 2.0 2.0 2.6 2.6 2.6 

Trong giai đoạn MF, biến đổi nhiệt độ dự tính không có sự khác biệt vào mùa đông 
giữa các mô hình và các kịch bản phát thải. Tuy nhiên, vào mùa xuân, hè và thu, RCA 
theo kịch bản RCP8.5 cho mức tăng nhiệt độ dự tính khoảng 2.0oC, cao hơn RCN (chỉ 
khoảng dưới 1,3ºC). Cả hai mô hình đều dự tính nhiệt độ mùa hè và mùa thu tăng nhanh 
hơn so với mùa đông và mùa xuân, nhất là với kịch bản RCP8.5. Ở Giai đoạn FF, theo 
kịch bản RCP8.5, có sự khác biệt rõ rệt về mức tăng nhiệt độ dự tính giữa RCA và RCN, 
trong đó RCA cho mức tăng nhiệt độ cao hơn đáng kể so với RCN ở cả bốn mùa trong 
năm. Phân bố không gian của xu thế biến đổi của nhiệt độ các mùa được cho trên các hình 
P.3.10, P.3.11. Có thể nhận thấy, RCA theo kịch bản RCP8.5 cho mức tăng nhiệt độ cao, 
khoảng 3,2-3,7ºC vào các mùa xuân, hè, thu, trong khi RCN chỉ cho mức tăng cao nhất 
vào khoảng 2,5ºC tại vùng duyên hải vào mùa thu. Tương tự như RCP4.5 và các kịch bản 
SRES, mức tăng nhiệt độ mùa đông là thấp nhất so với các mùa trong năm, chỉ đạt 
khoảng 1,3ºC cho RCA và 1.4ºC cho RCN. 

Một cách khái quát, so với thời kỳ chuẩn, nhiệt độ dự tính cho mùa đông tăng ít hơn 
mùa hè và mùa thu trong cả các giai đoạn giữa thế kỷ và cuối thế kỷ 21. Kết quả này cũng 
phù hợp với kết quả dự tính nhiệt đội theo các kịch bản phát thải SRES mặc dù mức tăng 
có thể khác nhau. Mức độ tăng của nhiệt độ dự tính cho các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh và 
Quảng Bình không có sự chênh lệch đáng kể. Kết quả dự tính bằng mô hình RCA với 
kịch bản RCP8.5 luôn cho mức chênh lệch lớn nhất trong cả hai giai đoạn MF và FF. 
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• Dự tính biến đổi của tổng lượng mưa  
Kết quả dự tính sự biến đổi của lượng mưa trung bình năm cho hai giai đoạn MF và 

FF theo hai kịch bản phát thải RCP4.5 và RCP8.5 cho thấy lượng mưa sẽ tăng lên trên 
toàn vùng NHQ trong tương lai (bảng 3.11). Mức tăng phổ biến của lượng mưa nằm trong 
khoảng 10 - 30% trong hầu hết các trường hợp. Mô hình RCN tính theo kịch bản phát thải 
cao RCP8.5 cho lượng mưa dự tính có thể tăng lên đến 40% vào giai đoạn cuối thế kỉ (cao 
nhất), nhưng chỉ tăng khoảng 10% vào giai đoạn giữa thế kỉ (thấp nhất). Khu vực phía bắc 
và ven biển NHQ có mức tăng cao hơn so với khu vực phía nam. 

Bảng 3.11. Biến đổi tổng lượng mưa năm (%) theo kịch bản RCP. (NA: Nghệ An, HT: Hà Tĩnh, 
QB: Quảng Bình; MF: Giữa thế kỷ, FF: Cuối thế kỷ) 

 Giai đoạn MF Giai đoạn FF 
 Kịch bản NA HT QB NA HT QB 

RCA_RCP45 23.9 25.8 24.2 26.3 29.0 26.2 
RCN_RCP45 34.4 30.0 20.0 22.7 23.3 19.8 

       
RCA_RCP85 30.4 32.6 29.4 27.9 34.1 35.3 
RCN_RCP85 9.0 10.1 11.3 32.3 42.0 43.7 

Mức độ biến đổi của tổng lượng mưa năm có sự khác biệt khá rõ rệt giữa vùng núi 
và vùng ven biển (hình P.3.12). Trong khi ở vùng núi lượng mưa dự tính chủ yếu tăng 
dưới 20% thì một số khu vực ven biển phía bắc, khu vực tỉnh Nghệ An, có thể tăng đến 
40% trong giai đoạn MF và đến 50% trong giai đoạn FF. 

Biến đổi của lượng mưa dự tính cho các mùa trong năm được trình bày trong bảng 
3.12. Theo đó, so với thời kỳ cơ sở, kết quả dự tính lượng mưa của các mô hình RCA và 
RCN theo kịch bản RCP4.5 và RCP8.5 cho thời kỳ MF và thời kỳ FF thể hiện sự phân 
hoá theo mùa rất rõ rệt. Vào giai đoạn MF, so với thời kỳ chuẩn, lượng mưa được dự tính 
là tăng vào mùa hè và mùa thu, và giảm nhẹ hoặc tăng không đáng kể vào mùa đông và 
mùa xuân. Sự tăng mạnh của lượng mưa trong các mùa hè và thu là nguyên nhân dẫn đến 
sự tăng của lượng mưa năm trên toàn vùng.  

Có sự tương tự nhất định về mức độ biến đổi của lượng mưa dự tính cho các giai 
đoạn FF và MF, đó là lượng mưa mùa hè và mùa thu đều tăng đáng kể trong hầu hết các 
trường hợp. Theo mô hình RCA và RCN đến cuối thế kỉ, lượng mưa mùa hè và mùa thu 
có thể tăng đến 30-50% so với thời kỳ chuẩn. Lượng mưa có thể giảm nhẹ ở Nghệ An, Hà 
Tĩnh và tăng nhẹ ở tỉnh Quảng Bình vào mùa đông và mùa xuân (hình P.3.13), mức dao 
động trong khoảng -10% ở Nghệ An theo mô hình RCA, kịch bản RCP8.5, đến 20% theo 
mô hình RCN kịch bản RCP8.5 ở Quảng Bình. Điều đáng chú ý là sự gia tăng lượng mưa 
mùa hè và đặc biệt là mùa thu (hình P.3.14) có thể làm gia tăng nguy cơ xuất hiện các 
hiện tượng mưa lớn, lũ lụt. 
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Bảng 3.12. Biến đổi tổng lượng mưa các mùa trong năm (%) theo kịch bản RCP (NA: Nghệ An, 
HT: Hà Tĩnh, QB: Quảng Bình; MF: Giữa thế kỷ, FF: Cuối thế kỷ) 

 Giai đoạn MF 
 Mùa Đông Mùa Xuân Mùa Hè Mùa Thu 

Kịch bản NA HT BQ NA HT BQ NA HT BQ NA HT BQ 
RCA_RCP45 -8.3 3.8 16.0 -18.5 -8.1 -0.5 45.3 33.4 26.8 36.5 57.3 48.4 
RCN_RCP45 -9.6 -3.8 -5.2 8.5 16.5 17.7 52.3 50.9 31.5 41.0 42.3 28.5 
             
RCA_RCP85 -14.3 -5.3 1.1 -0.4 8.5 14.4 37.2 36.5 32.9 61.8 74.0 61.8 
RCN_RCP85 -7.4 2.0 11.0 11.8 18.4 19.7 15.4 19.3 15.3 0.0 2.3 1.2 
 Giai đoạn FF 

 
Mùa Đông Mùa Xuân Mùa Hè Mùa Thu 

 NA HT BQ NA HT BQ NA HT BQ NA HT BQ 
RCA_RCP45 -6.5 17.5 21.8 -12.7 -0.7 7.0 28.9 30.3 23.8 69.0 58.9 51.1 
RCN_RCP45 -9.5 -6.3 -7.2 -4.5 -0.5 6.6 31.9 30.6 21.5 40.7 53.3 50.9 
             
RCA_RCP85 -29.1 -4.5 4.1 -23.9 -14.5 1.9 51.2 51.4 45.0 54.9 78.0 77.7 
RCN_RCP85 -7.9 18.4 32.4 10.9 22.5 28.9 39.5 59.3 50.6 52.0 57.3 59.4 
• Dự tính biến đổi của lượng mưa cực đại ngày trong năm (Rx1d) 

Lượng mưa ngày cực đại (Rx1d) là lượng mưa tích luỹ trong 24 giờ lớn nhất trong 
năm. Kết quả dự tính sự biến đổi của Rx1d trong hai giai đoạn MF và FF so với thời kỳ 
chuẩn 1980 - 1999 từ các mô hình RCA và RCN theo 2 kịch bản phát thải RCP4.5 và 
RCP8.5 được cho trong bảng 3.13. Theo đó, xu thế Rx1d tăng mạnh nhưng không đồng 
đều trên ba tỉnh cũng như theo các kịch bản khác nhau. Theo mô hình RCA, mức tăng của 
Rx1d phổ biến trong giai đoạn MF khoảng 25-35%, nhưng theo mô hình RCN thì mức 
tăng biến động mạnh từ 7% ở QB theo kịch bản RCP8.5 đến 51% ở HT theo kịch bản 
RCP4.5. Trong giai đoạn FF, kết quả dự tính Rx1d của các mô hình tương đối đồng nhất, 
với mức tăng dao động trong khoảng 30-50%. 

Bảng 3.13. Biến đổi của lượng mưa cực đại ngày (Rx1d) trong năm (%) theo kịch bản RCP (NA: 
Nghệ An, HT: Hà Tĩnh, QB: Quảng Bình; MF: Giữa thế kỷ, FF: Cuối thế kỷ) 

 Giai đoạn MF Giai đoạn FF 
Kịch bản NA HT QB NA HT QB 

RCA_RCP45 22.0 34.9 25.7 32.1 37.5 29.5 
RCN_RCP45 45.6 51.4 25.1 31.0 36.3 30.3 

       
RCA_RCP85 37.9 43.8 36.5 35.5 52.4 52.7 
RCN_RCP85 21.7 17.9 6.9 39.8 50.5 42.2 

• Dự tính biến đổi của số ngày mưa vừa trong năm (R25mm) 
Số ngày mưa vừa trong năm (R25mm) là số ngày trong năm có lượng mưa ngày lớn 

hơn hoặc bằng 25 mm/24 giờ. Bảng 3.14 dẫn ra kết quả dự tính sự biến đổi của R25mm 
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trong các giai đoạn MF và FF so với thời kỳ chuẩn 1980 - 1999 theo 2 kịch bản RCP4.5 
và RCP8.5 từ các mô hình RCA và RCN. Có thể thấy, so với thời kỳ chuẩn, R25mm được 
dự tính tăng lên rất nhiều với mức tăng trong khoảng 50% - 80%, cá biệt RCA có thể tăng 
lên đến 110% theo kịch bản RCP8.5 (Quảng Bình). Theo kịch bản RCP4.5, các mô hình 
đều dự tính mức biến đổi của R25mm khá đồng đều trong khi theo kịch bản RCP8.5 mô 
hình RCA có R25mm dự tính lớn hơn rất nhiều vo với RCN. 

Bảng 3.14. Biến đổi của số ngày mưa vừa (R25mm) trong năm (%) theo kịch bản RCP (NA: 
Nghệ An, HT: Hà Tĩnh, QB: Quảng Bình; MF: Giữa thế kỷ, FF: Cuối thế kỷ) 

 Giai đoạn MF Giai đoạn FF 
 Kịch bản NA HT QB NA HT QB 
RCA_RCP45 54.5 54.3 76.4 47.3 52.5 74.0 
RCN_RCP45 87.5 74.7 66.3 55.5 50.6 56.0 
       
RCA_RCP85 64.4 78.6 110.3 61.7 79.6 129.7 
RCN_RCP85 24.3 17.7 26.0 65.1 83.4 108.1 

• Dự tính biến đổi của số ngày mưa lớn trong năm (ML50) 
Số ngày mưa lớn trong năm (ML50) là số ngày trong năm có lượng mưa ngày lớn 

hơn hoặc bằng 50 mm/24 giờ. Kết quả dự tính sự biến đổi của ML50 trong các giai đoạn 
MF và FF so với thời kỳ chuẩn 1980 - 1999 theo 2 kịch bản RCP4.5 và RCP8.5 từ các mô 
hình RCA và RCN được cho trong bảng 3.15. Qua đó nhận thấy, ML50 có xu thế tăng 
mạnh nhưng không đồng đều giữa các kịch bản cũng như các mô hình khác nhau. Mô 
hình RCA với kịch bản RCP4.5 dự tính mức tăng ổn định trong cả hai giai đoạn MF và 
FF với mức tăng trong khoảng 70-80%. Cũng trong giai đoạn này, mô hình RCN dự tính 
mức tăng ML50 lớn hơn nhiều so với mô hình RCA, lên đến 130-150% trong giai đoạn 
MF và khoảng 90-100% trong giai đoạn FF. Đối với kịch bản RCP8.5, trong khi mô hình 
RCA cho dự tính ML50 tăng khá mạnh, lên tới 100-200% và tăng dần theo tương lai, thì 
RCN lại cho xu thế tăng ít hơn đáng kể (khoảng 30-50%) trong giai đoạn MF và tăng 
mạnh trong giai đoạn FF. Trừ trường hợp RCN_RCP85 cho giai đoạn giữa thế kỷ, nói 
chung ML50 có xu thế tăng dần từ bắc vào nam (Nghệ An đến Quảng Bình). 
• Dự tính biến đổi của số ngày mưa rất lớn trong năm (MK100) 

Số ngày mưa rất lớn trong năm (ML100) là số ngày trong năm có lượng mưa ngày 
lớn hơn hoặc bằng 100 mm/24 giờ. Kết quả dự tính số ngày mưa rất lớn có sự khác biệt 
rất đáng kể giữa các mô hình và các kịch bản cho cả trong hai giai đoạn MF và FF (bảng 
3.16). Mức biến đổi dự tính của ML100 dao động từ 30% ở QB của mô hình RCN với 
kịch bản RCP8.5 trong giai đoạn MF lên đến gần 600% của mô hình RCN với kịch bản 
RCP8.5 trong giai đoạn FF. Điều đó nói lên rằng tần suất của các sự kiện mưa rất lớn có 
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thể tăng lên rất nhiều trong tương lai mà hệ quả là các hiện tượng thuỷ tai liên quan đến lũ 
lụt có thể gia tăng mạnh. 

Bảng 3.15. Biến đổi của số ngày mưa lớn (ML50) trong năm (%) theo kịch bản RCP (NA: Nghệ 
An, HT: Hà Tĩnh, QB: Quảng Bình; MF: Giữa thế kỷ, FF: Cuối thế kỷ) 

 Giai đoạn MF Giai đoạn FF 
Kịch bản NA HT QB NA HT QB 

RCA_RCP45 83.6 97.3 87.4 90.3 91.3 67.6 
RCN_RCP45 156.8 139.3 130.3 93.5 104.5 96.7 
RCA_RCP85 115.8 144.9 165.2 105.0 162.3 216.3 
RCN_RCP85 56.4 40.4 32.0 129.4 161.8 227.5 

Bảng 3.16. Biến đổi của số ngày mưa rất lớn (ML100) trong năm (%) theo kịch bản RCP (NA: 
Nghệ An, HT: Hà Tĩnh, QB: Quảng Bình; MF: Giữa thế kỷ, FF: Cuối thế kỷ) 

 Giai đoạn MF Giai đoạn FF 
Kịch bản NA HT QB NA HT QB 

RCA_RCP45 117.0 244.5 220.5 168.8 281.5 240.6 
RCN_RCP45 411.9 530.8 144.0 179.2 348.9 180.8 
RCA_RCP85 257.0 437.9 331.3 224.6 448.7 419.9 
RCN_RCP85 207.1 246.5 32.2 344.1 585.8 320.8 

• Dự tính biến đổi lượng mưa ngày cực đoan trong năm (R90p, R95p và R99p) 
Lượng mưa ngày cực đoan trong năm R90p, R95p và R99p (mm) là lượng mưa 

ngày trong năm ứng với các phân vị 90%, 95% và 99%. Biến đổi của lượng mưa ngày cực 
đoan trong năm (R90p, R95p và R99p) ở đây được xác định trên cơ sở so sánh giá trị 
trung bình của các R90p, R95p và R99p trong tương lai với giá trị trung bình tương ứng 
trong thời kỳ chuẩn (1980-1999). Kết quả dự tính sự biến đổi của R90p, R95p và R99p 
trong hai giai đoạn MF và FF theo hai kịch bản RCP4.5 và RCP8.5 từ các mô hình RCA 
và RCN được cho trong bảng 3.17. Có thể nhận thấy rằng, R90p, R95p và R99p được dự 
tính là tăng với mức tăng tương đối đồng đều giữa các tỉnh cũng như các giai đoạn khác 
nhau trong tương lai. Các mô hình đều cho mức tăng phổ biến trong khoảng 30-50% 
ngoại trừ mô hình RCN theo kịch bản RCP8.5 có mức tăng dự tính thấp hơn và biến động 
mạnh hơn. Nhìn chung sự tăng của R90p, R95p và R99p về cơ bản phù hợp với sự tăng 
của các hiện tượng mưa lớn. 

Tóm lại: Nhiệt độ mùa hè và mùa thu được dự tính tăng nhanh hơn so với mùa đông 
và mùa xuân, phổ biến trong khoảng 0.9oC - 1.6oC vào giữa thế kỉ và 2oC - 3.6oC thậm chí 
đến gần 4oC (theo mô hình RCA và kịch bản phát thải cao RCP8.5) vào cuối thế kỉ 21. 
Điều đó có thể dẫn đến biên độ nhiệt độ năm tăng lên, những tháng có nhiệt độ cao sẽ 
càng nóng hơn, và do đó các hiện tượng cực đoan về nhiệt độ vào mùa hè như nắng nóng 
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có thể có xu hướng gia tăng. Trong tất cả các mùa, mức tăng nhiệt độ giữa ba tỉnh NHQ 
không có sự khác biệt đáng kể và có sự phù hợp tương đối giữa hai kịch bản SRES và 
RCP. 

Theo kịch bản RCP, biến đổi của lượng mưa dự tính trên toàn vùng NHQ cũng 
không khác nhau nhiều. Vào các tháng mùa khô (mùa đông và mùa xuân), xu thế tăng 
giảm của lượng mưa dự tính không đáng kể. Tuy nhiên, lượng mưa được dự tính có thể sẽ 
tăng lên đáng kể vào các tháng mùa mưa (mùa hè và mùa thu) trong cả hai giai đoạn giữa 
và cuối thế kỉ, và điều đó có thể dẫn đến tình trạng gia tăng các hiện tượng thuỷ tai như 
mưa lớn, lũ lụt trong tương lai. Mặc dù vậy, có sự khác biệt đáng kể về kết quả dự tính 
biến đổi của lượng mưa giữa hai kịch bản RCP và SRES. Do kịch bản RCP cho kết quả 
dự tính mang tính cực đoan hơn nên với mục đích quản lý rủi ro thì sản phẩm dự tính theo 
RCP nên được sử dụng. 

Khá phù hợp với sự tăng của lượng mưa năm và lượng mưa mùa, các sự kiện mưa 
lớn và mưa cực đoan cũng được dự tính sẽ tăng tương đối mạnh trong tương lai, đặc biệt 
là số ngày mưa lớn và mưa rất lớn. Sự gia tăng của các hiện tượng mưa lớn và mưa cực 
đoan có thể dẫn đến sự gia tăng các hiện tượng lũ lụt trên khu vực NHQ, đặc biệt là 
Quảng Bình. 

Bảng 3.17. Biến đổi của lượng mưa ngày cực đoan (R90p, R95p và R99p) trong năm (%) theo 
kịch bản RCP (NA: Nghệ An, HT: Hà Tĩnh, QB: Quảng Bình; MF: Giữa thế kỷ, FF: Cuối thế kỷ) 

 Giai đoạn MF Giai đoạn FF 
Kịch bản NA HT QB NA HT QB 

R90p 
RCA_RCP45 27.5 25.8 27.8 24.8 29.9 28.8 
RCN_RCP45 37.1 32.7 23.7 26.4 25.4 23.9 
RCA_RCP85 31.3 35.8 35.0 32.5 39.0 43.7 
RCN_RCP85 5.9 7.2 10.9 31.2 41.1 42.2 

R95p 
RCA_RCP45 29.1 28.8 29.8 31.2 32.7 29.5 
RCN_RCP45 40.5 36.4 24.8 29.0 28.8 24.4 
RCA_RCP85 36.5 41.2 37.9 38.8 47.5 48.7 
RCN_RCP85 9.2 8.2 10.4 33.9 41.8 41.8 

R99p 
RCA_RCP45 29.2 33.3 26.6 37.9 35.5 27.8 
RCN_RCP45 47.4 38.9 25.2 31.1 33.1 23.6 
RCA_RCP85 44.3 50.0 40.0 39.2 54.6 53.5 
RCN_RCP85 20.0 14.9 10.2 42.9 45.4 43.0 
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CHƯƠNG 4. THUỶ TAI Ở VÙNG DỰ ÁN TRONG BỐI CẢNH BIẾN ĐỔI 
KHÍ HẬU 

Vùng nghiên cứu thí điểm của dự án là ba xã Hưng Nhân (huyện Hưng Nguyên, 
Nghệ An), Yên Hồ (huyện Đức Thọ, Hà Tĩnh) và Võ Ninh (huyện Quảng Ninh, Quảng 
Bình). Về chế độ thuỷ văn cũng như các hiện tượng thuỷ tai liên quan, các vùng này chịu 
sự chi phối của hai hệ thống sông chính là sông Lam và sông Nhật Lệ. Hai hiện tượng 
thuỷ tai điển hình thường xảy ra trên các hệ thống sông này là lũ lụt và xâm nhập mặn. 
Ngoài lũ tiểu mãn thường xảy ra vào tháng 5, tháng 6, đa số các sự kiện lũ lớn thường rơi 
vào mùa mưa bão. Mưa lớn gây lũ lụt ở NHQ chủ yếu do hoạt động của bão, áp thấp nhiệt 
đới, dải hội tụ nhiệt đới hoặc sự tương tác giữa chúng với hoạt động của không khí lạnh 
kết hợp với hiệu ứng địa hình trong khu vực. Xâm nhập mặn thường xảy ra vào mùa kiệt 
và hạn hán, khi mà mực nước sông thấp kết hợp với thuỷ triều, nhất là thời kỳ triều 
cường. Trong chương này sẽ trình bày ảnh hưởng của một số hiện tượng thuỷ tai trong 
quá khứ và dự tính ảnh hưởng tiềm tàng trong tương lai đến các vùng dự án  

4.1. Các hiện tượng thuỷ tai ở NHQ và sự biến đổi của chúng trong những thập kỷ 
gần đây 

4.1.1. Các hiện tượng thủy tai trên lưu vực sông Lam 
Lưu vực sông Lam là nơi thường xuyên chịu ảnh hưởng của nhiều loại hình thiên tai 

đặc trưng cho khu vục duyên hải miền Trung như bão, áp thấp nhiệt đới (ATNĐ), lũ lụt, 
hạn hán, sạt lở đất, xói lở bờ sông và bờ biển, xâm nhập mặn,…, trong đó các hiện tượng 
thủy tai có ảnh hưởng và gây thiệt hại nhiều nhất là lũ lụt và xâm nhập mặn.  
• Lũ lụt 

Trên lưu vực sông Lam lũ lụt thường xảy ra cả ở các huyện đồng bằng trung du và 
khu vực miền núi. Một trong những nguyên nhân gây nên lũ lụt là mưa lớn do bão và áp 
thấp nhiệt đới. Theo số liệu thống kê, từ năm 1990 đến năm 2013 lưu vực sông Lam đã 
hứng chịu 35 trận bão đổ bộ trực tiếp, trung bình mỗi năm từ 1,0 - 1,5 cơn bão. Bão 
thường đổ bộ vào lưu vực sông Lam vào khoảng các tháng 9, 10 và đầu tháng 11 (Báo 
cáo Đánh giá môi trường - Dự án Quản lý thiên tai Việt Nam WB5, 2012). 

Trong 24 năm qua (1989 - 2013) đã có 30 đợt lũ lớn trên lưu vực sông này, gây thiệt 
hại nhiều về người và tài sản. Số liệu quan trắc mực nước lũ trong những thập kỷ gần đây 
cho thấy, trên dòng chính sông Lam đã xảy ra các trận lũ lớn vào các năm 1954, 1963, 
1973, 1978, 1988, 2007, 2010. Trung bình cứ 9 - 10 năm lại xuất hiện một trận lũ lớn. 
Nhiều năm lũ đã gây vỡ đê như các trận lũ năm 1954, 1978, 1988 và 1996. Đặc biệt trận 
lũ năm 1954, rất nhiều đoạn đê từ Nam Đàn ra đến biển bị vỡ, nước lũ từ sông chảy vào 
vùng nội đồng kéo dài 16 ngày liền. Tổng thiệt hại do bão lũ trong 21 năm (1990 - 2010) 
khoảng hơn 3.300 tỷ đồng (Báo cáo Đánh giá môi trường - Dự án Quản lý thiên tai Việt 
Nam WB5, 2012). Sau đây mô tả đặc điểm một số trận lũ điển hình. 
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Trận lũ lớn tháng 9 năm 1978: Lũ lớn tháng 9/1978 là trận lũ kép gây nên do hai 
đợt mưa lớn. Tổng lượng mưa lớn nhất trong 9 ngày (14 - 23/9) tại Môn Sơn (lưu vực 
sông Giăng) là 727,5 mm, Khai Sơn 701,7mm, Đô Lương 691,3 mm. Hậu quả là lũ dâng 
cao gây ra 125 chỗ vỡ đê dọc sông Lam (đê tả 39 chỗ, đê hữu 86 chỗ). Các chỗ vỡ và tràn 
bên bờ hữu sông Lam đều là đê địa phương, chỉ giữ được ở mức báo động 2 trở xuống. 
Lượng nước tràn vào đồng được giữ lại tạm thời, sau đó lại chảy ra sông. Bên tả ngạn, 
gần huyện lỵ Thanh Chương (đê Đồng Văn, Cốm Thái) có 25 chỗ vỡ, dài tới 730m, sâu 2 
- 3,5m (ngày 27/9) làm ngập các vùng trũng. 

Trận lũ lớn tháng 10/1988: Đỉnh lũ tại Nam Đàn là 9,41m, thấp hơn đỉnh lũ thực đo 
năm 1978 là 23cm. Trên sông chính xảy ra lũ đơn, lũ trên báo động 3 tại Nam Đàn kéo 
dài 8 ngày (từ 19h/14 đến 22h/22); khi gần đỉnh (17 - 20/10), thủy triều ở Cửa Hội đang 
trong chu kỳ nước cao, biên độ đạt 2,40m (trung bình tháng 10 là 2,23m) nên thoát lũ rất 
khó khăn.  

Trận lũ 9/1996: Do ảnh hưởng của cơn bão số 6 (tên quốc tế là Willie, 17-
23/9/1996) đổ bộ vào Nghệ An ngày 22/9 với sức gió cấp 9, gây mưa lớn diện rộng với 
lượng mưa từ 100 - 250mm, mực nước lũ ở Nam Đàn đạt cao nhất 8,3m. 

Trận lũ 10/2010: Trận lũ này là hệ quả mưa lớn do hoạt động của dải hội tụ nhiệt 
đới kết hợp với không khí lạnh. Lượng mưa phổ biến trên địa bàn tỉnh Nghệ An từ 100 
đến 300mm, một số nơi mưa trên 300mm như ở Vinh (406mm), cửa Hội (357mm), Đô 
Lương (302mm), Nam Đàn (355 mm). Ngoài ra, trong năm 2010 cũng xảy ra nhiều đợt lũ 
lớn trên các sông khác, gây nhiều thiệt hại. Theo thống kê, tổng số thiệt hại trong năm 
2010 do bão, lũ gây ra ước tính hơn 2.700 tỷ đồng. Theo “Báo cáo Đánh giá môi trường - 
Dự án Quản lý thiên tai Việt Nam WB5” (2012), trận lũ từ 15/10 đến 18/10/2010 là một 
đợt lũ lớn tại các tỉnh Bắc Trung bộ. Lũ lụt đã làm 32 người chết và mất tích, hàng chục 
nghìn ngôi nhà bị ngập trong nước lũ, giao thông đường bộ và đường sắt tê liệt. Lũ lớn 
còn đe dọa sự an toàn của các đập thủy điện, làm hàng chục nghìn người phải sơ tán. 

Thống kê về thiệt hại do bão, lũ gây ra trên lưu vực sông Lam được thể hiện trên  
hình 4.1 và hình 4.2 (Sở KHCN tỉnh Quảng Bình, 2013), trong đó năm 2010 được coi là 
năm thiệt hại lớn nhất cả về tài sản và người do lũ lụt gây ra. 

 

Hình 4.1: Số người chết và bị thương trên lưu vực sông Lam từ năm 1990 đến năm 2010 (Sở 
KHCN tỉnh Quảng Bình, 2013)  
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Hình 4.2: Thiệt hại kinh tế từ năm 1990 đến 2010 (Sở KHCN tỉnh Quảng Bình, 2013) 
• Hạn hán và xâm nhập mặn 

Ngược lại với lũ lụt thì hiện tượng hạn hán, xâm nhập mặn trên lưu vực sông Lam 
cũng gây ra những tác động bất lợi. 

Vào mùa khô, nhu cầu sử dụng nước trên lưu vực gia tăng trong khi nguồn nước 
mưa và nước dự trữ trong ao hồ lại khan hiếm, khiến tình trạng thiếu nước càng trở lên 
trầm trọng. Sự khan hiếm nước vào mùa khô làm cho mực nước sông xuống thấp, tạo 
điều kiện thuận lợi cho nước biển lấn sâu vào nội đồng, gây nên nhiễm mặn vùng hạ lưu. 
Vào mùa kiệt, vùng thượng lưu và trung lưu các con sông thường bị thiếu nước phục vụ 
sản xuất và sinh hoạt, trong khi đó tại hạ lưu, nơi tập trung dân cư đông đúc, thì nguồn 
nước lại bị nhiễm mặn, gây khó khăn rất lớn về nhu cầu nước. 

Độ mặn của nước sông không chỉ biến đổi theo không gian, mà còn biến đổi theo 
thời gian và khác biệt với độ mặn nước biển. Độ mặn nước sông biến đổi theo mùa dòng 
chảy, theo các kỳ mặn của nước biển trong từng chu kỳ triều và ngay trong từng ngày. 
Khi triều lên độ mặn lớn hơn khi triều xuống. Trong mùa lũ, nước từ thượng nguồn về 
lớn, ranh giới độ mặn bị đẩy lùi ra phía biển, độ mặn quan trắc được tại các trạm rất nhỏ. 
Vào mùa kiệt, nước mặn lấn sâu vào phía trong sông và biến đổi theo chế độ triều. Trong 
thời gian này, nước mặn ảnh hưởng tới Chợ Tràng, cách cửa sông 32km, với độ mặn 
trung bình mặt cắt từ 1,0 - 1,5‰. Những tháng có nguồn nước ngọt từ thượng lưu về rất 
nhỏ thì nước nhiễm mặn có thể xâm nhập sâu hơn quá Chợ Tràng trên dòng chính sông 
Lam, có thể vượt qua Trung Lương tới Đức Xá trên nhánh sông La bên hữu ngạn sông 
Lam. 

Trên dòng chính sông Lam, kiệt tháng thường xảy ra vào tháng 3 hoặc tháng 4, 
nhưng trên sông Ngàn Phố, Ngàn Sâu thuộc hệ thống sông La, lưu lượng kiệt tháng 
thường xuất hiện không đồng bộ với dòng chính sông Lam. 

Quy luật thủy triều dẫn đến hiện tượng nước biển xâm nhập qua các cửa sông, tiến 
sâu vào trong đất liền kèm theo độ mặn nước sông cao, gây khó khăn cho sản xuất nông 
nghiệp, công nghiệp. Ngoài ra độ mặn còn ảnh hưởng đến tính chất lý hoá của nước như 
trọng lượng riêng, độ dẫn điện, độ truyền âm, độ hoà tan các chất khí và nguy cơ tồn vong 
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của hệ sinh thái nước ngọt. Do đó, việc đánh giá xâm nhập mặn là hết sức quan trọng, liên 
quan mật thiết đến điều kiện phát triển kinh tế - xã hội và sinh hoạt (Viện Quy hoạch 
Thủy lợi, 2006). 

Từ năm 2000, phong trào nuôi tôm sú nước lợ bắt đầu phát triển nhanh và mạnh (tốc 
độ tăng diện tích trung bình 25%/năm giai đoạn 2000 - 2007) tại địa bàn các tỉnh NHQ. 
Lợi nhuận thu được từ nuôi tôm nước mặn, nước lợ lớn hơn nhiều so với sản xuất nông 
nghiệp nên đến nay diện tích dành cho nuôi tôm mặn lợ đã hơn 800ha. Thu nhập từ nuôi 
tôm có thể lên đến 100 triệu/ha nếu tôm không bị nhiễm bệnh và phát triển tốt. Tuy nhiên 
độ mặn thích hợp nhất cho tôm sú phát triển khoảng 15 – 25‰ nên việc xác định thời 
điểm lấy nước và thay nước cho ao nuôi khi nước sông có độ mặn phù hợp cũng là một 
yêu cầu cần thiết, đặc biệt là khi các vùng nuôi vẫn lấy nước trực tiếp từ sông, không qua 
bể trữ (Viện Quy hoạch Thủy lợi, 2006). 

Trong những năm gần đây, do biến đổi khí hậu và chịu sự ảnh hưởng của các công 
trình thủy điện xây dựng phía thượng nguồn, như thủy điện Bản Vẽ, Khe Bố, nên mực 
nước sông Lam vào mùa khô thường xuống rất thấp. Hiện tượng xâm nhập mặn trên lưu 
vực sông Lam có xu hướng tăng trong những năm qua (hình 4.3). Đặc biệt là các năm 
2010 và 2005, độ mặn tại cống Trung Lương tăng đột biến, lên đến 7 -8o/oo, mực nước đo 
tại cống Nam Đàn tháng 4/2010 là 0,18 m (thiết kế là 1,15 m); Bara Đô Lương đo tháng 
3/2010 là 9,72 m (thiết kế 9,95 m), có lúc nhiều trạm bơm phải dừng hoạt động do thiếu 
nước. 

 
Hình 4.3: Độ mặn quan trắc được tại Cống Trung Lương qua 22 năm (1992 – 2013) 

Hiện tượng khô hạn và xâm nhập mặn đã làm cho các vùng Nam Đàn, Nghi Lộc, 
Hưng Nguyên, TP Vinh bị ảnh hưởng rất nặng nề: 23.000 ha lúa hè thu bị hạn nặng, 6.000 
ha diện tích thiếu nước để gieo cấy, 8.000 ha ngô bị chết, vụ mùa bị đẩy lùi khiến năng 
suất giảm và có nguy cơ gặp lũ (hình 4.4). Tại huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh) tình hình còn 
tồi tệ hơn. Hầu hết các xã có diện tích đất nông nghiệp (Xuân Đan, Xuân Trường, Xuân 
Hội, Xuân An, Xuân Lam, Xuân Hồng) đều bám dọc bờ sông Lam. Nước sông bị nhiễm 
mặn, không thể sử dụng cho đồng ruộng, bà con nông dân đành bất lực đứng nhìn lúa chết 
rũ trên đồng. 

y = 0.0971x + 0.3906 

0 

2 

4 

6 

8 

10 

1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 

Đ
ộ 

m
ặn

 (0 / 0
0 
)  

Thời gian 



80 
 

Năm 2015 tình hình hạn hán và xâm nhập mặn vẫn diễn biến phức tạp, gây thiệt hại 
nặng cho người dân sinh sống trên lưu vực sông Lam (khoảng 4.500ha lúa hè thu bị mất 
trắng). Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An lần đầu tiên đã công bố loại hình thiên tai do hạn 
hán để để trình Thủ tướng Chính phủ hỗ trợ từ ngân sách trung ương.  

  
Hình 4.4: Hạn hán trên lưu vực sông Lam (nguồn: http://songlamonline.vn/) 

Rõ ràng, tình hình thiệt hại do thuỷ tai gây ra đang có xu hướng ngày càng tăng 
trong những năm gần đây. Thiệt hại nặng nề nhất vào năm 2010 (khoảng 2.920 tỷ đồng). 
Điều kiện thời tiết, khí hậu có nhiều diễn biến phức tạp, khó lường; hệ thống cơ sở hạ 
tầng, trang thiết bị cảnh báo dự báo chưa đáp ứng được yêu cầu là những nguyên nhân 
làm gia tăng mức độ thiệt hại do thiên tai gây nên. 

4.1.2. Các hiện tượng thủy tai trên lưu vực sông Nhật Lệ 
Từ năm 1989 đến nay Quảng Bình phải gánh chịu nhiều thiệt hại về người và tài sản 

do bão, áp thấp nhiệt đới và lũ lụt gây ra, ảnh hưởng rất lớn đến sự phát triển kinh tế - xã 
hội và ổn định cuộc sống dân cư trên địa bàn toàn tỉnh. Thống kê trên toàn tỉnh, mức độ 
thiệt hại lớn nhất do bão, lũ tại các huyện được xếp theo thứ tự như sau: Lệ thủy, Quảng 
Ninh, Quảng Trạch, Bố Trạch, Tuyên Hóa, Minh Hóa, TP Đồng Hới. Tuy nhiên trong 
vòng hai năm gần đây thì huyện chịu nhiều thiệt hại nhất là các huyện Tuyên Hóa, Minh 
Hóa do bị lũ quét, xói lở bờ sông (Sở KHCN tỉnh Quảng Bình, 2013). Bên cạnh đó ngập 
lụt, hạn hán và xâm nhập mặn cũng là những loại hình thiên tai đang có xu thế gia tăng về 
cường độ và gây nhiều thiệt hại cho các cộng đồng dân cư ở khu vực hạ lưu. 
• Lũ lụt 

Qua điều tra, khảo sát hộ gia đình, hạn hán, xâm nhập mặn, bão, áp thấp nhiệt đới, 
mưa lớn, lũ lụt được người dân Quảng Bình xem là những loại hình thiên tai có tác động 
xấu nhất đến đời sống, sinh kế và các hoạt động kinh tế - xã hội. Mùa bão ở Quảng Bình 
thường từ tháng 7 đến tháng 11, trong đó nhiều nhất là các tháng 9 - 10. Theo số liệu 
thống kê, từ 1989 đến năm 2008 có 13 cơn bão đổ bộ và gây ảnh hưởng trực tiếp đến 
Quảng Bình, bình quân 0,7 cơn bão/năm. Có những năm Quảng Bình phải hứng chịu tác 
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động liên tiếp của 2 - 3 cơn bão đổ bộ trực tiếp. Bão gây gió mạnh, gió giật kèm theo mưa 
lớn dài ngày (2 - 5 ngày) dẫn đến lũ lụt nghiêm trọng. Lượng mưa do bão và áp thấp nhiệt 
đới chiếm tới 40 - 50% tổng lượng mưa trong các tháng 9 - 11. Lượng mưa do một cơn 
bão gây ra khoảng 300 - 600 mm. Riêng giai đoạn 1999 - 2008, Quảng Bình chịu ảnh 
hưởng trực tiếp của 8 cơn bão và 36 đợt áp thấp nhiệt đới (trung bình 04 cơn/1 năm), gây 
mưa lớn, lũ lụt làm thiệt hại lớn về con người và tài sản.  

Trong 10 năm qua (2001 - 2010), Quảng Bình đã có 36 đợt lũ, làm ảnh hưởng đến 
1.737.000 lượt người, tổng giá trị thiệt hại về kinh tế là 4.800 tỷ đồng (Phan Thanh Tịnh, 
2011). Đặt biệt các năm 2007 và 2010 đã có 3 đợt lũ rất lớn, được coi là lũ lịch sử, lũ 
chồng lên lũ. Đợt lũ lớn tháng 8/2007 trên lưu vực sông Gianh, mực nước cao hơn cơn lũ 
lịch sử 1993 là 0,44m. Đợt lũ cuối tháng 9/2010 đã gây ngập lụt trên diện rộng, đặc biệt là 
2 huyện Quảng Ninh và Lệ Thủy. Trận lũ này đã gây thiệt hai 2.700 tỷ đồng (gấp 2 lần 
thu ngân sách của tỉnh năm 2010). Sau đây là một số trận lũ điển hình trên lưu vực sông 
Nhật Lệ. 

Trận lũ từ 20 - 23/9/1979: Xảy ra trên sông Kiến Giang tại Lệ Thuỷ. Do ảnh hưởng 
trực tiếp của bão số 10 kết hợp với không khí lạnh nên đã xảy ra một đợt mưa lớn dài 
ngày, gây ra trận lũ lớn nhất trong 45 năm qua tại Lệ Thuỷ, làm ngập lụt nghiêm trọng, 
gây ách tắc giao thông trong nội tỉnh và trên Quốc lộ 1A nhiều ngày liền. 

Trận lũ lớn tháng 10 năm 1992: Xảy ra trên sông Kiến Giang tại Kiến Giang. Trận 
lũ này xảy ra khi mực nước trên sông Kiến Giang đang duy trì ở mức cao, tại Kiến Giang 
chân lũ trên báo động 1. Tại Lệ Thuỷ chân lũ đang trên báo động 3, do đó tính chất lũ vô 
cùng ác liệt, thời gian duy trì lũ trên mức báo động 3 tại Lệ Thuỷ khá dài, làm tắc nghẽn 
giao thông nhiều ngày trong huyện và trong tỉnh cũng như trên Quốc lộ 1A. Tuy vậy, tại 
Lệ Thuỷ chưa phải là đỉnh lũ lớn nhất trong chuỗi số liệu (sau năm 1979). 
• Hạn hán và xâm nhập mặn 

Mùa kiệt trên hệ thống sông Nhật Lệ bắt đầu từ tháng 1 và kết thúc vào tháng 8. Ba 
tháng kiệt nhất là tháng là 6, 7, 8 và tháng kiệt nhất là tháng 7 ở cả hai trạm Kiến Giang 
và Tám Lu. 

Tháng 5, 6 hàng năm có năm xuất hiện mưa, lũ tiểu mãn nên lượng dòng chảy trong 
hai tháng này khá phong phú. Tuy nhiên, vẫn có năm trong tháng 6 nhiều nơi ở Quảng 
Bình không có mưa, gây hạn hán nặng, như các năm 1977, 1993, 1998. Trên sông Kiến 
Giang do xây dựng đập ngăn mặn An Lạc để lấy nước tưới và sinh hoạt nên mùa kiệt 
những năm nói trên không được tiếp nước do thuỷ triều mang vào, vì vậy đã có những 
năm khô cạn dẫn đến đứt dòng. Đặc biệt, trong các tháng 7, 8 của năm 1977, 1993, 1998, 
đoạn sông từ xã Liên Thuỷ xuống tận thôn An Xá, xã Lộc Thuỷ bị khô cạn gây khó khăn 
cho cuộc sống sinh hoạt của nhân dân hai bên bờ sông trong thời gian gần một tháng mùa 
hè (hình 4.5). Chế độ triều tại vùng này là bán nhật triều không đều (biên độ triều cường 
là 0,6-1,1m) nên phần hạ lưu sông Nhật Lệ bị ảnh hưởng khá mạnh. Độ mặn lớn nhất 
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quan trắc được tại sông Nhật Lệ (31/08/1997) cách cửa sông khoảng 8 - 9 km là 16,5‰. 
Nhìn chung, sông suối tại khu vực cửa sông bị nhiễm mặn khá mạnh với độ mặn dao 
động từ 1 - 32‰ (Sở KHCN tỉnh Quảng Bình, 2013). 

 

 
Hình 4.5: Sông Kiến Giang tại trạm Lệ Thủy tháng 8 năm 1998 (Sở KHCN tỉnh Quảng Bình, 2013) 

4.2. Đánh giá tác động của BĐKH đến các hiện tượng thuỷ tai ở NHQ 
4.2.1. Cách tiếp cận và phương pháp sử dụng 

Đánh giá tác động của BĐKH đến các hiện tượng thuỷ tai được đề cập đến trong 
chương này thực chất là đưa ra bức tranh dự tính các hiện tượng ngập lụt và xâm nhập 
mặn dựa trên kết quả dự tính khí hậu tương lai theo các kịch bản phát thải khí nhà kính. 
Hiện nay có nhiều cách tiếp cận đánh giá tác động của biến đổi khí hậu. Theo Ủy ban liên 
chính phủ về biến đổi khí hậu (IPCC) thì có 3 cách tiếp cận là tiếp cận tác động (impact 
approach), tiếp cận tương tác (interaction approach) và tiếp cận tổng hợp (integrated 
approach). Trong nghiên cứu này chỉ sử dụng phương pháp tiếp cận tổng hợp theo tài liệu 
hướng dẫn của Viện Khí tượng Thủy văn và Môi trường (2011), bao gồm 5 bước chính 
sau đây. 
Bước 1. Xác định các kịch bản biến đổi khí hậu và nước biển dâng 

Kịch bản BĐKH được sử dụng trong chương này bao gồm: 
1) Sản phẩm hạ qui mô (bằng mô hình khí hậu khu vực RegCM) kết quả dự tính 

BĐKH của mô hình khí quyển toàn cầu CCAM khi sử dụng nhiệt độ mặt nước biển (SST) 
dự tính của các mô hình Access và NorESM cho kịch bản phát thải cao (RCP8.5) và kịch 
bản phát thải trung bình thấp (RCP4.5) (xem chương 3). Như vậy, sẽ có hai phương án dự 
tính (RCM_CCAM_Acc và RCM_CCAM_Nor) cho mỗi kịch bản và cho mỗi giai đoạn 
trong tương lai. 

2) Kịch bản nước biển dâng của Bộ tài nguyên và Môi trường (2012). 
Bước 2: Xác định các kịch bản phát triển kinh tế - xã hội 

Các kịch bản phát triển kinh tế xã hội của các tỉnh trên lưu vực được xây dựng cho 
các thời điểm năm 2050 và 2100 từ các nguồn thông tin: 
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• Xu thế phát triển trong quá khứ; 
• Các định hướng, quy hoạch, kế hoạch phát triển của địa phương trong tương lai; 
• Xu hướng phát triển các ngành nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản tại NHQ. 

Bước 3: Xác định các ngành, đối tượng ưu tiên và phạm vi đánh giá 
• Các ngành, đối tượng được lựa chọn là nông nghiệp và nuôi trồng thủy sản. 
• Phạm vi không gian bao gồm 3 tỉnh NHQ trong đó chú trọng vào các xã được chọn 

thí điểm là Hưng Nhân (Nghệ An), Yên Hồ (Hà Tĩnh), Võ Ninh (Quảng Bình). 
• Phạm vi thời gian đánh giá là khoảng giữa (2045 - 2065) và cuối thế kỷ 21 (2080 - 

2099). 
Bước 4: Lựa chọn và phân tích các công cụ đánh giá 

Các công cụ được lựa chọn để đánh giá cần thỏa mãn các yêu cầu sau: 
• Đáp ứng được yêu cầu đánh giá tác động của BĐKH đã đề ra; 
• Cho kết quả với độ chính xác cần thiết; 
• Phù hợp với năng lực và thời gian cho phép của nghiên cứu; 
• Dựa trên nguồn số liệu thu thập được trong thời gian thực hiện nghiên cứu. 

Bảng 4.1 trình bày các khía cạnh tác động và công cụ để đánh giá là các mô hình 
thuỷ văn, thuỷ lực và mô hình lan truyền chất ô nhiễm. Nhóm mô hình được lựa chọn ở 
đây là bộ mô hình MIKE của Viện thủy lực Đan Mạch (DHI) (Denmark Hydraulic 
Institute (DHI), 2007a,b). 

Bảng 4.1: Đối tượng bị tác động của BĐKH và phương pháp đánh giá 

Các yếu tố      
khí hậu 

Đối tượng bị     
tác động Tác động, rủi ro Phương pháp,    công 

cụ đánh giá 

Lượng mưa  Nguồn nước Nguy cơ ngập lụt Mô hình thủy văn 
Mô hình thủy lực 

Mực nước biển  Nguồn nước 
Nguy cơ ngập lụt 
Mức độ xâm nhập mặn 
trên các sông 

Mô hình thủy lực 
Mô hình lan truyền chất 
ô nhiễm 

Bước 5: Đánh giá tác động của BĐKH, nước biển dâng theo các kịch bản 
Nội dung này bao gồm đánh giá tác động của biến đổi khí hậu đến ngập lụt và xâm 

nhập mặn. Đây là hai hiện tượng thuỷ tai có ảnh hưởng lớn các ngành sản xuất nông 
nghiệp và nuôi trồng thủy sản. 

4.2.2. Đánh giá tác động của BĐKH đến sự biến đổi của ngập lụt 
Hiện tượng ngập lụt trên các lưu vực sông Lam và sông Nhật Lệ theo các kịch bản 

BĐKH đã được đánh giá khi sử dụng các mô hình toán được đề cập trên đây. Ảnh hưởng 
của BĐKH đến sự biến đổi của ngập lụt được đánh giá dựa trên các bản đồ ngập lụt theo 
các kịch bản. 



84 
 

Các phương pháp xây dựng bản đồ ngập lụt được sử dụng phổ biến hiện nay là: 
1) Dựa vào điều tra các trận lũ lớn thực tế đã xảy ra và thể hiện các ranh giới ngập lụt 

trên bản đồ. 
2) Kết hợp các phương pháp điều tra truyền thống như đo đạc vết lũ với các phương 

pháp GIS, mô hình số độ cao (DEM) nhằm tăng cường tối đa các thông tin liên 
quan đến ngập lụt trên khu vực nghiên cứu (Trần Ngọc Anh và CS, 2012a,b). 

3) Xây dựng bản đồ ngập lụt bằng các mô hình thủy văn, thủy lực (Hoàng Thái Bình 
và CS, 2010a,b) theo các kịch bản (các trận lũ lịch sử, mưa lũ thiết kế,…) 

Mỗi phương pháp đều có các ưu nhược điểm riêng. Bản đồ ngập lụt xây dựng theo 
phương pháp điều tra các trận lũ lớn đã xảy ra chỉ tái hiện lại hiện trạng ngập lụt (Hoàng 
Thái Bình và CS, 2010b), mặc dù không hàm chứa thông tin về tương lai nhưng vẫn có ý 
nghĩa trong công tác chỉ huy phòng chống lũ lụt cũng như làm cơ sở để đánh giá, so sánh 
các nghiên cứu tiếp theo. Tuy vậy, phương pháp này tốn công, mất nhiều thời gian, không 
đáp ứng nhu cầu thực tế và có những nơi không thể đo đạc được, hoặc không thu thập 
được số liệu. 

Phương pháp mô phỏng, mô hình hóa bằng các mô hình thủy văn, thủy lực có hiệu 
quả hơn nhiều và cũng là cách tiếp cận hiện đại, được sử dụng rộng rãi trong thời gian gần 
đây trên cả thế giới và ở Việt Nam (Hoàng Thái Bình và CS, 2010a,b). 

Việc kết hợp cả hai phương pháp để thực hiện mô phỏng và xây dựng bản đồ ngập 
lụt được coi là phương pháp tối ưu hơn. Số liệu thu được từ phương pháp điều tra khảo sát 
các trận lũ thực tế sẽ là căn cứ để hiệu chỉnh và kiểm định mức độ tin cậy của mô hình 
toán. Phương pháp mô hình toán được sử dụng để mô phỏng toàn cảnh bức tranh ngập lụt 
theo thời gian của trận lũ cũng như đưa ra các kịch bản cực đoan chưa từng xảy ra trong 
quá khứ. Kết quả đầu ra của mô hình toán sẽ được tích hợp với cơ sở dữ liệu thông tin địa 
lý khu vực nghiên cứu để xây dựng nên các bản đồ ngập lụt.  
• Quy trình đánh giá sự biến đổi của ngập lụt 

Khung nghiên cứu xây dựng bản đồ ngập lụt được thể hiện trong hình 4.6. Theo đó 
các bước chính thực hiện như sau: 

• Xây dựng mô hình thủy văn tính toán lưu lượng dòng chảy từ mưa trên lưu vực 
theo các kịch bản BĐKH; 

• Xây dựng mô hình thủy động lực 1-2 chiều mô phỏng lại quá trình thủy động lực 
trong sông và trên lưu vực; 

• Hiệu chỉnh và kiểm định mô hình xác định bộ thông số tối ưu mô phỏng ngập lụt 
(hoặc xâm nhập mặn) theo các kịch bản trong tương lai; 

• Xây dựng bản đồ ngập lụt dựa trên kết quả dự tính BĐKH theo các kịch bản; 
• Đánh giá tác động của BĐKH đến sự biến đổi ngập lụt dựa trên các bản đồ ngập 

lụt đã xây dựng cho lưu vực. 
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Hình 4.6: Sơ đồ khối tiếp cận bài toán đánh giá sự biến đổi của ngập lụt 

 trong bối cảnh BĐKH 

4.2.3. Mô hình mô phỏng và dự tính sự biến đổi của ngập lụt 

• Lưu vực sông Lam 
Xây dựng mô hình thủy lực 1 – 2 chiều 
Mô tả mạng thủy lực 1D (MIKE 11) 

Mạng sông để tính toán thuỷ lực cho lưu vực sông Lam bao gồm toàn bộ dòng chính 
và các phụ lưu chính của vùng trung, hạ du trong lưu vực sông Lam (Hình 4.7): 
• Dòng chính sông Lam: Từ ngã ba Cửa Rào đến Ngã Ba Chợ Tràng dài 225 km với 

164 mặt cắt. 
• Sông Hiếu (sông Con): Từ trạm thuỷ văn Tân Kỳ đến nhập lưu vào sông Lam (ngã 

ba Cây Chanh), dài 105km với 48 mặt cắt. 
• Sông Giăng: Từ tuyến Thác Muối đến nhập lưu vào sông Lam với chiều dài 22km 

với 11 mặt cắt. 
• Sông Ngàn Phố: Từ trạm thuỷ văn Sơn Diệm đến ngã ba Linh Cảm với chiều dài là 

30km và 16 mặt cắt. 
• Sông Ngàn Sâu: Từ trạm thuỷ văn Hoà Duyệt đến ngã ba Linh Cảm với chiều dài 

25km và 14 mặt cắt. 
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• Sông La: Từ Linh Cảm đến nhập lưu vào sông Lam (ngã ba Chợ Tràng) với chiều 
dài là 13km và 12 mặt cắt. 

• Sông Hào: Từ sông La đến nhập lưu sông Lam với chiều dài là 6km và 4 mặt cắt. 
• Sông Lam: Từ Ngã Ba Chợ Tràng ra đến Cửa Hội với chiều dài tính toán là 35km, 

23 mặt cắt. 
• Sông Nghèn: Từ xã Trung Lương chảy qua Hà Tĩnh theo hướng Đông Bắc đổ ra 

biển tại cửa Sót với chiều dài là 70km, 5 mắt cắt. 
Toàn bộ địa hình lòng dẫn sông đều theo hệ cao độ Quốc gia, được Trung tâm công 

nghệ tài nguyên - môi trường nước thực hiện tháng 10-11/2001, được cập nhật, bổ sung 
bởi Liên đoàn khảo sát khí tượng thủy văn năm 2008. Mạng lưới tính gồm 8 sông chính 
trên lưu vực với tổng chiều dài 461km, bao gồm 297 mặt cắt (bảng 4.2). 

 
Hình 4.7: Mạng thủy lực 1D lưu vực sông Lam 

Bảng 4.2:Thông tin đặc trưng mạng thủy lực 1D 

TT Tên sông Chiều 
dài (km) 

Số mặt 
cắt Điểm đầu Điểm cuối 

1 Sông Cả 225 164 Cửa Rào Nhập lưu vào sông Lam 
2 Sông Giăng 22 11 Thác Muối Nhập lưu vào sông Lam 
3 Sông Hiếu 105 48 Tân Kỳ Nhập lưu vào sông Lam 
4 Sông La 13 12 Linh Cảm Ngã ba Chợ Tràng 
5 Sông Lam 35 23 Ngã ba Chợ Tràng Cửa Hội 
6 Sông Ngàn Phố 30 16 Sơn Diệm Linh Cảm 
7 Sông Ngàn Sâu 25 14 Hòa Duyệt Linh Cảm 
8 Sông Hào 6.25 4 Sông La Sông Lam 
9 Sông Nghèn 70km 5 Sông Lam Cửa Sót 
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Mô tả mạng thủy lực 2D (MIKE 21) 
Mô hình MIKE 21 được sử dụng để tính toán dòng chảy trên bãi ngập lũ, vùng tính 

toán 2D được xác định trên cơ sở bản đồ địa hình kết hợp số liệu điều tra khảo sát các trận 
lũ lịch sử nhằm đảm bảo bao trùm được vùng ngập trên lưu vực.  

Từ bản đồ địa hình 1:10.000 (do Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp), lưới tính cho 
miền tính 2D đã được xây dựng, bao gồm các bãi chứa lũ dọc theo các sông từ biên trên 
của mô hình thủy lực 1D ra đến cửa biển. Miền tính toán 2D có diện tích là 2.800 km2 đối 
với lưu vực sông Lam, và 333km2 đối với lưu vực sông Nhật Lệ, được rời rạc hóa thành 
52.569 phần tử hữu hạn (FEM) với kích thước mỗi cạnh ô lưới từ 100 – 200m cho khu 
vực có địa hình tương đối bằng phẳng, và thay đổi dần từ 30 – 100m cho những nơi có địa 
hình phức tạp hơn như hệ thống giao thông, đê kè, hay các khu dân cư (hình 4.8). 

 

Hình 4.8:  Miền tính 2 chiều trong vùng nghiên cứu cho lưu vực sông Lam 
Sau khi xây dựng mạng lưới thủy lực cho Mike 11 và Mike 21 đã tiến hành kết hợp 

(Coupling) cả hai mạng lưới thủy lực 1D và 2D khi sử dụng các liên kết biên trên. Các 
biên trên và gia nhập khu giữa được tính toán bằng mô hình mưa - dòng chảy NAM, được 
tích hợp trong bộ mô hình Mike. Điều kiện biên dưới được lựa chọn là mực nước thủy 
triều tại trạm Cửa Hội và Cửa Sót đối với lưu vực sông Lam, tại trạm Đồng Hới đối với 
lưu vực sông Nhật Lệ. 

Trên cơ sở đó, việc tính toán ngập lụt trên lưu vực sẽ được tiến hành thông qua mô 
hình Mike Flood. Mạng lưới thủy lực 1D-2D sau đó được chạy thử để kiểm tra mức độ tin 
cậy và tìm bộ  thông số thủy lực phù hợp cho hệ thống sông. 
Xây dựng mô hình thủy văn 

Lưu lượng dòng chảy sinh ra trên lưu vực gia nhập vào hệ thống sông Lam được 
tính toán khi sử dụng mô hình NAM cho 24 tiểu lưu vực nhỏ (hình 4.9 và bảng 4.3). Số 
liệu mưa tại 15 trạm (bảng 4.4) trên lưu vực được sử dụng làm dữ liệu đầu vào cho mô 
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hình NAM (Phan Thanh Tịnh, 2011; Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Môi trường, 
2011). 

Số liệu quan trắc thực tại trạm Nghĩa Khánh (SC 2) và Sơn Diệm (SC 11) được sử 
dụng để kiểm định và hiệu chỉnh mô hình tính toán lưu lượng dòng sinh ra của các tiểu 
lưu vực. Bộ thông số sau khi đã hiệu chỉnh và kiểm định sẽ được sử dụng cho các tiểu lưu 
vực lân cận khi tính toán dòng chảy. Trong các tiểu lưu vực đó, có tiểu lưu vực SC 15 bao 
gồm cả phần diện tích bên Lào mà số liệu khí tượng không thu thập được, nên phải sử 
dụng số liệu mưa tại trạm Cửa Rào để thay thế. 

Bảng 4.3: Các tiểu lưu vực thuộc lưu vực sông Lam 

Tiểu 
LV 

Diện tích 
(km2) Gia nhập khu giữa trên sông Từ (km) Đến (km) 

SC 1 1721.3 Biên trên sông Cả   SC 2 3427.6 Biên trên  (trạm Nghĩa Khánh) Hiệu chỉnh và kiểm định 
SC 3 405.8 Sông Hiếu 19300.1 27970.6 
SC 4 212.4 Sông Hiếu 19300.1 27970.6 
SC 5 736.5 Sông Hiếu 22230.5 84350.9 
SC 6 583.1 Sông Cả 130458.5 195763 
SC 7 197.9 Sông Lam 15907.4 31751.1 
SC 8 152.7 Sông Lam 23513 31751 
SC 9 753.8 Sông Nghèn 13564 54422.8 
SC10 1735.5 Biên trên sông Ngàn Sâu tại Hòa Duyệt 
SC11 784.5 Biên trên sông Ngàn Phố tại Sơn Diệm 
SC12 600.7 Sông Cả 160747.1 210571 
SC13 1047.9    SC14 1382.91 Sông Cả 13080.18 73350.8 
SC 15 11014.2 Biên trên sông Cả (bao gồm phần lưu vực trên địa phận Lào) 
SC16 827.8 Sông Hiếu 19300.14 27970.6 
SC17 433.3 Sông Cả 73350.81 86837 
SC18 507.7 Sông Cả 73350.81 154763 
SC19 1283.0 Sông Cả 13080.18 73350.8 
SC20 149.9 Sông Lam 425.78 15423.3 
SC22 194.3 Ngàn Sâu 500 27203.9 
SC23 283.0 Ngàn Phố 1000 29397.1 
SC24 419.5 Sông Lam 23513 31751 

Hiệu chỉnh và kiểm định mô hình 
Do biên đầu vào của mô hình Mike Flood được tính gián tiếp từ mưa nên, để tính 

toán quá trình mưa - dòng chảy cho các tiểu vùng trên các lưu vực sông, ở đây đã lựa 
chọn mô hình NAM được tích hợp trong mô hình Mike 11. Kết quả hiệu chỉnh và kiểm 
định mô hình mưa - dòng chảy NAM cho 2 trận lũ 10/2010 và 10/2013 tại trạm Nghĩa 
Khánh và Sơn Diệm trên sông Hiếu và sông Ngàn Phố cho kết quả khá tốt, đánh giá theo 
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chỉ tiêu Nash đạt 70% (hình 4.10 và hình 4.11). Như vậy bộ thông số của mô hình thủy 
văn cho hai lưu vực sông Lam có đủ độ tin cậy làm đầu vào cho mô hình thủy lực. 

 

 

Hình 4.9: Sơ đồ tiểu lưu vực thuộc lưu vực sông Lam 

Bảng 4.4:  Các trạm mưa sử dụng để tính toán dòng chảy trên lưu vực sông Lam 

STT Tên Trạm STT Tên Trạm 
1 Con Cuông 9 Nghĩa Khánh 
2 Đô Lương 10 Hòa Duyệt 
3 Nam Đàn 11 Dừa 
4 Cửa Hội 12 Mường Xén 
5 Linh Cảm 13 Vinh 
6 Chu Lễ 14 Hà Tĩnh 
7 Sơn Diệm 15 Cửa Rào 
8 Quỳ Châu   

 

 
 

Hình 4.10: So sánh lưu lượng tính toán và thực 
đo tại trạm Nghĩa Khánh (trận lũ 10/2010). 

Hình 4.11: So sánh lưu lượng tính toán và 
thực đo tại trạm Sơn Diệm (trận lũ 10/2013). 
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Mô hình thủy lực áp dụng cho lưu vực sông Lam cũng đã được tiến hành hiệu chỉnh 
và kiểm định cho 2 trận lũ 10/2010 và 10/2013. Số liệu dùng để hiệu chỉnh và kiểm định 
là mực nước thực đo trên các hệ thống sông và số liệu diện ngập được chụp từ vệ tinh 
ngày 20/10/2010 do UNOSAT công bố. 

  

Hình 4.12: So sánh đường quá trình mực 
nước tính toán và thực đo tại trạm Dừa (trận 

lũ 10/2010). 

Hình 4.13: So sánh đường quá trình mực nước 
tính toán và thực đo tại trạm Yên Thượng  

(trận lũ 10/2010). 

  

Hình 4.14: So sánh đường quá trình mực 
nước tính toán và thực đo tại trạm Linh Cảm 

(trận lũ 10/2010). 

Hình 4.15: So sánh đường quá trình mực nước 
tính toán và thực đo tại trạm Nam Đàn (trận lũ 

10/2010). 
Trận lũ từ 14/10/2010 đến ngày 25/10/2010 được sử dụng để hiệu chỉnh bộ thông số 

của mô hình. So sánh mực nước tính toán và thực đo tại trạm Linh Cảm trên sông La và 
Trạm Yên Thượng, Nam Đàn trên sông Cả cho thấy chỉ tiêu Nash đạt trên 75%, thuộc 
loại tốt (hình 4.13 – 4.15). Bên cạnh việc hiệu chỉnh các thông số thủy lực trong sông cho 
mô hình 1D, các thông số thủy lực trên các bãi ngập lũ cũng được hiệu chỉnh thông qua 
việc so sánh diện ngập theo mô hình và diện ngập thu được từ vệ tinh vào ngày 
20/10/2010. Kết quả nhận được cũng cho thấy sự phù hợp tốt giữa diện ngập, độ sâu ngập 
lụt và vết lũ tính theo mô hình và theo quan trắc (hình 4.16 – 4.17). 
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Hình 4.16: So sánh vết lũ thực đo và tính toán trên lưu vực sông Lam trận lũ 10/2010 

  

Hình 4.17: So sánh đường diện ngập tính toán và ảnh vệ tinh  ngày 20/10/2010 
Để khẳng định sơ đồ thủy lực và bộ thông số đã chọn là đúng đắn, đã tiến hành kiểm 

định lại các thông số thủy lực của mô hình với trận lũ từ ngày 13/10/2013 đến ngày 
25/10/2013. Kết quả kiểm định tại các trạm quan trắc đánh giá theo chỉ tiêu Nash đều trên 
70%, thuộc loại khá và tốt (hình 4.18 - 4.21).  

Kết quả mô phỏng ngập lụt cho trận lũ tháng 10/2010 trên lưu vực sông Lam bằng 
sơ đồ mạng lưới thủy lực đã xây dựng và bộ thông số đã hiệu chỉnh và kiểm định được 
dẫn ra trên các hình 4.22-4.25. Có thể nhận thấy, vùng ngập lụt chủ yếu nằm ở hạ lưu của 
lưu vực (hình 4.22, 4.23), trên địa bàn các huyện Thanh Chương, Nam Đàn, Hưng 
Nguyên, Nghi Lộc và thành phố Vinh của tỉnh Nghệ An. Tại Hà Tĩnh các vùng ngập lụt 
chủ yếu ở các huyện Hương Sơn, Đức Thọ, Can Lộc, Nghi Xuân và Thị Xã Hồng Lĩnh. 
Trong đó khu vực Chợ Tràng (nơi hợp nguồn của sông La và sông Lam) là nơi ngập sâu 
nhất với độ ngập sâu từ 4 – 5m tại xã Đức Châu, huyện Đức Thọ. 

Tại huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An, mức độ ngập lụt khoảng 1 – 3m. Các xã 
nằm trong đê chủ yếu bị ngập úng do nước mưa. Xã Hưng Nhân nằm phía ngoài đê chịu 
ảnh hưởng trực tiếp của lũ sông Lam nên mức độ ngập lụt ở đây là lớn nhất, có nơi ngập 
tới từ 3 – 4m như ở khu vực đồng ruộng trồng lúa. Khu dân cư độ ngập sâu khoảng 0,5 - 
2m. Khu vực ngập sâu nhất trong xã  là xóm 1, xóm 2, xóm 3 với độ ngập sâu từ 1,5  - 
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1,8m. Các nơi có địa hình cao hơn như xóm 4, 5, 6, 7, 8 thì mức độ ngập sâu chỉ khoảng 
0,5 - 1,0m (hình 4.24). 

 

  

Hình 4.18: So sánh đường quá trình mực 
nước tính toán và thực đo tại trạm Dừa (trận 

lũ 10/2013) 

Hình 4.19: So sánh đường quá trình mực nước 
tính toán và thực đo tại trạm Yên Thượng (trận 

lũ 10/2013) 

  

Hình 4.20: So sánh đường quá trình mực 
nước tính toán và thực đo tại trạm Linh Cảm 

(trận lũ 10/2013) 

Hình 4.21: So sánh đường quá trình mực nước 
tính toán và thực đo tại trạm Nam Đàn (trận lũ 

10/2013) 

 

Hình 4.22: Bản độ ngập lụt lưu vực sông Lam trong trận lũ tháng 10/2010 
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Hình 4.23: Bản đồ ngập sâu khu vực xã Hưng Nhân và Yên Hồ trên lưu vực sông Lam trong trận 
lũ tháng 10/2010 

 

Hình 4.24: Bản đồ ngập sâu khu vực xã Hưng Nhân trong trận lũ tháng 10/2010 
 

Tại huyện  Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh, vùng ngập lụt chủ yếu tập trung vào các xã nằm 
ngoài đê như Đức Châu, Đức Tùng, Liên Minh, Đức La, Đức Quang, Đức Vĩnh và Yên 
Hồ. Trong đó xã Yên Hồ nằm phía trong đê nhưng do có địa hình thấp nên trở thành vùng 
ngập úng sâu với độ ngập lên đến 1 – 2m. Khu vực ngập sâu nhất trong xã Yên Hồ là xóm 
6, xóm 8, xóm 9 với độ ngập sâu từ 1,2  - 1,5 m. Các xóm 1, 3, 4, 7, 5 có địa hình cao hơn 
nên mức độ ngập sâu chỉ khoảng 0,5 - 1,0m (hình 4.25). 
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Hình 4.25: Bản đồ ngập sâu khu vực xã Yên Hồ trong trận lũ tháng 10/2010 
• Lưu vực sông Nhật Lệ 
Xây dựng mô hình thủy lực 1 – 2 chiều 

Mạng sông đưa vào tính toán thuỷ lực bao gồm toàn bộ dòng chính và các phụ lưu 
chính của vùng trung, hạ du trong lưu vực sông Nhật Lệ (hình 4.26), cụ thể:  
• Dòng chính sông Nhật Lệ: từ đoạn hợp lưu của sông Long Đại với sông Kiến Giang 
đến cửa sông (Cửa Nhật Lệ); 

• Sông Long Đại: từ trạm thuỷ văn Tám Lu đến nhập lưu vào sông Nhật Lệ. 
• Sông Kiến Giang: từ trạm thuỷ văn Kiến Giang đến nhập lưu vào sông Nhật Lệ. 
• Các nhánh kênh Hói Dài, Sao Vàng và các kênh nội đồng khác. 

Tổng chiều dài mạng thủy lực lưu vực sông Nhật Lệ là 189km với 54 mặt cắt. 
 

 
Hình 4.26: Mạng thủy lực 1D lưu vực sông Nhật Lệ 

Xây dựng mô hình thủy văn  
Lưu vực sông Nhật Lệ có diện tích 2647 km 2 được phân chia thành 21 tiểu lưu vực 

(bảng 4.5 và hình 4.27). 
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Bảng 4.5: Các tiểu lưu vực sông Nhật Lệ 

TT Tên lưu vực Diện tích (Km2) Ghi chú 
1 LD1-TAMLU 1092.5 Thượng nguồn sông Long Đại 
2 LD2-1D 127.5 Nhập lưu khu giữa sông Long 

Đại (vào mô hình 1D) 3 LD3-1D 175.3 
4 KG1-KIENGIANG 297.9 Thượng nguồn sông Kiến Giang 
5 KG2-1D 93.1 Nhập lưu khu giữa sông Kiến 

Giang (vào mô hình 1D) 6 KG3-1D 51.2 
7 KG4-2D 73.5 

Nhập lưu khu giữa khu vực 
sông Kiến Giang (vào mô hình 
2D) 

8 KG5-2D 38.6 
9 KG6-2D 43.3 

10 KG7-2D 74.6 
11 KG8-2D 10.7 
12 KG9-2D 8.1 
13 KG10-2D 18.2 
15 NL2-2D 17.3 
16 NL3-2D 23.8 
17 NL4-2D 15.7 
18 NL6-2D 33.3 
19 NL5-2D 9.4 
20 NL7-2D 28.3 
21 NL8-2D 31.7 

 

 

Hình 4.27: Sơ đồ các tiểu lưu vực sông Nhật Lệ 
Các kết quả tính toán lưu lượng dòng chảy trên các tiểu lưu vực sẽ được sử dụng 

làm biên đầu vào cho các mô hình thủy lực 1-2 chiều trên lưu vực. 
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Mô tả mạng thủy lực 2D (MIKE 21) 
Mô hình Mike 21 cũng được sử dụng để tính toán dòng chảy trên bãi ngập lũ cho 

lưu vực sông Nhật Lệ. Miền tính toán 2D được xác định trên cơ sở bản đồ địa hình kết 
hợp số liệu điều tra khảo sát các trận lũ lịch sử nhằm đảm bảo bao trùm được vùng ngập 
trên lưu vực.  

Từ bản đồ địa hình 1:10.000 (do Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp), đã tiến hành 
xây dựng lưới tính cho miền tính 2D bao gồm các bãi chứa lũ dọc theo các sông từ biên 
trên của mô hình thủy lực 1D ra đến cửa biển. Khu vực tính toán 2D có diện tích là 
333km2 được rời rạc hóa thành 52.569 phần tử hữu hạn (FEM) với kích thước mỗi cạnh ô 
lưới từ 100 – 200m cho khu vực có địa hình tương đối bằng phẳng, và thay đổi dần từ 30 
– 100m cho những nơi có địa hình phức tạp hơn như hệ thống giao thông, đê kè, hay các 
khu dân cư (hình 4.28). 

 

Hình 4.28: Lưới tính 2D lưu vực sông Nhật Lệ 
Hiệu chỉnh và kiểm định mô hình 

Kết quả hiệu chỉnh và kiểm định mô hình thủy văn cho lưu vực sông Nhật Lệ tại 
trạm Kiến Giang cho 2 trận lũ tháng 11/2010 và 11/2012 cho chỉ tiêu Nash đạt 75,2% và 
72,3%, thuộc loại khá (hình 4.29-4.30), và có thể xem là có đủ độ tin cậy cho biên đầu 
vào cho mô hình thủy lực. 

Bộ mô hình thủy lực trên lưu vực sông Nhật Lệ cũng được tiến hành hiệu chỉnh và 
kiểm định với trận lũ từ 1/11 đến 11/11/1999 và trận lũ từ 1/10 đến 25/10/2010. Kết quả 
tính toán được so sánh với giá trị thực đo tại trạm Lệ Thủy và trạm Đồng Hới. Đánh giá 
sai số theo chỉ tiêu Nash thuộc loại tốt (R> 80%) (Hình 4.31-4.34). 

Kết quả mô phỏng trận ngập tháng 11/1999 và 10/2010 bằng mô hình được thể hiện 
trong các hình 4.35-4.36. Có thể thấy, trên lưu vực sông Nhật Lệ vùng ngập chủ yếu ở các 
huyện Lệ Thủy và Quảng Ninh là những nơi có địa hình trũng được bao bọc bởi núi và 



97 
 

cồn cát ven biển. Mức độ ngập sâu lên đến 4 – 5m (tại xã Lộc Thủy) trong trận lũ 
10/2010. Mức độ ngập tại xã Võ Ninh, huyện Quảng Ninh chỉ khoảng 0,5 – 1,4 m, trong 
đó thôn Trúc Ly có độ ngập sâu lớn hơn khoảng 0,5 m so với thôn Hà Thiệp (hình 4.37). 

  
Hình 4.29: So sánh lưu lượng tính toán và 

thực đo tại trạm Kiến Giang 
(trận lũ 11/2010). 

Hình 4.30: So sánh lưu lượng tính toán và 
thực đo tại trạm Kiến Giang 

(trận lũ 11/2012). 
 

  
Hình 4.31:  So sánh đường quá trình mực nước 
tính toán và thực đo tại trạm Lệ Thủy(trận lũ 

11/1999) 

Hình 4.32: So sánh đường quá trình mực 
nước tính toán và thực đo tại trạm Đồng 

Hới (trận lũ 11/1999) 

  
Hình 4.33:  So sánh đường quá trình mực nước 
tính toán và thực đo tại trạm Lệ Thủy (trận lũ 

10/2010) 

Hình 4.34: So sánh đường quá trình mực 
nước tính toán và thực đo tại trạm Đồng 

Hới (trận lũ 10/2010) 
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Hình 4.35: Bản độ ngập lụt lưu vực    sông 

Nhật Lệ trong trận lũ tháng 11/1999  
Hình 4.36: Bản độ ngập lụt lưu vực   sông 

Nhật Lệ trong trận lũ tháng 10/2010 
 

 

 

Hình 4.37: Bản đồ ngập sâu khu vực xã Võ Ninh trong trận lũ tháng 10/2010 

4.2.4. Dự tính ngập lụt trên lưu vực sông Lam và sông Nhật Lệ theo các kịch bản 
Việc dự tính ngập lụt trên lưu vực sông Lam và sông Nhật Lệ cho tương lai được 

thực hiện bằng bộ mô hình thuỷ văn - thuỷ lực đã được kiểm nghiệm và hiệu chỉnh trên 
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đây khi sử dụng lượng mưa từ sản phẩm hạ qui mô bằng mô hình khí hậu khu vực 
RegCM các kết quả dự tính khí hậu của mô hình CCAM chạy với SST nhận được từ hai 
mô hình toàn cầu Access (RCM_CCAM_Acc) và NorESM (RCM_CCAM_Nor). Hai 
kịch bản phát thải khí nhà kính RCP4.5 và RCP8.5 được sử dụng để dự tính cho hai giai 
đoạn trong tương lai là giữa thế kỷ 21 (2045-2065) và cuối thế kỷ 21 (2080-2099). Như 
vậy có tất cả 8 kịch bản BĐKH được sử dụng ứng với hai mô hình, hai kịch bản phát thải 
và hai giai đoạn tương lai. Biến đổi của lượng mưa dự tính cho các giai đoạn tương lai 
được tính theo % so với thời kỳ chuẩn 1980-1999 (bảng 4.7). 

Biên dưới của mô hình thủy lực tại Cửa Hội, Cửa Sót của lưu vực sông Lam và cửa 
Nhật Lệ của hệ thống sông Nhật Lệ là mực nước dao động thủy triều cộng thêm sự gia 
tăng của mực nước biển dâng dự tính cho các thời kỳ tương ứng của Bộ Tài nguyên môi 
trường năm 2012 (bảng 4.6). 

Kết quả tính toán nhận được từ mô hình thủy lực 2D sẽ được sử dụng để thành lập 
các bản đồ ngập lụt trên 2 lưu vực sông, được thể hiện trong các hình 4.38-4.53. 
• Tác động của BĐKH đến ngập lụt lưu vực sông Lam 

Từ bảng 4.7 nhận thấy, so với thời kỳ chuẩn (1980-1999) lượng mưa trên cả ba tỉnh 
NHQ trong tương lai đều tăng lên với giá trị trung bình khoảng 6% (Quảng Bình) đến 7% 
(Nghệ An, Hà Tĩnh). Mức tăng lượng mưa cuối thế kỷ cao hơn giữa thế kỷ và kịch bản 
RCP8.5 cao hơn kịch bản RCP4.5. Mưa dự tính theo RCM_CCAM_Acc tăng cao hơn so 
với RCM_CCAM_Nor. Việc so sánh kết quả dự tính sự biến đổi của lượng mưa theo hai 
kịch bản phát thải cho thấy kịch bản phát thải cao (RCP8.5) về cơ bản đã bao phủ được cả 
kịch bản thấp (RCP4.5) theo nghĩa quản lý rủi ro ngập lụt. Do đó, dự án sẽ chỉ tập trung 
phân tích đánh giá ảnh hưởng của BĐKH đối với lũ lụt trên hai lưu vực sông Lam và sông 
Nhật Lệ căn cứ vào kết quả dự tính lượng mưa của kịch bản phát thải cao. 

Rõ ràng, cùng với sự gia tăng lượng mưa dự tính theo các kịch bản BĐKH cộng 
thêm ảnh hưởng của nước biển dâng thì mức độ ngập lụt càng trở lên trầm trọng hơn. Có 
thể thấy ở vùng nghiên cứu thí điểm của dự án (ba xã Hưng Nhân, Nghệ An; Yên Hồ, Hà 
Tĩnh; và Võ Ninh, Quảng Bình), mức độ ngập lụt sẽ gia tăng đáng kể (Bảng 4.8). 

Ở xã Hưng Nhân, theo kịch bản phát thải cao của mô hình RCM_CCAM_Acc, với 
lượng mưa tăng thêm khoảng 11%  thì mức độ ngập sâu sẽ tăng khoảng 19% vào khoảng 
giữa thế kỷ (1,27m so với 1,07m trong trận ngập lụt tháng 10/2010), và tăng 9,3% vào 
cuối thế kỷ. Nếu theo kết quả của mô hình RCM_CCAM_Nor thì mức độ ngập sâu tại 
đây chỉ tăng 2,8% và 4,6% tương ứng vào giữa và cuối thế kỷ. 

Ở xã Yên Hồ, theo kịch bản phát thải cao của mô hình RCM_CCAM_Acc, nếu 
lượng mưa tăng khoảng 11% và 9,5% thì độ ngập sâu tại đây tăng thêm 45% vào giữa thế 
kỷ và 35% vào cuối thế kỷ (1,06m và 0,9m so với mức ngập sâu 0,74m trong trận lũ 
10/2010). Mức độ ngập sâu chỉ tăng 21% và 28,3% vào giai đoạn giữa thế kỷ và cuối thế 
kỷ nếu theo kết quả dự tính của mô hình RCM_CCAM_Nor. 
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Bảng 4.6: Mực nước biển dâng dự tính tại khu vực dự án 

Biên dưới Lưu vực sông Nước biển dâng (cm) 
2045 - 2065 2080 - 2099 

Cửa Hội Sông Lam 22 50 
Cửa Sót Sông Lam 22 50 
Nhật Lệ Nhật Lệ 40 80 

Bảng  4.7: Dự tính thay đổi lượng mưa tháng (%) lớn nhất  tại NHQ 

Kịch bản  RCP4.5 RCP8.5 
 Mô hình RCM_CCAM_Acc RCM_CCAM_Nor RCM_CCAM_Acc RCM_CCAM_Nor 
 Giai đoạn 

Trạm 
2045-
2065 

2080-
2099 

2045-
2065 

2080-
2099 

2045-
2065 

2080-
2099 

2045-
2065 

2080-
2099 

Con Cuông 5.011 7.846 4.337 4.024 6.911 12.253 3.355 4.702 
Đô Lương 7.115 8.826 4.665 5.626 13.789 12.323 3.948 3.38 
Quỳ Châu 8.39 9.291 6.531 4.14 5.719 8.624 3.569 5.18 
Quỳ Hợp 8.666 11.467 6.982 3.598 7.861 9.698 2.815 4.625 
Quỳnh Lưu 4.309 13.955 7.288 14.022 12.68 8.084 5.612 4.978 
Tây Hiếu 4.979 18.293 7.113 6.671 10.585 9.767 3.151 5.518 
Tương Dương 4.099 5.655 4.143 2.623 5.382 9.279 3.193 3.856 
Vinh 6.113 6.413 6.478 6.35 15.273 11.261 5.749 5.011 
Hòn Ngư 7.148 6.494 5.698 7.191 21.328 12.807 4.969 7.143 
Hà Tĩnh 4.326 8.225 7.335 4.949 17.26 12.562 4.443 6.661 
Hương Khê 5.048 5.513 4.351 4.085 9.898 4.895 3.109 6.308 
Hương Sơn 4.258 6.602 6.433 3.672 9.216 6.28 3.207 4.694 
Kỳ Anh 7.481 10.403 5.632 5.073 14.217 12.942 9.068 6.781 
Ba Đồn 11.907 8.631 4.861 3.196 10.538 8.064 4.983 4.343 
Đồng Hới 5.136 5.836 3.715 4.005 7.773 7.122 6.676 6.413 
Tuyên Hoá 6.615 4.988 3.863 3.56 8.854 5.577 3.587 4.866 
Trung Bình 6.28 8.65 5.58 5.174 11.08 9.47 4.46 5.27 

Bảng 4.8: Tác động của BĐKH đến ngập lụt tại 3 xã Hưng Nhân, Yên Hồ, Võ Ninh 

 Mức ngập 
sâu năm 
2010 (m) 

RCM_CCAM_
Acc, RCP85, 
2045-2065 

RCM_CCAM_
Acc, RCP85, 
2080-2099 

RCM_CCAM
_Nor, RCP85, 

2045-2065 

RCM_CCAM
_Nor, RCP85, 

2080-2099 
Hưng Nhân 1.07 1.27 (+ 19%) 1.168 (+ 9.3%) 1.1 (+2.8%) 1.12 (+ 4.6%) 
Yên Hồ 0.74 1.06 (+ 45%) 1.0 ( + 35%) 0.9 (+21%)  0.95(+28.3%) 
Võ Ninh 0.82 1.35 (+ 64%) 1.83 (+ 123%) 1.1 (+34%) 1.5 (+82%) 
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Hình 4.38: Bản đồ ngập sâu lưu vực sông Lam theo lượng mưa dự tính của RCM_CCAM_Acc 

cho kịch bản RCP4.5 giai đoạn 2045 – 2065 
 

 
Hình 4.39: Bản đồ ngập sâu lưu vực sông Lam theo lượng mưa dự tính của RCM_CCAM_Acc 

cho kịch bản RCP4.5 giai đoạn 2080 – 2099 
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Hình 4.40: Bản đồ ngập sâu lưu vực sông Lam theo lượng mưa dự tính của RCM_CCAM_Acc 

cho kịch bản RCP8.5 giai đoạn 2045 – 2065 
 
 

 

Hình 4.41: Bản đồ ngập sâu lưu vực sông Lam theo lượng mưa dự tính của RCM_CCAM_Acc 
cho kịch bản RCP8.5 giai đoạn 2080 – 2099 
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Hình 4.42: Bản đồ ngập sâu lưu vực sông Lam theo lượng mưa dự tính của RCM_CCAM_Nor 
cho kịch bản RCP4.5 giai đoạn 2045 – 2065 

 

 

Hình 4.43: Bản đồ ngập sâu lưu vực sông Lam theo lượng mưa dự tính của RCM_CCAM_Nor 
cho kịch bản RCP4.5 giai đoạn 2080 – 2099 
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Hình 4.44: Bản đồ ngập sâu lưu vực sông Lam theo lượng mưa dự tính của RCM_CCAM_Nor 
cho kịch bản RCP8.5 giai đoạn 2045 – 2065 

 
 

 

Hình 4.45: Bản đồ ngập sâu lưu vực sông Lam theo lượng mưa dự tính của RCM_CCAM_Nor 
cho kịch bản RCP8.5 giai đoạn 2080 – 2099 
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Hình 4.46: Bản đồ ngập sâu lưu vực sông Nhật Lệ theo lượng mưa dự tính của 
RCM_CCAM_Acc cho kịch bản RCP4.5 giai đoạn 2045 -2065 
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Hình 4.47: Bản đồ ngập sâu lưu vực sông Nhật Lệ theo lượng mưa dự tính của 
RCM_CCAM_Acc cho kịch bản RCP4.5 giai đoạn 2080 - 2099 

 



107 
 

 

Hình 4.48: Bản đồ ngập sâu lưu vực sông Nhật Lệ theo lượng mưa dự tính của 
RCM_CCAM_Acc cho kịch bản RCP8.5 giai đoạn 2045 - 2065 
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Hình 4.49: Bản đồ ngập sâu lưu vực sông Nhật Lệ theo lượng mưa dự tính của 
RCM_CCAM_Acc cho kịch bản RCP8.5 giai đoạn 2080 -2099 
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Hình 4.50: Bản đồ ngập sâu lưu vực sông Nhật Lệ theo lượng mưa dự tính của 
RCM_CCAM_Nor cho kịch bản RCP8.5 giai đoạn 2045 -2065 
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Hình 4.51: Bản đồ ngập sâu lưu vực sông Nhật Lệ theo lượng mưa dự tính của 
RCM_CCAM_Nor cho kịch bản RCP8.5 giai đoạn 2080 -2099 
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Hình 4.52: Bản đồ ngập sâu lưu vực sông Nhật Lệ theo lượng mưa dự tính của 
RCM_CCAM_Nor cho kịch bản RCP4.5 giai đoạn 2045 -2065 
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Hình 4.53: Bản đồ ngập sâu lưu vực sông Nhật Lệ theo lượng mưa dự tính của 
RCM_CCAM_Nor cho kịch bản RCP4.5 giai đoạn 2080 -2099 
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Ở xã Võ Ninh, theo kịch bản phát thải cao của mô hình RCM_CCAM_Acc, với 
lượng mưa tăng thêm khoảng 7,7% và 7,1% tương ứng vào giữa và cuối thế kỷ cộng với 
nước biển dâng 40 cm - 80 cm thì mức độ ngập lụt tăng thêm khoảng 64% và 123%, rất 
nghiêm trọng. Nếu theo kết quả dự tính mưa của mô hình RCM_CCAM_Nor, lượng mưa 
sẽ tăng 6,6% và 6,4%, tương ứng mức độ ngập lụt sẽ tăng thêm 34% và 82% cho các giai 
đoạn giữa thế kỷ và cuối thế kỷ 21. 

4.2.5. Tác động của nước biển dâng đến xâm nhập mặn tại vùng dự án 
Việc đánh giá tác động của nước biển dâng đến xâm nhập mặn khu vực dự án được 

thực hiện trên cơ sở kết quả tính toán khi sử dụng bộ mô hình thủy lực 1 chiều đã xây 
dựng ở trên. Mô đun thủy lực (HD) và lan truyền chất ô nhiễm (AD) được lựa chọn để 
tính toán xâm nhập mặn trên 2 lưu vực sông Lam và sông Nhật Lệ.  
• Lưu vực sông Lam 

                Xây dựng mô hình thủy lực 
Đối với mô hình thủy lực 1 chiều, biên trên của sông Cả được lấy đến trạm Yên 

Thượng thay vì kéo dài biên đến trạm Cửa Rào. Nhánh sông Nghèn đổ ra của Sót ở Hà 
Tĩnh cũng được bỏ qua do cống Trung Lương kết nối giữa sông Nghèn và sông Lam vào 
các tháng mùa kiệt thường xuyên đóng nên nước mặn trên dòng sông Lam không xâm 
nhập được vào phần sông Nghèn (hình 4.54). Số liệu thủy lực của các nhánh khác vẫn giữ 
nguyên. 

Các biên trên của mô hình thủy lực là quá trình lưu lượng theo thời gian Q=f(t):  
• Sông Cả: tại trạm Yên Thượng (Q ngày) 
• Sông Ngàn Phố: tại trạm Sơn Diệm (Q ngày) 
• Sông Ngàn Sâu: tại trạm Hòa Duyệt (Q ngày) 

Biên dưới là quá trình dao động của thủy triều được lấy tại trạm Cửa Hội. Giá trị 
mặn tại các biên trên được lấy bằng 00/00, biên dưới tại Cửa Hội được lấy bằng 320/00. 

 

Hình 4.54: Sơ đồ thủy lực tính toán xâm nhập mặn trên lưu vực sông Lam 
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Hiệu chỉnh và kiểm định mô hình 
Bộ mô hình tính xâm nhập mặn trong mùa kiệt được hiệu chỉnh và kiểm định cho 

mùa kiệt tháng 4/2008 và tháng 4/2009. Kết quả so sánh giữa giá trị tính toán và thực đo 
của mực nước và độ mặn khi hiệu chỉnh và kiểm định mô hình được thể hiện trong hình 
4.55 - 4.58; 

  
Hình 4.55: So sánh mực nước tính toán và thực 

đo tại trạm Bến Thủy tháng 4/2008 
Hình 4.56: So sánh mực nước tính toán và 
thực đo tại trạm Bến Thủy tháng 4/2009 

  
Hình 4.57: So sánh độ mặn tính toán và thực đo 

tại trạm Bến Thủy tháng 4/2008 
Hình 4.58: So sánh độ mặn tính toán và thực 

đo tại trạm Bến Thủy tháng 4/2009 
Việc hiệu chỉnh và kiểm định mực nước và độ mặn tại trạm Bến Thủy cho kết quả 

khá khả quan, và bộ thông số mô hình được sử dụng để tính mức độ xâm nhập mặn cho 
lưu vực sông Lam vào tháng 4/2010. Kết quả được thể hiện trên hình 4.59. 

Hiện tượng xâm nhập mặn trong những năm gần đây trên lưu vực sông Lam đã trở 
thành nghiêm trọng khi ranh giới mặn ngày càng lấn sâu vào đất liền, mà đỉnh điểm là 
năm 2010, khi mà ranh giới mặn 8,70/00 đã lên tận cống Trung Lương cách Cửa Hội 
32km. Đây được coi là thời điểm bất lợi nhất đối với các trạm bơm cần nước tưới cho 
hoạt động sản xuất nông nghiệp. Nguyên nhân được cho là do tích nước của các hồ thủy 
điện ở thượng lưu, cộng với triều cường làm nước biển lấn sâu vào đất liền.  

Vào các tháng mùa kiệt, độ mặn tại khu vực xã Hưng Nhân dao động trong khoảng 
1 - 30/00, nên nước sử dụng cho hoạt động sản xuất nông nghiệp phải lấy từ phía trong đê 
thông qua kênh dẫn nổi. Xã Yên Hồ nằm ở trong đê phía bờ hữu của sông Lam nên nước 
phục vụ cho nông nghiệp được lấy từ sông Lam qua cống Trung Lương, nhưng vào thời 
điểm lấy nước cần đo đạc kiểm tra độ mặn ở đây để đảm bảo nguồn nước có độ mặn dưới 
mức cho phép. 
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Hình 4.59: Bản đồ xâm nhập mặn hạ lưu lưu vực sông Lam tháng 4 năm 2010 
• Lưu vực sông Nhật Lệ 
Xây dựng mô hình thủy lực 

Bô mô hình tính toán xâm nhập mặn trên lưu vực sông Nhật Lệ được kế thừa từ bộ 
mô hình thủy lực 1 chiều dùng để tính toán ngập lụt (hình 4.60). Các biên của mô hình là 
số liệu lưu lượng ngày tại các biên trên và số liệu mực nước của thủy triều tại biên dưới 
(ngoài biển). Độ mặn tại các biên trên được lấy bằng 00/00, còn các biên dưới được lấy 
bằng 320/00. 

 

Hình 4.60: Mạng thủy lực 1 chiều trên lưu vực sông Nhật Lệ 
Hiệu chỉnh và kiểm định mô hình 

Bộ mô hình thủy lực dùng tính toán xâm nhập mặn được hiệu chỉnh khi sử dụng số 
liệu độ mặn tại trạm Đồng Hới vào tháng 1/2010 (hình 4.61 – 4.62). Bản đồ xâm nhập 
mặn vào tháng 1/2010 trên lưu vực sông Nhật Lệ được thể hiện trong hình 4.63. Kết quả 
hiệu chỉnh độ mặn cho kết quả khả quan, do đó với bộ thông số tìm được, mô hình đã 
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được sử dụng để tính toán xâm nhập mặn vùng cửa sông Nhật Lệ. Xã Võ Ninh cách cửa 
Nhật Lệ khoảng 12km nên độ mặn tại đây vào mùa kiệt lớn nhất có thể lên tới 8 -120/00 
vào tháng 1/2010, tình trạng mặn xâm nhập sâu diễn ra vào mùa kiệt gây ảnh hưởng lớn 
tới diện tích lúa và hoa màu. 

  
Hình 4.61: So sánh mực nước tính toán và thực 

đo tại trạm Đồng Hới tháng 1/2010 
Hình 4.62: So sánh độ mặn tính toán và thực 

đo tại trạm Đồng Hới tháng 1/2010 

 
Hình 4.63: Bản đồ xâm nhập mặn trên lưu vực sông Nhật Lệ tháng 1/2010 

 
4.2.6. Dự tính xâm nhập mặn trên lưu vực sông Lam và sông Nhật Lệ theo các kịch 

bản nước biển dâng 
Trong điều kiện nước biển dâng đến giữa thế kỷ và cuối thế kỷ theo kịch bản phát 

thải cao A2 của Bộ Tài nguyên và Môi trường (2012) thì mực nước tại cửa sông Lam và 
sông Nhật Lệ dâng lên khoảng 25 – 80cm (bảng 4.9). Giá trị mực nước này được cộng 
thêm với dao động thủy triều tại các biên dưới làm điều kiện tính toán cho mô hình lan 
truyền mặn. Các biên trên của mô hình được lấy bằng lưu lượng trung bình của các tháng 
mùa kiệt để tính toán. Kết quả tính toán xâm nhập mặn trên 2 lưu vực sông Lam và sông 
Nhật Lệ được thể hiện trong các hình 4.64- 4.67. 
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Bảng 4.9: Nước biển dâng tại khu vực dự án 

Kịch bản Giai đoạn tương lai Cửa Hội Cửa Nhật Lệ 
A2  Giữa thế kỷ 21 (2050) 25  cm 40 cm 
A2 Cuối thế kỷ 21 (2100) 60 cm 80 cm 

 

 

Hình 4.64: Bản đồ dự tính xâm nhập mặn hạ lưu sông Lam giữa thế kỷ 21 (2050) theo kịch bản 
nước biển dâng A2 

 

Hình 4.65: Bản đồ dự tính xâm nhập mặn hạ lưu sông Lam cuối thế kỷ 21 (2100) theo kịch bản 
nước biển dâng A2 
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Hình 4.66: Bản đồ dự tính xâm nhập mặn hạ lưu sông Nhật Lệ giữa thế kỷ 21 (2050) theo kịch 
bản nước biển dâng A2 
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Hình 4.67: Bản đồ dự tính xâm nhập mặn hạ lưu sông Nhật Lệ cuối thế kỷ 21 (2100) theo kịch 
bản nước biển dâng A2 

 



120 
 

• Đánh giá tác động của nước biển dâng đến xâm nhập mặn các lưu vực sông Lam 
và Nhật Lệ theo các kịch bản  

Trên cơ sở các bản đồ phân bố độ mặn hiện tại (theo năm 2010) và dự tính cho 
tương lai đã ước lượng độ mặn cho các xã vùng nghiên cứu của dự án. Kết quả được dẫn 
ra trong bảng 4.10. Có thể nhận thấy, so với các vùng Hưng Nhân và Yên Hồ, độ mặn ở 
khu vực Võ Ninh lớn hơn rất nhiều. Giá trị độ mặn hiện tại ở Võ Ninh lớn gấp khoảng 4-6 
lần so với hai xã kia. Việc phân tích các bản đồ dự tính xâm nhập mặn cũng như thông tin 
từ bảng 4.10 cho thấy, trong điều kiện nước biển dâng thêm khoảng 22 - 35 cm vào giữa 
thế kỷ 21 (2050) thì mức độ nhiễm mặn tại các vùng gần cửa sông của hai lưu vực sông 
Lam và sông Nhật Lệ thuộc các xã Hưng Nhân, Yên Hồ và Võ Ninh tăng thêm khoảng 
20/00 so với hiện tại. Ranh giới mặn 10/00 sẽ tiến sâu vào trong sông thêm khoảng 2 - 3km.  

Vào cuối thế kỷ (2100), khi mực nước biển được dự tính sẽ tăng thêm khoảng 60 - 
80cm, thì độ mặn tại 2 xã Yên Hồ, Võ Ninh sẽ tăng thêm khoảng 20/00, tại Hưng Nhân sẽ 
tăng thêm khoảng 50/00 so với hiện tại. Ranh giới mặn 10/00 trên lưu vực sông Lam sẽ tiến 
sâu vào trong sông khoảng 40km tính từ Cửa Hội, lên đến khu vực xã Liên Minh, huyện 
Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh, và xã Nam Phúc, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An. Trên lưu vực 
sông Nhật Lệ thì ranh giới độ mặn 40/00 sẽ lên đến cống ngăn mặn Mỹ Trung trên nhánh 
Kiến Giang. Trên nhánh sông Long Đại thì ranh giới độ mặn 10/00 sẽ lên đến phía trên cầu 
đường sắt, khu vực xã Trường Xuân của huyện Quảng Ninh. 

Cũng cần lưu ý rằng, trong nghiên cứu này mới chỉ sử dụng số liệu mực nước biển 
dâng theo các kịch bản để làm điều kiện biên dưới, biên trên được lấy theo lưu lượng bình 
quân các tháng mùa kiệt. Do đó kết quả dự tính mới chỉ phản ánh sự xâm nhập mặn 
thường xuyên vào các tháng mùa kiệt trên hai lưu vực sông Lam và Nhật Lệ. Trong thực 
tế, sự xâm nhập mặn chịu ảnh hưởng nhiều bởi nguồn nước phía thượng lưu và các hoạt 
động thủy điện trên lưu vực. Trong những trường hợp nguồn nước trên lưu vực ít, thủy 
điện xả nước ít, kết hợp với triều cường, thì sự xâm nhập mặn trên lưu vực có thể sẽ trầm 
trọng hơn.  

Bảng 4.10: Độ mặn dự tính tại 3 xã Hưng Nhân, Yên Hồ, Võ Ninh theo kịch bản nước biển dâng 
A2 

Giai đoạn Hưng Nhân Yên Hồ Võ Ninh 
Hiện nay (2010) 1 ~ 3 0/00 1 ~ 2 0/00 8  – 120/00 

Giữa thế kỷ 21 (2050) 3 ~ 5 0/00 1 ~ 3 0/00 9 ~ 150/00 
Cuối thế kỷ 21 (2100) 8 ~ 100/00 3 ~ 5 0/00 10 ~ 170/00 
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CHƯƠNG 5. TÍNH DỄ BỊ TỔN THƯƠNG DO BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU VÀ 
THUỶ TAI ĐỐI VỚI NÔNG NGHIỆP VÀ THỦY SẢN Ở VÙNG DỰ ÁN 

5.1. Tính dễ bị tổn thương do tác động của BĐKH và thuỷ tai 
5.1.1. Khái niệm về tính dễ bị tổn thương 

Theo IPCC (2007b), tính dễ bị tổn thương (V) với BĐKH là mức độ mà một hệ 
thống không thể chịu được, hoặc không có khả năng chống lại các tác động tiêu cực của 
biến đổi khí hậu. Tính dễ bị tổn thương phụ thuộc vào mức độ phơi lộ (E), mức độ nhạy 
cảm (S) và năng lực thích ứng (AC) của hệ thống đó đối với tác động của BĐKH. Một 
cách khái quát, có thể biểu diễn tính dễ bị tổn thương (V) như là hàm của mức độ phơi lộ 
(E), mức độ nhạy cảm (S) và năng lực thích ứng (AC): 

 V = f(E, S, AC) (5.1) 
Một khu vực, hay một hệ thống được xem là có tính dễ bị tổn thương cao với một 

nguy cơ nào đó khi mức độ phơi lộ của nó với nguy cơ lớn (có nghĩa là nó tiếp xúc hay bị 
tác động nhiều bởi nguy cơ). Thêm vào đó, mức độ tổn thương cũng tỉ lệ thuận với mức 
độ nhạy cảm của hệ thống đối với nguy cơ (có nghĩa là mức độ nhạy cảm càng cao thì 
mức độ tổn thương càng lớn). Đồng thời, mức độ tổn thương cao xảy ra khi có sự kết hợp 
giữa mức độ phơi lộ cao, mức độ nhạy cảm lớn và khả năng thích ứng thấp của hệ thống 
đối với nguy cơ. 

Một cách tiếp cận khác, nếu xem rằng nguy cơ BĐKH có thể tác động đến một hệ 
thống nào đó phụ thuộc vào mức độ phơi lộ (E) và độ nhạy cảm (S) của hệ thống theo 
nghĩa E, S càng lớn thì mức độ tác động tiềm tàng (PI) càng lớn. Khi đó, tính dễ bị tổn 
thương có thể được biểu diễn như là hàm của mức độ tác động (PI) và khả năng thích ứng 
(AC) của hệ thống: 

 V = f(PI, AC) (5.2) 

5.1.2. Phương pháp đánh giá tính dễ bị tổn thương 
Việc đánh giá tính dễ bị tổn thương (TDBTT) có thể được thực hiện thông qua việc 

xác định đại lượng V trong các công thức (5.1) hoặc (5.2). Trên thực tế, các đại lượng E, 
S, AC được xác định từ rất nhiều nhân tố khác nhau và đơn vị đo của chúng cũng rất khác 
nhau. Để có thể tính được V đòi hỏi tất cả các đại lượng E, S, AC phải được chỉ số hoá.  
Các biến tham gia tính toán E, S, AC được chuẩn hoá theo công thức (IPCC, 2007): 

 z = (x − xmin ) / (xmax − xmin )  (5.3) 
hoặc  z = (xmax − x) / (xmax − xmin )  (5.4) 
trong đó x, xmax, xmin  tương ứng là giá trị sẽ được chuẩn hoá, giá trị lớn nhất, nhỏ nhất của 
biến x, z là giá trị sau khi chuẩn hoá của x.  

Công thức (5.3) được áp dụng đối với những biến làm tăng tính tổn thương, ngược 
lại, những biến làm giảm tính tổn thương sẽ áp dụng công thức (5.4). Trong phạm vi dự 
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án, các đại lượng E, S, AC được tính dựa trên nguồn số liệu khảo sát, điều tra xã hội học. 
Các thông tin, dữ liệu được sử dụng làm biến đầu vào bao gồm: Mức thu nhập, nghề 
nghiệp, trình độ học vấn, cấu trúc nhà, thời gian sống trong khu vực bị ngập lụt, kinh 
nghiệm đối phó với lũ lụt, nhận thức về nguy cơ lũ lụt, nhận thức về nguy cơ rủi ro,... (để 
tính S); khoảng cách từ nhà đến sông, độ sâu ngập lụt, thời gian ngập,... (để tính E); quy 
mô hộ gia đình, phương tiện sản xuất, phương tiện sinh hoạt, diện tích đất sản xuất, tình 
hình tham gia vào các tổ chức xã hội, nguồn giúp đỡ khi gặp khó khăn,... (để tính AC). 

Từ kết quả phân tích, tính toán E, S, AC, các chỉ số tổn thương sau đó sẽ được tính 
dựa trên các công thức hình thức (tức các dấu phép toán toán học chỉ mang ý nghĩa tượng 
trưng) sau: 
  V = E * S / AC  (5.5) 
hoặc  V = PI - AC  (5.6) 
hoặc  V = PI/AC  (5.6’) 

5.1.3. Quy trình đánh giá tác động và tính dễ bị tổn thương 
Bước 1: Thu thập dữ liệu. Quá trình này được thực hiện thông qua các đợt điều tra, 

khảo sát thực địa, điều tra xã hội học để nhận được các nguồn thông tin từ các chuyên gia, 
từ cộng đồng và chính quyền địa phương về độ nhạy cảm, mức độ phơi lộ, khả năng thích 
ứng với BĐKH. Phỏng vấn qua bảng hỏi và phỏng vấn sâu, phỏng vấn nhanh là những 
hình thức được áp dụng trong quá trình thực hiện điều tra xã hội học. Ngoài bộ số liệu gần 
500 phiếu điều tra hộ gia đình, hàng loạt thông tin phỏng vấn sâu, phỏng vấn nhanh đã 
được tiến hành trong quá trình thực hiện dự án. 

Bước 2: Làm sạch dữ liệu, hiệu chỉnh dữ liệu và chuẩn hóa các biến. Đây là bước 
cực kỳ quan trọng vì nó cho phép loại bỏ hoặc chính xác hoá lại các thông tin nhận được 
trong quá trình điều tra, phỏng vấn. Các phiếu bảng hỏi sẽ được rà soát để kiểm tra tính 
hợp lý hoặc những mâu thuẫn trong quá trình trả lời của người được phỏng vấn. Sau làm 
sạch và hiệu chỉnh dữ liệu, các biến sẽ được chuẩn hoá theo công thức (5.3) hoặc (5.4). 

Bước 3: Tính các chỉ số E, S, AC. Từ kết quả nhận được ở bước 2, các chỉ số E, S, 
AC sẽ được phân tích, tính toán theo các phương pháp phù hợp với điều kiện hiện tại. 

Chỉ số nhạy cảm (S) được xác định dựa vào 8 yếu tố: thời gian sống trong khu vực 
ngập lụt (TG), trình độ học vấn (TD), thu nhập hàng năm (TN), cấu trúc nhà (CTN), kinh 
nghiệm đối phó với lũ lụt (KN), nhận thức về nguy cơ lũ lụt (NT_NC), nhận thức về nguy 
cơ rủi ro (NT_RR) và nghề nghiệp (NN). Các yếu tố này đều có quan hệ ngược chiều với 
chỉ số nhạy cảm. Ví dụ, kinh nghiệm đối phó với lũ lụt càng cao thì tính nhạy cảm càng 
giảm xuống và ngược lại. Sau khi tính toán, S được chia làm 3 mức: 

Mức 1: S ≤ 0,3 tương ứng với độ nhạy cảm thấp; 
Mức 2: 0.3 < S ≤ 0,5 tương ứng với độ nhạy cảm trung bình; 
Mức 3: SI > 0,5 tương ứng với độ nhạy cảm cao. 
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Chỉ số phơi lộ (E) được xác định dựa trên hai yếu tố là khoảng cách từ nhà tới sông 
và độ sâu ngập lụt trong nhà. Kết quả tính toán, phân tích cho thấy thực tế ở khu vực 
nghiên cứu, độ sâu ngập lụt trong nhà không bị ảnh hưởng nhiều bởi khoảng cách từ nhà 
tới sông. 

Chỉ số thích ứng (AC) được xác định dựa trên việc đánh giá năng lực thích ứng của 
người dân địa phương về các nguồn vốn sinh kế (vốn con người, vốn tài chính, vốn vật 
chất, vốn tự nhiên và vốn xã hội). Trong đó: 

Vốn con người: Số lao động chính, trình độ học vấn trong mỗi hộ gia đình; 
Vốn vật chất: Được tính bằng các phương tiện sản xuất, đặc biệt là những phương 

tiện phục vụ trong thời điểm lũ lụt; 
Vốn tài chính: Các nguồn thu nhập chính từ các ngành nghề phi nông nghiệp, có 

việc làm ổn định, các khoản tích lũy; 
Vốn tự nhiên: Được tính bằng diện tích đất canh tác bình quân của mỗi hộ gia đình; 
Vốn xã hội: Được xác định dựa vào các hỗ trợ từ cộng đồng, chính quyền các cấp. 
Bước 4: Tính chỉ số tổn thương theo công thức (5.5) hoặc (5.6) 

5.2. Tác động của BĐKH và thuỷ tai đến nông nghiệp – thủy sản ở xã Hưng Nhân, 
huyện Hưng Nguyên, Nghệ An 

5.2.1. Tác động tới nông nghiệp 
Hưng Nhân là xã nằm hoàn toàn ngoài đê với địa hình bằng phẳng, độ cao trung 

bình là 2,5m. Sinh kế chính của người dân ở đây là nông nghiệp. Mưa lớn do bão cùng 
với địa hình thấp khiến cho lụt ở đây xảy ra rất thường xuyên với đặc điểm nước dâng 
nhanh và rút cũng nhanh, thường chỉ trong 2 ngày. Trong trận lụt lớn gần đây nhất là vào 
năm 2010, mưa lớn làm nước sông Lam dâng nhanh và phá hủy gần như hoàn toàn diện 
tích sản xuất nông nghiệp của xã. 

Về mặt hành chính, toàn xã Hưng Nhân có 9 thôn. Trong đó, thôn 1 (74 hộ gia đình) 
và thôn 2 (114 hộ gia đình) thường bị ảnh hưởng nặng nhất do nằm ở khu vực địa hình 
thấp nhất. Hai thôn này hầu như năm nào cũng bị lụt. Ngoài các hiện tượng thiên tai có 
ảnh hưởng lớn tới kinh tế hộ gia đình thì chính sách của nhà nước và các yếu tố thị 
trường, sức khỏe cũng là những nhân tố cần phải được xem xét, đánh giá.  

Trong quá trình điều tra xã hội học, các hộ gia đình được yêu cầu đánh số mức độ 
tác động của các hiện tượng thiên tai từ 0 đến 10 theo các tiêu chí: tác động đến đời sống 
và công việc, tác động tới trồng trọt và chăn nuôi. Bảng 5.1 dẫn ra tỷ lệ hộ gia đình nhận 
thức về mức độ tác động của các hiện tượng thiên tai (lũ lụt, hạn hán, xâm nhập mặn, bão) 
và các yếu tố xã hội khác đến hoạt động kinh tế hộ gia đình ở xã Hưng Nhân. 

Qua đó có thể thấy, đối với các hiện tượng thiên tai, hiện tượng lũ lụt có tác động 
lớn nhất tới kinh tế gia đình với tỉ lệ lựa chọn lên tới 70% (chọn mức điểm 10). Đáng lưu 
ý rằng hai thôn 1 và 2 của Hưng Nhân, ngập lụt bao phủ gần như toàn bộ diện tích của 
thôn, do đó, phần lớn người dân ở Hưng Nhân cho rằng mùa vụ của họ bị mất hoàn tòan 
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trong một số năm, điển hình là những năm lũ lớn, ví dụ năm 2008 và 2010 là những năm 
ngập lớn.  

Các hiện tượng hạn hán và xâm nhập mặn với tỉ lệ 34,6% và 41,5% (chọn mức điểm 
9) cũng là nhân tố tác động đáng kể. Trong khi đó, các chính sách và yếu tố thị trường 
được người dân đánh giá có tác động thấp hơn, bằng chứng là tỉ lệ lựa chọn cao nhất cho 
những yếu tố này ở mức điểm 0 (hầu như không tác động). Bệnh tật cũng có tác động vừa 
phải khi tỉ lệ lựa chọn cao nhất ở mức 6. Điều đó nói lên rằng thiên tai nói chung, các hiện 
tượng thuỷ tai nói riêng là những nhân tố có ảnh hưởng lớn nhất đối với hoạt động kinh tế 
hộ gia đình ở Hưng Nhân. 

Bảng 5.1: Tác động của thiên tai và các yếu tố xã hội đến kinh tế hộ gia đình xã Hưng Nhân 
(Đơn vị: %) 

Mức 
độ tác 
động 

Lũ lụt Hạn hán Xâm 
nhập 
mặn 

Bão Chính 
sách nhà 

nước 

Tiếp cận 
thị 

trường 

 Tiếp 
cận 

nguồn 
vốn 

Tiếp 
cận lao 
động 

Tiếp 
cận đất 
đai 

Ốm 
đau 
bệnh 
tật 

10 70,0 5,4 6,2 7,7 0 0,8 0 0 0,8 5,4 
9 21,5 34,6 41,5 16,9 0,8 0,8 0 0,8 0,8 2,3 
8 3,8 31,5 19,2 26,9 2,3 0 2,3 1,5 0 6,2 
7 2,3 17,7 22,3 23,8 3,1 4,7 6,2 3,8 3,1 8,5 
6 1,5 4,6 5,4 10,0 10,9 10,1 5,4 4,6 9,2 24,8 
5 0,8 1,5 0,8 3,8 15,5 21,7 10,1 9,9 9,2 16,3 
4 0 0,8 0,8 7,7 12,4 16,3 13,2 13,7 6,2 9,3 
3 0 0,8 0 0,8 16,3 10,1 16,3 12,2 7,7 9,3 
2 0 0 0,8 2,3 9,3 7,8 12,4 9,9 10,0 3,9 
1 0 1,5 0,8 0 11,6 10,9 6,2 8,4 13,8 6,2 
0 0 1,5 2,3 0 17,8 17,1 27,9 35,1 39,2 7,8 

Tổng  100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
Ảnh hưởng của các dạng thiên tai đến hoạt động sản xuất nông nghiệp được thể hiện 

qua lịch thiên tai (bảng 5.2) và tác động của chúng (bảng 5.3). 
Từ bảng 5.2 có thể thấy rằng, vụ đông - xuân trùng với mùa rét đậm, rét hại; vụ hè 

thu trùng với thời kỳ xâm nhập mặn và hạn hán, cuối vụ thường xảy ra bão, lũ. Việc trồng 
màu, nuôi cá sẽ gặp khó khăn từ tháng 8-10 vì đây là thời kỳ bão, ngập lũ mạnh nhất 
trong năm. 

Thiệt hại gây ra bởi thiên tai đối với cây trồng tại Hưng Nhân là một trong những 
biểu hiện rõ ràng nhất về tác động của BĐKH tới nông nghiệp và kinh tế gia đình (bảng 
5.3). Kết quả điều tra cho thấy, năng suất cây trồng giảm chủ yếu do rét đậm, rét hại 
(92,2%), xâm nhập mặn, nước biển dâng và mưa lớn cũng có tác động mạnh; thiếu nước 
tưới chủ yếu do hạn hán (92,9%) và nắng nóng (75,9%); mất mùa chủ yếu do ngập lụt 
89,4(%), bão (78,0%), xâm nhập mặn (70,9%); cây sinh trưởng chậm chủ yếu do rét đậm 
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rét hại (71,6%). Các hiện tượng thiên tai ít làm giảm diện tích canh tác, ít gây dịch bệnh 
hơn và xói mòn, thoái hóa đất. 

Bảng 5.2: Lịch thiên tai ở xã Hưng Nhân 

Tháng 
Hiện tượng 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Xâm nhập mặn             
Lũ, ngập lụt             
Bão             
Rét đậm, rét hại             
Nắng nóng, khô hạn             

Bảng 5.3: Tác động của thiên tai đối với hoạt động trồng trọt ở xã Hưng Nhân (Đơn vị: %) 

 Diện 
tích 
canh 
tác 

giảm 

Năng 
suất 
giảm 

Cây 
sinh 

trưởng 
chậm 

Thiếu 
nước 
tưới 

Dịch 
bệnh 
nhiều 

Đất bị 
xói 

mòn, 
thoái 
hóa 

Mất 
mùa 

Không 
ảnh 

hưởng 
gì 

Xâm nhập mặn 38,0 73,9 62,7 41,5 12,8 44,7 70,9 0,7 
 Rét đậm, rét hại 7,8 92,2 71,6 17,7 29,8 13,5 42,6 3,5 
Hạn hán 22,0 61,0 52,5 92,9 31,2 27,0 50,4 0 
Nắng nóng 4,3 49,6 47,5 75,9 29,8 12,1 19,1 0,7 
Bão 14,2 46,1 21,3 0,7 22,7 13,5 78,0 2,8 
Ngập lụt 23,4 54,6 36,2 1,4 36,9 63,1 89,4 0,7 
Mưa lớn 6,4 54,6 33,3 0 22,7 17,0 37,6 9,2 

Bảng 5.4 cho thấy mức độ ảnh hưởng của thiên tai đối với chăn nuôi tại xã Hưng 
Nhân. Qua đó thấy rằng, ảnh hưởng lớn nhất làm vật nuôi sinh trưởng chậm là rét đậm, 
rét hại với tỉ lệ 50%, ngoài ra còn làm giảm năng suất (45,4%), khó tìm nguồn thức ăn 
hơn (44,6%). Hạn hán gây thiếu nước cho chăn nuôi (40,8%) và khó tìm nguồn thức ăn 
hơn (46,2%), dịch bệnh nhiều hơn chủ yếu do ngập lụt (33,8%), bão làm hỏng chuồng trại 
(55,4%). Xâm nhập mặn, nắng nóng và mưa lớn ít có tác động hơn tới chăn nuôi. 

5.2.2. Tác động tới thủy sản 
Trong tổng số 148 hộ được hỏi thì chỉ có 2 hộ nuôi thủy sản, với hình thức nuôi chủ 

yếu là thả ao, quy mô nhỏ theo hộ gia đình. Do số lượng hộ gia đình được điều tra tại xã 
Hưng Nhân tham gia nuôi thủy sản quá ít (2/148 hộ, chiếm tỉ lệ 1,4%) nên không thể đánh 
giá tác động của thiên tai đối với nuôi trồng thủy sản tại địa phương này. 

Trong tổng số 148 hộ được phỏng vấn, có 25 hộ có tham gia đánh bắt thủy sản, 
chiếm tỷ lệ 16,9%. 
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Số liệu thống kê trên bảng 5.5 cho thấy, ảnh hưởng tới sản lượng đánh bắt chủ yếu 
do thời tiết nắng nóng và hạn hán (44% và 46%). Tác động của nước biển dâng đối với 
vùng đánh bắt cũng rất đáng kể (64%). Tuy nhiên các hiện tượng rét đậm, rét hại gần như 
không có ảnh hưởng gì tới hoạt động đánh bắt thủy sản (64%). Hầu như người dân không 
nhận thức rõ ràng về sự sinh sản chậm của thủy sản và vùng đánh bắt bị thay đổi do thiên 
tai. Cũng cần lưu ý rằng, do số hộ làm nghề đánh bắt thuỷ sản rất ít nên những thông tin 
nhận được chỉ mới dừng lại ở mức độ tham khảo, chưa có ý nghĩa kết luận. 

Bảng 5.4: Tác động của thiên tai đối với chăn nuôi ở xã Hưng Nhân (Đơn vị: %) 

 Vật 
nuôi 
sinh   

trưởng 
chậm 

Năng 
suất 
thấp 

Thiếu 
nước 
cho 
chăn 
nuôi 

Dịch 
bệnh 
nhiều 
hơn 

Khó 
tìm 
thức 
ăn 

Có 
lứa 
mất 

trắng 

Hỏng 
chuồng 

trại 
chăn 
nuôi 

 Không 
ảnh  

hưởng 
gì 

Xâm nhập mặn 6,9 12,3 7,7 0,8 32,3 3,8 0 43,8 
Rét đậm, rét hại 50,0 45,4 9,2 21,5 44,6 8,5 0 9,2 

Hạn hán 23,1 30,0 40,8 26,9 46,2 3,1 0,8 12,3 
Nắng nóng 20,8 27,7 33,1 23,1 31,5 0,8 1,5 14,6 
Bão 7,7 14,6 5,4 12,3 33,8 10,8 55,4 12,3 
Ngập lụt 20,0 29,2 10,0 33,8 53,1 13,1 29,2 6,2 
Mưa lớn 4,6 16,9 3,8 7,7 34,6 4,6 10,0 27,7 

Bảng 5.5: Tác động của thiên tai đối với nuôi trồng, đánh bắt thủy sản ở xã Hưng Nhân  
(Đơn vị: %) 

 
Thủy sản sinh 

sản chậm 
Sản lượng đánh 

bắt giảm 
Vùng đánh bắt 

thay đổi 
Không ảnh 
hưởng gì 

Xâm nhập mặn 0 28,0 4,0 34,6 
Rét đậm, rét hại 0 20,0 0 64,0 

Hạn hán 8,0 44,0 4,0 40,0 
Nắng nóng 4,0 48,0 0 36,0 

Bão 0 8,0 8,0 24,0 
Ngập lụt 0 16,0 8,0 12,0 
Mưa lớn 0 20,0 8,0 28,0 

5.2.3. Nhận thức của người dân địa phương về thiên tai 
Từ kết quả phỏng vấn hộ gia đình có thể thấy, các hiện tượng thiên tai và thời tiết 

bất thường trong giai đoạn 2008-2013 tại xã Hưng Nhân có xu hướng tăng lên (bảng 5.6). 
Trong đó hiện tượng xâm nhập mặn, khô hạn, nắng nóng kéo dài và mưa lớn là những 
hiện tượng được người dân đánh giá có xu hướng tăng lên nhiều nhất, với tỉ lệ lựa chọn 
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tương ứng là 63,3%, 67,1%, 68,5%, 59,3%. Đối với các hiện tượng nước biển dâng, rét 
đậm rét hại, bão, ngập lụt, người dân địa phương cũng nhận thức rõ ràng sự thay đổi với tỉ 
lệ lựa chọn khoảng 40%-50%. Các hiện tượng lũ quét, lốc xoáy, sương muối… là những 
hiện tượng hiếm khi xảy ra ở địa phương, nên hầu hết hộ gia đình không thể nhận thức 
được sự thay đổi của chúng. Đa số ý kiến người dân được hỏi cho rằng các hiện tượng 
thiên tai và thời tiết bất thường ở địa phương từ năm 2008 đến nay xảy ra với tần suất 
nhiều hơn, bất thường hơn và khắc nghiệt hơn. 

Bảng 5.6: Mức độ xảy ra các hiện tượng thiên tai và thời tiết bất thường giai đoạn 2008-2013 ở 
xã Hưng Nhân (Đơn vị: %) 

Hiện tượng Ít hơn Vẫn như 
cũ 

Nhiều 
hơn 

Không biết/ 
không có Tổng 

Xâm nhập mặn 12,2 24,5 63,3 0 100 
Rét đậm, rét hại 11,6 35,6 48,6 4,1 100 
Khô hạn 8,2 22,6 67,1 2,1 100 
Nắng nóng kéo dài 3,4 24,7 68,5 3,4 100 
Lũ quét 2,1 0 0 97,9 100 
Bão 18,5 34,9 42,5 4,1 100 
Ngập lụt 19,9 26,0 52,7 1,4 100 
Mưa lớn 5,5 33,1 59,3 2,1 100 
Hiện tượng khác (lốc xoáy, 
sương muối, sương giá) 0,7 0,7 0 98,6 100 

Công tác thông tin về các hiện tượng thiên tai luôn là mối quan tâm hàng đầu của 
người dân, qua đó người dân có thể nắm bắt được diễn biến, mức độ thiên tai sắp xảy ra 
để có kế hoạch chuẩn bị các phương án phòng, tránh nhằm giảm thiểu thiệt hại. 

Ở xã Hưng Nhân, nguồn thông tin về xâm nhập mặn, hạn hán, ngập lụt từ chính 
quyền địa phương rất được người dân quan tâm với tỉ lệ lựa chọn lần lượt là 70,1%, 
64,6% và 95,9% (bảng 5.7). Trong đó, hiện tượng ngập lụt còn được người dân theo dõi 
nhiều trên đài, báo, tivi (tỉ lệ lựa chọn 93,2%). Ngoài ra, kinh nghiệm bản địa cũng là một 
nguồn thông tin được người dân chú trọng.  

Bảng 5.7: Các nguồn cấp thông tin về thiên tai tới người dân xã Hưng Nhân (Đơn vị: %) 

 Chính quyền 
địa phương Đài , báo, TV Họ hàng, 

người quen 
Kinh nghiệm 

dân gian 
Xâm nhập mặn 70,1 19,7 14,3 29,3 
Hạn hán 64,6 50,3 9,5 24,5 
Ngập lụt 95,9 93,2 9,5 28,6 
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5.3. Tác động của biến đổi khí hậu và thuỷ tai đến nông nghiệp – thủy sản ở xã Yên 
Hồ, huyện Đức Thọ, Hà Tĩnh 
Yên Hồ là một trong những xã có điều kiện tự nhiên rất phù hợp với việc canh tác 

lúa. Từ năm 1994, xã được chỉ định là vùng làm giống cho công ty giống tỉnh Hà Tĩnh với 
các loại giống 1820, X23, Khang Dân, nếp 97,... Nhờ điều kiện đồng bằng bằng phẳng, 
đất có độ dinh dưỡng cao, người dân thuần, có kinh nghiệm canh tác, đến nay xã vẫn duy 
trì là một trong những điểm cung cấp giống của tỉnh Hà Tĩnh. Những khó khăn do thiên 
tai gây ra đã làm hạn chế nhiều khả năng trồng giống với quy mô lớn ở Yên Hồ. 

Theo số liệu điều tra, xã Yên Hồ đã trải qua các đợt thuỷ tai điển hình như lũ lụt lịch 
sử vào các năm 1954, 1978, 1988, 2010, nhiễm mặn nặng vào các năm 2010, 2011. Do 
ảnh hưởng nặng nề của các trận lụt nên chính quyền xã đã phải có phương án di dời người 
dân sống ở ngoài đê vào trong đê từ năm 2009, và đến cuối năm 2014 đã hoàn thành toàn 
bộ. Với việc xây dựng hệ thống kênh mương dọc đê để thoát lũ, được hoàn thành vào năm 
2014, xã hy vọng sẽ giảm thiểu được tối đa những thiệt hại thường xuyên bởi các trận bão 
và lũ lụt. 

Công tác thủy lợi và đê điều còn ít được chú trọng. Cho đến năm 1999, xã đã thực 
hiện một dự án hút bùn sông Minh (nạo vét sông) giúp tiêu thoát nước tốt hơn. Đến năm 
2013, tỉnh mới thực hiện thêm dự án làm mương tiêu úng dọc đê thoát lũ, với hy vọng cải 
thiện được tình hình ngập lụt vào mùa mưa toàn xã nói chung và thôn 5 nói riêng.  

Từ năm 2012, xã thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, và bước đầu đạt 
được những kết quả khả quan, nâng cao được phần nào chất lượng cuộc sống của người 
dân địa phương. 

5.3.1. Tác động đến nông nghiệp  
Theo kết quả điều tra hộ gia đình thì sức khỏe và các hiện tượng thiên tai có ảnh 

hưởng lớn nhất tới hoạt động kinh tế của người dân ở Yên Hồ (bảng 5.8). Trong các loại 
thiên tai, lũ lụt, hạn hán và bão được coi là có ảnh hưởng nhiều nhất đến nền kinh tế hộ 
gia đình của người dân địa phương. Người dân thôn 5, xã Yên Hồ còn nghèo, kinh tế 
thuần nông, lại là nơi chịu ảnh hưởng của bão, lũ, hạn hán mạnh nên tác động của các 
hiện tượng này tới các hộ gia đình càng lớn. Vì vậy, khi được hỏi, có tới 41% hộ dân cho 
rằng tác động của lũ tới kinh tế hộ gia đình là mạnh nhất, sau đó là bão (12,2% đánh giá ở 
mức 10 và 23,9% ở mức 9). Chỉ một trận bão kèm theo lũ có thể cuốn đi tất cả mọi thứ 
trong nhà, làm tốc mái hàng trăm ngôi nhà, làm ngập trắng đồng lúa đang bước vào vụ 
thu hoạch, giao thông bị cô lập,… người dân phải sống trong cảnh đói, rét và có thể bị 
bần cùng hoá. Các chính sách, hay thị trường được người dân đánh giá là tác động thấp 
hơn tới kinh tế gia đình vì sản phẩm nông nghiệp họ tạo ra chủ yếu phục vụ cho gia đình, 
số lượng bán ra thị trường không nhiều. 
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Bảng 5.8: Tác động của thiên tai và các yếu tố xã hội đến kinh tế hộ gia đình xã Yên Hồ  
(Đơn vị: %) 

Mức 
độ tác 
động 

Lũ 
lụt 

Hạn 
hán 

Xâm 
nhập 
mặn 

Bão Chính 
sách 
nhà 

nước 

Tiếp 
cận thị 
trường 

 Tiếp 
cận 

nguồn 
vốn 

Tiếp 
cận lao 
động 

Tiếp 
cận đất 
đai 

Ốm 
đau 

bệnh 
tật 

10 41,0 2,7 1,1 12,2 0,5 2,1 3,7 3,2 1,1 29,4 
9 25,5 14,4 15,4 23,9 1,1 3,7 4,8 8,0 1,6 7,0 
8 15,4 27,1 9,0 19,1 6,4 7,0 2,7 4,8 1,1 7,0 
7 8,0 20,2 18,6 19,1 2,7 11,8 5,9 5,3 1,1 5,9 
6 5,3 11,7 10,6 8,5 11,8 10,2 6,4 7,5 7,0 10,7 
5 1,6 7,4 9,6 5,9 12,3 13,4 10,2 12,8 4,3 8,0 
4 2,1 6,4 4,3 5,9 7,0 12,8 8,0 16,0 9,1 9,6 
3 0,5 3,2 5,9 1,6 13,9 8,6 14,4 8,0 8,6 4,3 
2 0,5 2,1 4,8 2,1 9,6 6,4 9,6 4,8 9,1 3,2 
1 0 1,6 3,7 0,0 8,6 7,5 2,1 2,1 12,8 1,1 
0 0 3,2 17,0 1,6 26,2 16,6 32,1 27,3 44,4 13,9 

Tổng  100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
Kết quả điều tra xã hội học năm 2013 và điều tra, phỏng vấn sâu người dân địa 

phương năm 2014 cho thấy, 184/188 hộ gia đình có hoạt động canh tác nông nghiệp. 
Trong đó chủ yếu là sản xuất lúa nước với hai vụ chính là vụ đông - xuân (tháng 1 đến 
tháng 5) và vụ hè – thu (tháng 5 đến tháng 9). Diện tích chuyên trồng màu rất ít. Lịch 
thiên tai ở Yên Hồ hầu như rơi vào các thời kỳ quan trọng của hoạt động sản xuất nông 
nghiệp (bảng 5.9). Rét đậm, rét hại thường xảy ra vào đầu vụ đông - xuân (tháng 1, 2); 
xâm nhập mặn và hạn hán rơi vào đầu vụ hè thu (tháng 5, 6), còn cuối vụ là thời kỳ nhiều 
bão, lũ. 

Bảng 5.9: Lịch thiên tai ở xã Yên Hồ 

Tháng 
Hiện tượng  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Xâm nhập mặn             
Lũ, ngập lụt             
Bão             
Rét đậm, rét hại             
Nắng nóng, khô hạn             

Về tác động của thiên tai, người dân Yên Hồ cho rằng hiện tượng nước biển dâng có 
ảnh hưởng ít đến hoạt động trồng trọt, trong khi lũ lụt, mưa lớn, hạn hán, nắng nóng,... có 
thể làm giảm năng suất, mất mùa, và thiếu nước tưới (bảng 5.10). Bão và lũ lụt được cho 
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là làm năng suất cây trồng giảm mạnh (63,7% và 67,9%), đồng thời cũng là những hiện 
tượng chủ yếu gây mất mùa (60,33% và 77,17%). 

Bảng 5.10: Tác động của thiên tai đối với hoạt động trồng trọt ở xã Yên Hồ (Đơn vị: %) 

 Diện tích 
canh tác 

giảm 

Năng 
suất 
giảm 

Cây 
sinh 

trưởng 
chậm 

Thiếu 
nước 
tưới 

Dịch 
bệnh 
nhiều 

Xói 
mòn, 
thoái 

hóa đất 

Mất 
mùa 

Không 
ảnh 

hưởng 
gì 

Xâm nhập mặn 4,2 51,5 33,3 30,9 4,2 11,5 17,0 - 
Rét đậm, rét hại 0,6 61,8 56,4 3,6 24,8 1,8 13,3 - 
Hạn hán 3,0 60,6 37,0 75,2 25,5 13,9 13,9 10,9 
Nắng nóng 6,7 69,1 11,5 0,6 13,3 4,8 41,8 13,9 
Bão 13,3 70,3 12,7 0,6 29,1 4,8 60,0 7,9 
Ngập lụt 1,8 52,7 6,1 0,6 17,6 8,5 8,5 33,3 

Mưa lớn 4,2 51,5 33,3 30,9 4,2 11,5 17,0 - 

Chăn nuôi cũng là một trong những hoạt động có đóng góp đáng kể đối với kinh tế 
hộ gia đình ở Yên Hồ. Chăn nuôi trâu, bò chủ yếu làm sức kéo kết hợp lấy phân phục vụ 
sản xuất hoặc nuôi nái. Gia cầm chủ yếu nuôi thả vườn, trong đó có duy nhất một hộ gia 
đình nuôi với số lượng lớn khoảng 500 con gà. 

Ảnh hưởng lớn nhất của thiên tai đối với chăn nuôi là bão, lụt làm hỏng chuồng trại 
và rét đậm, rét hại làm giảm năng suất hoặc gây dịch bệnh (bảng 5.11).  

Bảng 5.11: Tác động của thiên tai đối với chăn nuôi ở xã Yên Hồ (Đơn vị: %) 

 Vật 
nuôi 
sinh 

trưởng 
chậm 

Năng 
suất 
thấp 

Thiếu 
nước 
cho 
chăn 
nuôi 

Dịch 
bệnh 
nhiều 
hơn 

Khó 
tìm 
thức 
ăn 

Có 
lứa 
mất 

trắng 

Hỏng 
chuồng 

trại 
chăn 
nuôi 

Không 
ảnh 

hưởng 
gì 

Xâm nhập mặn 0 5,3 6,5 0 2,4 0 0 71,8 
Rét đậm, rét hại 32,9 37,1 1,2 44,7 30,0 3,5 1,8 19,4 
Hạn hán 4,1 12,4 21,8 13,5 9,4 0,6 0 56,5 
Nắng nóng 2,4 20,0 2,9 16,5 22,9 11,8 54,7 26,5 
Bão 3,5 21,2 4,1 28,2 31,8 20,6 28,2 25,3 
Ngập lụt 1,2 9,4 1,2 15,3 21,2 1,8 3,5 50,6 
Mưa lớn 0 5,3 6,5 0 2,4 0 0 71,8 

Mức độ ảnh hưởng của các hiện tượng thiên tại khác đối với chăn nuôi gia súc, gia 
cầm là không lớn. Do hoạt động chăn nuôi nhỏ, lẻ nên thiệt hại kinh tế không nhiều. Bên 
cạnh đó, do nắm được tính mùa vụ nên người dân đã chủ động phòng tránh, xây dựng 
chuồng trại kiên cố hơn, phù hợp với điều kiện thời tiết để vật nuôi ít bị ảnh hưởng bởi 
thiên tai và tìm kiếm nguồn thức ăn dự trữ cho vật nuôi. 
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5.3.2 Tác động đến thủy sản 
Ở Yên Hồ, nuôi trồng thuỷ sản không có vai trò quan trọng đối với đa số hộ gia 

đình. Trong tổng số 188 hộ được hỏi thì chỉ có 13 hộ nuôi thủy sản, với hình thức nuôi 
chủ yếu là thả ao, quy mô nhỏ. Nghề nuôi thuỷ sản cũng không thể hoạt động quanh năm, 
vì tháng 10 là thời gian bão, lũ diễn ra mạnh nhất, dễ mất trắng. 

Ngập lụt là hiện tượng thiên tai được cho là có ảnh hưởng nặng nề nhất đối với nuôi 
thủy sản, 11/13 hộ nuôi cá nói rằng họ bị mất trắng khi có lũ lụt (bảng 5.12). Các hiện 
tượng khác, như thời tiết nắng nóng kéo dài hay mưa lớn làm thay đổi môi trường nước, 
được cho là nguyên nhân chủ yếu gây nên dịch bệnh đối với cá nuôi, dẫn tới năng suất 
giảm. Bão làm cho cây cối ven ao bị đổ, rụng lá; bão kèm theo mưa lớn làm vỡ bờ ao. 
Một số hộ gia đình có thể phải dừng sản xuất thuỷ sản, lấp ao chuyển thành đất vườn chỉ 
sau một trận thiên tai. 

Trong tổng số hộ được phỏng vấn, có 26 hộ tham gia đánh bắt thủy sản, chiếm tỷ lệ 
13,8%. Tuy nhiên, phương thức đánh bắt của các hộ gia đình chủ yếu là nhỏ lẻ. Do thuyền 
nhỏ nê khi có bão thì khả năng đánh bắt bị giảm hoặc dừng. Một số hộ bị mất lưới trong 
lúc đánh bắt và bị thiệt hại lớn, phải ngừng đánh bắt. Nói chung, các hiện tượng thiên tai 
ảnh hưởng không đáng kể đến hoạt động thủy sản, ngoại trừ tác động làm giảm sản lượng 
đánh bắt. 

Bảng 5.12: Tác động của thiên tai đối với nuôi trồng, đánh bắt thủy sản ở xã Yên Hồ (Đơn vị: %) 

 Thủy 
hải sản 

sinh 
trưởng 
chậm 

Năng 
suất 
giảm 

Môi 
trường 
nước 
thay 
đổi 

Dịch 
bệnh 
nhiều 
hơn 

Khó 
tìm 

nguồn 
thức ăn 

Có lứa 
mất 

trắng 

Không 
ảnh 

hưởng gì 

Xâm nhập mặn 18,2 18,2 0 0 0 9,1 54,5 
Rét đậm, rét hại 9,1 0 0 18,2 9,1 0 36,4 
Hạn hán 9,1 0 9,1 0 0 9,1 45,5 
Nắng nóng 0 9,1 9,1 9,1 0 45,5 36,4 
Bão 0 18,2 9,1 9,1 0 81,8 9,1 
Ngập lụt 0 0 9,1 0 0 18,2 45,5 
Mưa lớn 18,2 18,2 0 0 0 9,1 54,5 

5.3.3 Nhận thức của người dân địa phương về thiên tai 
Theo ghi nhận của người dân địa phương, tần suất xảy ra các hiện tượng thiên tai và 

thời tiết bất thường trong giai đoạn 2008-2013 có xu hướng tăng lên, ngày càng trầm 
trọng hơn, có yếu tố bất ngờ, nằm ngoài quy luật nên rất khó lường. Đa số người dân cho 
rằng xâm nhập mặn, rét đậm, rét hại, khô hạn, nắng nóng kéo dài, ngập lụt và mưa lớn có 
dấu hiệu xuất hiện nhiều hơn hoặc khắc nghiệt hơn so với trước (bảng 5.13). Lũ quét, lốc 
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xoáy, sương giá, sương muối không phải là những hiện tượng phổ biến ở Yên Hồ, nên 
trên 90% số người được hỏi hầu như không nhận thấy được sự thay đổi tần suất của các 
hiện tượng này. Tỷ lệ người dân không biết về hiện tượng nước biển dâng khá cao, tới 
69,1%, do Yên Hồ là xã nằm khá xa bờ biển. 

Mặc dù vậy, hầu hết người dân địa phương đều nhận thức được thời điểm chủ yếu 
diễn ra các loại thiên tai phổ biến trong năm. Hiện tượng hạn hán thường xảy ra từ tháng 
khoảng tháng 5 đến tháng 8. Đây cũng là thời kỳ có nhiệt độ cao và mưa rất ít. Xâm nhập 
mặn thường trùng với thời kỳ hạn hán, tuy nhiên mức độ không nghiêm trọng lắm. Ngập 
lụt chủ yếu do ảnh hưởng của bão gây mưa lớn, thường từ tháng 8 tới tháng 11. Bão mạnh 
nhất vào tháng 10, kèm theo mưa lớn và gây ngập lớn. 

Bảng 5.13: Mức độ xảy ra các hiện tượng thiên tai và thời tiết bất thường giai đoạn 2008-2013 ở 
xã Yên Hồ (Đơn vị: %) 

Hiện tượng Ít hơn Vẫn 
như cũ 

Nhiều 
hơn 

Không biết/ 
không có Tổng 

Nước biển dâng 4,3 7,4 19,1 69,1 100 
Xâm nhập mặn 20,7 18,6 44,7 16,0 100 
Rét đậm, rét hại 14,4 22,9 58,5 4,3 100 
Khô hạn 13,8 19,7 64,4 2,1 100 
Nắng nóng kéo dài 7,4 23,9 66,5 2,1 100 
Lũ quét 1,6 0,0 2,1 96,3 100 
Bão 35,6 21,8 39,9 2,7 100 
Ngập lụt 22,3 17,0 57,4 3,2 100 
Mưa lớn 8,0 22,9 66,0 3,2 100 
Hiện tượng khác ( lốc xoáy, 
sương muối, sương giá) 

2,7 0,5 1,6 95,2 100 

 
Là địa phương thường xuyên bị ảnh hưởng mạnh của các hiện tượng thiên tai, vì vậy 

công tác thông tin tới người dân được chính quyền địa phương rất quan tâm và người dân 
cũng chủ động tìm hiểu trước về diễn biến và tình hình của các hiện tượng này để có biện 
pháp ứng phó. 

Chính quyền địa phương thường xuyên thông báo tới người dân thông qua hệ thống 
loa truyền thanh về hiện tượng xảy ra, cường độ, và phương pháp ứng phó (bảng 5.14). 
Đặc biệt đối với ngập lụt, có tới 176/188 (chiếm 93,6%) số hộ được hỏi cho biết là họ 
nhận được thông tin từ chính quyền địa phương. Ngoài ra, các phương tiện truyền thông 
như đài, báo, tivi và kinh nghiệm dân gian cũng là những nguồn thông tin mà người dân 
thường xuyên theo dõi, sử dụng để chủ động ứng phó, phòng tránh thiên tai. 
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Bảng 5.14: Các nguồn cấp thông tin về thiên tai tới người dân xã Yên Hồ (Đơn vị: %) 

 Chính quyền 
địa phương 

Đài , báo, TV Họ hàng, 
người quen 

Kinh nghiệm 
dân gian 

Xâm nhập mặn 28.7 53.7 14.9 17.0 
Hạn hán 53.7 66.5 16.5 17.0 
Ngập lụt 93.6 92.0 18.1 36.7 

5.4. Tác động của BĐKH và thuỷ tai đến nông nghiệp – thủy sản ở xã Võ Ninh, 
huyện Quảng Ninh, Quảng Bình 
Theo kết quả điều tra hộ gia đình tại 2 thôn Trúc Ly và Hà Thiệp, xã Võ Ninh, các 

hiện tượng thiên tai như mưa lớn, nắng nóng kéo dài, khô hạn, ngập lụt có xu hướng xuất 
hiện nhiều hơn so với các hiện tượng khác kể từ 2008, đặc biệt là mưa lớn và nắng nóng 
kéo dài. Mức độ xuất hiện bão ít hơn, tuy nhiên thiệt hại do bão lại gia tăng đáng kể và để 
lại hậu quả nghiêm trọng. 

5.4.1 Tác động đến nông nghiệp 
Đối với các hiện tượng thiên tai, hiện tượng lũ lụt, hạn hán và bão có tác động lớn 

nhất tới kinh tế gia đình với tỉ lệ tương ứng là 48,1% (mức điểm 10), 29,6% (mức điểm 
8), 34,1% (mức điểm 9), xâm nhập mặn hầu như ít tác động với tỉ lệ 60% (mức điểm 0). 
Trong khi đó, các chính sách và yếu tố thị trường và bệnh tật được người dân đánh giá là 
không có tác động đáng kể tới kinh tế gia đình, tỉ lệ lựa chọn cao nhất cho những yếu tố 
này đểu ở mức điểm 0 (bảng 5.15). 

Bảng 5.15: Tác động của thiên tai và các yếu tố xã hội đến kinh tế hộ gia đình xã Võ Ninh  
(Đơn vị: %) 

Mức 
tác 
động 

Lũ 
lụt 

Hạn 
hán 

Xâm 
nhập 
mặn 

Bão Chính 
sách nhà 

nước 

Tiếp cận 
thị trường 

 Tiếp cận 
nguồn vốn 

Tiếp 
cận lao 
động 

Tiếp 
cận đất 
đai 

Ốm 
đau 
bệnh 
tật 

10 48,1 1,5 0,7 21,5 0 0,7 6,7 2,2 0,7 17,8 
9 28,9 9,6 3,0 34,1 0,7 3,7 5,2 8,1 0,7 6,7 
8 6,7 29,6 8,9 17,0 5,2 5,9 6,0 8,9 1,5 8,1 
7 9,6 19,3 8,1 9,6 3,0 14,1 9,0 4,4 2,2 11,9 
6 1,5 11,9 5,9 6,7 6,0 14,1 8,2 6,7 4,4 12,6 
5 2,2 5,9 4,4 2,2 8,2 4,4 8,2 11,9 11,9 6,7 
4 0,7 5,2 1,5 1,5 7,5 8,9 5,2 12,6 8,1 4,4 
3 0 2,2 3,0 2,2 4,5 9,6 3,7 1,5 8,9 3,0 
2 0 2,2 3,0 0,7 3,0 2,2 3,7 4,4 3,7 1,5 
1 0 1,5 1,5 0 1,5 0 0 0,7 5,2 0 
0 2,2 11,1 60,0 4,4 60,4 36,3 44,0 38,5 52,6 27,4 
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Tương tự như ở Hưng Nhân, lịch thiên tai ở Yên Hồ cho thấy, vụ đông – xuân trùng 
với thời kỳ rét đậm, rét hại (tháng 1, 2), đầu vụ hè - thu thường chịu ảnh hưởng của hạn 
hán. Vào thời kỳ thu hoạch vụ hè – thu có thể chịu tác động của lũ lụt, dễ dẫn đến mất 
mùa. Hoạt động trồng rau màu cũng có thể bị ảnh hưởng bởi rét đậm, rét hại vào mùa 
đông (bảng 5.16). 

Bảng 5.16: Lịch thiên tai ở xã Võ Ninh 

Tháng 
Hiện tượng  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Xâm nhập mặn             
Lũ, ngập lụt             
Bão             
Rét đậm, rét hại             
Nắng nóng, khô hạn             

Việc phân tích số liệu điều tra phỏng vấn tại xã Võ Ninh cho thấy, các hiện tượng 
thuỷ tai có ảnh hưởng lớn đến hoạt động canh tác nông nghiệp là ngập lụt, mưa lớn, hạn 
hán, nắng nóng và rét đậm, rét hại. Người dân cho rằng hạn hán làm cây trồng sinh trưởng 
chậm, thậm chí khô héo do thiếu nước tưới và do đó làm giảm năng suất. Nắng nóng kết 
hợp hạn hán còn là nguyên nhân gia tăng nhiều dịch bệnh. Các hiện tượng như nước biển 
dâng, xâm nhập mặn ít gây ảnh hưởng hơn.  

Thống kê trên bộ số liệu điều tra cho thấy, các hiện tượng làm giảm năng suất cây 
trồng chủ yếu là rét đậm, rét hại (60%), bão (61,7%) và mưa lớn (64,3%) (bảng 5.17). Rét 
đậm, rét hại cũng là nguyên nhân làm cây sinh trưởng chậm (66,1%). Hạn hán chủ yếu 
gây ra thiếu nước tưới (52,2%), mất mùa chủ yếu do bão (62,6%) và ngập lụt (60%).  

Bảng 5.17: Tác động của thiên tai đối với hoạt động trồng trọt ở xã Võ Ninh (Đơn vị: %) 

 Diện tích 
canh tác 

giảm 

Năng 
suất 
giảm 

Cây 
sinh 

trưởng 
chậm 

Thiếu 
nước 
tưới 

Dịch 
bệnh 
nhiều 

Xói 
mòn, 
thoái 

hóa đất 

Mất 
mùa 

Không 
ảnh 

hưởng 
gì 

Xâm nhập mặn 3,5 20,9 14,8 0 4,3 5,2 20,0 16,5 
Rét đậm, rét hại 7,8 60,0 66,1 1,7 14,8 0,9 35,7 4,3 
Hạn hán 10,4 38,3 40,0 52,2 16,5 0 33,9 8,7 
Nắng nóng 7,0 29,6 35,7 42,6 16,5 0 27,0 11,3 
Bão 7,8 61,7 15,7 0 7,0 5,2 60,0 9,6 
Ngập lụt 10,4 52,2 27,8 0,9 22,6 7,8 62,6 4,3 
Mưa lớn 7,8 64,3 17,4 0,9 2,6 9,6 39,1 3,5 

Bão là hiện tượng làm ảnh hưởng nhiều nhất đến hoạt động chăn nuôi của cư dân xã 
Võ Ninh. Bên cạnh đó, nắng nóng, hạn hán kéo dài cũng là nguyên nhân làm cho vật nuôi 
sinh trưởng chậm, năng suất giảm và gia tăng dịch bệnh (bảng 5.18). Mưa lớn cũng tác 
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động tiêu cực đến hoạt động chăn nuôi làm cho khó tìm nguồn thức ăn và làm hỏng 
chuồng trại chăn nuôi. Ngập lụt tuy không gây ảnh hưởng nhiều đến chăn nuôi như các 
hiện tượng trên, nhưng lại là nguyên nhân chính làm cho có lứa mất trắng. Các hiện tượng 
khác như lũ quét, xâm nhập mặn và nước biển dâng hầu như không gây ảnh hưởng gì đến 
việc chăn nuôi của cư dân xã Võ Ninh. 

Bảng 5.18: Tác động của thiên tai đối với chăn nuôi ở xã Võ Ninh (Đơn vị: %) 

 Vật 
nuôi 
sinh 

trưởng 
chậm 

Năng 
suất 
thấp 

Thiếu 
nước 
cho 
chăn 
nuôi 

Dịch 
bệnh 
nhiều 
hơn 

Khó 
tìm 
thức 
ăn 

Có 
lứa 
mất 

trắng 

Hỏng 
chuồng 

trại 
chăn 
nuôi 

Không 
ảnh 

hưởng 
gì 

Xâm nhập mặn 1,5 1,5 0 0 3,0 0 0 50,7 
Rét đậm, rét hại 38,8 31,3 4,5 23,9 9,0 7,5 4,5 14,9 

Hạn hán 13,4 16,4 25,4 14,9 14,9 3,0 3,0 25,4 
Nắng nóng 20,9 25,4 20,9 25,4 13,4 1,5 1,5 17,9 
Bão 9,0 19,4 6,0 4,5 14,9 9,0 62,1 14,9 
Ngập lụt 16,4 17,9 9,0 19,4 20,9 19,4 31,3 19,4 
Mưa lớn 6,0 11,9 6,0 10,4 28,4 4,5 19,4 34,3 

5.4.2. Tác động đến thủy sản 
Tuy là xã ven biển nhưng ở Võ Ninh chỉ có 25 hộ trong tổng số 135 hộ gia đình 

được điều tra là nuôi thủy hải sản (chiếm 18,5%). Ảnh hưởng của thiên tai tới hoạt động 
nuôi thủy hải sản của 25 hộ này được đưa ra trong bảng 5.19. 

Việc nuôi thủy hải sản của người dân xã Võ Ninh phụ thuộc rất nhiều vào điều kiện 
tự nhiên. Các hiện tượng thuỷ tai ảnh hưởng rất lớn đến năng suất và hiệu quả của việc 
nuôi trồng. Đáng kể nhất là ngập lụt, có thể làm mất trắng cả một vụ nuôi thủy hải sản. 
Hơn nữa, ngập lụt còn làm giảm năng suất, thay đổi môi trường nước và làm gia tăng dịch 
bệnh. Tiếp đến là mưa lớn, nguyên nhân chính gây ra mất trắng và giảm năng suất. Bên 
cạnh đó, nắng nóng và hạn hán làm cho thủy hải sản chậm phát triển, làm giảm năng suất 
và làm thay đổi môi trường nước sinh sống của chúng. Nước biển dâng, xâm nhập mặn và 
lũ quét hầu như không ảnh hưởng nhiều đến hoạt động nuôi thủy hải sản. 

Khác với hoạt động nuôi trồng thủy sản, 100% số hộ được điều tra ở Võ Ninh tham 
gia đánh bắt thủy sản. Chắc chắn, mức độ hiểu biết của người dân xã Võ Ninh về những 
thiệt hại do thiên tai gây ra đối với hoạt động đánh bắt thủy sản là rõ ràng và đáng tin cậy. 
Kết quả thống kê về tác động của các hiện tượng thiên tai đối với loại hình sản xuất này 
được cho trong bảng 5.20. 

Phần lớn các hộ dân cho rằng các hiện tượng thiên tai chủ yếu làm cho sản lượng 
đánh bắt giảm, bao gồm hạn hán, bão, còn lại do nắng nóng, ngập lụt và mưa lớn. Bão 
không những gây ra những ảnh hưởng tiêu cực đến sản lượng đánh bắt, mà còn có nguy 
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cơ làm cho mất lưới đánh cá, thậm chí có thể lật chìm thuyền. Hạn hán làm thay đổi vùng 
đánh bắt dẫn đến việc người dân phải thay đổi phạm vi đánh bắt của mình, đi tìm nơi 
đánh bắt mới. 

Bảng 5.19: Tác động của thiên tai đối với nuôi trồng thủy sản ở xã Võ Ninh (Đơn vị: %) 

 Thủy 
hải sản 

sinh 
trưởng 
chậm 

Năng 
suất 
giảm 

Môi 
trường 
nước 
thay 
đổi 

Dịch 
bệnh 
nhiều 
hơn 

Khó 
tìm 

nguồn 
thức ăn 

Có lứa 
mất 

trắng 

Không 
ảnh 

hưởng 
gì 

Xâm nhập mặn 24,0 16,0 24,0 12,0 0 0    28,0 
Rét đậm, rét hại 36,0 40,0 0 16,0 0 12,0 8,0 
Hạn hán 40,0 36,0 40,0 8,0 0 12,0 8,0 
Nắng nóng 40,0 32,0 28,0 16,0 4,0 12,0 4,0 
Bão 4,0 40,0 8,0 4,0 8,0 52,0 8,0 
Ngập lụt 4,0 32,0 20,0 16,0 0 76,0 0 
Mưa lớn 4,0 48,0 16,0 12,0 4,0 44,0 12,0 

Bảng 5.20: Tác động của thiên tai tới đánh bắt thủy sản ở xã Võ Ninh (Đơn vị: %) 

 Thủy sản sinh 
sản chậm 

Sản lượng đánh 
bắt giảm 

Vùng đánh bắt 
thay đổi 

Không ảnh 
hưởng gì 

Xâm nhập mặn 5,0 35,0 0 20,0 
Rét đậm, rét hại 25,0 60,0 5,0 0 
Hạn hán 0 45,0 20,0 35,0 
Nắng nóng 5,0 35,0 15,0 45,0 
Bão 0 40,0 0 0 
Ngập lụt 0 25,0 10,0 30,0 
Mưa lớn 0 30,0 0 35,0 

5.4.3. Nhận thức của người dân địa phương về thiên tai 
Các hiện tượng khô hạn, nắng nóng kéo dài và mưa lớn là những hiện tượng được 

người dân xã Võ Ninh đánh giá có xu hướng tăng lên nhiều nhất với tỉ lệ lựa chọn tương 
ứng là 51,9%, 60,7%, 65,2% (bảng 5.21). Người dân không cảm nhận được hiện tượng 
nước biển dâng (tỉ lệ không biết là 85,2%). Các hiện tượng lũ quét, lốc xoáy, sương 
muối… là những hiện tượng hiếm khi xảy ra ở địa phương. Đa số người dân ở Võ Ninh 
cũng cho rằng số lượng các hiện tượng thiên tai và thời tiết bất thường trong giai đoạn 
2008-2013 tại xã Võ Ninh có xu hướng tăng lên. Thiên tai và thời tiết bất thường được 
cho là ngày càng trầm trọng hơn về mức độ, chứa đựng yếu tố bất ngờ cao. 
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Bảng 5.21: Mức độ xảy ra các hiện tượng thiên tai và thời tiết bất thường giai đoạn 2008-2013 ở 
xã Võ Ninh (Đơn vị: %) 

Hiện tượng Ít hơn Vẫn như 
cũ 

Nhiều 
hơn 

Không biết/ 
không có Tổng 

Nước biển dâng 5,2 3,7 5,9 85,2 100 

Xâm nhập mặn 7,4 10,4 31,1 51,1 100 

Rét đậm, rét hại 25,2 29,6 40,7 4,4 100 

Khô hạn 17,8 30,4 51,9 0 100 

Nắng nóng kéo dài 11,9 26,7 60,7 0,7 100 

Lũ quét 0,7 0,7 1,5 97,0 100 

Bão 63,0 14,1 22,2 0,7 100 

Ngập lụt 35,6 20,7 42,2 1,5 100 

Mưa lớn 11,9 22,2 65,2 0,7 100 

Hiện tượng khác (lốc xoáy, 
sương muối, sương giá) 0 0 0,8 99,2 100 

Là một xã ven biển, Võ Ninh thường xuyên chịu ảnh hưởng mạnh của các hiện 
tượng thiên tai, nhất là bão, áp thấp nhiệt đới gây mưa lớn và ngập lụt. Vì vậy hiện tượng 
ngập lụt được người dân quan tâm theo dõi nhiều nhất với nguồn thông tin từ đài, báo, tivi 
(95,6%), thông báp từ chính quyền địa phương (92,6%). Đây cũng là hai nguồn thông tin 
chính mà người dân nhận được về hiện tượng hạn hán và xâm nhập mặn (bảng 5.22).   

Bảng 5.22: Các nguồn cấp thông tin về thiên tai tới người dân xã Võ Ninh (Đơn vị: %) 

 Chính quyền 
địa phương 

Đài , báo, 
TV 

Họ hàng, 
người quen 

Kinh nghiệm 
dân gian 

Xâm nhập mặn 14,8 28,9 7,4 10,4 

Hạn hán 55,6 75,6 17,8 8,1 

Ngập lụt 92,6 95,6 20,7 16,3 
 

5.5. Tính dễ bị tổn thương đối với thuỷ tai do BĐKH ở các xã Hưng Nhân (Nghệ An), 
Yên Hồ (Hà Tĩnh và Võ Ninh (Quảng Bình) 
Trên cơ sở phương pháp được trình bày trong mục 5.1.2, từ bộ số liệu điều tra khảo 

sát hộ gia đình cộng với các cuộc phỏng vấn nhanh, phỏng vấn sâu, đã tiến hành phân 
tích, so sánh và tính toán các chỉ số tác động tiềm tàng (PI) và chỉ số thích ứng (AC) qua 
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đó tính toán chỉ số tổn thương đối với các hoạt động nông nghiệp và thuỷ sản tại các xã 
được chọn nghiên cứu thí điểm. Cũng cần lưu ý rằng, việc đánh giá tính dễ bị tổn thương 
có thể thực hiện ở nhiều qui mô khác nhau, từ nhỏ nhất là từng cá thể (cá nhân), từng hộ 
gia đình, từng thôn, xóm cho đến qui mô lớn hơn ở cấp xã, cấp huyện, cấp tỉnh, hoặc cấp 
quốc gia, vùng lãnh thổ, thậm chí đến khu vực hoặc châu lục. 

Trong phạm vi dự án, qui mô được lựa chọn là cấp thôn, xóm. Do có sự đồng nhất 
tương đối giữa các thôn, xóm trong các xã được chọn làm thí điểm nên kết quả đánh giá ở 
đây có thể được sử dụng đến qui mô cấp xã. 

Chỉ số tác động tiềm tàng (PI) của từng loại hiện tượng thiên tai được xác định bằng 
tích của “tần suất xuất hiện (TS)” và “mức độ tác động (MĐ)” của chúng. TS được đánh 
giá dựa trên tỷ lệ phần trăm số hộ gia đình được hỏi cho rằng thiên tai “có xu hướng xảy 
ra nhiều hơn”, và được chia làm ba cấp tương ứng với ba mức điểm từ 1-3 (bảng 5.23). 
MĐ được xác định dựa trên tỷ lệ phần trăm số hộ gia đình được hỏi cho rằng thiên tai “có 
ảnh hưởng xấu” đến các khía cạnh khác nhau của từng loại hình hoạt động kinh tế (ví dụ, 
đối với canh tác nông nghiệp là diện tích giảm, năng suất giảm,...) và được chia làm 6 
mức điểm từ 0-5 (bảng 5.24). 

Bảng 5.23: Thang điểm đánh giá tần suất xuất hiện thiên tai 

Tỷ lệ (%) hộ gia đình được phỏng vấn  Tần suất xuất hiện  Điểm đánh giá (TS) 

0-25 Thấp 1 

25-50 Trung bình 2 

>50 Cao 3 

Bảng 5.24: Thang điểm đánh giá mức độ tác động của từng loại thiên tai 

Tỉ lệ (%) hộ gia đình được phỏng vấn  Mức độ tác động Điểm đánh giá 

0 Không tác động 0 

0-20 Tác động rất thấp 1 

>20-40 Tác động thấp 2 

>40-60 Tác động trung bình 3 

>60-80 Tác động cao 4 

>80-100 Tác động rất cao 5 

Tác động tổng hợp (TĐTH) của từng loại thiên tai (xâm nhập mặn, hạn hán,...) và 
từng loại hình hoạt động kinh tế (canh tác nông nghiệp, chăn nuôi, nuôi trồng và đánh bắt 
thuỷ sản) được xác định dựa trên “tổng điểm” tác động của các loại thiên tai đối với từng 
khía cạnh khác nhau của các loại hình hoạt động kinh tế đánh giá theo bảng 5.24. Để có 
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sự đồng nhất tương đối về mức độ tác động của thiên tai giữa các loại hình hoạt động kinh 
tế, “tổng điểm” tác động lại được chia làm 6 mức từ 0-6 (bảng 5.25). 

Bảng 5.25: Thang điểm đánh giá mức độ tác động tổng hợp các loại thiên tai 

Tổng điểm tác động của các loại thiên tai 
Mức độ tác động 

Điểm đánh 
giá (TĐTH) Canh tác nông nghiệp 

và Chăn nuôi 
Nuôi trồng 

thuỷ sản 
Đánh bắt 
thuỷ sản 

0 0 0 Không tác động 0 

1-7 1-6 1-3 Rất thấp 1 

>7-14 >6-12 >3-6 Thấp 2 

>14-21 >12-18 >6-9 Trung bình 3 

>21-28 >18-24 >9-12 Cao 4 

>28-35 >24-30 >12-15 Rất cao 5 

Chỉ số tác động tiềm tàng (PI) của tất cả các hiện tượng thiên tai đối với từng loại 
hình hoạt động kinh tế sẽ là “tổng của tích” các tần suất xuất hiện từng loại thiên tai (TS) 
và tác động tổng hợp (TĐTH) của nó đối với các khía cạnh khác nhau của loại hình hoạt 
động kinh tế được xét. 

Chỉ số năng lực thích ứng (AC) cũng được xác định dựa trên kết quả điều tra hộ gia 
đình. Căn cứ vào tỷ lệ phần trăm số hộ được hỏi đánh giá ảnh hưởng của thiên tai làm 
“Giảm nguồn thu chính” hoặc “Không thay đổi gì”, AC được chia làm ba mức từ 1-3 
tương ứng với năng lực thích ứng “tốt”, “trung bình” và “kém”. 

Cuối cùng, chỉ số tổn thương được tính bằng V = PI/AC. 

5.5.1. Đối với xã Hưng Nhân 
Kết quả đánh giá tác động tổng hợp của từng loại thiên tai đối với các hoạt động sản 

xuất nông nghiệp và thuỷ sản ở xã Hưng Nhân được cho trong bảng 5.26. Có thể nhận 
thấy các loại thiên tai có ảnh hưởng nhiều nhất đối với hoạt động canh tác nông nghiệp và 
chăn nuôi. Thiên tai hầu như không ảnh hưởng đến hoạt động thuỷ sản, vì số hộ đánh bắt 
thuỷ sản rất ít và hầu như không có ai nuôi thuỷ sản. 

Bảng 5.27 dẫn ra kết quả tính chỉ số tác động tiềm tàng PI của thiên tai đối với từng 
loại hình hoạt động nông nghiệp và thuỷ sản ở xã Hưng Nhân. Phù hợp với kết quả tính ở 
bảng 5.26, chỉ số tác động PI cao nhất đối với canh tác nông nghiệp (37), tiếp theo là chăn 
nuôi (25) và cuối cùng là đánh bắt thuỷ sản (17). 

Chỉ số năng lực thích ứng (AC) của xã Hưng Nhân được cho trong bảng 5.28. Qua 
đó nhận thấy đánh bắt thủy sản là hoạt động sản xuất có năng lực thích ứng cao nhất do 
các hộ gia đình đều có hình thức chủ động ứng phó đa dạng trước những diễn biến bất lợi 
của các hiện tượng thủy tai và nguồn thu của các hộ gia đình cũng không bị thay đổi do 
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các tác động thủy tai gây ra. Canh tác nông nghiệp có năng lực thích ứng cao thứ hai. Mặc 
dù đánh bắt thủy sản có tỷ lệ các hộ không có hành động điều chỉnh gì để ứng phó là cao 
hơn, tuy nhiên nó lại không dẫn đến việc giảm nguồn thu chính mà thậm chí còn tăng. 
Trong khi đó, tỷ lệ này ở hoạt động chăn nuôi là lớn hơn. Do vậy, có thể xếp hạng đánh 
bắt thủy sản có năng lực thích ứng cao hơn chăn nuôi. 

Bảng 5.26: Tác động tổng hợp của thiên tai đối với các hoạt động nông nghiệp và thuỷ sản xã 
Hưng Nhân 

Hiện tượng thiên tai Canh tác nông 
nghiệp 

Chăn nuôi Nuôi trồng 
thủy sản 

Đánh bắt thủy 
sản 

Xâm nhập mặn 21 7 - 3 

Hạn hán 21 14 - 5 

Bão 14 10 - 2 

Ngập lụt 19 13 - 2 

Mưa lớn 11 8 - 3 

Bảng 5.27: Đánh giá tác động tiềm tàng của thiên tai đến các hoạt động nông nghiệp và thuỷ sản 
xã Hưng Nhân   

 Canh tác            
Nông nghiệp 

Hoạt động 
Chăn nuôi 

Nuôi trồng   
thủy sản 

Đánh bắt        
thủy sản 

Hiện tượng thiên tai TS  TĐTH PI  TĐTH PI  TĐTH PI  TĐTH PI  

Xâm nhập mặn 3 3 9 1 3 - - 1 3 

Hạn hán 3 3 9 2 6 - - 2 6 

Bão 2 2 4 2 4 - - 1 2 

Ngập lụt 3 3 9 2 6 - - 1 3 

Mưa lớn 3 2 6 2 6 - - 1 3 

Tổng  37  25    17 

 
Chỉ số tổn thương đối với các hoạt động sản xuất nông nghiệp và thuỷ sản của xã 

Hưng Nhân được trình bày trong bảng 5.29. Mặc dù mức độ tác động tiềm tàng của thiên 
tai đối với chăn nuôi thấp hơn đối với canh tác nông nghiệp nhưng mức độ tổn thương lại 
cao hơn do năng lực thích ứng thấp hơn. 
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Bảng 5.28: Chỉ số năng lực thích ứng đối với xã Hưng Nhân 

 Giảm nguồn thu 
chính (%) 

Không thay đổi 
gì (%) 

Năng lực thích ứng 
(AC) 

Canh tác nông nghiệp 14.9 11.5 2 

Chăn nuôi 40.0 12.8 1 

Đánh bắt thủy sản 0 2.0 3 

Bảng 5.29: Chỉ số tổn thương đối với các hoạt động sản xuất của xã Hưng Nhân 

 Tác động               
của thủy tai (PI) 

Năng lực                        
thích ứng (AC) 

Chỉ số tổn thương 
(V) 

Canh tác nôngnghiệp 37 2 18.5 

Chăn nuôi 25 1 25.0 

Đánh bắt thủy sản 17 3 5.6 

5.5.2. Đối với xã Yên Hồ 
Kết quả xử lý, tính toán các chỉ số tác động tiềm tàng (PI), năng lực thích ứng (AC) 

và mức độ tổn thương (V) cho xã Yên Hồ cũng được tiến hành tương tự như đối với xã 
Hưng Nhân và được dẫn ra trong các bảng 5.30-5.33. Khác với xã Hưng Nhân, ở xã Yên 
Hồ hầu như không có hoạt động đánh bắt thuỷ sản nhưng lại có nuôi trồng thuỷ sản mặc 
dù chiếm tỷ lệ không nhiều. Thiên tai ở xã Yên Hồ ảnh hưởng đến sinh kế của người dân 
chủ yếu đối với canh tác nông nghiệp (bảng 5.30, 5.31). Năng lực thích ứng tốt nhất của 
người dân xã Yên Hồ là đối với hoạt động chăn nuôi, được thể hiện ở chỗ nguồn thu nhập 
chính từ chăn nuôi không những không giảm mà còn tăng (bảng 5.32). 

Chỉ số tổn thương đối với hoạt động canh tác nông nghiệp ở xã Yên Hồ cao hơn rất 
nhiều so với các hoạt động chăn nuôi (gấp 4 lần) và nuôi trồng thuỷ sản (gấp 3 lần) (bảng 
5.33). 

Bảng 5.30: Tác động tổng hợp của thiên tai đối với các hoạt động nông nghiệp và thuỷ sản xã 
Yên Hồ 

Hiện tượng thiên tai Canh tác nông nghiệp Chăn nuôi Nuôi trồng thủy sản 

Xâm nhập mặn 11 3 3 

Hạn hán 15 7 3 

Bão 12 11 6 

Ngập lụt 13 12 13 

Mưa lớn 9 8 2 
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Bảng 5.31: Đánh giá tác động tiềm tàng của thiên tai đến các hoạt động nông nghiệp và thuỷ sản 
xã Yên Hồ   

 Canh tác            
Nông nghiệp 

Hoạt động Chăn 
nuôi 

Nuôi trồng   thủy 
sản 

Hiện tượng thiên tai TS  TĐTH PI  TĐTH PI  TĐTH PI  

Xâm nhập mặn 2 2 4 1 2 2 2 

Hạn hán 3 3 9 1 3 3 3 

Bão 3 2 6 2 6 3 2 

Ngập lụt 3 2 6 2 6 3 2 

Mưa lớn 3 2 6 2 6 3 2 

Tổng  31  23  11 

Bảng 5.32: Chỉ số năng lực thích ứng đối với xã Yên Hồ 

 Giảm nguồn thu 
chính (%) 

Không thay đổi 
gì (%) 

Năng lực thích ứng 
(AC) 

Canh tác nông nghiệp 14,5 32,1 1 

Chăn nuôi -33,3 33,1 3 

Nuôi trồng thủy sản 0 0 2 

Bảng 5.33: Chỉ số tổn thương đối với các hoạt động sản xuất của xã Yên Hồ 

 Tác động               
của thủy tai (PI) 

Năng lực                        
thích ứng (AC) 

Chỉ số tổn thương 
(V) 

Canh tác nông nghiệp 31 1 31,0 

Chăn nuôi 23 3 7,6 

Nuôi trồng thủy sản 20 2 10,0 

5.5.3. Đối với xã Võ Ninh 
Kết quả xử lý, tính toán các chỉ số tác động tiềm tàng (PI), năng lực thích ứng (AC) 

và chỉ số tổn thương (V) ở xã Võ Ninh được trình bày trong các bảng 5.34-5.37. 
Khác với hai xã Hưng Nhân và Yên Hồ, tác động của các hiện tượng thiên tai đến 

các hoạt động nông nghiệp và thuỷ sản có mức độ gần tương đương nhau, trong đó hoạt 
động đánh bắt thuỷ sản chịu tác động ít nhất (bảng 5.34-5.35). Năng lực thích ứng thấp 
nhất là canh tác nông nghiệp, cao nhất là đánh bắt thuỷ sản (bảng 5.36). Mặc dù chỉ số tác 
động PI đối với canh tác nông nghiệp, chăn nuôi và nuôi trồng thuỷ sản bằng nhau nhưng 
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do năng lực thích ứng khác nhau nên chỉ số tổn thương đối với nuôi trồng thuỷ sản nhỏ 
hơn. Chỉ số tổn thương đối với đánh bắt thuỷ sản là nhỏ nhất (bảng 5.37). 

Bảng 5.34: Tác động tổng hợp của thiên tai đối với các hoạt động nông nghiệp và thuỷ sản xã 
Hưng Nhân 

Hiện tượng thiên 
tai 

Canh tác nông 
nghiệp 

Chăn nuôi Nuôi trồng thủy 
sản 

Đánh bắt thủy 
sản 

Xâm nhập mặn 7 3 6 3 

Hạn hán 11 8 8 4 

Bão 11 10 9 3 

Ngập lụt 14 9 9 3 

Mưa lớn 11 8 10 2 

Bảng 5.35: Đánh giá tác động tiềm tàng của thiên tai đến các hoạt động nông nghiệp và thuỷ sản 
xã Hưng Nhân   

Chỉ tiêu Canh tác            
Nông nghiệp 

Hoạt động 
Chăn nuôi 

Nuôi trồng   
thủy sản 

Đánh bắt        
thủy sản 

Hiện tượng thiên tai TS  TĐTH PI  TĐTH PI  TĐTH PI  TĐTH PI  

Xâm nhập mặn 2 1 2 1 2 1 2 1 2 

Hạn hán 3 2 6 2 6 2 6 1 3 

Bão 1 2 2 2 2 2 2 1 1 

Ngập lụt 2 2 4 2 4 2 4 1 2 

Mưa lớn 3 2 6 2 6 2 6 1 3 

Tổng  20  20  20  11 

Bảng 5.36: Chỉ số năng lực thích ứng đối với xã Hưng Nhân 

 Giảm nguồn thu 
chính (%) 

Không thay đổi 
gì (%) 

Năng lực thích ứng 
(AC) 

Canh tác nông nghiệp 24.3 10.4 1 

Chăn nuôi 25.0 8.9 2 

Nuôi trồng thuỷ sản 0 0 3 
Đánh bắt thủy sản -50.0 3.7 4 
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Bảng 5.37: Chỉ số tổn thương đối với các hoạt động sản xuất của xã Võ Ninh 

Tiêu chí Tác động               
của thủy tai (PI) 

Năng lực                        
thích ứng (AC) 

Chỉ số tổn thương 
(V) 

Canh tác nôngnghiệp 20 1 20.0 

Chăn nuôi 20 2 10.0 

Nuôi trồng thuỷ sản 20 3 6.6 

Đánh bắt thủy sản 11 4 2.75 

5.5.4. Đánh giá chung 
Trên cơ sở các bảng 5.29, 5.33 và 5.37, nếu xem tác động của thiên tai đối với nông 

nghiệp và thuỷ sản của các địa phương như là tổng tác động đến từng hoạt động sản xuất 
và được đặc trưng bởi tổng các chỉ số PI, AC và V, có thể nhận xét rằng: 

1) Nuôi trồng, đánh bắt thuỷ sản là loại hình sản xuất có năng lực thích ứng cao 
nhất do người dân đều có hình thức chủ động ứng phó đa dạng với những diễn 
biến bất lợi của các hiện tượng thủy tai dẫn đến nguồn thu không bị ảnh hưởng 
nhiều; 

2) Canh tác nông nghiệp có năng lực thích ứng thấp nhất do sản xuất nông nghiệp 
chịu ảnh hưởng mạnh của sự biến động thời tiết bất lợi mà việc ứng phó của 
người dân gặp nhiều khó khăn; 

3) Trong ba xã Hưng Nhân, Yên Hồ và Võ Ninh thì xã Hưng Nhân có khả năng 
chịu tác động mạnh nhất của thiên tai, còn xã Võ Ninh chịu tác động ít nhất; 

4) Các xã Hưng Nhân và Yên Hồ có năng lực thích ứng tương đương nhau, xã Võ 
Ninh có năng lực thích ứng của cao nhất và cao hơn đáng kể; 

5) Mức độ tổn thương do thiên tai đối với hoạt động nông nghiệp và thuỷ sản của 
xã Võ Ninh nhỏ nhất, hai xã Hưng Nhân và Yên Hồ tương đương nhau. 
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CHƯƠNG 6. KIẾN THỨC VÀ KINH NGHIỆM BẢN ĐỊA TRONG VIỆC 
ỨNG PHÓ VỚI BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU VÀ THUỶ TAI 

6.1. Kiến thức và kinh nghiệm bản địa trong ứng phó với biến đổi khí hậu 
6.1.1. Khái niệm kiến thức bản địa 

Kiến thức là một thuật ngữ mang tính triết học và có thể được định nghĩa là một tập 
hợp các sự kiện khác nhau và các đặc tính thông tin, được chia thành hai loại: kiến thức 
khoa học và kiến thức bản địa (KTBĐ). 

Theo đánh giá của Liên hiệp quốc, trên thế giới hiện có khoảng 300 triệu nhóm cư 
dân địa phương, mỗi nhóm sở hữu một nền văn hóa, một hệ thống tri thức của riêng mình. 
Do sự đa dạng của các nhóm cư dân địa phương nên việc định nghĩa KTBĐ vẫn còn là 
một chủ đề tranh luận. Cho đến nay, khái niệm “kiến thức bản địa” được định nghĩa theo 
nhiều cách khác nhau và ngày càng được bổ sung và hoàn thiện hơn. Các tên gọi khác của 
nó bao gồm: “kiến thức địa phương” (local knowledge), “kiến thức dân gian” (folk 
knowledge), “kiến thức của nhân dân” (people’s knowledge), “trí tuệ truyền thống” 
(traditional wisdom) hay “khoa học truyền thống” (traditional science), “kiến thức truyền 
thống” (traditional knowledge), “kiến thức địa phương” (local knowledge), “kiến thức kỹ 
thuật bản xứ” (indigenous technical knowledge), kiến thức về môi trường/sinh thái truyền 
thống (traditional environment/ecological knowledge) (UNESCO, 2010; Ashok Das 
Gupta, 2011). 

Theo UNESCO (2010), KTBĐ là những tri thức địa phương, là duy nhất và đặc 
trưng cho một nền văn hóa và xã hội. Ashok Das Gupta (2012) cho rằng KTBĐ là một hệ 
thống của các tri thức mà người dân địa phương đạt được thông qua việc tích lũy kinh 
nghiệm, và các thử nghiệm không chính thức, và sự hiểu biết sâu sắc về môi trường trong 
một nền văn hóa cụ thể. Nhóm tác giả E. N. Ajani, R. N. Mgbenka và M. N. Okeke 
(2013) lại định nghĩa kiến thức bản địa là kiến thức địa phương được thể chế hóa, được 
xây dựng dựa trên lời nói và được truyền từ người/thế hệ này sang người/thế hệ khác bằng 
lời nói. Nó là cơ sở để ra quyết định ở cấp địa phương trong nông nghiệp, y tế, chế biến 
thực phẩm, giáo dục, quản lý tài nguyên thiên nhiên và một loạt các hoạt động khác trong 
cộng đồng nông thôn (Ashok Das Gupta, 2012; E. N. Ajani và CS, 2013). 

Theo Stephen A. Hansen và CS (2007), “kiến thức truyền thống” là những thông tin 
mà mọi người trong một cộng đồng dựa trên kinh nghiệm và sự thích ứng với văn hóa và 
môi trường địa phương, đã phát triển theo thời gian và tiếp tục phát triển. Kiến thức này 
được sử dụng để duy trì cộng đồng và văn hóa của cộng đồng, duy trì nguồn gen cần thiết 
cho sự tồn tại tiếp tục của cộng đồng. Kiến thức truyền thống bao gồm các bản kê của các 
nguồn tài nguyên sinh học địa phương, giống vật nuôi, cây trồng địa phương. Nó có thể 
bao gồm những thông tin như là các loại cây lâu năm và các loại cây ngắn ngày có thể 
phát triển tốt khi được trồng cùng với nhau, và các loại thực vật chỉ thị chẳng hạn như các 
loại cây trồng có thể cho biết độ mặn của đất, hoặc thời kỳ cây nở hoa sẽ bắt đầu mùa 
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mưa. Kiến thức truyền thống cũng bao gồm cả những thực hành và công nghệ, chẳng hạn 
như việc xử lý hạt giống và các phương pháp bảo quản và công cụ được sử dụng để trồng 
trọt và thu hoạch. 

Như vậy, KTBĐ rất có giá trị không chỉ đối với các nền văn hóa mà trong đó nó 
phát triển, mà còn cho các nhà khoa học và các nhà lập kế hoạch cố gắng phấn đấu để cải 
thiện điều kiện trên địa bàn nông thôn. Hệ thống kiến thức này bị ảnh hưởng bởi những 
quan sát và trải nghiệm của các thế hệ trước và cung cấp một kết nối cố hữu của các vùng 
và môi trường xung quanh. Do đó, KTBĐ có thể chuyển giao và cung cấp cho các mối 
quan hệ kết nối một cách trực tiếp con người với môi trường và những thay đổi xảy ra bên 
trong nó, bao gồm cả biến đổi khí hậu. 

6.1.2. Đặc điểm cấu thành của kiến thức bản địa 
Muốn nghiên cứu KTBĐ, cần hiểu rõ các đặc điểm cấu thành để nhận diện, đồng 

thời có thể phân biệt KTBĐ với các kiến thức khác. Để làm nổi bật hơn những đặc điểm 
của tri thức bản địa, Louise Grenier (1998) đã đưa ra một bảng so sánh để phân biệt 
KTBĐ với kiến thức khoa học (bảng 6.1). 

Bảng 6.1: Phân biệt kiến thức bản địa với kiến thức khoa học quốc tế 

Lĩnh vực        
so sánh Tri thức bản địa Tri thức khoa học quốc tế  

Mối quan hệ Kém quan trọng hơn  Có tính ưu thế hơn 

Phương thức/  
Lối suy nghĩ 

• Thuộc về trực giác,  
• Tiếp cận mang tính tổng thể 

• Mang tính phân tích,  
• Tiếp cận đơn lẻ bộ phận 

Thông tin/ 
Truyền thông 

• Truyền miệng, kể chuyện, hát 
• Mang tính chủ quan 

• Bằng văn bản; 
• Mang tính khách quan 

Truyền dạy Học được qua quan sát hoặc kinh 
nghiệm thực tế 

Được dạy và học trong một tình 
huống cụ thể thường là tách ra khỏi 
bối cảnh áp dụng 

Hiệu quả • Chậm 
• Không thuyết phục 

• Nhanh 
• Thuyết phục 

Việc tạo dữ 
liệu 

• Dựa trên các quan sát mang tính 
cá nhân, thử và sai, và được tổng 
hợp từ thực tế; 

• Dữ liệu được tạo ra bởi những 
người sử dụng tài nguyên 

• Dựa trên các thí nghiệm thực tế 
và các tích lũy mang tính tổng 
hợp và có suy nghĩ; 

• Dữ liệu được tạo ra bởi cán bộ 
chuyên môn, các nhà nghiên cứu 

Loại dữ liệu 
• Định tính; 
• Mang tính lịch sử (chuỗi thời 

gian dài ở một địa phương) 

• Định lượng; 
• Mang tính thống kê (chuỗi thời 

gian ngắn ở một khu vực rộng 
lớn 
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Lĩnh vực        
so sánh Tri thức bản địa Tri thức khoa học quốc tế  

Sự giải thích • Thuộc về tôn giáo; 
• Thuộc về đạo đức 

• Các giả thuyết; các quy luật; 
• Mang tính cơ học, giá trị tự do 

Sự phân loại Thuộc về môi trường  Mang tính khái quát và thứ bậc 
(Nguồn: Louise Grenier, 1998, Working with indigenous knowledge: A guide for 

researchers, International Development Research Centre, 115 pages, p.52 http://idl-
bnc.idrc.ca/dspace/bitstream/10625/16526/9/107736.pdf) 

Ở Việt Nam, tác giả Lâm Bá Nam (2012) đã cho rằng “kiến thức địa phương” có 4 
đặc điểm sau: 

(1) Khác với kiến thức khoa học, kiến thức địa phương không tồn tại như một hệ 
thống lý thuyết nhất quán. Về phương thức hình thành, kiến thức địa phương 
không phải hình thành qua thực nghiệm khoa học và sau đó được tổng kết thành hệ 
thống lý thuyết hoàn chỉnh, mà được hình thành gắn với các yêu cầu trực tiếp của 
đời sống, mang tính kinh nghiệm và ứng dụng hơn là lý thuyết học thuật. 

(2) Kiến thức địa phương được hình thành gắn với đặc thù về điều kiện tự nhiên, xã 
hội và lịch sử của một địa bàn nhất định, do đó phạm vi áp dụng của nó không 
phải là phổ biến, nó gắn chặt với địa bàn và cộng đồng cư dân nơi kiến thức đó 
được hình thành. 

(3) Bản thân tri thức địa phương của một cộng đồng cũng không phải là thống nhất, 
mà mỗi cá nhân trong cộng đồng lại có những tri thức riêng. 

(4) Tri thức địa phương là nói đến một hệ thống tri thức động, luôn luôn có sự vận 
động, biến đổi, giao thoa và tích hợp, gắn liền với quá trình sinh sống, sản xuất và 
tái sản xuất của cộng đồng. 

6.1.3. Vai trò của kiến thức bản địa trong phát triển 
Nói về vai trò quan trọng của KTBĐ đối với quá trình phát triển của cộng đồng, 

James D. Wolfensohn (Nguyên Chủ tịch Ngân hàng Thế giới) đã từng khẳng định: 
“KTBĐ là một phần không thể thiếu của nền văn hóa và lịch sử của một cộng đồng địa 
phương. Chúng ta cần phải học hỏi từ cộng đồng địa phương để làm phong phú thêm quá 
trình phát triển”. Điều này có nghĩa là trong quá trình phát triển, việc bỏ qua những 
KTBĐ không chỉ đồng nghĩa với việc bỏ qua một nguồn lực phát triển tiềm năng lớn, mà 
cũng chính là đã bỏ qua sự tham gia của người dân địa phương (Paul Mundy, 1993). 

Sở dĩ KTBĐ có ý nghĩa quan trọng đóng góp vào quá trình phát triển của các cộng 
đồng bản địa là bởi hai lý do sau: thứ nhất, so với kiến thức khoa học thông thường, việc 
sử dụng KTBĐ sẽ nhanh hơn và ít tốn kém hơn; và thứ hai, KTBĐ không đơn thuần dựa 
vào các quan sát thụ động, mà nó còn bao gồm các thử nghiệm mang tính khoa học một 
cách tích cực chủ động bởi sự tồn tại của người dân bản địa phụ thuộc nhiều vào thiên 
nhiên, và do đó họ đã thu được những tri thức giá trị qua các thế hệ nhờ vào các quan sát 
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tỉ mỉ về các mô hình và sắc thái môi trường. Do đó, hệ thống KTBĐ là có tính khoa học 
đáng tin cậy (G’Nece Jones, 2012). 

Đối với quá trình phát triển bền vững, tác giả Nicolas Gorjestani (2000) đã khẳng 
định, việc khai thác sử dụng KTBĐ sẽ trao quyền cho cộng đồng, giúp tăng cường sự hỗ 
trợ hiệu quả trong quá trình giảm nghèo, và là một yếu tố quan trọng cho sự phát triển bền 
vững. KTBĐ được sử dụng ở cấp độ địa phương bởi các cộng đồng như là cơ sở cho 
những quyết định liên quan đến an ninh lương thực, sức khỏe con người và động vật, giáo 
dục, quản lý các nguồn tài nguyên thiên nhiên và các hoạt động sống khác. 

6.1.4. Vai trò của kiến thức bản địa trong thích ứng với BĐKH 
KTBĐ trong thích ứng với BĐKH là việc vận dụng các KTBĐ để điều chỉnh các 

hoạt động sống của một cộng đồng địa phương nhằm làm giảm thiểu những tác động tiêu 
cực và tối ưu hóa các tác động tích cực của sự thay đổi các điều kiện khí hậu (K. Adebayo 
và CS, 2011:8). 

Đề cập đến vai trò của KTBĐ trong ứng phó với BĐKH, “Hội nghị chuyên đề về 
Biến đổi khí hậu và thích ứng của Châu Phi” tổ chức năm 2011 đã khẳng định, KTBĐ và 
kiến thức địa phương (Indigenous and local knowledge) nên đóng một vai trò quan trọng 
trong việc chuẩn bị khả năng ứng phó với khí hậu, và có thể được khai thác và phù hợp để 
đảm bảo cộng đồng có thể làm giảm tính dễ tổn thương với BĐKH. Kết hợp KTBĐ vào 
các chính sách BĐKH có thể mang đến sự phát triển của các chiến lược thích ứng hiệu 
quả về kinh tế, có sự tham gia của cộng đồng và có tính bền vững (Robinson và Herbert, 
2001).  

Ngoài ra, theo nhóm tác giả E. N. Ajani và CS (2013), KTBĐ có ý nghĩa lớn làm 
tăng giá trị cho các nghiên cứu BĐKH theo những cách sau đây:  
• Hệ thống KTBĐ tạo ra một nền kinh tế đạo đức. Nó giúp nhận diện một con người 

trong một bối cảnh văn hóa cụ thể, bởi vậy quá trình ban hành quyết định hay quy 
tắc ngón tay cái được tuân theo dựa trên các chỉ số quan sát các mối quan hệ giữa 
các sự kiện. Các thành viên của cộng đồng hành động theo những quy tắc này để 
duy trì an ninh và bảo đảm tránh khỏi nguy cơ bị cô lập từ cộng đồng của họ;  

• KTBĐ ngày càng cho thấy có một sự tương đồng với các phương pháp khoa học 
như nhiều ý tưởng trong KTBĐ trước kia đã từng được xem là cổ xưa và sai lầm, 
nhưng hiện nay lại được coi là thích hợp và giàu kinh nghiệm;  

• Hệ thống KTBĐ cung cấp cơ chế cho phương pháp tiếp cận có sự tham gia. Một 
yêu cầu quan trọng đối với tính bền vững của bất kỳ một dự án phát triển cộng đồng 
nào đó chính là người dân địa phương phải được xem là đối tác trong dự án với sở 
hữu chung. Điều này sẽ mang lại thành tựu tốt nhất khi các cộng đồng tham gia một 
cách hiệu quả trong quá trình thiết kếvà thực hiện các dự án đó;  

• Hệ thống KTBĐ chia sẻ các nguyên tắc hướng dẫn cùng với khuôn khổ phát triển 
bền vững với mối quan tâm 3E - kinh tế (Economy), công bằng (Equality) và môi 
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trường (Environment). Bản chất của hầu hết các dự án, chính sách liên quan đến 
BĐKH là xóa đói giảm nghèo và đảm bảo phát triển bền vững;  

• Hệ thống KTBĐ có thể tạo điều kiện thuận lợi cho sự hiểu biết và giao tiếp hiệu 
quả, đồng thời tăng tỷ lệ phổ biến và sử dụng các giải pháp thích ứngvới BĐKH. 
Quản lý đất đai và nguồn nước bền vững kết hợp với công nghệ nông nghiệp tiên 
tiến có thể giúp nông dân thích ứng với tác động của BĐKH. 

6.2. Kinh nghiệm quốc tế về lồng ghép kiến thức bản địa ứng phó với BĐKH 
6.2.1. Kết hợp kiến thức bản địa và kiến thức khoa học là một biện pháp thích ứng với 

BĐKH  
Nghiên cứu của Mirjam Macchi và CS (2008) đã chỉ ra BĐKH có những ảnh hưởng 

nghiêm trọng đối với sinh kế và văn hóa của các cộng đồng dân cư truyền thống và dân 
cư bản địa. Một trong những khuyến nghị được nhóm tác giả này đưa ra nhằm giúp cộng 
đồng tăng cường khả năng thích ứng với những rủi ro của BĐKH là việc kết hợp giữa 
kiến thức khoa học và KTBĐ. Bởi người dân địa phương có biện pháp thích nghi dựa trên 
cơ sở những tri thức truyền thống đã được phát triển dựa trên những quan sát và cách giải 
thích của chính bản thân họ về tính biến thiên và sự thay đổi của thời tiết. Tuy nhiên, các 
tác giả này cũng khuyến cáo những quan sát riêng của họ và các hệ thống dự báo thời tiết 
trong tương lai có thể trở nên ít có ý nghĩa, hoặc thậm chí chỉ dẫn sai trong các quyết định 
của họ, bởi vì BĐKH toàn cầu diễn ra nhanh hơn và phức tạp hơn. Do đó, cần tạo điều 
kiện để người dân địa phương tiếp cận với những công nghệ và thông tin khoa học như là 
hệ thống cảnh báo sớm, chiến lược di tản, hoặc nâng cấp kỹ thuật xây dựng có thể giúp 
giảm tính dễ bị tổn thương của những người dân địa phương trước các mối nguy hiểm.  

Tích hợp KTBĐ và kiến thức hiện đại trong thích ứng với BĐKH cũng là một trong 
những khuyến nghị quan trọng được các tác giả Anselm A. Enete, Taofeeq A. Amusa 
(2010) và Hanson Nyantakyi-Frimpong (2013) đưa ra dựa trên các nghiên cứu trường hợp 
tại hai quốc gia Châu Phi là Nigeria và Ghana, coi đó như là giải pháp để dung hòa lợi 
ích, mối quan tâm giữa các nhà hoạch định chính sách và cộng đồng cư dân địa phương. 

6.2.2. Kiến thức bản địa giúp phát triển hệ thống cảnh báo sớm để thích ứng với 
BĐKH 

Khí hậu là một trong những yếu tố chính ảnh hưởng đến đời sống của con người, 
đến các hoạt động sản xuất và môi trường sinh thái, đặc biệt quan trọng trong hoạt động 
sản xuất nông nghiệp ở những quốc gia kém và đang phát triển khi mà hoạt động canh tác 
của người nông dân hoàn toàn phụ thuộc vào các điều kiện tự nhiên. Do đó, việc có khả 
năng dự đoán những bất thường của khí hậu là điều rất quan trọng. 

Jan Salick và Anja Byg (2007) cho rằng người dân bản địa luôn tìm cách giải thích 
và phản ứng với các tác động của BĐKH theo những cách sáng tạo, dựa trên kiến thức 
truyền thống cũng như các công nghệ mới để tìm giải pháp có thể giúp cộng đồng nói 
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chung ứng phó với những thay đổi sắp xảy ra. Trên thực tế, người dân địa phương đã có 
những cách thức riêng của mình để quan sát các hiện tượng của BĐKH như: Những thay 
đổi nhiệt độ; Những thay đổi về mưa và tuyết (dựa trên những thay đổi về sự đều đặn, độ 
dài, cường độ và thời gian kết bông); Những thay đổi về mùa và hiện tượng thời tiết; 
Những thay đổi về gió, sóng và các cơn bão mạnh; Sự thay đổi tần suất giữa các năm; 
Những thay đổi của các dòng sông băng, sự che phủ của tuyết, băng, các dòng sông và hồ. 
Cũng theo nhóm tác giả này, người dân địa phương không chỉ là người quan sát tinh 
tường các hiện tượng BĐKH mà cũng đang tích cực cố gắng để thích nghi với các điều 
kiện thay đổi. Trong một số trường hợp, người ta có thể sử dụng những cơ chế đã tồn tại 
để đối phó với điều kiện khí hậu bất lợi trong ngắn hạn như hạn hán hoặc lũ lụt. 

Nghiên cứu của E.N. Ajani và CS (2013) đã chỉ ra rằng, những người nông dân địa 
phương ở châu Phi cận Sahara đã phát triển một số các biện pháp thích ứng nhằm giúp họ 
giảm thiểu tính dễ bị tổn thương bởi BĐKH và các hiện tượng thời tiết cực đoan. Một 
bước quan trọng trong việc làm giảm các tổn thương từ rủi ro của khí hậu là việc phát 
triển một hệ thống cảnh báo sớm để dự báo các sự kiện thời tiết. Theo nhóm tác giả này, 
tại các vùng khác nhau của châu Phi cận Sahara, những người nông dân sở hữu rất nhiều 
KTBĐ liên quan đến việc dự báo thời tiết và khí hậu. Họ đã phát triển những hệ thống 
phức tạp về thu thập, dự báo, giải thích và đưa ra quyết định liên quan đến thời tiết. Các 
hệ thống dự báo khí hậu này rất hữu ích đối với người nông dân trong việc giảm thiểu tính 
dễ bị tổn thương của họ. Việc dự báo sớm được các hiện tượng thời tiết cực đoan tại địa 
phương sẽ giúp cho người nông dân đưa ra được các quyết định phù hợp liên quan đến 
các khuôn mẫu thu hoạch và quyết định lịch trồng trọt dựa trên các mô hình văn hóa phức 
tạp về thời tiết. 

6.2.3. Kiến thức bản địa hỗ trợ thay đổi các chiến lược sinh kế để ứng phó với BĐKH 
Các cộng đồng dân cư địa phương đã có thời gian dài thích ứng với các tác động của 

thời tiết và khí hậu thông qua một loạt các hoạt động trong chiến lược sinh kế của họ bao 
gồm đa dạng hóa cây trồng, thủy lợi, quản lý nước, quản lý rủi ro thiên tai và bảo hiểm. 
Tuy nhiên, khí hậu thay đổi đang đặt ra những nguy cơ và rủi ro mới nằm ngoài phạm vi 
của kinh nghiệm mà cộng đồng đã có, như là các tác động liên quan đến hạn hán, sóng 
nhiệt, cường độ bão,… Có khả năng là BĐKH sẽ làm thay đổi hệ sinh thái của việc lây 
truyền bệnh và khi đó những thực hành bản địa như quản lý dịch hại sẽ là chiến lược thích 
ứng hữu ích (IPCC, 2007b). 

Jan Salick và Anja Byg (2007) đã tổng kết một số biện pháp thích ứng sáng tạo của 
người dân địa phương từ các địa điểm khác nhau trên thế giới như: Đa dạng các nguồn tài 
nguyên; Thay đổi về giống cây trồng và loài vật nuôi; Thay đổi về thời gian hoạt động sản 
xuất/canh tác; Thay đổi kỹ thuật như bảo quản thực phẩm, kỹ thuật thủy lợi để đảm bảo 
tưới tiêu giúp thay thế nền sản xuất nông nghiệp chỉ dựa hoàn toàn vào lượng mưa; Thay 
đổi chỗ ở, địa điểm định cư; Thay đổi về nguồn tài nguyên sử dụng và/hoặc lối sống; Trao 
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đổi các nguồn thực phẩm và tài nguyên với bên ngoài; Quản lý nguồn tài nguyên khan 
hiếm và dễ bị tổn thương. 

Tương tự, Mirjam Macchi và CS (2008) cũng cho rằng việc thay đổi môi trường ảnh 
hưởng đến các sinh kế vốn đã được hình thành trong quá khứ của người dân địa phương, 
trong nhiều trường hợp, những người dân địa phương phải phát triển những chiến lược cụ 
thể để ứng phó với sự thay đổi khắc nghiệt của thời tiết. Các chiến lược thích ứng với 
BĐKH của các cộng đồng bản địa bao gồm: Đa dạng hóa cây trồng/mùa vụ; Thay đổi nơi 
cư trú và một loạt các mô hình di chuyển; Thay đổi thời gian săn bắn và hái lượm; Thay 
đổi về giống và loài; Thay đổi phương pháp bảo quản thực phẩm; Thay đổi thói quen, tập 
quán ăn uống; Rừng như là nguồn cung cấp lương thực trong trường hợp khẩn cấp; 
Những thay đổi trong môi trường (các thói quen/tập quán về trồng cây có thể không còn 
liên quan đến tuần trăng hoặc thủy triều cao/thấp…); Tìm kiếm các nguyên vật liệu mới. 

Như vậy, có thể thấy các chiến lược sinh kế nhằm thích ứng với BĐKH của các cư 
dân và cộng đồng địa phương được triển khai một cách khá toàn diện trên nhiều lĩnh vực 
của đời sống, liên quan đến hoạt động trồng trọt và chăn nuôi (giống, kỹ thuật canh tác, 
lịch thời vụ,…), thay đổi nơi cư trú, phương pháp và kỹ thuật bảo quản lương thực, quản 
lý và sử dụng nguồn tài nguyên thiên nhiên (nguồn nước, năng lượng,…), thay đổi về thói 
quen, phong tục tập quán… Những chiến lược này được xây dựng dựa trên các kinh 
nghiệm và hệ thống KTBĐ đúc kết từ thực tiễn cuộc sống trước những thay đổi của điều 
kiện khí hậu tại địa phương. 

6.2.4. Sự tham gia của phụ nữ trong thực hành kiến thức bản địa để ứng phó với 
BĐKH 

Bên cạnh việc chỉ ra các chiến lược sinh kế cụ thể ứng phó với BĐKH dựa trên các 
thực hành KTBĐ của người nông dân, một số nghiên cứu cũng đã đề cập đến vai trò, sự 
tham gia của người phụ nữ trong việc sử dụng các KTBĐ để ứng phó với BĐKH. Chẳng 
hạn như: phụ nữ châu Phi được được biết đến trong việc sử dụng KTBĐ để giúp duy trì 
an ninh lương thực hộ gia đình, đặc biệt là trong thời gian hạn hán và nạn đói. Họ thường 
dựa vào những cây trồng bản địa có thể chống chịu nhiều hơn với hạn hán và sâu bệnh, 
cung cấp lương thực dự trữ trong thời gian dài trong điều kiện khó khăn kinh tế. Chẳng 
hạn, ở miền nam Sudan, phụ nữ chịu trách nhiệm trực tiếp trong việc lựa chọn tất cả các 
hạt giống lúa trồng mỗi năm. Họ duy trì sự phát tán của loại hạt giống sẽ đảm bảo sức đề 
kháng với một loạt các điều kiện thời tiết, và trong bất cứ mùa nào cũng có thể phát triển 
được (IPCC, 2007b:457). 

E. N. Ajani và cộng sự (2013) cũng quan tâm đề cập đến yếu tố giới trong chiến 
lược ứng phó với BĐKH của các hộ gia đình, đó là vai trò của phụ nữ nông thôn trong sản 
xuất nông nghiệp và phi nông nghiệp nhằm ứng phó với những thách thức của BĐKH. 
Đối với hiện tượng biến đổi lượng mưa, nghiên cứu này cũng chỉ ra một số chiến lược 
quan trọng của người nông dân sử dụng các loại cây trồng có khả năng chịu hạn và/hoặc 
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khả năng chịu được áp lực nhiệt độ, tận dụng triệt để nguồn nước có sẵn và sử dụng hiệu 
quả, và nhiều loại cây trồng được canh tác trên cùng một thửa đất hoặc ở thửa đất khác 
nhau, do đó làm giảm nguy cơ mất mùa hoàn toàn bởi vì các loại cây trồng khác nhau bị 
ảnh hưởng khác nhau từ BĐKH. Sự thích nghi ở cấp độ hộ gia đình nông dân như vậy 
nhằm mục đích tăng năng suất và đối phó với các điều kiện khí hậu hiện tại và rút ra tri 
thức của người nông dân và kinh nghiệm nghề nông. 

 

6.3. Kiến thức bản địa của người dân các tỉnh NHQ trong dự báo thời tiết 
Hoạt động canh tác nông, lâm, ngư nghiệp ở Việt Nam hiện nay nói chung và ở các 

tỉnh NHQ nói riêng vẫn phụ thuộc rất nhiều vào điều kiện tự nhiên, nên những kinh 
nghiệm và KTBĐ trong dự báo các hiện tượng thời tiết có vai trò quan trọng đối với cộng 
đồng cư dân trong canh tác nông nghiệp, cũng như đánh bắt và nuôi trồng thủy hải sản. 
Người dân ở NHQ thường căn cứ vào các kinh nghiệm dân gian được cha ông truyền lại 
thông qua quan sát các hiện tượng tự nhiên từ cây cỏ, động vật, các loại côn trùng, các hiện 
tượng biến đổi của sắc trời, mây, gió và một số hiện tượng thiên nhiên khác để đưa ra các 
dự báo thời tiết phục vụ cho đời sống và sản xuất.  
• Dự báo mưa, nắng 

Để dự báo nắng mưa, người dân ở một số địa phương Bắc Trung Bộ thường dựa vào 
quan sát biểu hiện của một số loại cây cỏ như: cỏ gà, cây ngải tướng quân, cây chuối 
nước, cây cỏ gừng và một số loại cây ăn quả trong vườn nhà như khế, chanh,… 

Các loài động vật, côn trùng trong tự nhiên như cóc, chuồn chuồn, kiến, mối, chim 
muông,… cho đến những con vật nuôi trong gia đình như chó, mèo, gà,… cũng là những 
căn cứ quan trọng trong kinh nghiệm dân gian của người dân ở NHQ  để dự báo thời tiết 
mưa, nắng.  

Về các hiện tượng liên quan đến những biến đổi của bầu trời, mây, gió như trăng, 
cầu vồng, gió Lào,… người dân ở NHQ cũng đã đúc kết những kinh nghiệm cho việc dự 
báo trời mưa, nắng.  
• Dự báo bão 

Cây tre, cây cỏ gà, cỏ lau, cỏ ống, cây ngải tướng quân là những loại cây quen thuộc 
đối với người dân ở NHQ và những biểu hiện của các loại cây cỏ này có vai trò quan 
trọng trong kinh nghiệm dân gian để dự báo bão.  

Bên cạnh quan sát biểu hiện của các loại cây cỏ, thì những loại động vật như con 
kiến, cá bống, cá kình, con chim hét hay còn gọi là chim két cũng là những căn cứ quan 
trọng trong tri thức dân gian để dự báo bão của người dân nơi đây. Thêm vào đó, cả màu 
sắc của bầu trời, hướng gió cũng được đúc rút thành những kinh nghiệm để báo trước cho 
người dân khi nào có bão, hết bão, bão to hay bão nhỏ.  
• Dự báo lũ, lụt 
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Các loại cây cỏ như cây chuối nước, cây cỏ gừng, cỏ gà, cỏ lau, cỏ ống, cây tre,… 
và một số cây trồng trong vườn như cây mít…; một số loại vật như cá bống, cá chép, con 
rạm, con chẫu chuộc (ễnh oàng), cóc, ếch, chim hét,… và côn trùng như kiến, con tò vò, 
ong…; và thậm chí là các hiện tượng có thể được nhìn và nghe thấy trên bầu trời như 
sấm, cầu vồng,… với những dấu hiệu cụ thể đã được người dân ở NHQ xem là căn cứ để 
nhận biết trong năm có mấy trận lụt, lụt to hay lụt nhỏ, khi nào hết lụt. 
• Dự báo hạn hán 

Đối với hiện tượng hạn hán, người dân NHQ hầu như không căn cứ vào các quan sát 
từ cây cỏ, các loài vật và côn trùng, mà chỉ dựa vào các hiện tượng quan sát được từ mặt 
trăng vào các thời điểm cụ thể trong năm như “trăng quầng trời hạn”, và hướng xuất hiện 
của cầu vồng để dự báo. 
• Dự báo nhiễm mặn 

Kinh nghiệm dự báo hiện tượng nước nhiễm mặn cũng đã được người dân địa 
phương các tỉnh NHQ đúc kết. Dựa trên quan sát cây mạ, cây lúa trên ruộng bị úa vàng 
hoặc bị dập đỏ, hoặc sự xuất hiện nhiều của gió Lào, hoặc quan sát nước sông thấy có 
màu trong và xanh, và ban đêm khỏa mặt nước thấy ánh sáng lấp lánh như đom đóm, 
hoặc bằng trực giác là nếm nước, hoặc nhìn thấy lớp váng trắng xuất hiện trên mặt ruộng 
sau khi nước trong ruộng rút cạn, người dân có thể nhận biết được nước sông bị nhiễm 
mặn. Đây là căn cứ quan trọng đối với họ trong việc quyết định bơm nước, hay không 
bơm nước vào ruộng để phục vụ sản xuất nông nghiệp.  

Tri thức bản địa của người dân 3 tỉnh NHQ được đúc kết qua các câu thành ngữ, ca 
dao để dự đoán một số loại hình thuỷ tai trong bảng 6.2. 

6.4. Kiến thức bản địa của người dân NHQ trong ứng phó với thuỷ tai do biến đổi 
khí hậu tác động đến sản xuất 
Cha ông ta từ xưa đã có tổng kết kinh nghiệm để có hiệu quả cao trong sản xuất và 

canh tác trồng trọt, đó là “nhất nước, nhì phân, tam cần, tứ giống”. Hiện nay, đối với các 
khu vực, đặc biệt như các tỉnh NHQ vùng Bắc Trung bộ, bà con nông dân phải đối mặt 
với những hiện tượng thuỷ tai như bão, lũ lụt, hạn hán, xâm nhập mặn khắc nghiệt hơn. 
Những kinh nghiệm của người dân trong việc ứng phó với những hiện tượng thời tiết này 
đảm bảo cho canh tác được duy trì, ổn định và mang lại hiệu quả kinh tế cao sẽ rất có giá 
trị. Một số kinh nghiệm của người dân được ghi nhận lại dưới đây sẽ giúp ích cho  nông 
dân ở các vùng đang phải chống chịu với những hiện tượng thuỷ tai biến động bất thường 
trong thời gian tới. 

Bảng 6.2: Tri thức bản địa của cộng đồng dân cư các tỉnh NHQ 

TT Tri thức bản địa được đúc kết qua các câu thành ngữ, ca dao Loại thuỷ tai 
được dự đoán 

1 Cây cỏ gừng có ba đốt thì mưa, bảy đốt thì lụt Lũ lụt 
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TT Tri thức bản địa được đúc kết qua các câu thành ngữ, ca dao Loại thuỷ tai 
được dự đoán 

2 Hoa chuối nước mà nở trắng thì chuẩn bị có mưa to Lũ lụt 
3 Cây tre trổ hoa thì năm đấy sẽ mưa nhiều và khả năng là lụt Lũ lụt 
4 Hoa khế tàn, rụng thì có thể sắp có mưa Mưa 
5 Cóc kêu thì trời sắp mưa Mưa 
6 Con kiến chuyển trứng, tha trứng lên cao thì chuẩn bị có mưa to Lũ lụt 
7 Kiến (kiến lửa, kiến đỏ) bò lên tường là trở trời, mưa với lụt Lũ lụt 
8 Chuồn chuồn bay thấp thì mưa, bay cao thì nắng, bay vừa thì râm Mưa, nắng 
9 Chim bay lên ngàn chẳng mưa thì gió Mưa 

10 Chó nhà mình đang nuôi mà ra ăn cỏ thì trời sẽ mưa Mưa 

11 Muốn biết trời chuẩn bị nắng ráo, hết mưa thì cứ coi gà xỉa cánh 
là biết Nắng 

12 Làm ruộng tháng 5 coi trăng rằm tháng 8. Trăng quầng thì hạn, 
trăng tán thì mưa Mưa, nắng 

13 Ráng(1) vàng thì gió, ráng đỏ thì mưa Mưa, nắng 
14 Gió Lào nhiều là nắng nhiều Nắng 

15 Măng tre mà mọc ra ngoài thì năm đó không bão, không gió; 
Măng tre mà chen giữa bụi là chắc chắn năm đó có lụt bão  Bão, lũ lụt 

16 Tháng 10 âm lịch mà là tre xanh thì vẫn còn bão, lá tre vàng mới 
hết bão Bão 

17 Cây cỏ gà mà chuyển sang màu trắng là có mưa bão Bão, lũ lụt 
18 Cỏ lau mọc lên, có hoa là hết lụt, hết bão Bão, lũ lụt 

19 Nhìn cây khế, năm nào quả mọc trên thân nhiều thì năm ấy sẽ có 
bão to Bão 

20 Nhiều cá kình là có bão to Bão 
21 Con cá bống mà có sạn trên đầu thì năm đó lũ to, hoặc bão lớn Bão, lũ lụt 

22 Mùa bão lụt nhìn về hướng Đông, mặt trời mọc thấy cái rìa quạt 
xanh càng lớn thì bão lớn Bão 

23 Gió hướng Tây Bắc thì sắp tới là có bão tố Bão 
24 Nếu lá mía có ngấn sâu thì lụt to, ngấn cạn thì lụt nhỏ Lũ lụt 
25 Cây cỏ gừng có bao nhiêu khúc thì có bấy nhiêu trận lụt Lũ lụt 
26 Bông lau nở hoa là hết lụt Lũ lụt 
27 Tò vò xây tổ cao thì có lụt to Lũ lụt 
28 Con ong mà làm tổ cao thì thường có lụt lớn Lũ lụt 
29 Con chẫu chuộc làm tổ đến đâu thì nước lụt đến đó Lũ lụt 
30 Cầu vồng(2) phía Đông thì có lũ to Lũ lụt 
31 Trăng quầng(3) thì hạn, trăng tán(4) thì mưa Hạn hán, mưa 
32 Cây lúa cứ đỏ dần là biết ruộng bị nhiễm nước mặn  Nhiễm mặn 
33 Năm nào có gió Lào mạnh thì năm đó nước mặn Nhiễm mặn 
34 Dịp nào gió nồm thổi liên tục là ruộng bị nhiễm mặn Nhiễm mặn 
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TT Tri thức bản địa được đúc kết qua các câu thành ngữ, ca dao Loại thuỷ tai 
được dự đoán 

35 Nước sông có màu trong và xanh màu nước biển là nước bị 
nhiễm mặn  Nhiễm mặn 

36 Khi nước rút, nhìn trên mặt ruộng có màu trắng như muối là 
ruộng bị nhiễm mặn Nhiễm mặn 

Chú thích : (1) Ráng là đám mây ở chân trời phản chiếu ánh mặt trời về đầu buổi sáng 
hoặc cuối buổi chiều; (2) Cầu vồng là dải màu hình vòm thường xuất hiện khi 
mưa ; (3) Quầng là vòng sáng hình tròn lớn, bao quanh mặt Trăng ; (4) Tán  là 
vòng sáng hình tròn nhỏ, bao quanh mặt Trăng. 

6.4.1. Kinh nghiệm trong làm đất 

• Ngập lụt tạo nên hiện tượng bồi lắng, giảm thiểu được sâu bệnh cho mùa vụ kế 
tiếp – đây cần được coi là nguồn lợi cho canh tác nông nghiệp và cần được tận dụng 

Ở những vùng ngoài đê hay cửa sông, sau mỗi đợt lũ lụt, ngập úng, chất lượng đất 
canh tác hầu như không bị ảnh hưởng gì, thậm chí còn được cải thiện do được bồi đắp 
thêm phù sa. Ngoài ra, bên cạnh việc giúp tăng độ màu mỡ của đất canh tác, lũ lụt về còn 
mang đến một ích lợi khác đối với sản xuất nông nghiệp ở các địa phương, đó là diệt được 
các loại sâu bọ và chuột gây hại cho mùa màng. Có thể nói, ích lợi từ phù sa về và sâu 
bệnh, chuột bị tiêu diệt khi có mưa lũ là những cơ hội để người nông dân có thể tận dụng 
canh tác tốt trong vụ kế tiếp. 
• Thau chua, rửa mặn đối với những vùng đất bị nhiễm mặn sau bão, ngập lụt, 
đắp lại những chỗ đất bị xói lở nhiều và bón thêm phân để tăng lại độ màu cho 
đất ở những ruộng bị xói lở 

Ở một số vùng đất nằm ngoài đê (điển hình như Hưng Nhân, Hưng Nguyên, Nghệ 
An), lũ lụt hàng năm mặc dù làm tăng độ màu mỡ cho đất do được phù sa bồi đắp, song 
lượng phù sa quá nhiều cũng lại làm ảnh hưởng rất lớn đến hiện trạng đất canh tác. Vì 
vậy, sau mỗi đợt lũ lụt, nông dân thường phải bỏ rất nhiều công sức để cải tạo đất như xúc 
bỏ bớt đi những chỗ phù sa bồi lẫn cát, hoặc đắp lại những chỗ ruộng bị xói lở, bón thêm 
phân trâu, phân bò vào những chân ruộng bị xói lở mới được đắp lại. 

Đối với những chân ruộng ở gần vùng cửa sông, cửa biển, sau hạn hán, đất có hiện 
tượng nhiễm mặn, nhiễm phèn, việc làm đất cần thực hiện theo kỹ thuật canh tác tuần tự 
theo các bước từ cày bừa, bón vôi bột để làm giảm độ phèn trong đất, sau cùng là bón 
phân hữu cơ để có thể cấy trồng vụ sau. Việc bón phân vô cơ được nông dân ở nhiều vùng 
đánh giá là không hiệu quả, chỉ lãng phí. 

Kinh nghiệm của nông dân ở một số vùng về biện pháp xử lý, cải tạo đất canh tác bị 
nhiễm mặn là bơm nước ngọt vào ngâm trong ruộng đã được cày xới lên rồi sau đó lại 
tháo nước ra để rửa đất. Công việc này được lặp đi lặp lại như vậy mấy lần thì sẽ giảm 
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được độ nhiễm mặn của đất. Việc bơm nước ngọt rửa mặn đòi hỏi phải dựa vào hệ thống 
thuỷ nông. 

6.4.2. Kinh nghiệm gieo trồng, chăm sóc, bón phân 

• Sử dụng mô hình “nhà kính” bằng ni-lông mái vòm cho gieo mạ để tránh mưa, 
rét, đẩy nhanh tốc độ sinh trưởng của cây mạ, tiết kiệm và hiệu quả hơn so với dùng 
tro bếp 

Khi gieo mạ, nếu gặp gió mùa Đông Bắc, theo kinh nghiệm dân gian trước đây, 
người ta thường sử dụng tro bếp để giữ ấm cho chân mạ, tuy nhiên biện pháp này có 
nhược điểm là tro bếp rất dễ hút nước, làm khô ruộng nên khiến cây mạ có thể chết. Hiện 
nay người dân thường sử dụng tre nứa làm mái vòm và bao nilông để che phủ chống rét 
cho mạ thay cho tro bếp, độ an toàn sẽ cao hơn, không ảnh hưởng đến sự sinh trưởng của 
cây mạ. Gieo mạ cho vụ hè thu có thể gặp mưa lớn thất thường gây thiệt hại, phương 
pháp “bắt mạ” trong các vòm che ni-lông giúp mạ có thể phát triển bình thường, không bị 
thiệt hại. 

 

     Hình 6.1: Vòm ni-lông – “công nghệ” mới hiệu quả cho “gieo mạ” 
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Hình 6.2: Vòm ni-lông giúp cây mạ sinh trưởng tốt trong hoàn cảnh thời tiết biến đổi 
•   Sử dụng màn lưới, vòm ni-lông  để che chắn cho rau màu trong điều kiện nắng 
nóng, hạn hán và bảo vệ rau màu nếu có bão, lụt 

Kinh nghiệm trồng rau màu của người dân ở một số nơi (như Võ Ninh, Quảng Bình) 
là sử dụng màn lưới để che chắn cho rau màu trong điều kiện nắng nóng, nhiệt độ ngoài 
trời quá cao để cây trồng không bị chết. 

 

  

Hình 6.3: Che lưới chống nắng, mưa cho rau màu 
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Hình 6.4: Đánh luống cao để tránh bị ngập úng và che lưới cho rau màu 
Ngoài ra, việc đánh luống rau màu cao hơn, hoặc khơi thông mương rãnh, hoặc sử 

dụng tre nứa và nilông để che phủ cũng là những giải pháp giúp hạn chế tác hại của úng 
ngập đối với cây rau màu một cách hiệu quả. 
• Trong hoàn cảnh có ngập lụt và xâm nhập mặn, việc bón phân cho lúa hay các 
loại cây trồng cần được chú ý, “nhìn trời, nhìn đất, nhìn cây” 

Người nông dân, trên cơ sở hiểu biết sâu sắc về các giai đoạn sinh trưởng và phát 
triển của cây lúa, đã chia ra các giai đoạn quan trọng cần phải bón phân cho lúa, gồm: (i) 
giai đoạn “bón lót” trước khi xuống cấy; (ii) bón thúc sau khi cấy khoảng hai mươi, hai 
lăm ngày để giúp cây lúa đẻ nhánh; (iii) bón đòng khi cây lúa đã hình thành đòng. Đó là 3 
giai đoạn sinh trưởng quan trọng nhất của cây lúa cần được chăm bón tốt và nó sẽ quyết 
định năng suất lúa. 

Việc bón phân cho lúa như thế nào, bón phân loại gì cũng liên quan nhiều đến điều 
kiện thời tiết và chất lượng đất ruộng. Theo kinh nghiệm của nhiều người, với những 
ruộng có độ phì nhiêu lớn do mới được phù sa bồi đắp sau bão lụt nhưng lại có độ phèn 
cao thì phải giảm bón đạm, mà phải tăng bón vôi để khử chua. Ở những thửa ruộng không 
màu mỡ, bị xói mòn do lũ thì phải bón nhiều phân chuồng, kết hợp với các loại phân đạm 
và kali. Nếu ruộng trũng, có độ phì cao, bón nhiều đạm thì sẽ làm cây lúa tốt lá, mềm yếu 
và dễ sinh các loại sâu hại như rệp, rầy nâu hoặc bệnh khô vằn… đặc biệt có thể phát sinh 
mạnh trong thời tiết nóng kéo dài sau bão.  

Điều kiện thời tiết như nắng, mưa, gió… cũng là những yếu tố được người dân quan 
tâm xem xét khi quyết định có bón phân cho lúa hay không. Bởi vì những yếu tố này ảnh 
hưởng trực tiếp đến tác dụng của các loại phân bón đối với sự phát triển của cây lúa. Kinh 
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nghiệm của nông dân là chỉ bón phân sau mưa, trước khi mưa hay còn có dấu hiệu mưa 
bão lớn thì không nên bón phân. 

Tóm lại, theo kinh nghiệm nhà nông, việc bón phân cho cây trồng cần được hết sức 
lưu ý, dựa vào việc quan sát ba yếu tố “nhìn trời, nhìn đất, nhìn cây” để quyết định.  

6.4.3. Kinh nghiệm điều chỉnh lịch thời vụ 
Người dân đều biết điều kiện đất đai, thổ nhưỡng và diễn biến tình hình thời tiết là 

những căn cứ quan trọng để xác định thời vụ gieo trồng. Cụ thể là: Chất đất có ảnh hưởng 
lớn đến sinh trưởng của cây trồng, đất thịt thì cây trồng sẽ phát triển nhanh, đất bùn thì 
cây phát triển chậm hơn. Cộng thêm với điều kiện thời tiết nóng hay lạnh cũng sẽ ảnh 
hưởng đến tốc độ sinh trưởng và phát triển của các loại cây trồng. Nếu hiểu biết rõ về chất 
đất ở địa phương, có được những thông tin về thời tiết, người dân sẽ tính toán được thời 
vụ, thời điểm gieo trồng để tránh được sâu bệnh và tránh cả lũ lụt.  
• Trong canh tác lúa, lịch thời vụ được điều chỉnh sớm hơn để thu hoạch vụ mùa 
trước khi mưa lũ đến 

Hiện nay, ở NHQ mùa lũ có xu hướng đến sớm hơn những năm trước đây, ngập lụt 
hàng năm thường rơi vào thời gian từ tháng 7 đến tháng 9 âm lịch, nên lịch thời vụ trồng 
lúa thường được được tính toán để đảm bảo tránh được ngập lụt. Nông dân ở nhiều nơi đã 
chia sẻ kinh nghiệm là vụ chiêm (hay vụ Đông xuân) thường bắt đầu từ tháng 11 năm 
trước đến khoảng tháng 4, tháng 5 âm lịch năm sau thì thu hoạch. Đây cũng là thời điểm 
trước khi xuất hiện lũ tiểu mãn trên các sông của miền Trung. Vụ Hè thu thường được gối 
liền ngay sau đó. Khi lúa chiêm còn chưa thu hoạch thì đã gieo mạ để chuẩn bị cho vụ Hè 
thu, phải đảm bảo vụ Hè thu được thu hoạch vào tháng 7, trước tháng 8 âm lịch để còn 
kịp tránh mùa mưa lũ. 

Có những địa phương (như Hưng Nguyên, Nghệ An), căn cứ trên điều kiện tự nhiên, 
đặc điểm thổ nhưỡng, và khí hậu, nông dân đã áp dụng lịch thời vụ sớm hơn so với lịch 
thời vụ chung của toàn tỉnh để tránh thiệt hai do lũ lụt, hạn hán và xâm nhập mặn gây ra. 
Tháng 7 đến tháng 9 âm lịch, thường mưa lũ về nhiều, có thể không canh tác lúa để tránh 
bị thiệt hại, có thể chuyển sang các hình thức nuôi tôm, cua, cá nhưng có các điều kiện 
ứng phó với mưa, ngập lụt.  

Lịch thời vụ và điều chỉnh lịch thời vụ cần được chính quyền địa phương từ huyện 
đến xã, ban khuyến nông xã xây dựng và chỉ đạo nhân dân thực hiện dựa trên cơ sở tổng 
kết thực tiễn tình hình bão lũ của địa phương nhằm hạn chế tối đa thiệt hại do bão lụt gây 
ra đối với sản xuất nông nghiệp. Đồng thời, trước khi ban hành lịch thời vụ hàng năm 
chính quyền địa phương cũng cần tham vấn ý kiến của bà con nông dân, để đảm bảo mọi 
xã viên trong Hợp tác xã đều đồng tình và tuân thủ theo lịch thời vụ đã đề ra. Sản xuất cần 
đi đồng bộ, nếu sản xuất nhỏ lẻ, mức độ thiệt hại sẽ rất lớn. 
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• Chuyển đổi mùa vụ để tránh bớt thiệt hại 
Bên cạnh canh tác lúa, nông dân ở nhiều địa phương vùng Bắc Trung Bộ đang  

chuyển sang trồng rau màu thương mại (ví dụ ở Võ Ninh, Quảng Bình). Rau màu chủ yếu 
được trồng vào vụ Hè. Sang vụ Đông tháng 8 và 9 âm lịch, đối với những khu vực trũng 
thấp nông dân thường chuyển sang trồng rau màu để tránh bị ngập úng, đó cũng là giải 
pháp ứng phó với BĐKH. Các cây được trồng nhiều là cải, rau má, ớt, mướp, đậu, vừng. 

6.4.4 Kinh nghiệm trong chọn giống cây trồng 

• Chọn lựa các giống cây trồng phù hợp với loại đất phù sa được bồi đắp sau bão, lũ 
lụt 

Sau lũ lụt, nếu đất phù sa bồi quá lớn cũng ảnh hưởng nhiều đến việc canh tác, lựa 
chọn giống cây trồng phù hợp cho đất mới bồi. Đặc điểm của đất phù sa là rất rắn, dẻo và 
quoánh không thích hợp với cây lạc – một loại cây trồng phổ biến ở Nghệ An, Hà Tĩnh. 
Tuy nhiên, đất phù sa lại rất thích hợp cho cây ngô sinh trưởng và phát triển nhanh. 
• Các giống lúa ngắn ngày được sử dụng thay giống lúa dài ngày  

Trong bối cảnh có biến đổi khí hậu, mưa nắng thất thường, mùa lũ đến sớm, người 
nông dân ở các địa phương NHQ đã chuyển đổi sang trồng những giống lúa ngắn ngày. 
Giống lúa này có thể xem là một trong những lựa chọn tối ưu, là cứu cánh trong vụ hè thu 
để tránh thiệt hại do lũ lụt gây ra. 

Mặc dù so với các giống lúa dài ngày thì giống lúa ngắn ngày năng suất không bằng, 
nhưng đảm bảo có thể thu hoạch được trước mùa mưa bão và lũ lụt, tránh tình trạng mất 
trắng do thiên tai. Sử dụng giống lúa ngắn ngày có thể xem như là một kinh nghiệm “sống 
chung với lũ” của bà con ở những vùng chịu ảnh hưởng mạnh từ thuỷ tai. 

Vụ Đông Xuân, nếu căn cứ vào điều kiện thời tiết thuận lợi, có thể cấy giống lúa dài 
ngày cho năng suất cao, nhưng nếu không thuận lợi thì nên đổi sang giống lúa ngắn ngày, 
thu hoạch sớm để chuyển sang vụ Hè thu sớm. Hiện ở nhiều địa phương, đã cấy giống 
ngắn ngày, thay vì giống cũ có thời gian sinh trưởng lên tới 150-160 ngày thì với giống 
lúa mới, thời gian cho một vụ chỉ còn kéo dài 120-130 ngày. 
• Đối với canh tác cây màu vụ Đông cũng chọn những giống mới có thời gian 
sinh trưởng ngắn, đảm bảo thu hoạch trước khi lũ về 

Cũng giống như cây lúa, các cây trồng vụ Đông như ngô, lạc, kê, đỗ… được người 
dân Nghệ An lựa chọn để canh tác cũng đều là những giống ngắn ngày để đảm bảo có thể 
thu hoạch trước khi có lũ lụt về. 
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     Hình 6.5: Cây màu vụ Đông trồng xen canh ngô, lạc 
Với rau màu, người dân cũng phải căn cứ vào điều kiện thời tiết để lựa chọn giống 

cây cho phù hợp để có được hiệu quả kinh tế cao. Chẳng hạn như mùa hè thì nên trồng 
rau muống hoặc chuối vì đây là những cây có thể chịu được điều kiện nắng hạn, trong khi 
mùa đông thì các loại rau cải, bắp cải, bầu bí… lại thích hợp hơn.  
 

 

Hình 6.6: Rau bắp cải vụ đông 
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Trong kinh nghiệm, giống cây trồng được xem là yếu tố thứ tư trong quyết định mùa 
màng bội thu, thì đối với bà con ở các địa phương chịu ảnh hưởng nhiều từ thuỷ tai, sử 
dụng giống cây trồng ngắn ngày được xem như là một biện pháp tối ưu, ảnh hưởng quyết 
định đến việc phòng tránh thiệt hại của thiên tai, cho dù năng suất cây trồng có thể thấp 
hơn so với những giống cây trồng dài ngày. Thực tế một vài năm qua cho thấy hiệu quả rõ 
rệt của việc sử dụng giống ngắn ngày, giúp nông dân yên tâm thu hoạch lúa Hè thu, giảm 
bớt thiệt hại bởi mưa bão và lũ lụt gây ra. 

6.4.5 Kinh nghiệm thu hoạch và bảo quản trong điều kiện có lũ lụt, bão, hạn hán, xâm 
nhập mặn… 

• “Xanh nhà hơn già đồng” để tránh thiệt hại do bão, lũ lụt 
Đến mùa thu hoạch, khẩu hiệu người dân vùng lũ thường sử dụng là “Xanh nhà hơn 

già đồng”, nghĩa là vào mùa mưa bão, lũ lụt, căn cứ vào thông tin dự báo thời tiết trên đài, 
báo, thường phải chấp nhận việc thu hoạch sớm ngay cả khi lúa còn non, có thể chưa chín 
hết cho dù việc này có thể làm giảm năng suất. Ngay cả với cây lúa đã bị ngâm trong 
nước lũ, cũng cần cố gắng thu hoạch, nếu không làm lương thực cho người thì làm thức 
ăn chăn nuôi gia súc. 

 

 
Hình 6.7: Thu hoạch sớm lúa Hè Thu 

• Sử dụng quạt điện và bóng điện công suất lớn để phơi sấy thóc trong hoàn cảnh 
mưa, lũ lụt  

Với lúa thu hoạch trong điều kiện có mưa lụt, không thể sấy khô bằng ánh nắng mặt 
trời, thì có thể sử dụng quạt và bóng điện công suất lớn để sấy, tránh cho lúa bị mốc và 
mọc mầm. 
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• Đóng “chạn” hay làm kho trên nóc nhà, hoặc xây nhà chòi để cất trữ lúa và 
các vật dụng gia đình khi có lũ lụt 

Đây là hình ảnh tương đối phổ biến ở những địa phương chịu ảnh hưởng mạnh từ 
thuỷ tai ở Nghệ An và Hà Tĩnh. Các hộ gia đình đã đầu tư xây dựng một phần nhà cao 
tầng hoặc căn nhà chòi (nhà dựng trên 4 cộc cao) để làm nơi cất trữ lương thực, nơi trú ẩn 
cho gia súc, gia cầm và các thành viên trong hộ gia đình khi có bão lũ. 

 

Hình 6.8: Chòi cao để cất thóc, lúa, phòng tránh bão lụt 

6.5. Kiến thức bản địa ứng phó với thuỷ tai do biến đổi khí hậu trong các hoạt động 
sống 

6.5.1. Nhiễm mặn tăng, rươi xuất hiện nhiều – nguồn lợi thuỷ sản của các địa phương 
vùng có môi trường nước lợ 

Tại các địa phương ở các vùng cửa sông, cửa biển, con rươi (rồng đất) có điều kiện 
phát triển vì là động vật sống trong môi trường nước lợ. Loài này có giá trị kinh tế tương 
đối cao hơn nay (khoảng 350.000 đến 400.000 đồng/kg). Do ảnh hưởng của biến đổi khí 
hậu, hiện tượng xâm nhập mặn có chiều hướng gia tăng và lấn sâu vào các vùng cửa sông, 
“cơ hội” con rươi xuất hiện nhiều hơn. Để nâng cao hiệu quả khai thác nguồn lợi này, 
trước hết cần xác định thời điểm xuất hiện của rươi để chủ động đón mùa thu hoạch rươi, 
ví dụ ở Nghệ An, rươi xuất hiện từ khoảng tháng 8 đến tháng 11 âm lịch hàng năm và 
theo chu kỳ lên xuống của thủy triều. Tại Hà Tĩnh, rươi xuất hiện ít hơn, vào khoảng 21-
22 tháng 8 âm lịch thường là sau khi trời có mưa. 

6.5.2 Điều chỉnh “lịch thời vụ” để nuôi cá, nuôi tôm hiệu quả 
Ở nhiều địa phương ven biển của các tỉnh NHQ, người dân dành một diện tích nhất 

định để nuôi thả cá, hoặc làm đầm nuôi tôm. Song do điều kiện hàng năm phải chịu cảnh 
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ngập lụt và ảnh hưởng của mưa bão, nên chỉ nuôi cá trong 2 vụ là vụ Xuân và vụ Hè thu. 
Vụ Xuân là vụ chắc chắn, điều kiện thời tiết thuận lợi và thường thu hoạch tốt. Vụ Hè thu 
thì khả năng thu hoạch bấp bênh. Nếu mưa lũ đến sớm, có thể bị thiệt hại.  

 

                               Hình 6.9: Con rươi, còn được gọi là “con rồng đất” 
Cũng do mưa lũ thất thường, ở nhiều địa phương phải lựa các giống cá lớn và phải 

thả sớm để đảm bảo thu hoạch trước mùa mưa bão. Tại xã Võ Ninh ở Quảng Bình có một 
kinh nghiệm được ghi nhận là xây dựng lịch thời vụ nuôi thủy hải sản, đảm bảo nuôi cá, 
tôm đúng thời vụ để có thể thu hoạch sớm tránh lũ. Chẳng hạn như nuôi tôm phải đảm 
bảo thời gian nuôi từ 3 đến 4 tháng và phải thu hoạch vào tháng 7, tháng 8 khi lũ chưa về.  

6.5.3 Nuôi trồng xen canh để tăng hiệu quả và tăng thu nhập 
Hiện nay, tại nhiều hộ gia đình, người dân phân chia lịch nuôi trồng xen canh cho 

những loại giống thuỷ hải sản thích hợp vào các vụ trong năm để nâng cao hiệu quả sản 
xuất, tăng thu nhập, đồng thời cũng để giảm thiểu thiệt hại do thiên tai. Ví dụ, lịch nuôi 
tôm sú thường kéo dài từ tháng 2 đến tháng 7 âm lịch để tránh mùa mưa bão. Từ tháng 9 
đến Tết Nguyên đán là nuôi xen canh cua bể và tôm đất. Đây là những kinh nghiệm quý 
báu đã đúc rút được trong quá trình sản xuất và thích ứng với thuỷ tai do biến đổi khí hậu 
xảy ra ở địa phương, nên áp dụng và nhân rộng mô hình kinh nghiệm này cho các nơi 
khác. 

6.5.4. Chuyển đổi chân ruộng từ trồng lúa sang nuôi thuỷ sản nước lợ nếu ngập mặn 
gia tăng 

Một số địa phương ở ven biển tỉnh Quảng Bình, có điều kiện tương tự như xã Võ 
Ninh, huyện Quảng Ninh, hoạt động nuôi trồng thuỷ sản được triển khai trên quy mô lớn 
và đa dạng để có thể tận dụng tối đa mọi nguồn lợi trong điều kiện có những biến đổi khí 
hậu và thiên tai. Tại những chân ruộng sâu, không ngập mặn, người dân cấy trồng một vụ, 
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còn một vụ thì thả cá nước ngọt. Đối với những chân ruộng bị ngập mặn gia tăng, không 
thể trồng lúa, bà con biến thành các đầm nuôi tôm nước lợ.  

 

 

a) Ao nuôi xen canh b) Thu hoạch tôm sú 

  

c)Thu hoạch cua biển d) Thu hoạch tôm đất 
Hình 6.10: Mô hình nuôi xen canh tôm sú (a và b), cua biển (c) và tôm đất (d) 

 
Hình 6.12: Chân ruộng ngập mặn được chuyển thành đầm nuôi tôm tại Võ Ninh 

6.5.5 Chuẩn bị thức ăn dự trữ và phòng bệnh cho tôm, cá khi mưa bão đến 
Những ngày mưa lũ, các hộ gia đình nuôi cá lồng phải chuẩn bị trước thức ăn dự trữ 

cho cá. Thường dùng cám gạo và thân cây chuối sứ băm thái nhỏ làm thức ăn cho cá. 
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Dùng thân cây chuối sứ làm thức ăn cho cá, theo người dân không chỉ giúp cho cá to, béo 
mà còn làm sạch ruột và để cá ăn cho khỏi đau bụng. 

  

Hình 6.13: Quạt nước để cung cấp thêm không khí cho đầm tôm 
Trong hoàn cảnh lũ lụt, thủy sản nuôi trồng như tôm, cua thường rất dễ bị dịch bệnh. 

Kinh nghiệm là sử dụng vôi bột và máy quạt không khí để khử trùng cho hồ nuôi bị 
nhiễm bẩn và các loại loại thuốc bổ sung khoáng chất và vitamin C để tăng cường sức đề 
kháng cho các vật nuôi và khả năng miễn dịch bệnh cao hơn. 

Tuy nhiên, việc tạt vôi bột và sử dụng máy quạt không khí phải được thực hiện giữa 
lúc trời đang mưa, hoặc sau lúc mưa, còn nếu làm trước lúc mưa sẽ gây thiệt hại cho 
tôm.Theo những hộ gia đình nuôi tôm lâu năm, hiện tượng nhiễm mặn quá mức ở các hồ 
nuôi sẽ khiến cho con tôm chậm lớn, ảnh hưởng đến năng suất và hiệu quả nuôi. Hiện 
tượng này được người nuôi nhận biết thông qua các thiết bị đo độ mặn. Giải pháp đối với 
việc xử lý nước hồ nuôi nhiễm mặn là chủ động khoan giếng ngầm để lấy nước ngọt để 
trung hoà, làm giảm độ mặn của nước hồ tôm. 

6.5.6 Đóng cọc và chằng phao cho các bè cá trong mùa mưa lũ 
Ở những vùng cửa sông, cửa biển, phương pháp nuôi cá lồng bè sẽ rất hiệu quả vừa 

cho cá được phát triển trong môi trường tự nhiên nước động, vừa tận dụng được thức ăn 
tự nhiên cho cá.  

Tuy nhiên, để ứng phó với bão, lũ và lụt nước dâng, người dân thường đóng cọc bê 
tông, cọc sắt hoặc cọc tre chắc cho khu vực bè cá. Các bè cá được chằng, neo chắc chắn 
vào những cọc này, không sợ lũ về cuốn trôi. Dưới đáy bè gắn thêm các thùng phi nhỏ với 
mục đích là những chiếc phao đảm bảo giữ bè ở mực nước nhất định khi nước dâng cao. 
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Hình 6.14: Nuôi cá lồng bè ở xã Võ Ninh, huyện Quảng Ninh, Quảng Bình 

Tuy nhiên, để ứng phó với bão, lũ và lụt nước dâng, người dân thường đóng cọc bê 
tông, cọc sắt hoặc cọc tre chắc cho khu vực bè cá. Các bè cá được chằng, neo chắc chắn 
vào những cọc này, không sợ lũ về cuốn trôi. Dưới đáy bè gắn thêm các thùng phi nhỏ với 
mục đích là những chiếc phao đảm bảo giữ bè ở mực nước nhất định khi nước dâng cao. 

6.5.7 Làm đê bao, giăng lưới etilen cho các hồ/ đầm nuôi tôm 
Đối với những hộ nuôi tôm, cua - thủy hải sản nước lợ, trên diện tích đồng nhiễm 

mặn được quy hoạch chuyển đổi từ trồng lúa sang nuôi thủy sản, người dân quai đê bao, 
đóng cọc và sử dụng lưới giăng etilen để rào chắn cao hơn một mét từ mặt đê bao nhằm 
hạn chế việc tôm bị thất thoát khi nước lũ lên cao. 

Ở một số địa phương, nhiều hộ gia đình đã đầu tư lớn, xây hẳn tường bao quanh 
dạng đặc biệt và chăng lưới chắc chắn để nuôi cá giống hoặc nuôi cá, tôm với quy mô lớn 
như mô hình trang trại trong hoàn cảnh thường xuyên có bão, lũ, lụt. 

  

Hình 6.15: Đầm tôm với đê bao và lưới giăng phòng bão, lụt 
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Hình 6.16: Tường bao quanh hồ nuôi cá giống của một hộ gia đình ở Võ Ninh, Quảng Ninh, 
Quảng Bình 
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CHƯƠNG 7. HỆ THỐNG THÔNG TIN NHIỀU BÊN THAM GIA: CÔNG 
CỤ HỖ TRỢ CỘNG ĐỒNG TRONG ỨNG PHÓ VỚI BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU 

VÀ THUỶ TAI 

7.1. Giới thiệu về hệ thống thông tin nhiều bên tham gia (PIS)  
7.1.1. Khái niệm về PIS 

Hệ thống thông tin nhiều bên tham gia (PIS) là hệ thống được thiết kế để lưu trữ một 
lượng dữ liệu lớn với nhiều định dạng khác nhau, được thu thập, xử lý, tính toán bởi các 
nhà khoa học với sự đóng góp của cộng đồng cũng như những kết quả nhận được trong 
suốt quá trình nghiên cứu. Đi cùng với cơ sở lưu trữ, PIS còn cung cấp các công cụ cho 
phép truy cập khai thác, xử lý, phân tích, trích xuất thông tin để tổng hợp thành cơ sở dữ 
liệu tri thức. PIS cũng là hệ thống truyền tải các thông tin tới chính quyền địa phương và 
người dân, giúp họ đưa ra các giải pháp để ứng phó với tác động do biến đổi khí hậu gây 
ra, nhằm giảm thiểu những tổn thất về tính mạng và tài sản. 

7.1.2. Sơ lược sự hình thành và phát triển PIS trên thế giới và Việt Nam 
Trên thế giới, khái niệm về “Hệ thống thông tin nhiều bên tham gia” được phát triển 

gần đây trong quản lý môi trường và quản lý rủi ro (Chirowodza et al, 2009;. Haase, 
2011) và ngày càng được ứng dụng rộng rãi trong quản lý tài nguyên môi trường và quy 
hoạch lãnh thổ. Cùng với sự phát triển nhanh chóng của Internet, việc cung cấp dữ liệu 
không gian địa lý dựa trên web hiện nay là một phần không thể thiếu của một quốc gia. 
Web dựa trên hệ thống thông tin địa lý (GIS) có thể tích hợp, phân tích dữ liệu không gian 
nhằm hỗ trợ chính quyền địa phương trong quá trình ra quyết định và cung cấp nền tảng 
cho các cộng đồng địa phương cùng tham gia. Một PIS dựa trên Web (còn được gọi là 
Web-GIS) có sự tham gia của nhiều bên (PGIS) nếu người dùng có thể ứng dụng GIS 
trong PIS để hình dung dữ liệu không gian hoặc để phát triển một mô hình phân tích,... 
trong quá trình ra quyết định (Sakamoto & Fukui, 2004). 

Về mặt kỹ thuật, PIS dựa trên Web không chỉ đơn giản là một phần mở rộng của  
kho dữ liệu, thay vào đó nó là một phương tiện phát triển để chia sẻ dữ liệu, xử lý dữ liệu 
và tương tác các bên liên quan, được thực hiện thông qua Internet. Trong trường hợp dữ 
liệu không gian, người dùng Internet có thể tập trung vào màn hình hiển thị và truy vấn 
các nhiệm vụ đơn giản (Paul A. Longley & Michael F. Goodchild, 2005). PIS cũng cho 
phép các bên tham gia tự động tương tác với đầu vào, để phân tích lựa chọn thay thế, và 
trao quyền cho các cá nhân và nhóm (Sieber, 2006). 

Vấn đề nghiên cứu BĐKH và thích ứng tại Việt Nam đang phải đối mặt với những 
thách thức lớn như thiếu một nền khoa học có sự tranh luận để hiểu sự tương tác phức tạp 
giữa thiên nhiên và xã hội trong bối cảnh BĐKH, thiếu nguồn nhân lực có trình độ cao và 
sự phối hợp liên ngành, đặc biệt là thiếu các cơ sở hạ tầng dữ liệu không gian và công cụ 
hiệu quả để áp dụng trong các quá trình hoạch định chính sách của địa phương. Thực tế ở 
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Việt Nam, việc tạo ra một PIS trong đó các bên liên quan tham gia vào quá trình ra quyết 
định dường như còn là vấn đề mới mẻ. 

7.2. Xây dựng hệ thống PIS 
7.2.1. Mục đích, nhu cầu và chức năng của PIS  

Trong khuôn khổ dự án, PIS là sản phẩm trực quan và gần gũi với người sử dụng 
nhất (hình 7.1). PIS được xây dựng nhằm phục vụ ba nhóm đối tượng chính là các nhà 
khoa học, những người làm chính sách và cộng đồng. Và do đó, PIS cần đáp ứng được ba 
chức năng:  

1) Lưu trữ các loại dữ liệu khác nhau;  
2) Giúp các nhà khoa học cũng như các bên tham gia nói chung truy cập, phân tích, xử 

lý dữ liệu;  
3) Truyền tải thông tin đến cộng đồng người sử dụng.  

 

 
Hình 7.1: Mô hình khái niệm PIS 

Dữ liệu đầu vào có thể gồm nhiều loại định dạng khác nhau, như số liệu định lượng 
và dữ liệu “kiến thức bản địa” nhận được từ cộng đồng. Dữ liệu có thể ở dạng ảnh, phim, 
bản vẽ, ảnh vệ tinh, văn bản, sản phẩm dự báo các loại. Lượng dữ liệu rất lớn này sau đó 
đã được số hóa, chuẩn hóa, không gian hóa và tích hợp vào cơ sở tri thức dựa trên GIS.  

Các nhà khoa học có thể sử dụng các ứng dụng qua mạng nội bộ để truy cập đến hệ 
thống thông tin, phân tích dữ liệu và trích xuất các thông tin cần thiết. Hệ thống cũng cho 
phép người dùng tìm kiếm và tạo ra các bộ dữ liệu thứ sinh để gửi cho cộng đồng bị hạn 
chế trong việc truy cập Internet, nhất là khi có thiên tai xuất hiện. 

Đối với đông đảo cộng đồng người sử dụng, hệ thống cho phép truy cập cơ sở tri 
thức bằng trình duyệt web (trên PC hoặc điện thoại di động) qua Internet. Giao diện của 
website được xây dựng đủ thân thiện, mềm dẻo với người sử dụng sao cho họ có thể truy 
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cập và phản hồi thông tin của họ. Thông qua quá trình tinh chỉnh liên tiếp thông tin trong 
hệ thống sẽ được chứng thực và ngày càng được làm giàu thêm. 

Trên cơ sở khảo sát thực tế trong quá trình triển khai dự án cũng như thông qua các 
hội thảo, seminar có sự tham gia của các nhà khoa học, các nhà quản lý và cộng đồng dân 
cư tại các vùng thí điểm của dự án, các nguồn thông tin sau đây đã được thu thập và xử 
lý: 

• Nhu cầu sử dụng PIS của cộng đồng và các nhà quản lý;  
• Hiện trạng dữ liệu và các báo cáo phân tích, đánh giá; 
• Kết quả phân tích, đánh giá về nhu cầu và mong muốn của người dùng đối với PIS.  

Một trong những nhóm dữ liệu quan trọng của PIS là hệ thống các bản đồ. Nhằm 
khắc phục những nhược điểm cố hữu của các bản đồ in trên giấy, PIS cần được thiết kế 
sao cho:  
• Cho phép hiển thị bản đồ theo nhiều tỷ lệ khác nhau. Có thể thao tác phóng to thu 

nhỏ, dịch chuyển bản đồ;  
• Cho phép thể hiện các lớp bản đồ, bật tắt các lớp bản đồ này; 
• Cho phép thay đổi việc hiển thị các đối tượng trên bản đồ một cách dễ dàng mà 

không phải cập nhật lại dữ liệu;  
• Cho phép đo đạc truy vấn thông tin của bản đồ theo không gian và phi không gian;  
• Cho phép in ấn thông tin của bản đồ ở trạng thái hiện tại.  

Ngoài việc đáp ứng nhu cầu thông tin của đông đảo người sử dụng, PIS cũng cần có 
các chức năng nâng cao nhằm hướng tới các chuyên gia và các nhà khoa học. Cụ thể, PIS 
phải có các chức năng:   
• Cho phép thống kê thông tin dựa trên các dữ liệu đang có; 
• Cho phép tính toán và hiển thị mức độ tổn thương dựa trên các thông số về độ lộ 

diện, độ nhạy cảm và năng lực thích ứng; 
• Cho phép xử lý, tính toán, hiển thị theo không gian và thời gian các yếu tố khí 

tượng thuỷ văn liên quan đến thuỷ tai;  
• Cho phép đăng nhập để quản lý thông tin ở các mức độ khác nhau của người dùng.  

Kết quả khảo sát nhu cầu cộng đồng về các công cụ cần có của PIS trên cơ sở phân 
tích đánh giá hệ thống được trình bày trong bảng 7.1.  

7.2.2. Cấu trúc hệ thống PIS 
Dựa trên kết quả khảo sát nhu cầu của 3 nhóm người dùng và yêu cầu chung của 

PIS, một PIS dựa trên GIS đã được thiết kế và xây dựng mà sơ đồ nguyên lý được minh 
hoạ trên hình 7.2. 

Hệ thống được chia thành hai khối với tên gọi qui ước là khối “Cộng đồng” và khối 
“Cá nhân”. Khối Cộng đồng thực chất là một Website, được thiết kế sao cho giao diện 
thân thiện, dễ sử dụng để phục vụ đông đảo người sử dụng và có thể tương tác với người 
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sử dụng (cộng đồng, nhà quản lý, nhà khoa học). Nói chung khối Cộng đồng chỉ gồm các 
dịch vụ hướng tới người dùng đầu cuối. Khối Cá nhân bao gồm hệ thống tính toán hiệu 
năng cao (để chạy các mô hình khí tượng, thuỷ văn), các máy chủ dịch vụ (Database, 
Geo, Web, FTP), các máy trạm xử lý dữ liệu và mạng kết nối. Các thành phần trong khối 
này chỉ có thể được truy cập bởi các thành viên được cấp tài khoản và mật khẩu (các nhà 
quản lý, các nhà khoa học, các cộng tác viên,...). Trong khối Cá nhân, các thiết bị và dịch 
vụ đáp ứng yêu cầu lưu trữ dữ liệu và cung cấp phương thức truy cập để xử lý và phân 
tích dữ liệu.  

Bảng 7.1: Các công cụ cần có cho PIS 
STT Công Cụ 

1 Công cụ hiển thị lớp bản đồ. Cho phép bật / tắt các lớp bản đồ. 

2 Công cụ dịch chuyển bản đồ. 

3 Công cụ phóng to / thu nhỏ bản đồ. 

4 Công cụ hiển thị bản đồ tại thời điểm lúc trước / lúc sau. 

5 Công cụ hiển thị toàn bản đồ. 

6 Công cụ in bản đồ. 

7 Công cụ truy vấn thông tin theo không gian. 

8 Công cụ truy vấn thông tin theo thuộc tính. 

9 Công cụ đo diện tích và khoảng cách trên bản đồ. 

10 Công cụ tính toán và hiển thị mức độ tổn thương dựa trên các chỉ số về độ lộ 
diện, độ nhạy cảm, khả năng thích ứng. 

11 Công cụ nội suy, hiển thị nhiệt độ, lượng mưa dự tính dựa trên các kịch bản biến 
đổi khí hậu. 

12 Công cụ thống kê các thông tin dựa trên thuộc tính của dữ liệu. 

13 Công cụ đăng nhập hệ thống. 

14 Công cụ hiển thị tỉ lệ bản đồ. 
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Hình 7.2: Cấu trúc của PIS 

Để lưu trữ được một lượng lớn dữ liệu, với rất nhiều định dạng khác nhau, làm đầu 
vào cho các công cụ xử lý, một hệ thống lưu trữ file tốc độ cao dựa trên hệ thống tin 
Lustre đã được xây dựng. Hệ thống có dung lượng lưu trữ hữu dụng khoảng 100TB với 
tốc độ đọc ghi tổng cộng đạt gần 1GB/s. Hệ thống lưu trữ này đặc biệt quan trọng vì nó 
phục vụ các bài toán có nhu cầu tính toán và xử lý dữ liệu cực lớn, như mô phỏng và dự 
tính BĐKH, chạy các mô hình khí tượng, thuỷ văn,... Ngoài hệ thống lưu trữ Lustre, một 
FTP site để chia sẻ dữ liệu giữa các nhà khoa học và các cộng tác viên cũng đã được thiết 
kế và xây dựng. Người dùng có thể truy cập vào FTP site này sau khi đã được cấp tài 
khoản và mật khẩu (ftp://danida.vnu.edu.vn) 
Các thành phần chính trong PIS 
 Hệ thống WebGIS 

Trung tâm của khối Cộng đồng trong PIS chính là hệ thống WebGIS. WebGIS là 
một loại hình hệ thống thông tin phân tán, bao gồm ít nhất một máy chủ và một máy 
khách, trong đó máy chủ GIS, còn máy khách là một trình duyệt web, một ứng dụng máy 
tính, hay ứng dụng chạy trên điện thoại di động.  

Hệ thống phần mềm cho WebGIS được lựa chọn dựa trên tiêu chí dễ sử dụng, dễ tuỳ 
chỉnh, có nhiều ứng dụng thực tế, cũng như có một cộng đồng phát triển mạnh mẽ. Trong 
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dự án này, đã lựa chọn kiến trúc WebGIS dựa trên các thành phần phần mềm mã nguồn 
mở và hoạt động theo mô hình máy chủ - máy khách (hình 7.3). 

Cấu trúc WebGIS này có 3 lớp (hình 7.4): 
• Lớp thứ nhất – Cơ sở dữ liệu: Cơ sở dữ liệu không gian được quản trị bởi hệ quản 

trị cơ sở dữ liệu không gian PostGreSQL/PostGIS.  
• Lớp thứ hai – Máy chủ ứng dụng: Máy chủ này chạy 2 dịch vụ là GeoServer và 

GeoWebCache. GeoServer đảm nhận nhiệm vụ tạo lập bản đồ theo yêu cầu gửi tới 
từ máy khách. GeoServer là một máy chủ mã nguồn mở với mục đích kết nối 
những thông tin địa lý có sẵn tới các Geoweb (trang Web địa lý) sử dụng chuẩn 
mở. GeoServer được bắt đầu xây dựng bởi một tổ chức phi lợi nhuận có tên The 
Open Planning Project (TOPP), nhằm mục đích hỗ trợ việc xử lý thông tin không 
gian địa lý với chất lượng cao, đơn giản trong sử dụng, là phần mềm mã nguồn mở 
nhằm cung cấp và chia sẻ dữ liệu. GeoServer được kỳ vọng sẽ trở thành một 
phương thức đơn giản để kết nối những nguồn thông tin có sẵn từ Google Earth, 
NASA World Wind nhằm tạo ra các dịch vụ Webmap như Google Maps, 
Windows Live Local và Yahoo Maps. Các cấu hình cho GeoServer đều tương 
thích chuẩn OGC (Open Geospatial Consortium). GeoWebCache tăng tốc quá 
trình truyền dữ liệu và ảnh bằng cách chia vùng cần truyền thành nhiều phần nhỏ 
kết hợp với sử dụng bộ đệm để tăng tốc độ truyền. 

 
 

Hình 7.3:  Cấu trúc hệ thống WebGIS 
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• Lớp trên cùng – Giao diện người dùng: người dùng truy cập hệ thống bằng trình 
duyệt web. Giao diện này được thiết kế để dễ sử dụng và thân thiện với người 
dùng, đặc biệt với người dân tại vùng chịu ảnh hưởng bởi thuỷ tai. 

Việc xây dựng hệ thống WebGIS được chia thành nhiều công đoạn chính: 
• Thiết lập danh mục dữ liệu 
• Thiết kế mô hình dữ liệu 
• Chuẩn hoá dữ liệu nền địa lý khu vực nghiên cứu  
• Thu thập và lưu trữ dữ liệu trong cơ sở dữ liệu 
• Xây dựng các công cụ phục vụ hiển thị trên nền Web 

Hệ thống sản phẩm WebGIS cuối cùng được cài đặt trên máy chủ đặt tại trường Đại 
học Khoa học Tự Nhiên Hà Nội (http://danida.vnu.edu.vn:8083/). Người dùng có thể sử 
dụng trình duyệt trên máy tính hoặc điện thoại thông minh để truy cập. 

 

 
Hình 7.4: Phân lớp CPIS 

Hệ thống truyền thông 
Ngoài hệ thống WebGIS, để truyền tải thông tin tới người sử dụng cuối, một website 

cũng đã được thiết kế và xây dựng. Website này về thực chất là một hệ quản trị nội dung 
(CMS) với các đặc điểm:  

• Được xây dựng dựa trên các thành phần mã nguồn mở: Hệ điều hành CentOS, 
ngôn ngữ lập trình PHP, hệ quản trị cơ sở dữ liệu MySQL và máy chủ web Apache 

• Tương thích cho các trình duyệt thông dụng: IE, Firefox, Chrome,... 
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• Các tính năng chính được xây dựng trong phần quản trị nội dung:  
o Phân quyền người dùng: Ba nhóm người dùng sẽ có quyền khác nhau trong 

việc truy cập vào nguồn số liệu và công bố các thông tin trên website.  
o Trình soạn thảo trên nền web.  
o Quản trị ngôn ngữ (Tiếng Anh/Tiếng Việt)  
o Cho phép tải dữ liệu lên máy chủ hoặc xuống máy tính cá nhân  
o Quản trị tài liệu 

Người dùng có thể sử dụng trình duyệt trên máy tính hoặc điện thoại thông minh để 
truy cập website thông tin qua địa chỉ http://danida.vnu.edu.vn/.  

Để đảm bảo tốc độ truy cập cho người sử dụng PIS, giải pháp về đường kết nối 
Internet cũng đã được quan tâm đặc biệt. Hệ thống được cấu hình để kết nối với Internet 
qua hai đường liên kết chính. Đường thứ nhất được cung cấp bởi VNPT với băng thông 
lên tới 40Mbps, đường thứ hai cung cấp bởi Đại học Quốc Gia Hà Nội với băng thông cao 
nhất đạt 30Mbps. Cả hai đường kết nối đều là cáp quang, cho độ ổn định cũng như tuổi 
thọ cao. Hai đường kết nối này được cấu hình cân bằng tải, sử dụng router Draytek 3900. 

Tất cả các thành phần của PIS, không bao gồm hệ thống lưu trữ Lustre, được đặt 
trên một máy chủ trung tâm tại trường Đại học Khoa học Tự Nhiên Hà Nội. Để đảm bảo 
tính bảo mật và tránh sự xung đột giữa các phần mềm hay giữa các phiên bản phần mềm 
khác nhau, các thành phần của PIS được chia thành các nhóm khác nhau, chạy trên các 
máy ảo khác nhau dựa trên công nghệ ảo hoá Xen.  
Cơ sở dữ liệu 
Cơ sở dữ liệu dạng bản đồ: 

• Bản đồ địa hình: Đây là nguồn tài liệu không thể thiếu vì nó có thể được dùng làm 
bản đồ nền cho các dữ liệu chuyên đề khác.  

• Bản đồ hiện trạng sử dụng đất: Là tập các bản đồ hiện trạng sử dụng đất của các 
huyện và các xã thuộc vùng dự án tại ba tỉnh NHQ năm 2005 theo bảng hệ thống 
phân loại hiện trạng sử dụng đất của Tổng cục Địa chính quy định, bao gồm đất 
nông nghiệp, đất phi nông nghiệp và đất chưa sử dụng cũng như các đơn vị phân 
loại chi tiết hơn. 

• Bản đồ quy hoạch sử dụng đất: Về cơ bản, bản đồ quy hoạch sử dụng đất cũng 
tương tự như bản đồ hiện trạng sử dụng đất, nhưng có thêm phần định hướng sử 
dụng trong tương lai.  

• Bản đồ địa giới hành chính và bản đồ hành chính: Tư liệu bản đồ này chỉ rõ ranh 
giới hành chính cấp xã, huyện được phân chia theo nghị định 364/CP của Chính 
phủ. Đây là nguồn tư liệu chính thống và chính xác về ranh giới hành chính. Bản 
vẽ trích do các tổ chức được nhà nước giao và cho thuê đất và bản đồ địa chính 
được dùng làm tư liệu cho khảo sát và phỏng vấn cấp thôn bản và cấp hộ gia đình.  
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• Bản đồ lâm nghiệp: Hệ thống bản đồ lâm nghiệp bao gồm bản đồ hiện trạng rừng 
năm 2006, bản đồ quy hoạch rừng 2010 và bản đồ phân cấp rừng phòng hộ. Đây là 
những tài liệu có thể dùng để nghiên cứu trực tiếp hiện trạng lớp phủ rừng của từng 
xã trong vùng NHQ. Ngoài ra chúng có thể dùng để lựa chọn mẫu trong phân loại 
ảnh vệ tinh và giải đoán ảnh máy bay thời điểm hiện tại và trong quá khứ. 

• Bản đồ địa chất: Đây là tư liệu không thể thiếu trong nghiên cứu các tai biến thiên 
nhiên như trượt lở, lũ bùn đá… Bản đồ địa chất, kết hợp với các thông tin về địa 
hình và lớp phủ cho phép mô phỏng không gian đa chiều: độ cao, tầng sâu, mức độ 
bền vững… 

• Bản đồ lũ quét và sạt lở đất: Là các thông tin về thiên tai do lũ quét và sạt lở đất 
trên vùng dự án. 

Cơ sở dữ liệu dạng thông tin 
• Các video clip, ảnh, thông tin về kiến thức bản địa dạng văn xuôi kèm theo hình 
ảnh minh họa. 

• Các báo cáo đánh giá, phân tích của các nhà khoa học về BĐKH và thuỷ tai, tính 
dễ bị tổn thương. 

• Bản tin dự báo thời tiết với hạn dự báo đến 3 ngày. 
• Các bài báo, trang web có nội dung liên quan đến vấn đề nghiên cứu của Dự án. 

Cơ sở dữ liệu dạng chuyên đề 
• Là các bản đồ, hình ảnh, biểu đồ, đồ thị minh hoạ kết quả nghiên cứu từ các 

chuyên đề BĐKH, biến đổi thuỷ tai, tác động của BĐKH và thuỷ tai, tính dễ bị tổn 
thương,... 

• Các báo cáo dưới dạng văn bản. 
Cơ sở dữ liệu dạng khác 

• Các tài liệu số liệu thống kê về lịch sử các khu vực ngập lụt. 
• Các số liệu quan trắc, đo đạc khí tượng thuỷ văn. 
• Thống kê hiện trạng kinh tế xã hội, đặc biệt các hoạt động nông nghiệp, nuôi trồng 

thủy sản tại địa phương. 
Xây dựng website 
Nội dung chính của trang web 

Trang web của PIS, một trong những sản phẩm quan trọng của Dự án, được xây 
dựng nhằm cung cấp thông tin, dữ liệu, tài liệu liên quan đến tất cả các hoạt động và 
những kết quả, sản phẩm của dự án. Web của PIS là một mục của trang web của dự án và 
có địa chỉ tại http://danida.vnu.edu.vn:8083/ 

Những nội dung chính thể hiện trong web_PIS bao gồm: 
• Giới thiệu về Dự án 
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• Các sản phẩm của dự án gồm: 1) Kiến thức bản địa trong ứng phó với thiên tai; 2) 
Thông tin về đánh giá BĐKH và dự tính khí hậu tương lai; 3) Thông tin về thuỷ 
tai, bao gồm các bản đồ xâm nhập mặn, độ sâu ngập lụt, thời gian ngập lụt mô 
phỏng cho quá khứ và dự tính cho tương lai; 4) Tính dễ bị tổn thương gây nên bởi 
thuỷ tai do BĐKH 

• Công cụ tương tác là bộ công cụ PIS dựa trên GIS 
• Các bản tin dự báo thời tiết 

7.3. Giao diện của hệ thống PIS và hướng dẫn sử dụng 
7.3.1. Giao diện của PIS 
Trang chủ PIS: Hiển thị một số nội dung chính và các thông tin sản phẩm của dự án 
(hình 7.5) 

 
Hình 7.5:  Trang chủ CPIS 

Giới thiệu: Một số thông tin chung về dự án và khu vực nghiên cứu (hình 7.6) 

 
Hình 7.6: Giới thiệu CPIS 

Sản phẩm của dự án: Gồm các menu đổ dọc chứa các trang về sản phẩm (hình 7.7) gồm: 
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• Kiến thức bản địa: Thông tin về kinh nghiệm của người dân địa phương trong ứng 
phó với thiên tai.  

• Đánh giá BĐKH: Thông tin về BĐKH trong các thập kỷ gần đây và kết quả dự tính 
khí hậu tương lai. 

• Phân tích và đánh giá thuỷ tai: Thông tin về thuỷ tai trong những thập kỷ gần đây 
và kết quả dự tính theo các kịch bản BĐKH. 

• Đánh giá tính dễ bị tổn thương: Tính dễ bị tổn thương đối với các ngành nông 
nghiệp và thuỷ sản. 

• Cơ sở dữ liệu: Toàn bộ cơ sở dữ liệu của dự án. 
Trên hình 7.7 minh hoạ trang “Kiến thức bản địa”. 

 

 
Hình 7.7: Sản phẩm dự án (Kiến thức bản địa) 

Công cụ tương tác: Bộ công cụ phân tích, tính toán, hiển thị kết quả dựa trên GIS. Hình 
7.8 minh hoạ kết quả dự tính diện tích ngập lụt vùng dự án thuộc hạ lưu lưu vực sông 
Lam dựa trên dự tính BĐKH của mô hình RCM_CCAM_Acc theo phát thải RCP8.5 (xem 
chương 3). Người dùng có thể xem, tra cứu hoặc có thể tính toán mức độ tổn thương theo 
số liệu đầu vào của mình khi lựa chọn các nội dung tương ứng ở cột bên phải màn hình. 
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Hình 7.8: Công cụ tương tác 

Thời tiết: Hiển thị thông tin dự báo thời tiết cho 3 tỉnh NHQ. Trên hình 7.9 là ví dụ minh 
hoạ trang bản đồ phân bố dự báo mưa tích luỹ từng 6 giờ một bắt đầu từ 07h-13h ngày 
14/10/2016 đến 13h-19h ngày 17/10/2016 với thời điểm dự báo là 07h ngày 14/10/2016. 
Người dùng có thể tra cứu các thông tin dự báo thời tiết khác như nhiệt độ, tốc độ và 
hướng gió,… tại trạm hoặc trên toàn miền khi lựa chọn các chức năng tương ứng trên 
thanh menu. 

 
 

 
Hình 7.9: Thông tin dự báo thời tiết khu vực NHQ 
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7.3.2 Hướng dẫn sử dụng  
Trang này chứa thông tin hướng dẫn người dùng khai thác chức năng “Công cụ 

tương tác”. Chi tiết về nội dung trang này có thể xem tại đường link 
http://danida.vnu.edu.vn:8083/huong-dan-su-dung-vn (hình 7.10) 

 

 
Hình 7.10: Hướng dẫn sử dụng 

 
7.4. Đóng góp và phản hồi của người sử dụng 

Hệ thống PIS sau khi xây dựng và đưa vào thử nghiệm đã được tiếp tục tham vấn 
các nhà khoa học, các nhà quản lý và cộng đồng người dùng địa phương. Quá trình tham 
vấn được thực hiện trực tiếp đối với từng nhóm đối tượng và qua nhiều vòng. Sau mỗi 
vòng, PIS được chỉnh sửa, bổ sung và hoàn thiện dần từng bước.  

Các ý kiến đóng góp được thu thập từ các nhóm chính bao gồm: 
-   Nhóm 1: Đại diện cấp tỉnh và các nhà khoa học 
-   Nhóm 2: Đại diện cấp huyện và các nhà khoa học 
-   Nhóm 3: Đại diện cấp xã và các nhà khoa học 
-   Nhóm 4: Cộng đồng cư dân từ 3 xã của 3 tỉnh NHQ. 

Các ý kiến đóng góp chủ yếu tập trung vào:  
-   Phương pháp, các nguồn tiếp nhận và chuyển thông tin về thuỷ tai. 
-   Các hoạt động khi thuỷ tai xảy ra. 
-   Cach đánh giá tổn thất hay thiệt hại sau thiên tai. 
-   Các thông tin cần thiết cho dân sự. 
-   Mức độ chính xác, độ tin cậy của các mô hình, bản đồ,... 
-   Nhu cầu về thông tin dự báo thời tiết, dự báo thuỷ tai. 
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Kết quả của quá trình đóng góp, phản hồi của người dùng đã góp phần hoàn thiện hệ 
thống. Cuối cùng, hệ thống đã được chuyển giao có đào tạo, tập huấn cho cộng đồng các 
địa phương từ cấp tỉnh đến các thôn, xóm được chọn làm địa điểm nghiên cứu thí điểm. 
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KẾT LUẬN 

Một trong những thách thức lớn nhất đối với vấn đề nghiên cứu BĐKH, tác động 
của BĐKH và thích ứng với BĐKH ở Việt Nam là chưa có được sự hiểu biết cơ bản và 
đầy đủ mối tương tác phức tạp giữa các điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội trong bối cảnh 
BĐKH, thiếu nguồn nhân lực chất lượng cao, thiếu sự hợp tác giữa các ngành, các lĩnh 
vực, và đặc biệt là thiếu cơ sở hạ tầng về số liệu cũng như cơ chế chia sẻ dữ liệu. Nhận 
thức được điều đó, dự án “Nghiên cứu thuỷ tai do biến đổi khí hậu và xây dựng hệ thống 
thông tin nhiều bên tham gia nhằm giảm thiểu tính dễ bị tổn thương ở Bắc Trung Bộ Việt 
Nam (CPIS)” đã sử dụng cách tiếp cận đa ngành, đa lĩnh vực, trong đó tất cả các bên 
hưởng lợi đều tham gia vào dự án. Dự án đã tập hợp được một đội ngũ đông đảo các nhà 
khoa học Việt Nam và Đan Mạch có lĩnh vực chuyên môn sâu khác nhau cùng với lãnh 
đạo chính quyền các cấp và cộng đồng dân cư ba tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình 
cùng xây dựng một hệ thống thông tin về tác động của thuỷ tai do BĐKH và tính dễ bị tổn 
thương đối với hai lĩnh vực nông nghiệp và thuỷ sản. Từ những kết quả và sản phẩm nhận 
được của dự án có thể rút ra một số kết luận sau đây. 
1) Phù hợp với sự nóng lên toàn cầu, nhiệt độ ở khu vực NHQ trong những thập kỷ qua 

cũng tăng lên và trong tương lai được dự tính còn tăng cao hơn. Nhiệt độ mùa hè tăng 
nhiều hơn nhiệt độ mùa đông và do đó các sự kiện nắng nóng có thể gia tăng. Lượng 
mưa mùa mưa và các hiện tượng mưa cực đoan được dự tính tăng mạnh, dẫn đến sự gia 
tăng các hiện tượng thuỷ tai liên quan đến lũ lụt trên khu vực ba tỉnh NHQ. 

2) Vào các tháng mùa mưa, mức ngập lụt các dùng hạ du lưu vực sông Lam và sông Nhật 
Lệ được dự tính là tăng cả về diện ngập và độ sâu ngập lụt. Trong khi đó, vào các 
tháng mùa khô, do kết hợp giữa mực nước biển dâng và mực nước sông hạ thấp, hiện 
tượng xâm nhập mặn được dự tính sẽ xảy ra với cường độ mạnh hơn và lấn sâu vào nội 
đồng xa hơn. 

3) Các hiện tượng thuỷ tai như lũ lụt, hạn hán, xâm nhập mặn đã có những tác động tiêu 
cực đến các hoạt động sản xuất nông nghiệp và thuỷ sản trên các vùng nghiên cứu thí 
điểm của dự án. Trong bối cảnh BĐKH, các hiện tượng lũ lụt, xâm nhập mặn được dự 
tính sẽ gia tăng mạnh, và do đó người dân ở các vùng này nói riêng, trên địa bàn ba 
tỉnh NHQ nói chung có thể còn chịu ảnh hưởng nặng nề hơn cùa các hiện tượng thuỷ 
tai. 

4) Trước những tác động của thiên tai nói chung, người dân ba tỉnh NHQ đã có những 
kinh nghiệm trong việc chống chọi với thiên nhiên, giúp cho họ tồn tại từ đời này qua 
đời khác. Mặc dù vậy, dưới tác động của BĐKH những kinh nghiệm đó có thể sẽ ít 
hiệu lực hơn và do đó muôn vàn khó khăn thách thức đang chờ đợi họ. Trách nhiệm 
của chính quyền và các nhà khoa học là cần phải tìm ra được những giải pháp tối ưu 
giúp họ nâng cao nhận thức, nâng cao tính sẵn sàng và trang bị cho họ những công cụ 
cần thiết nhằm giảm thiểu tính dễ bị tổn thương do BĐKH. 
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5) Bằng sự đóng góp nhỏ bé của mình, dự án đã xây dựng được một hệ thống thông tin 
(PIS), trong đó có sự tham gia của các cấp chính quyền và cộng đồng dân cư, như là bộ 
công cụ tích hợp thông tin về BĐKH, nguy cơ xảy ra các hiện tượng thuỷ tai trong 
tương lai, các kiến thức bản địa từ các địa phương khác nhau cũng như nhiều thông tin 
hữu ích khác. Qua đó, các cấp chính quyền và cộng đồng dân cư ba tỉnh NHQ có thể 
khai thác, sử dụng và chia sẻ cho nhau, giúp nhau chủ động ứng phó với thuỷ tai do 
BĐKH. Website của dự án cũng đăng tải nhiều nguồn thông tin khác nhau, từ kiến thức 
về BĐKH, thông tin dự báo thời tiết, các tài liệu tham khảo hữu ích khác mà họ có thể 
sử dụng cho nhiều mục đích khác nhau. 

6) Mặc dù còn một số hạn chế nhưng bộ công cụ tương tác trong PIS có thể giúp cho các 
cán bộ chuyên trách ở cấp tỉnh, cấp huyện và thậm chí cả cấp xã có thể sử dụng để tự 
mình đưa ra các kịch bản về tác động của thuỷ tai, tính dễ bị tổn thương do BĐKH 
nhằm mục đích xây dựng chiến lược và các kế hoạch hành động ứng phó với BĐKH 
cho địa phương mình. 
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PHỤ LỤC 

 
 

   
Hình P.3.1 Mức độ biến đổi của nhiệt độ trung bình (đơn vị ºC) so với thời kỳ chuẩn 1980-1999 
theo kịch bản A1B. Hình trái: thời kỳ tương lai gần 2011-2030; hình giữa: thời kỳ giữa thế kỷ 

2031-2050; hình phải: thời kỳ cuối thế kỷ 2080-2099.  
 
 

   
Hình P.3.2 Tương tự như hình P.3.1 nhưng cho kịch bản A2. 
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Hình P.3.3 Mức độ biến đổi của nhiệt độ trung bình (đơn vị ºC) theo 4 mùa (các hình từ trái sang 
phải) so với thời kỳ chuẩn 1980-1999 theo kịch bản A1B. Hàng trên: thời kỳ tương lai gần 2011-

2030; hàng giữa: thời kỳ giữa thế kỷ 2031-2050; hàng dưới: thời kỳ cuối thế kỷ 2080-2099.  
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Hình P.3.4 Tương tự như hình P.3.3 nhưng cho kịch bản A2. 

 

   
Hình P.3.5 Mức độ biến đổi của lượng mưa năm (đơn vị %) so với thời kỳ chuẩn 1980-1999 theo 
kịch bản A1B. Hình trái: thời kỳ tương lai gần 2011-2030; hình giữa: thời kỳ giữa thế kỷ 2031-

2050; hình phải: thời kỳ cuối thế kỷ 2080-2099.  
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Hình P.3.6 Tương tự như hình P.3.5 nhưng cho kịch bản A2. 

 
 

 

 

 
Hình P.3.7 Mức độ biến đổi của lượng mưa năm (đơn vị %) theo 4 mùa (các hình từ trái sang 

phải) so với thời kỳ chuẩn 1980-1999 theo kịch bản A1B. Hàng trên: thời kỳ tương lai gần 2011-
2030; hàng giữa: thời kỳ giữa thế kỷ 2031-2050; hàng dưới: thời kỳ cuối thế kỷ 2080-2099.  
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Hình P.3.8 Tương tự như hình P.4.7 nhưng cho kịch bản A2. 

    
RCA_RCP4.5_MF RCN_RCP4.5_MF RCA_RCP8.5_MF RCN_RCP8.5_MF 

    
RCA_RCP4.5_FF RCN_RCP4.5_FF RCA_RCP8.5_FF RCN_RCP8.5_FF 

Hình P.3.9 Mức độ biến đổi của nhiệt độ trung bình (đơn vị ºC) so với thời kỳ chuẩn 1980-1999 
theo kịch bản RCP4.5 và RCP8.5 trong thời kỳ tương lai giữa thế kỷ 2045-2065 (hình trên) và 

thời kỳ cuối thế kỷ 2080-2099 (hình dưới).  
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RCA_RCP4.5 RCN_RCP4.5 RCA_RCP8.5 RCN_RCP8.5 

Hình P.3.10 Mức biến đổi nhiệt độ trung bình (đơn vị 0C) theo mùa giai đoạn MF (thứ tự từ trên 
xuống dưới: Đông, Xuân, Hè, Thu; từ trái qua phải: hai mô hình RCA, RCN và hai kịch bản 

tương ứng RCP 4.5, RCP8.5).   
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RCA_RCP4.5 RCN_RCP4.5 RCA_RCP8.5 RCN_RCP8.5 

Hình P.3.11 Tương tự như hình P.3.10 nhưng cho giai đoạn FF 
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RCA_RCP4.5_MF RCN_RCP4.5_MF RCA_RCP8.5_MF RCN_RCP8.5_MF 

    
RCA_RCP4.5_FF RCN_RCP4.5_FF RCA_RCP8.5_FF RCN_RCP8.5_FF 

Hình P.3.12 Mức độ biến đổi tổng lượng mưa năm (đơn vị %) so với thời kỳ chuẩn 1980-1999 
của kịch bản RCP4.5 và RCP8.5 trong thời kỳ tương lai giữa thế kỷ 2045-2065 (hình trên) và 

thời kỳ cuối thế kỷ 2080-2099 (hình dưới).  
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RCA_RCP4.5 RCN_RCP4.5 RCA_RCP8.5 RCN_RCP8.5 

Hình P.3.13 Mức biến đổi tổng lượng mưa năm (đơn vị %) theo mùa giai đoạn MF (thứ tự từ trên 
xuống dưới: Đông, Xuân, Hè, Thu; từ trái qua phải: hai mô hình RCA, RCN và hai kịch bản 

tương ứng RCP 4.5, RCP8.5).   
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RCA_RCP4.5 RCN_RCP4.5 RCA_RCP8.5 RCN_RCP8.5 

Hình P.3.14 Tương tự như hình P.3.13 nhưng cho giai đoạn FF 
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