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Chương 4 phân tích đánh giá mức độ phơi bày trước hiểm họa và tính dễ bị tổn thương dựa 

vào thiệt hại về kinh tế (tổn thương về kinh tế theo Gupta và nnk, 2010) và số người chết, mất 

tích (tổn thương xã hội theo Gupta và nnk, 2010) hoặc theo các tiêu chí về dân số, tài sản, sinh 

kế, năng lượng và hoạt động công nghiệp, đinh cư và giao thông cho một số tỉnh, huyện (ADB, 

2011), hoặc đánh giá tính tổn thương, rủi ro của các vùng (Lê Đăng Trung, 2012). 

 

Mức độ phơi bày trước hiểm họa và tính dễ bị tổn thương của hệ thống tự nhiên - xã hội ở Việt 

Nam thay đổi theo cả không gian và thời gian, phụ thuộc rất nhiều vào mức độ nguy hiểm các 

cực đoan khí hậu, mật độ, giá trị và khả năng thích ứng của đối tượng bị phơi bày trước hiểm 

họa cũng như một số yếu tố tự nhiên như địa chất, địa mạo, địa hình, thuỷ văn… Các cực đoan 

khí hậu kết hợp với các điều kiện tự nhiên bất lợi làm tăng mức độ phơi bày và tính dễ bị tổn 

thương của hệ nhân sinh và hệ sinh thái (HST) tự nhiên. HST ven biển, đặc biệt là HST rừng 

ngập mặn, san hô bị tác động và bị tổn thương mạnh nhất do bão, nước dâng do bão và nước 

biển dâng, thay đổi độ mặn; HST rừng trên cạn bị tổn thương mạnh nhất do khô hạn, cháy 

rừng, lũ quyét, lũ bùn đá. HST tự nhiên bị tổn thương làm tăng mức độ phơi bày trước hiểm 

họa và làm giảm khả năng thích ứng của hệ nhân sinh.  

 

Các cực đoan khí hậu tương tác với nhau, có thể cường hoá lẫn nhau và làm tăng mức độ phơi 

bày và tính dễ bị tổn thương của hệ thống tự nhiên - xã hội. Sóng lớn trong bão, mưa lớn và 

nước dâng do bão gây ngập lụt, phá hủy các cơ sở hạ tầng, khu dân cư vùng ven biển, làm xói 

mòn các đê biển, các khu rừng ngập mặn, làm mất đất và xâm nhập mặn, gây tổn thương ngày 

càng nghiêm trọng đối với vùng ven biển và vùng đất thấp của Việt Nam, thông qua đó làm tăng 

mức độ phơi bày và tính dễ bị tổn thương của HST tự nhiên và hệ nhân sinh. Hệ thống nhân 

sinh có thể làm tăng (sử dụng nguồn nước không hợp lý, chặt phá rừng; di chuyển đến cư trú ở 

vùng dễ bị tổn thương; đô thị hoá, xây dựng khu công nghiệp vào vùng có nhiều cực đoan khí 

hậu; tổ chức sản xuất, sinh hoạt vào thời gian có nhiều cực đoan khí hậu; nghèo đói…), hoặc 

làm giảm mức độ phơi bày trước hiểm họa (nâng cao khả năng thích ứng của hệ thống tự 

nhiên - xã hội; hạn chế tác động tiêu cực của cực đoan khí hậu bằng các giải pháp công trình 

và phi công trình như quy hoạch sử dụng đất và tài nguyên chủ động phòng tránh, giảm nhẹ 

cực đoan khí hậu; áp dụng hệ thống cảnh báo sớm, di chuyển dân ra khỏi vùng tác động; điều 

chỉnh sản xuất, sinh hoạt vào thời gian ít cực đoan khí hậu hoạt động; chung sống khôn ngoan 

với các cực đoan khí hậu...), tình trạng dễ bị tổn thương, rủi ro và tác động do các cực đoan khí 

hậu đối với cả HST tự nhiên và chính bản thân hệ nhân sinh, hệ thống tự nhiên - xã hội nói 

chung.  

 

Thiên tai đã tác động lớn hơn đến các ngành, lĩnh vực và và sinh kế có liên quan mật thiết với 

thời tiết, khí hậu, địa hình, nền đất, như tài nguyên nước, nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, 

thuỷ lợi, hệ thống lương thực và an ninh lương thực, y tế và du lịch; HST tự nhiên; khu dân cư, 

cơ sở hạ tầng và du lịch; sức khỏe con người, an toàn tính mạng và phúc lợi xã hội. Trong hơn 

30 năm qua tại Việt Nam, bình quân mỗi năm, thiên tai đã làm chết và mất tích khoảng 500 

người, bị thương hàng nghìn người, thiệt hại về kinh tế vào khoảng 1,5 % GDP, cao hơn so với 

khoảng 1 % GDP đối với các nước có thu nhập trung bình, và khoảng 0,3 % GDP đối với các 

nước có thu nhập thấp. Từ 1989 tới nay, số người chết (tổn thương xã hội), tổng thiệt hại kinh 

tế (tổn thương về kinh tế) và do các thiên tai ở Việt Nam diễn biến phức tạp, nhưng về tổng thể 

có xu hướng tăng lên cùng với tăng GDP. Nông nghiệp, bao gồm trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản 



và nghề cá bị tổn thương bởi tất cả các yếu tố BĐKH. Thiệt hại (tính bằng tiền) đối với nông 

nghiệp, thủy lợi, giao thông và thủy sản do thiên tai ở Việt Nam giai đoạn 1989-2009 có xu 

hướng giảm, nhưng số lượng trường học, bệnh viện… bị hư hại có xu hướng tăng. 

 

Rủi ro khí hậu cực đoan ở Việt Nam thay đổi, phân dị theo chiều Bắc - Nam, Đông - Tây, theo 

mùa trong năm và có xu hướng tăng, chủ yếu do sự thay đổi của các cực đoan khí hậu. Mức 

độ phơi bày trước hiểm họa và tính dễ bị tổn thương của hệ thống tự nhiên - xã hội sẽ tăng cao 

vào những tháng và những năm có nhiều cực đoan khí hậu và giảm vào thời gian ít hiện tượng 

cực đoan này. Nếu mực nước biển dâng 1 m thì 6,3 % diện tích Việt Nam, khoảng 39 % diện 

tích ĐBSCL, trên 10 % diện tích ĐBSH và Quảng Ninh, trên 2,5 % diện tích thuộc các tỉnh ven 

biển miền Trung và trên 20 % diện tích thành phố Hồ Chí Minh có nguy cơ bị ngập (Bộ TN&MT, 

2012).  

 

Mức độ phơi bày trước hiểm họa và tính dễ bị tổn thương thường có sự tương tác phức hợp 

nên các tác động giữa chúng cũng biểu hiện rất phức tạp ở nhiều quy mô và thời gian khác 

nhau. Sự gia tăng mức độ phơi bày trước hiểm họa của hệ nhân sinh (con người và tài sản, 

kinh tế, cơ sở hạ tầng kỹ thuật và xã hội…) và hoạt động nhân sinh bất hợp lý là nguyên nhân 

chủ yếu khiến rủi ro khí hậu tăng lên.   



Chương 4 phân tích tác động, mức độ phơi bày trước hiểm họa và tính dễ bị tổn thương (xem 

hình 1-1) theo hệ thống (nhân văn, tự nhiên, HST), lĩnh vực (nước, lương thực và an ninh 

lương thực, du lịch), khu dân cư, cơ sở hạ tầng, sức khoẻ con người, phúc lợi… ở Việt Nam do 

tác động của các cực đoan khí hậu. Hai kiểu tác động khác nhau của các cực đoan khí hậu đối 

với con người và HST được xem xét, thảo luận, đó là: (1) Tác động của các cực đoan khí hậu; 

(2) Tác động cực đoan được gây bởi các hiện tượng thời tiết, khí hậu dưới mức cực đoan (kết 

hợp với những yếu tố phi khí hậu, như mức độ phơi bày trước hiểm họa và/hoặc tính dễ bị tổn 

thương cao).  

 

Đánh giá tổn thất, mức độ phơi bày trước hiểm họa, tính dễ bị tổn thương do cực đoan khí hậu 

đã được nghiên cứu ở nhiều mức độ khác nhau, tuy nhiên còn có nhiều hạn chế và khó khăn. 

(1) Khó khăn đầu tiên là thiếu thông tin, dữ liệu tin cậy: (i) thiếu số liệu về tính dễ bị tổn thương, 

phơi bày trước hiểm họa, tổn thất…; (ii) chuỗi số liệu theo thời gian thường ngắn, không liên 

tục, (iii) quy trình, thu thập, xử lý số liệu về tổn thương, tổn thất, độ nhạy cảm, nhất là quy trình 

điều chỉnh các số liệu tổn thất theo thời gian khác nhau. (2) Thứ hai, trong các tài liệu, thiệt hại 

được nêu chủ yếu là về số lượng người chết, mất tích, bị thương, tài sản (nhà cửa, cơ sở hạ 

tầng kỹ thuật và xã hội, hoa màu và gia súc…), thiệt hại về kinh tế chủ yếu dựa vào quy đổi tổn 

thất về tài sản và thường thấp hơn giá trị tổn thất thực tế bởi vì nhiều tác động như tổn thất về 

người, di sản văn hóa và các dịch vụ HST, tác động gián tiếp… khó và hầu như chưa được 

lượng hoá đầy đủ. Do vậy, các tổn thất phi vật chất không được phản ánh đầy đủ trong các 

đánh giá thiệt hại, các tác động dài hạn chưa được tính đến. Các tác động gián tiếp đến nền 

kinh tế có thể có ý nghĩa rất quan trọng đối với một số lĩnh vực và một số ngành, nhưng nói 

chung là chưa được tính đến trong các báo cáo đánh giá thiệt hại. (3) Thứ ba, khả năng dễ bị 

tổn thương tổng hợp do các thiên tai (liên quan và không liên quan đến thời tiết, khí hậu như 

động đất, núi lửa, trượt lở ngầm, ô nhiễm nước và trầm tích biển…) và các hoạt động nhân sinh 

không phù hợp chỉ mới được đánh giá cho toàn bộ vùng ven biển Việt Nam; một phần khả 

năng dễ bị tổn thương do các thiên tai liên quan đến thời tiết, khí hậu như lũ lụt, bão được đánh 

giá cho một số vùng nhỏ lẻ. (4) Khó khăn thứ tư gặp phải là do thiếu số liệu nên một số tác giả 

đồng nhất tổn thương kinh tế là những thiệt hại có thể quy đổi dễ dàng thành tiền như tài sản 

và tổn thương xã hội là số người chết do tất cả các loại thiên tai liên quan và không liên quan 

đến thời tiết, khí hậu. (5) Vấn đề cuối cùng là tài liệu chính thống (công bố chính thức hoặc 

trong các báo cáo của các Bộ, ngành ở Trung ương và địa phương, các tổ chức quốc tế) chưa 

nhiều và ít các bằng chứng thuyết phục về tình trạng dễ bị tổn thương, tổn thất, mức độ phơi 

bày trước hiểm họa….  

 

Với tình hình số liệu, tài liệu như vậy, Chương 4 phân tích đánh giá mức độ ảnh hưởng và mức 

độ/tính dễ bị tổn thương dựa vào thiệt hại về kinh tế (tổn thương về kinh tế theo Gupta và nnk, 

2010) và số người chết, mất tích (tổn thương xã hội theo Gupta và nnk, 2010) hoặc theo các 

tiêu chí về dân số, tài sản, sinh kế, năng lượng và hoạt động công nghiệp, định cư và giao 

thông cho một số tỉnh, huyện (ADB, 2011), hoặc đánh giá định tính tổn thương, rủi ro của các 

vùng theo chuyên gia (Lê Đăng Trung, 2012). 

 

 



Chương 3 và nhiều nghiên cứu khác đã chỉ ra rằng BĐKH làm tăng cường độ và tần suất xuất 

hiện của các cực đoan khí hậu (bão và áp thấp nhiệt đới, các đợt nắng nóng, các trận rét đậm 

rét hại, sương giá, mưa đá, mưa lũ) và các tai biến như trượt lở, xói lở, bồi tụ (Jeremy, 2008; 

Đỗ Minh Đức và nnk, 2012), lũ lụt, hạn hán, xâm nhập mặn (Dasgupta và nnk, 2009; Trần Quốc 

Đạt và nnk, 2011; Birkmann và nnk, 2012; Wen-Cheng và Hong-Ming, 2014), cháy rừng, sa 

mạc hoá, dịch bệnh (Hoàng Xuân Huy và Lê Văn Chinh, 2007; WMO, 2007; Running, 2008; 

Trần Công Thành và nnk, 2013). Thông thường, các cực đoan khí hậu gây ra những ảnh 

hưởng tiêu cực đối với hệ thống tự nhiên - xã hội. Rủi ro thiên tai do mức độ phơi bày trước 

hiểm họa và tính dễ tổn thương quyết định (IPCC, 2012). Cả ba yếu tố cực đoan khí hậu, mức 

độ phơi bày trước hiểm họa và tính dễ bị tổn thương của hệ thống tự nhiên - xã hội thay đổi 

theo không gian và thời gian (xem chương 2). Sự thay đổi của một hợp phần trong hệ này cũng 

sẽ ảnh hưởng tới tác động của các cực đoan khí hậu tới chính hệ đó hoặc hệ khác theo kiểu 

gia tăng hoặc giảm mức độ tác động.  

 

Tuỳ thuộc vào nguồn gốc phát sinh và sự tương tác giữa cực đoan khí hậu và khả năng thích 

ứng, chống chịu của hệ thống hay khu vực đó mà có lúc, có nơi cực đoan khí hậu không gây ra 

tác động cực đoan hoặc ngược lại, tác động cực đoan xuất hiện ngay cả khi không có các cực 

đoan khí hậu (IPCC, 2012).  

 

Trượt đất đá xảy ra do mưa lớn kéo theo một lượng lớn các vật liệu trượt vào dòng chảy, làm 

tiền đề phát sinh lũ bùn đá vì trong tổng số các khối trượt, 60 % là trượt đất và hỗn hợp đất đá, 

25 % là trượt liên quan tới quá trình xói mòn, 10 % là trượt sâu và 5 % là đá lăn, đá đổ (Doãn 

Minh Tâm, 2008, 2009; Nguyễn Đức Lý và Đoàn Thế Tưởng, 2011). Nước biển dâng và bão 

làm cho hầu hết bờ biển nước ta bị xói lở, từ vài mét đến hàng chục mét mỗi năm (Nguyễn 

Ngọc Cát và nnk, 2010). Dọc theo các hệ thống sông vào mùa mưa lũ, hiện tượng sạt lở bờ 

sông xảy ra ở nhiều nơi, nghiêm trọng nhất là ở phần hạ lưu các hệ thống sông Hồng, sông 

Cửu Long, sông Trà Khúc, sông Ba... (Mai Hạnh Nguyên, 2008).  

 

Nằm trong khu vực châu Á - Thái Bình Dương với đường bờ biển trải dài, Việt Nam chịu nhiều 

ảnh hưởng của xoáy thuận nhiệt đới (XTNĐ). Trong giai đoạn 1961-2010, đã có 381 XTNĐ ảnh 

hưởng đến Việt Nam; trung bình mỗi năm có 7,62 cơn, riêng năm 1989 và 1995 có 14 cơn mỗi 

năm, còn các năm 1969 và 1976 chỉ có 2 cơn mỗi năm (Nguyễn Văn Thắng và nnk, 2010) (xem 

Chương 3). XTNĐ thường đi kèm với hiện tượng nước dâng trong bão, gây ngập lụt cho các 

khu vực ven biển. Thống kê cho thấy khoảng 50 % số XTNĐ gây ra nước dâng trên 1 m, 30 % 

gây nước dâng trên 1,5 m và 11 % gây nước dâng trên 2,5 m (NHMS, 1999). Độ cao nước 

dâng do bão cực đại do một số cơn bão có thể lên tới hơn 4 m. Mức độ phơi bày trước hiểm 

họa nước dâng do bão ở vùng Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ cao hơn các vùng ven biển khác (Bảng 

4-1) (Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Môi trường, 2014). Trong khi ở miền Nam, như 

ĐBSCL thì rất ít khi có bão và ngập chủ yếu là do gió mùa (Pilarczyk và Nguyen Si Nuoi, 2005). 

Các đợt gió mùa Tây Nam và gió mùa Đông Bắc ở ĐBSCL làm dâng cao mực nước biển, nếu 



kết hợp với thủy triều lên sẽ gây nước dâng khoảng 0,8 - 0,9 m. Đợt gió mùa Tây Nam mạnh 

trong mùa khô có thể tạo sóng vào bờ khoảng 2 m ở bờ biển tỉnh Cà Mau.  

 

Nước dâng do bão đặc biệt nguy hiểm khi xuất hiện vào đúng thời kỳ triều cường, mực nước 

tổng cộng dâng cao, kết hợp với sóng to có thể tràn qua đê vào đồng ruộng, đây chính là 

nguyên nhân gây thiệt hại nặng nề về người và của. Việc chặt phá rừng ngập mặn càng làm 

gia tăng ảnh hưởng tiêu cực của nước dâng do bão ở các vùng này. Trận bão Linda năm 1997 

đổ bộ trong lúc triều cường đã tạo điều kiện thuận lợi dẫn đến nước biển dâng cao hơn 3 m. 

Các tỉnh như Cà Mau và Kiên Giang có thể có mực nước cao hơn 2 m kết hợp với các cơn 

sóng từ 4 - 5 m. Bão Linda đã gây thiệt hại nghiêm trọng cho ĐBSCL (Xem Chương 9).  

 

Bảng 4-1. Nguy cơ nước dâng do bão và mực nước tổng cộng 

trong bão cho các vùng ven biển Việt Nam 

  
Vùng ven biển 

  

Nước 
dâng do 
bão cao 
nhất đã 

xảy ra (m) 

Nước dâng 
do bão cao 
nhất có thể 
xảy ra (m) 

Biên độ 
triều lớn 
nhất (m) 

Mực nước 
tổng cộng 
trong bão 
có thể xảy 

ra (m) 
  

Vùng I: Quảng Ninh - Thanh Hóa 3,5 4,0 1,7 - 2,0 5,7 - 6,0 

Vùng II: Nghệ An - Thừa Thiên Huế 

Khu vực II - 1: Nghệ An - Hà Tĩnh 

Khu vực II - 2: Quảng Bình - Thừa Thiên 
Huế 

 

4,0 

3,0 

 

4,5 

3,5 

 

1,2 - 1,7 

0,5 - 1,2 

 

5,7 - 6,2 

4,0 - 4,7 

Vùng III: Đà Nẵng - Bình Định 1,5 2,0 1,0 - 1,2 3,0 - 3,2 

Vùng IV: Phú Yên - Khánh Hòa 1,5 2,0 1,2 - 1,4 3,2 - 3,4 

Vùng V: Ninh Thuận - Cà Mau 

Khu vực V - 1: Ninh Thuận - Bình Thuận 

Khu vực V - 2: Bà Rịa Vũng Tàu - Cà Mau 

 

1,5 

2,0 

 

2,0 

2,5 

 

1,4 - 1,8 

1,8 - 2,0 

 

3,4 - 3,8 

4,3 - 5,0 

(Nguồn: Bộ TN&MT, 2014) 

 

Như vậy, sóng lớn trong bão, mưa lớn và nước dâng do bão gây ngập lụt, phá hủy các cơ sở 

hạ tầng, khu dân cư vùng ven biển, làm xói mòn các đê biển, các khu rừng ngập mặn, làm mất 

đất và xâm nhập mặn, gây tổn thương ngày càng nghiêm trọng đối với vùng ven biển và vùng 

đất thấp của Việt Nam, thông qua đó làm tăng mức độ phơi bày và tính dễ bị tổn thương của 

HST tự nhiên và hệ nhân sinh. 

 

Nắng nóng, khô nóng là dạng thời tiết nguy hiểm thường xảy ra trong những tháng mùa hè, 

thường bắt đầu vào cuối tháng 3 và kết thúc vào khoảng tháng 9. Số đợt nắng nóng hàng năm 

có xu thế tăng khá mạnh (Bộ Tài nguyên và Môi trường, 2012) (xem Chương 3). Mức độ phơi 

bày và tính dễ bị tổn thương do nắng nóng cũng thể hiện sự phân dị theo không gian. Ở phía 

Đông Bắc Bộ, mùa nắng nóng đến muộn nhất, Tây Nguyên và Nam Bộ nắng nóng ít gay gắt 

hơn. Các tỉnh ven biển Trung Bộ, nhất là Bắc Trung Bộ, là nơi có tần suất nắng nóng lớn nhất 

và gay gắt nhất ở Việt Nam (Phan Văn Tân, 2010). Hiện tượng nắng nóng kéo dài kết hợp với 

thời tiết không mưa có thể dẫn đến hạn hán (Ninh Thuận, Bình Thuận, Tây Nguyên…), cháy 

rừng (Tây Bắc, Tây Nguyên, Tây Nam Bộ…) gây thiệt hại lớn cho nhiều lĩnh vực kinh tế - xã 



hội, nhất là đối với nông nghiệp và do đó các vùng này cũng bị tổn thương nhiều bởi nắng nóng 

kết hợp với cháy rừng. Nắng nóng kèm theo nhiệt độ tăng cao gây tổn thương thể hiện qua ảnh 

hưởng xấu đến sức khoẻ con người, gia súc, gia cầm và ngành nuôi trồng thuỷ sản.  

 

Ở Việt Nam thường xuất hiện hiện tượng rét đậm, rét hại vào các tháng chính đông (từ tháng 

12 đến tháng 2) với tần suất 91 - 97 %, tập trung nhiều nhất vào các tháng 1 và 2 (72 - 80 %). 

Trong những tháng chính đông, các đợt rét đậm, rét hại thường kéo dài khoảng 3 - 5 ngày với 

tần suất từ 46 - 79 %.  

 

Rủi ro khí hậu của hệ thống nhân sinh và HST tự nhiên, tài nguyên nước, lương thực, thực 

phẩm, hạ tầng, du lịch - dịch vụ… phụ thuộc rất nhiều và vào sự thay đổi các cực đoan khí hậu 

và các yếu tố không liên quan tới BĐKH như năng lực thích ứng (Kundzewicz, 2003), vào cơ 

cấu kinh tế - xã hội, đặc trưng vùng miền, hiện trạng sử dụng đất, năng lực quản lý (bao gồm 

cả khía cạnh tổ chức và thể chế), nhận thức và năng lực ứng phó của cộng đồng (Adger, 2006; 

Mai Trọng Nhuận và nnk, 2011a; 2011b; Mai Trọng Nhuận và nnk, 2014). Sự thay đổi về khả 

năng thích ứng, chống chịu và các yếu tố tự nhiên có thể làm thay đổi tính dễ bị tổn thương của 

một vùng hoặc một hệ thống.  

 

Di cư từ miền núi cao xuống vùng đất thấp, từ nông thôn ra khu vực đô thị đã góp phần làm 

tăng mức độ phơi bày trước hiểm họa và tính dễ bị tổn thương của hệ thống tự nhiên - xã hội 

nước ta dưới sự tác động của BĐKH. Việc di cư ở vùng ĐBSCL được coi là điển hình do hậu 

quả của BĐKH mà chủ yếu là do lũ lụt. Ước tính có khoảng 5 triệu người bị mất chỗ ở do 

BĐKH ra đi từ ĐBSCL (McElwee và nnk, 2010).  

 

Sử dụng đất làm thay đổi bề mặt địa hình, thay đổi dòng chảy mặt, tác động đến cường độ và 

tần suất lũ (Kundzewicz và Schellnhuber, 2004). Các hoạt động như phá rừng, đô thị hoá, giảm 

diện tích các vùng đất ngập nước tự nhiên, chỉnh trị sông (uốn dòng, làm mỏ hàn…) làm thay 

đổi dòng chảy mặt do giảm khả năng chứa nước (Douglas và nnk, 2008; Few, 2003). Diện tích 

bề mặt không thấm (như mái nhà, đường và vỉa hè, chỗ đỗ xe bị bê tông hoá…) và hệ số dòng 

chảy tăng lên, làm cho tốc độ dòng chảy của sông nhanh hơn, đỉnh dòng chảy cao hơn và thời 

gian tạo đỉnh dòng chảy ngắn lại (Cheng và Wang, 2002; Douglas và nnk, 2008; Few, 2003).  

 

Các hoạt động nhân sinh còn có thể cường hoá các cực đoan khí hậu và do đó làm tăng tính 

dễ bị tổn thương của hệ thống tự nhiên - xã hội. Ngập lụt do BĐKH kết hợp với các tác nhân 

phi tự nhiên (nạn phá rừng, sử dụng đất không hợp lý, xây dựng các công trình trên sông…) có 

xu hướng ngày càng gia tăng. Vấn đề an toàn hồ chứa và nguy cơ gia tăng hiểm họa thiên tai, 

tai biến môi trường ở hạ du do vận hành thiếu hợp lý các công trình thủy điện, thủy lợi là vấn đề 

thường trực ở các vùng, làm tăng tính dễ bị tổn thương của hệ thống tự nhiên - xã hội phía hạ 

nguồn.  

 

BĐKH làm thay đổi cực đoan khí hậu. Với kịch bản phát thải trung bình (kịch bản B2), mực 

nước lũ lớn nhất trên sông Hồng tại Hà Nội vẫn vuợt báo động 3 (11,5 m) khoảng 0,5 m nếu 

xảy ra tình huống lũ như trận lũ năm 1996. Tương tự, trên sông Cả, xảy ra lũ có dạng tương tự 

trận lũ năm 1988, mực nước tại Nam Đàn vẫn vượt mức báo động 3 khoảng 1,8 m. Đối với các 

lưu vực sông Thu Bồn, sông Ba, Đồng Nai và Cửu Long, sự gia tăng dòng chảy lũ cùng với 

nước biển dâng sẽ làm cho tình hình ngập lụt càng nghiêm trọng ở vùng đồng bằng hạ lưu 

(Nguyễn Lập Dân và nnk, 2007). Ở ĐBSCL, các trận lũ lớn xảy ra trong tương lai vào những 

năm giữa thế kỷ 21 kết hợp với nước biển dâng khoảng 30 cm sẽ làm cho diện tích bị ngập lụt 



tăng trên 25 % so với diện tích ngập lụt trong trận lũ lịch sử năm 2000. Diện tích ngập chiếm 

gần 90 % toàn bộ diện tích tự nhiên toàn ĐBSCL (Trần Thanh Xuân và nnk, 2011).  

 

Xâm nhập mặn đang có nguy cơ tăng cao trong tương lai và đồng thời cũng chưa lường hết 

được từ các công trình khai thác nguồn nước ở các quốc gia thượng nguồn sông Mê Công. 

Thực tế, vùng ĐBSCL đang bị các tác động “kép” do cả yếu tố BĐKH và yếu tố đập nước trên 

sông ở thượng nguồn. Trong tương lai, khi các nước thượng nguồn gia tăng sử dụng nước vào 

mùa khô cùng với nước biển dâng, tình trạng xâm nhập mặn ở ĐBSCL sẽ càng trầm trọng hơn 

(Trần Quốc Đạt và nnk, 2011; Trung tâm Phòng tránh và Giảm nhẹ thiên tai, 2011). Như vậy, 

mức độ phơi bày trước hiểm họa xâm nhập mặn ở ĐBSCL có thể tăng lên trong thời gian tới 

liên quan tới cả BĐKH lẫn khai thác, sử dụng, quản lý nước phía thượng nguồn sông Mê Công.  

 

Dưới tác động của nước biển dâng và thay đổi nguồn nước ở thượng lưu do BĐKH, ở hạ lưu 

các hệ thống sông Hồng - Thái Bình, Đồng Nai và Mê Công, mặn xâm nhập vào đất liền sâu 

hơn. Vào cuối thế kỷ 21, chiều sâu xâm nhập ứng với độ mặn 1 ‰ có thể tăng lên trên 20 km 

trên các sông Đồng Nai, Tiền, Hậu, xấp xỉ 10 km trên sông Thái Bình. 

 

Những phân tích trên cho thấy, các yếu tố của rủi ro khí hậu bao gồm các hiểm họa, mức độ 

phơi bày trước hiểm họa và tính dễ bị tổn thương thường có sự tương tác phức hợp nên các 

tác động giữa chúng cũng biểu hiện vô cùng phức tạp ở nhiều quy mô khác nhau (IPCC, 2012). 

Hệ thống nhân sinh có thể làm tăng (sử dụng nguồn nước không hợp lý, chặt phá rừng, di 

chuyển đến cư trú ờ vùng dễ bị tổn thương…), hoặc làm giảm mức độ phơi bày trước hiểm họa 

(thông qua việc di chuyển các đối tượng bị phơi bày, nâng cao khả năng thích ứng của chúng, 

hạn chế tác động tiêu cực của các cực đoan khí hậu bằng các giải pháp công trình và phi công 

trình. 

 

Trong khu vực Đông Nam Á, lũ lụt, bão, dịch bệnh, hạn hán, động đất, núi lửa, cháy rừng gây tổn 

thương xã hội và tổn thương kinh tế lớn nhất. Trong giai đoạn 1970-2009, khu vực Đông Nam Á có 

số người chết lớn nhất là do bão (184.063 người), động đất (105.735 người), sóng thần (92.021 

người) và lũ lụt (17.801 người) (Gupta và nnk, 2010). So với các nước Đông Nam Á, số lượng các 

tai biến (lũ lụt, bão, trượt đất đá, hạn hán, dịch bệnh, cháy rừng, sóng thần, động đất, núi lửa) (Hình 

4-1), số người chết/1 triệu dân của Việt Nam ở mức trung bình (Gupta và nnk, 2010). 

 

Ở Việt Nam, cực đoan khí hậu (Chương 3 và mục 4.2.1) không đồng đều về cường độ và phân 

bố không gian trên cả nước (Hình 2-1), do đó, vai trò, tác động và mức độ nguy hiểm của từng 

hiểm họa, và mức độ phơi bày trước các hiểm họa cực đoan cũng khác nhau tùy thuộc vào bản 

chất và vùng mà chúng gây tác động (Bảng 4-2 và Hình 4-2). Sự tương tác (ảnh hưởng lẫn 

nhau, làm giảm hoặc gia tăng tác động tiêu cực…) giữa các hiểm họa cực đoan và tác động 

phụ thuộc vào quy mô, tần suất của chúng (Buzna và nnk, 2006).  

 

Do tác động của BĐKH, những năm gần đây, thiên tai dị thường về khí hậu vượt qua những 

hiểu biết hiện tại của con người đã xảy ra ngày một thường xuyên hơn, diễn biến phức tạp hơn, 

gây hậu quả khó lường (Bộ Tài nguyên và Môi trường, 2011). Hình 4-3 và Hình 4-4 cho thấy tỷ 

lệ diện tích và dân số bị ảnh hưởng do từng thiên tai  



Hình 4-1. Số lượng tai biến/năm (giai đoạn 1970 - 2009) ở Đông Nam Á  

 

(Nguồn: Gupta và nnk, 2010) 

 

Bảng 4-2. Mức độ nguy hiểm của tai biến ở các vùng địa lý và các vùng kinh tế ven 

biển Việt Nam 

Thiên tai Đông 
Bắc và 

Tây Bắc 

ĐBS
H 

Ven 
biển 
Bắc 

Trung 
Bộ 

Ven 
biển 
Nam 

Trung 
Bộ 

Đông 
Nam Bộ 

Tây 
Nguyên 

ĐBSC
L 

Các vùng 
kinh tế ven 
biển khác 

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

Lụt - ++++ ++++ +++ +++ +++ ++++ ++++ 

Lũ quét +++ - +++ +++ +++ +++ + +++ 

Gió lốc ++ ++ ++ ++ ++ + ++ ++ 

Hạn hán +++ + ++ +++ +++ ++ + +++ 

Sa mạc hóa - - + ++ ++ ++ + ++ 

Xâm nhập 
mặn 

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

Ngập - +++ ++ ++ ++ - +++ +++ 

Trượt lở ++ ++ ++ ++ ++ + +++ ++ 

Nước dâng 
do bão 

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

Cháy rừng ++ + ++ +++ +++ - +++ +++ 

Tai biến công 
nghiệp và 
môi trường 

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

Ghi chú: ++++: rất nguy hiểm; + ++: nguy hiểm; ++: nguy hiểm trung bình; +: ít nguy hiểm; -không nguy 
hiểm. ĐBSH- Đồng bằng sông Hồng; ĐBSCL- Đồng bằng sông Cửu Long. (Nguồn: UNISDR, 2004). 

 



Hình 4-2. Chỉ số rủi ro: mức độ phơi bày trước thiên tai  

  

(Nguồn : Lê Đăng Trung, 2012) 

 

Hình 4-3. Tỷ lệ % diện tích bị ảnh hưởng bởi các thiên tai ở Việt Nam  

  

(Nguồn: Gupta và nnk, 2010) 
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Hình 4-4. Tỷ lệ % dân số bị ảnh hưởng bởi các thiên tai ở Việt Nam  

  

(Nguồn: Gupta và nnk, 2010) 

 

Bảng 4-3. Tình trạng dễ bị thương theo khu vực do thiên tai ở Việt Nam 

Khu vực  Tây 
Bắc 

Đông 
Bắc 

ĐBSH Bắc 
Trung 

Bộ 

DH 
Nam 

Trung 
Bộ 

Tây 
Nguyê

n 

Đông 
Nam 
Bộ 

ĐBSCL 

MỨC ĐỘ PHƠI 
BÀY 

        

Bão 1 3 4 4 4 2 2 3 

Lụt 1 1 4 4 4 2 2 4 

Nhiễm mặn 0 0 1 2 2 0 1 4 

Nước biển dâng 0 0 2 2 2 0 3 4 

Trượt lở 3 3 1 3 3 2 1 1 

Hạn hán 2 2 1 4 4 4 2 2 

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

TÍNH DỄ BỊ TỔN 
THƯƠNG 

        

Nghèo đói 4 3 2 4 2 4 1 2 

Đa dạng kinh tế 4 4 2 4 3 4 2 2 

Giáo dục 4 3 1 2 2 2 1 3 

Sức khỏa và vệ 
sinh 

4 1 2 1 1 1 1 3 

Dân tộc thiểu số 4 3 0 1 1 4 1 2 

Phụ nữ và trẻ em 4 3 1 2 3 3 1 2 

Người di cư 0 0 2 2 1 4 4 1 

Hộ gia đình thành 
thị 

0 0 2 1 1 0 4 3 

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

Tổng 4,2 3,6 3,7 5,3 5,0 4,5 3,7 5,3 

(Nguồn: McElwee và nnk, 2010) 
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Hình 4-5. Chỉ số rủi ro: khả năng đối phó thiên tai (a) và hiểm họa tiềm tàng: chỉ số 

rủi ro (b) của Việt Nam  

 

a)    b) 

(Nguồn: Lê Đăng Trung, 2012) 

 

Bảng 4-3 cho thấy, các vùng đô thị như Hà Nội, Hạ Long, Vinh, Đà Nẵng, thành phố Hồ Chí 

Minh và các thành phố, thị trấn ở Tây Nam Bộ là vùng tập trung đông dân cư, cơ sở hạ tầng kỹ 

thuật và cơ sở hạ tầng xã hội khá hơn nhưng có mức độ phơi bày trước hiểm họa lớn hơn 

nhiều so với các vùng miền núi phía Bắc, Tây Nguyên là nơi có mật độ tập trung dân cư và cơ 

sở hạ tầng thấp. Theo chiều giảm mức độ phơi bày trước thiên tai, có thể xếp các vùng của 

Việt Nam vào dãy như sau: duyên hải Bắc Trung Bộ và duyên hải Nam Trung Bộ (3,2), ĐBSCL 

(3,0), ĐBSH (2,2), Đông Nam Bộ (1,8), Tây Nguyên (1,7), Đông Bắc (1,5), Tây Bắc (1,2). Theo 

chiều giảm tính dễ bị tổn thương, các vùng này lại được xếp vào dãy như sau: Tây Bắc, Tây 

Nguyên, ĐBSCL, Đông Bắc và duyên hải Bắc Trung Bộ (2,1), duyên hải Nam Trung Bộ và 

Đông Nam Bộ (1,8 - 1,9), ĐBSH. Theo giảm dần chỉ số tổng hợp phơi bày trước thiên tai và 

tính dễ bị tổn thương, các vùng này lại được xếp vào dãy như sau: ĐBSCL và duyên hải Bắc 

Trung Bộ, duyên hải Nam Trung Bộ (5 - 5,3); Tây Bắc, Tây Nguyên (4,3 - 4,6); ĐBSH, Đông 

Nam Bộ và Đông Bắc (3,6 - 3,7).  

 

Trong mỗi vùng, nhóm người nghèo, dân tộc thiểu số, những người có thu nhập phụ thuộc vào 

khí hậu, người già, phụ nữ, trẻ em, người bị bệnh tật bị tổn thương cao nhất do BĐKH 

(McElwee và nnk, 2010). Hình 4-5a chỉ rõ khả năng ứng phó thiên tai của vùng Tây Bắc, Đông 

Bắc, Tây Nguyên, Tây Nam Bộ cao hơn và khá tương đồng với mức độ rủi ro/hiểm họa thiên tai 

tiềm tàng cao hơn các vùng khác (Hình 4-5b).  

 

Ở nước ta, tính dễ bị tổn thương của hệ thống tự nhiên - xã hội phụ thuộc rất nhiều vào mức độ 

nguy hiểm của hiểm họa cực đoan, mật độ, giá trị và khả năng thích ứng của đối tượng bị phơi 

bày trước hiểm họa và một số yếu tố tự nhiên như địa chất, địa mạo, địa hình, thuỷ văn,…(Mai 

Trọng Nhuận và nnk, 2011a; Mai Trọng Nhuận và nnk, 2014).  

 

Nhìn chung, từ 1989 tới nay, số người chết (tổn thương xã hội) và tổng thiệt hại kinh tế (tổn 

thương về kinh tế) (theo quan niệm của Gupta và nnk, 2010) do các thiên tai ở Việt Nam diễn 



biến phức tạp, nhưng về tổng thể có xu hướng tăng lên cùng với tăng GDP (Hình 4-6 và Hình 

4-7).  

 

Trong các thiên tai, Việt Nam chịu thiệt hại nhiều nhất bởi xoáy thuận nhiệt đới (XTNĐ), lũ lụt, 

tiếp sau là hạn hán và trượt lở đất đá (UNISDR, 2014). Trong 13 năm (1990-2012), XTNĐ gây 

thiệt hại gần 4,7 tỷ USD, lũ lụt gây thiệt hại gần 3,7 tỷ USD trong khi hạn hán và trượt lở đất đá 

gây thiệt hại tương ứng là 649 và 2,3 triệu USD (Hình 4-6). Ở đây, chưa tính đến các thiệt hại 

gián tiếp của các trận lũ lụt có một phần nguyên nhân từ các đợt mưa lớn trong và sau bão vì 

lượng mưa trong bão có thể lên đến 25 % tổng lượng mưa năm tại một số trạm duyên hải miền 

Trung Việt Nam (Nguyễn Thị Hoàng Anh và nnk, 2012). Số người dân bị ảnh hưởng bởi XTNĐ 

là rất lớn, có thể lên tới hơn 8 triệu người trong sự kiện bão tháng 9 năm 1980 ảnh hưởng chủ 

yếu đến các tỉnh Thanh Hoá và Nghệ Tĩnh (Nghệ An và Hà Tĩnh bây giờ) (ADRC, 2002). Mặc 

dù các thiệt hại về kinh tế tăng rất cao trong một vài cơn bão gần đây, tuy nhiên số người chết 

vì bão may mắn lại không tỷ lệ thuận với những thiệt hại này (Hình 4-7, Bảng 4-4 và Hình 4-10). 

Có 15 XTNĐ gây nhiều thiệt hại về người ở Việt Nam ghi nhận được trong giai đoạn 1901-

2012.  

 

Hình 4-6.Thiệt hại kinh tế (triệu USD) (1990-2012) do các thiên tai tại Việt Nam 

 

(Nguồn: EM-DAT: The OFDA/CRED International Disaster Database - www.emdat.be - Université 
catholique de Louvain - Brussels - Belgium) 

 

Theo thống kê, số người bị tử vong do trượt lở đất đá trung bình là 30 người/năm (Nguyễn Đức 

Lý, 2011). Cùng với thiên tai lũ lụt, trượt lở đất đá là một trong những thảm họa thiên nhiên 

thường xuyên xảy ra, gây thiệt hại lớn về người và tài sản trong khu vực miền núi tây bắc Việt 

Nam (Đỗ Minh Đức, 2009; Lee và Nguyen Tu Dan, 2005). Trong 15 năm gần đây, lũ quét và lũ 

bùn đá đã làm chết hơn 1.000 người, bị thương hơn 700 người và gây thiệt hại về kinh tế lên 

tới 2.000 tỷ đồng. 
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Hình 4-7. Số người chết (cột màu xám) và tổng thiệt hại (chấm màu xanh) gây nên 

bởi xoáy thuận nhiệt đới trong giai đoạn 1980-2012 

 

(Nguồn: EM-DAT: The OFDA/CRED International Disaster Database - www.emdat.be - Université 
catholique de Louvain - Brussels - Belgium. ) 
Ghi chú: Có một số năm không có thiệt hại do không có số liệu  

 

Các cực đoan khí hậu gây thiệt hại khác nhau cho các ngành của hệ thống kinh tế - xã hội 

(Bảng 4-4) (Nguyễn Văn Thắng và nnk, 2010; Bộ Tài nguyên và Môi trường, 2012). Tác động 

của BĐKH (thể hiện qua tổn thất tính bằng % GDP từ mức cao đến mức thấp) đối với từng 

ngành, lĩnh vực (cho năm 2010/2030) như sau: năng suất lao động là 4,4 %/8,6 %, thuỷ sản là 

0,5 %/1,6 %, nông nghiệp là 0,2 %/0,4 %, đa dạng sinh học là 0,1 %/0,1 %; các cực đoan khí 

hậu gây thiệt hại (năm 2010/2030) như sau: nước biển dâng là 1,5 %/2,7 %, nắng nóng và giá 

rét là 0,1 %/0,3 %; lũ lụt và trượt lở đất đá là 0,1 %/0,1% (DARA, 2012).  

 

Hình 4-8. Thiệt hại (triệu đồng) đối với nông nghiệp, thủy lợi, giao thông và thủy sản 

do thiên tai ở Việt Nam từ 1989-2009  

  

(theo ccfsc.gov.vn) 
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Bảng 4-4. Thiệt hại do thiên tai ở Việt Nam, giai đoạn 1989-2013 

Năm Số 
người 
chết 

Nhà cửa 
phá hủy 

Trườn
g học 

Bệnh 
viện 
đổ 

Nông nghiệp Thủy lợi Giao thông Thủy sản Tổng thiệt 
hại 

Diện tích 
lúa bị ngập 
úng, hư hại 

Tổng thiệt 
hại 

Thiệt hại 
thủylợi/ Đất 

sạt trôi 

Tổng thiệt 
hại 

Giao thông/Đất 
sạt trôi 

Tổng 
thiệt hại 

Ao, hồ, 
đầm vỡ 

Tổng 
thiệt hại 

 Người Cái Phòng Cái ha Triệu 
đồng  

m³ Triệu 
đồng  

m³ Triệu 
đồng  

ha Triệu 
đồng  

Triệu đồng  

1989 412 235.729 10.400 1.760 765.375  8.495.526  1.819.861  479  350.177 

1990 342 14.521 1.931 423 237.800  5.930.817  2.047.067  684  - 

1991 464 15.063 383 53 211.377  920.480  401.790  936  680.407 

1992 332 8.211 313 45 366.572  4.460.705  2.016.335  29.130  468.818 

1993 347 29.470 1.462 29 171.560 1.050 3.216.396 900 858.914 1.000 7.664,4  697.505 

1994 507 7.302 9.840 23 658.676  21.195.929  914.753  6.440  2.850.080 

1995 351 11.043 1.161 26 198.439 58.369 7.637.489 9.231 3.271.918 10.358 4.410  1.129.434 

1996 1.128 96.927 5.297 200 927.506 2.463.861 59.668.186 526.667,4 6.879.992 767.629 70.991 84.339 7.998.410 

1997 941 111.037 1.714 86 641.393 1.729.283 4.684.519 70.658 1.795.052 9.863 138.331 373.563 7.730.470 

1998 485 13.495 563 5 195.661 285.216 5.460.263 121.476 3.562.284 163.021 7.616 11.782 - 

1999 825 52.585 726 95 131.267 546.119 14.795.275 308.396 111.704.16 870.256 42.903 161.278 5.427.139 

2000 762 12.253 140 47 655.403 468.239 29.249.495 202.034 1.219.387 528.042 21.250 6.604 5.098.371 

2001 604 10.503 151 28 132.755 79.485 1.195.524 38.380 970.149 68.361 16.615 100.650 3.370.220 

2002 355 9.802 77 2 46.490  115.332  947.601  5.828  1.958.378 

2003 180 4.487 49 1 209.764  2.200.097  2.752.120  14.490  1.589.728 

2005 377 7.586 258 198 504.098  2.987.876  3.417.238  55.691  5.809.334 

2006 339 74.783 268 25 139.231 954.690 1.053.377 258.150 1.636.560 222035 9.819 258.500 18.565.661 

2007 462 9.908 1.304 52 173.830 432.615 4.834.057 42.294 7.126.064 104180 19.765  11.513.916 

2008 474 5.180 138 6 146.945  2.743.835  4.728.829  57.199  13.301.000 

2009 435 13.354 1.364 7 237.799 66.000 3.033.202 18.000 10.321.193 19100 9.424 2.000 23.745.000 

2010 355 2.600   30.000        11.700.000 

2011 257 1.200   330.000        12.703.000 

2012 269 2.600   272000        16.000.000 

2013 313 6.401   122000        28.000.000 

(Nguồn: http://www.ccfsc.gov.vn ) 



Hình 4-9. Số người chết và tổng thiệt hại do thiên tai từng năm ở Việt Nam 

 

 

Hình 4-10. Tổng thiệt hại về kinh tế do thiên tai và GDP hàng năm của Việt Nam giai 

đoạn 1989-2013  

  

(Nguồn: Tổng cục thống kê, 2013) 

 

Trong hơn 30 năm qua, tại Việt Nam, bình quân mỗi năm, thiên tai đã làm chết và mất tích 

khoảng 500 người, bị thương hàng nghìn người, thiệt hại về kinh tế vào khoảng 1,5 % GDP 

(Trần Thọ Đạt và Vũ Thị Hoài Thu, 2012). Chỉ tính riêng 5 năm từ 2002-2006, thiên tai đã làm 

khoảng 1.700 người thiệt mạng, thiệt hại tài sản ước tính khoảng 75.000 tỷ đồng (Bảng 4-4). 

Tổng giá trị thiệt hại do thiên tai gây ra trong năm 2013 ước tính gần 30.000 tỷ đồng (gấp trên 2 

lần năm 2012), 313 người chết, 1150 người bị thương (Tổng cục Thống kê, 2013). Nông 

nghiệp, bao gồm trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản và nghề cá bị tổn thương do tất cả các yếu tố 
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BĐKH. Tổng thiệt hại do thiên tai gây ra lớn nhất đối với các ngành phụ thuộc nhiều vào thời 

tiết, khí hậu, địa hình, nền đất như nông nghiệp, thuỷ sản, thuỷ lợi, giao thông (Bảng 4-4). Thiệt 

hại (triệu đồng) đối với nông nghiệp, thủy lợi, giao thông và thủy sản do thiên tai ở Việt Nam 

giai đoạn 1989-2009 có xu hướng giảm (Hình 4-8), nhưng số người chết và tổng thiệt hại có xu 

hướng tăng (Hình 4-9 và Hình 4-10). Nếu mực nước biển dâng 1 m mà không có các hoạt động 

ứng phó, phần lớn ĐBSCL sẽ ngập trắng thời gian dài trong năm, và thiệt hại tài sản ước tính 

lên tới 17 tỷ USD. 

 

Do BĐKH, vào cuối thế kỷ 21, nếu mực nước biển dâng 1 m thì 6,3 % diện tích Việt Nam, 

khoảng 39 % diện tích ĐBSCL, trên 10 % diện tích ĐBSH và Quảng Ninh, trên 2,5 % diện tích 

thuộc các tỉnh ven biển miền Trung và trên 20 % diện tích thành phố Hồ Chí Minh có nguy cơ bị 

ngập (Bộ TN&MT, 2012). 

 

Diện tích đất nông nghiệp và nuôi trồng thuỷ sản bị ngập nhiều nhất (10.962 km2) khi nước biển 

dâng 1m, chiếm 76 %, lần lượt tương ứng tiếp theo là đất ngập nước với 1.895 km2 và 13 %, 

rừng và các thảm thực vật tự nhiên với 1.159 km2 và 8 %, khu dân cư với 302 km2 và 2 %. Các 

khu công nghiệp ven biển ĐBSCL, ĐBSH và Bắc Trung Bộ bị tổn thương lớn nhất do nước biển 

dâng 1 m (Hình 4-11a). Nước biển dâng 1 m ảnh hưởng trực tiếp đến 16 % dân số cả nước, 

gần 55 % dân số thuộc các tỉnh vùng ĐBSCL; trên 9 % dân số vùng ĐBSH và Quảng Ninh; gần 

9 % dân số các tỉnh ven biển miền Trung và khoảng 7 % dân số thành phố Hồ Chí Minh. Đồng 

thời, trên 4 % hệ thống đường sắt, trên 9 % hệ thống quốc lộ và khoảng 12 % hệ thống tỉnh lộ 

của Việt Nam sẽ bị ảnh hưởng. Tổn thương xã hội (số dân bị ảnh hưởng) do nước biển dâng 1 

m cao nhất là vùng ĐBSL và ĐBSH. Theo UNU-WIDER (2012), trong số các nước đang phát 

triển, Việt Nam là một trong những nước dễ bị tổn thương nhất bởi nước biển dâng. Đánh giá 

tác động của nước biển dâng cho 84 nước đang phát triển vùng ven biển bằng 6 chỉ số về sử 

dụng đất, dân số, GDP, quy mô đô thị, quy mô đất nông nghiệp, và diện tích đầm lầy cho thấy 

Việt Nam là một trong 5 nước chịu ảnh hưởng mạnh nhất với kịch bản nước biển dâng cao 1 m 

(Dasgupta và nnk, 2009). Hơn nữa, Ngân hàng Thế giới xếp hạng Việt Nam là một trong 12 

nước vay vốn của Ngân hàng thế giới chịu ảnh hưởng lớn nhất đối với nước biển dâng do 

BĐKH (Gebretsadik và nnk, 2012).  

 

Tác động của cực đoan đến cộng đồng còn thể hiện qua làm suy giảm sinh kế. Gần một nửa 

triệu dân Việt Nam có thu nhập chủ yếu từ hoạt động đánh bắt thủy, hải sản và hai triệu dân 

khác có thu nhập liên quan đến nghề đánh bắt này. Sinh kế của bộ phận người dân này đều 

phụ thuộc vào các yếu tố khí hậu và nguồn tài nguyên thiên nhiên cho nên cuộc sống đặc biệt 

rất bấp bênh và chịu nhiều rủi ro do ảnh hưởng của thiên tai cũng như các yếu tố thời tiết bất 

lợi, nhất là bão, lũ, hạn hán. Các tỉnh ở ĐBSCL và duyên hải miền Trung dễ bị tổn thương về 

khía cạnh kinh tế do thu nhập chủ yếu của người dân hầu hết có liên quan đến các nghề đánh 

bắt. Tuy nhiên, nếu biết thích ứng và tận dụng các cơ hội mà cực đoan khí hậu mang đến thì 

cộng đồng có thể làm giảm mức độ phơi bày trước hiểm họa và tính dễ bị tổn thương. Lũ ở 

ĐBSCL là hiện tượng xảy ra hàng năm đem lại không ít lợi ích cho người dân trong khu vực 

như cung cấp nguồn lợi thủy sản, bồi đắp phù sa cho vùng châu thổ làm tăng sản lượng nông 

nghiệp cho các mùa vụ sản xuất, rửa trôi các độc chất tích tụ ở những vùng trũng và làm giảm 

bớt tính dễ bị tổn thương do lũ lụt gây ra ở đây. Người dân điều chỉnh cách sống chung với lũ, 

các hoạt động sản xuất, sinh hoạt thay đổi theo hướng thích ứng, tận dụng cơ hội do lũ lụt 

mang lại, nhờ đó giảm được mức độ phơi bày trước hiểm họa, tính dễ bị tổn thương do lũ lụt.  

 



Một số công trình nghiên cứu (Nguyễn Đức Ngữ, 2002; Trần Thục, 2008; Mai Trọng Nhuận và 

nnk, 2009; 2011; 2014; Phan Văn Tân, 2010; Nguyễn Văn Thắng và nnk, 2010…) đã đề cập 

đến tác động hiện tại và tương lai của BĐKH, thiên tai đối với hệ thống tự nhiên - xã hội. Dự 

báo tác động này theo các kịch bản BĐKH khác nhau do Bộ TN&MT công bố (2009, 2012) 

cũng đã và đang được quan tâm nghiên cứu.  

Mức độ phơi bày và tính dễ bị tổn thương của tài nguyên nước do các hiểm họa cực đoan phụ 

thuộc nhiều vào sự thay đổi về khối lượng, chất lượng và chu kỳ của nguồn tài nguyên nước; 

sự thay đổi về dân số; thiết bị và hệ thống sử dụng nước cũng như sự thay đổi về mức độ phơi 

bày của chúng trước hiểm họa liên quan đến nước (Aggarwal và Singh, 2010). Tính dễ bị tổn 

thương tăng khi nhu cầu sử dụng nước tăng (do tăng dân số, tăng lượng nước sử dụng hoặc 

do tăng xả thải) và giảm khi công tác quản lý nước được cải thiện, quy hoạch tài nguyên nước 

hợp lý, hoặc khi khả năng phục hồi của tài nguyên nước được tăng cường (IPCC, 2012). Mặt 

khác, tính dễ bị tổn thương của tài nguyên nước còn phụ thuộc vào những thay đổi về cường 

độ, tần suất các hiểm họa cực đoan được tính toán bằng các mô hình số trị, tuy vẫn tiềm ẩn 

nhiều tính bất định. Phần này tập trung phân tích về tác động của BĐKH đến chất lượng, số 

lượng và sử dụng tài nguyên nước dựa vào số liệu lịch sử và hiện trạng cũng như các kết quả 

dự tính khí hậu tương lai.  

 

Theo các nghiên cứu về thủy văn, những năm gần đây, dòng chảy các hệ thống sông, suối ở 

Việt Nam đều thiếu hụt nhiều so với trung bình nhiều năm, có nơi tới 60 - 90 %; mực nước 

nhiều nơi đạt mức thấp nhất lịch sử như sông Hồng - Thái Bình, sông Mã, sông Cả, sông La, 

sông Trà Khúc, sông Ba… đã gây thiếu nước cho sản xuất nông nghiệp, mặn xâm nhập sâu 

vào vùng cửa sông (Hình 4-11) (Nguyễn Văn Thắng, 2010; Trần Thanh Xuân và nnk, 2011). 

Dưới tác động của BĐKH, trên hầu hết hệ thống sông trong lãnh thổ Việt Nam đều có xu hướng 

giảm từ 3 % đến 10 % với các mức giảm khác nhau khá lớn giữa các sông, thậm chí giữa 

thượng, trung và hạ lưu trên cùng một con sông. Dự tính vào thời kỳ 2040-2059, mức độ giảm 

của dòng chảy trung bình mùa cạn dao động trong phạm vi từ dưới 1,5 % ở các sông: Đà, 

Gâm, Hiếu, đến trên 10 % tại sông Ba; còn các sông khác thường giảm 3,0 - 10,0 % (Trần 

Thanh Xuân và nnk, 2011), các sông La, Ba, Thu Bồn, Đồng Nai dòng chảy giảm từ -1 % đến -

10 %. Trên các sông Hồng - Thái bình, Cả, dòng chảy năm có xu hướng tăng nhỏ hơn 5 %. 

Dòng chảy trên sông Mê Công vào ĐBSCL, trung bình thời kỳ 2010-2050 tăng khoảng 4 - 12 %. 

Dòng chảy mùa lũ trên sông Hồng - Thái Bình, Cả, Ba, Thu Bồn có xu hướng tăng từ 2 % đến 9 

%, nhưng trên hệ thống sông Đồng Nai, dòng chảy mùa lũ giảm từ 4 % đến 7 %. Đối với sông 

Mê Công, so với thời kỳ 1985-2000, dòng chảy mùa lũ (tại Kratie) trung bình thời kỳ 2010-2050 

chỉ tăng khoảng 5 - 11 %, dòng chảy mùa cạn (trạm Tân Châu) trung bình thời kỳ 2010-2050 có 

thể hiện xu thế tăng khoảng 10 % (Trần Thục và Hoàng Minh Tuyền, 2011). Dựa vào những số 

liệu này cùng với kịch bản BĐKH cho Việt Nam có thể nhận định rằng tình hình hạn hán do 

thiếu hụt nguồn nước trong tương lai sẽ gia tăng ở các lưu vực sông ở Việt Nam (Hình 4-11) 

(Nguyễn Văn Thắng, 2010). Kết quả đánh giá mức độ hạn hán tại hai khu vực trọng điểm gồm 

ĐBSH (đại diện cho khu vực miền Bắc) và dải ven biển Nam Trung Bộ (Nguyễn Lập Dân, 2010) 

cho thấy vào năm 2020 và giữa thế kỷ 21 các chỉ số hạn thủy văn (Khạn) của khu vực miền Bắc 

gia tăng và ở trong khoảng 0,3 - 0,6 (có dấu hiệu sinh hạn đến hạn nhẹ), đối với khu vực Nam 



Trung Bộ trong khoảng 0,6 - 0,9 cho các thời đoạn tháng kiệt, ba tháng kiệt, và mùa kiệt tương 

ứng với mức hạn nhẹ và đến giữa thế kỷ sẽ tiếp tục bị hạn với các mức độ ngày càng cao hơn. 

 

Theo Thông báo Quốc gia lần thứ 2 của Việt Nam cho Công ước khung của Liên Hợp Quốc về 

BĐKH thì BĐKH có thể gây suy giảm đáng kể mực nước ngầm, đặc biệt là giai đoạn sau 2020 

do áp lực của hoạt động khai thác phục vụ sản xuất và suy giảm lượng nước bổ cập cho nước 

ngầm trong mùa khô. Tại vùng đồng bằng Nam Bộ, nếu lượng dòng chảy mùa khô giảm 

khoảng 15 - 20 % thì mực nước ngầm có thể hạ thấp khoảng 11 m so với hiện tại. Vào mùa 

cạn, mực nước ngầm bị suy giảm do ít được bổ sung từ mưa kết hợp với nước biển dâng dẫn 

đến nước ngầm tại các vùng đồng bằng ven biển bị xâm nhập mặn, làm giảm lượng nước nhạt 

có thể khai thác, sử dụng (Trần Thanh Xuân và nnk, 2011). 

Các HST ở Việt Nam bao gồm: (1) Các HST trên cạn với các đặc trưng điển hình như rừng, 

đồng cỏ, savan, đất khô hạn, đô thị, nông nghiệp, núi đá vôi; (2) HST đất ngập nước nội địa với 

các vùng đặc trưng như hồ, hồ chứa, ao, đầm, ruộng lúa nước, các thủy vực nước chảy (sông, 

suối, kênh rạch); (3) Các HST biển và ven bờ (cửa sông, bãi bồi, rừng ngập mặn, thảm cỏ biển, 

rạn san hô...) (Bộ TN&MT, 2011 - Báo cáo quốc gia về đa dạng sinh học). Vùng sinh thái biển 

của Việt Nam rất đa dạng và phong phú, được chia thành 7 HST cơ bản: HST ngập mặn, HST 

thảm cỏ biển, HST rạn san hô, HST bãi triều, HST mềm, HST hang động, HST hồ nước mặn và 

tùng, áng (Đỗ Công Thung và Massimo, 2004). 

 

Hình 4-11. Suy giảm nguồn nước và phân bố hạn trên lãnh thổ Việt Nam 

  

(a) (b) 

a) Suy giảm nguồn nước trên các lưu vực sông chính (Nguồn: Trần Thanh Xuân và nnk, 2011); b) Bản đồ 
phân bố số các tháng hạn trung bình nhiều năm Việt Nam (Nguồn: Nguyễn Văn Thắng, 2010). 



Qua khảo sát khoảng 200 điểm rạn san hô, hiện trạng độ phủ của chúng đang giảm sút nhanh 

chóng. Ở miền Bắc giảm 25 - 50 %, chỉ còn khoảng 1 % các rạn san hô ở miền Nam ở tình 

trạng tốt. Từ năm 2002, Viện Tài nguyên Thế giới đã cảnh báo khoảng 80 % rạn san hô ở vùng 

biển Việt Nam nằm trong tình trạng rủi ro, trong đó 50 % ở mức cao. Nếu không có hành động 

tích cực và hiệu quả thì chỉ đến hết năm 2030, biển Việt Nam sẽ trở thành “thủy mạc”, không 

còn rạn san hô và cũng không còn tôm cá nữa. Trước thời kỳ 1996-1997, diện tích của 39 bãi 

cỏ biển là 10.768 ha, đến năm 2003 chỉ còn gần 4.000 ha, nghĩa là đã mất đến 60 %. Đồng 

thời, khoảng 100 loài hải sản có mức độ nguy cấp khác nhau, trên 100 loài được đưa vào Sách 

Đỏ Việt Nam.  

 

Tác động tiềm tàng của BĐKH lên rừng ngập mặn ở Việt Nam có thể gồm: nhiệt độ tăng sẽ làm 

rừng ngập mặn chuyển dịch lên phía bắc; lượng mưa tăng thì rừng ngập mặn sẽ tốt lên, nếu 

giảm thì suy thoái; bão với cường độ tăng sẽ hủy hoại rừng ngập mặn. Các hoạt động: phát 

triển nuôi trồng thủy sản, chuyển đổi sử dụng đất (làm muối, trồng cói, cấy lúa), khai thác quá 

mức (gỗ, củi) và ô nhiễm nước cũng làm gia tăng tác động của BĐKH đến rừng ngập mặn. 

Nước biển dâng sẽ ảnh hưởng đến vùng đất ngập nước ven biển Việt Nam, diện tích rừng 

ngập mặn có nguy cơ bị thu hẹp; nghiêm trọng nhất là khu vực rừng ngập mặn dễ bị tổn 

thương ở Cà Mau, TP. Hồ Chí Minh, Vũng Tàu và Nam Định.  

 

Hình 4-12. Diễn biến diện tích rừng ngập mặn từ 1943 - 2008 

 

 

Trong vòng hơn 60 năm qua, tốc độ mất rừng ngập mặn ở Việt Nam là rất cao, từ 408.500 ha 

(1943) còn 209.740 ha (2008), đã giảm mất 198.759 ha (48,5 %) (Hình 4-12), trung bình mỗi 

năm giảm 3.200 ha, riêng giai đoạn 1985-2000 ước khoảng 15.000 ha/năm. Nghiên cứu tại bãi 

triều huyện Tiên Yên và Đầm Hà (tỉnh Quảng Ninh) cho thấy, nước biển dâng làm thay đổi 

thành phần trầm tích, tăng độ muối và mực nước trong rừng ngập mặn làm giảm một số loài 

cây ngập mặn như mắm (Avicennia), bần (Sonneratia), và đước (Rhizophora), giảm dòng chảy 

sông vào mùa khô kìm hãm sự phát triển của cây bần (Sonneratia spp.), thông qua đó đe doạ 

sự tồn tại của rừng ngập mặn (Hoàng Văn Thắng, 2008). Các thay đổi rừng ngập mặn vừa nêu 

và của hệ thống bãi triều và cửa sông ở khu vực Tiên Yên và Đầm Hà gây khó khăn cho chim 

kiếm ăn, làm giảm sự đa dạng và phong phú chim nước, giảm cá và tôm. Khả năng thích ứng 

của đất ngập nước với BĐKH, lũ lụt ở mức trung bình nên tính dễ bị tổn thương của đất ngập 

nước ở đây cũng ở mức trung bình, nhưng lại làm giảm sinh kế của cộng đồng liên quan. Do 



suy thoái và giảm diện tích rừng ngập măn nên đa dạng sinh học vùng bờ và nguồn lợi thủy hải 

sản giảm sút, nguồn lợi hải sản có xu hướng giảm về trữ lượng, sản lượng và kích thước đánh 

bắt, năng suất nuôi tôm quảng canh trong rừng ngập mặn giảm sút nghiêm trọng, từ 200 

kg/ha/vụ năm 1980 đến nay chỉ còn 80 kg/ha/vụ; 1 ha rừng ngập mặn trước kia có thể khai thác 

được 800 kg thủy sản, nhưng hiện chỉ thu được 1/20 so với trước. Rừng ngập mặn có vai trò 

rất lớn đối với ngăn chặn gió bão, bảo vệ đê biển (hiện có 1.113 km trong tổng số 2.380 km đê 

biển đã có rừng ngập mặn bảo vệ trước đê, tương ứng với diện tích có rừng là 69.611 ha rừng 

ngập mặn), hạn chế xói lở và ô nhiễm môi trường biển, bảo vệ bờ biển, mở rộng diện tích đất 

liền, điều hoà khí hậu, duy trì sinh kế (Phan Nguyên Hồng, 2006; Phạm Văn Ngọt và nnk, 

2012), do đó làm giảm mức độ phơi bày trước hiểm hoạ, tổn thương và rủi ro của hệ nhân sinh 

và HST đất ngập nước ven biển đối với hiểm họa cực đoan. Diện tích rừng ngập mặn giảm làm 

giảm sinh kế (đánh bắt, nuôi trồng thuỷ sản, nuôi ong, du lịch sinh thái…) của người dân; giảm 

khả năng chắn sóng, bão; giảm khả năng lọc và giữ độc tố nên tai biến và ô nhiễm môi trường 

sẽ tăng lên. Điều này làm tăng mức độ phơi bày trước hiểm hoạ, làm giảm khả năng thích ứng 

của HST ven biển và cộng đồng dân cư liên quan, tính dễ bị tổn thương của cả HST tự nhiên 

và hệ nhân sinh sẽ tăng lên. Mặt khác, rừng ngập mặn có vai trò rất lớn đối với lưu giữ CO2: chỉ 

tính riêng rừng ngập mặn Vườn Quốc gia Mũi Cà Mau có thể lưu trữ lượng CO2 bằng 1/3 tổng 

lượng thải CO2 tương đương lượng thải khí CO2 trong năm 2011 của Việt Nam (112,67 × 106 

Mg CO2) (Nguyễn Tài Tuệ và nnk, 2014). Nhiệt độ tăng và nồng độ CO2 tăng sẽ làm tăng quang 

hợp cho rừng ngập mặn, năng suất sinh học rừng ngập mặn sẽ gia tăng nếu trong giới hạn 

thích nghi. Nhờ vậy mà mức độ tổn thương của HST tự nhiên và hệ nhân sinh sẽ giảm trong 

thời gian tới. 

 

Hình 4-13. Phân bố nguy cơ cháy rừng Việt Nam năm 2010 và 2090 

 

(Nguồn: Phạm Minh Thoa, 2013) 

Ghi chú: màu xanh đậm - ít khả năng cháy; màu xanh nhạt - nguy cơ cháy thấp; màu vàng - nguy cơ 
cháy trung bình; màu da cam - nguy cơ cháy cao; màu đỏ - nguy cơ cháy rất cao. 

 



Khô hạn cũng tạo điều kiện cho cháy rừng ở vùng cao nguyên miền Trung và ĐBSCL, hàng 

ngàn ha rừng đã bị thiệt hại (ADB, 2009). Cháy rừng là một trong những đe doạ lớn nhất đối 

với HST rừng. BĐKH làm tăng nguy cơ cháy rừng khắp cả nước (Hình 4-13). Trong đó, các tỉnh 

miền Nam và Tây Nguyên có hiểm họa cháy rừng rất cao, các tỉnh miền Bắc có nguy cơ cháy 

rừng cao. Nguy cơ cháy rừng càng cao thì tính dễ tổn thương của rừng cũng càng lớn. 

 

Hạn hán kéo dài thường xuyên xảy ra gây nên hậu quả mất mùa, thậm chí làm thay đổi cấu 

trúc của HST nông nghiệp, các cây trồng có giá trị cao có thể bị biến mất, thay vào đó là những 

cây trồng chịu hạn có giá trị dinh dưỡng thấp. Nhiệt độ tăng làm nguồn thủy, hải sản bị phân tán 

dẫn đến suy giảm số lượng và chất lượng các HST ven biển. Sự gia tăng về nhiệt độ khiến tốc 

độ đất đai bị thoái hóa, hoang mạc hóa và nhiễm mặn ở những vùng đất khô hạn, bán khô hạn 

sẽ càng xảy ra nhanh hơn. Hạn hán cũng đã ảnh hưởng đến các tỉnh Bắc Bộ và Trung Bộ, mực 

nước trên các sông, hồ đều cạn kiệt (Mai Hạnh Nguyên, 2008), làm tổn thương các HST ở đây. 

 

Theo kịch bản phát thải trung bình (B2) (Bộ TN&MT, 2012), vào cuối thế kỷ 21, nhiệt độ trung 

bình tăng từ 2 đến 3 ºC trên phần lớn diện tích cả nước; lượng mưa năm tăng 2 - 7 % trên hầu 

khắp lãnh thổ, riêng Tây Nguyên, Nam Trung Bộ dưới 3 %; ba nhóm ảnh hưởng chính của 

BĐKH đến HST Việt Nam đã được xây dựng như sau: 

 

Khi nhiệt độ trung bình tăng 2 - 3 ºC trên phần lớn diện tích cả nước vào cuối thế kỷ 21: nhiệt 

độ tăng cao, các đợt nắng nóng, hạn hán kéo dài gây ảnh hưởng nặng nề đến HST rừng nhiệt 

đới do cháy rừng, các HST đồng cỏ bị chết vì thiếu nước. Hiện tượng này xảy ra phổ biến ở 

khu vực miền Trung và Nam Bộ. HST rừng khộp bị thu hẹp đáng kể ở khu vực Tây Nguyên và 

có nguy cơ biến mất khỏi khu vực này. Tổng diện tích rừng khộp còn lại chỉ xấp xỉ 300.000 ha, 

tức gần 1 % (so với 1,17 % hiện nay) diện tích toàn quốc. Diện tích của rừng kín thường xanh 

mưa ẩm nhiệt đới cũng bị giảm đi đáng kể, tổng diện tích của HST này năm 2100 ước tính chỉ 

còn khoảng 650 nghìn ha, chiếm khoảng 1,9 % diện tích toàn quốc (so với 3,6 % năm 2000). 

Diện tích của kiểu rừng rừng kín nửa rụng lá ẩm nhiệt đới là 1,2 triệu ha với độ che phủ khoảng 

3,51 % tổng diện tích tự nhiên hiện nay sẽ giảm 100 nghìn ha so với kịch bản của năm 2050. 

Với keo lai, xu hướng chung là BĐKH sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho sự sinh trưởng và phát 

triển của loài này, các vùng có khí hậu rất phù hợp và phù hợp đều tăng và vùng khí hậu ít phù 

hợp hay hạn chế đều có xu hướng giảm. Với keo tai tượng, vùng khí hậu thích hợp cho gây 

trồng này tăng, đặc biệt giai đoạn 2020 - 2030 là giai đoạn có điều kiện khí hậu thích hợp nhất. 

Nói chung, xu hướng khí hậu đều có diễn biến tích cực với yêu cầu sinh thái của keo tai tượng. 

Khí hậu giai đoạn 2010 - 2030 rất thích hợp cho thông nhựa phát triển, nhưng giai đoạn từ 

2030 - 2050 thì vùng phân bố của loại rừng này bị thu hẹp đáng kể. Vùng khí hậu phù hợp với 

việc gây trồng thông ba lá tăng và vùng khí hậu rất phù hợp cho loại thông này có xu hướng 

giảm (Phạm Minh Thoa, 2013). 

 

Các nhà khoa học Việt Nam đã tổ chức nghiên cứu và tìm thấy mối liên hệ chặt chẽ giữa sự gia 

tăng của các đợt nắng nóng kéo dài và ô nhiễm môi trường đối với sự phát triển của san hô ở 

vùng biển của tỉnh Quảng Nam. Cả san hô cứng tạo rạn và cả san hô mềm không chịu được 

nhiệt độ cao trên 29ºC, nhất là trong thời gian dài. Vì vậy, nếu nhiệt độ tăng lên 2 - 3 ºC sẽ gây 

ảnh hưởng mạnh mẽ đến các rạn san hô và tẩy trắng các rạn san hô sẽ gia tăng.  

 

Cỏ biển và rừng ngập mặn có thể bị tác động mạnh bởi nhiệt độ gia tăng và nước biển dâng 

gây thay đổi độ sâu ngập nước. Vì vậy, xu hướng suy thoái các HST rạn san hô, HST cỏ biển 

và HST rừng ngập mặn sẽ gia tăng vào cuối thế kỷ này. Một ví dụ cụ thể tác động của việc tăng 



nhiệt độ ở khu vực biển và ven biển là ảnh hưởng tới các loài rùa biển (Bernard, 2001). Theo 

đó, nếu nhiệt độ bãi biển nóng hơn mức bình thường phù hợp với sinh sản và sự phát triển của 

trứng rùa thì rất dễ dẫn đến việc thay đổi cấu trúc giới tính của rùa con được sinh ra, với tỷ lệ 

rùa cái nhiều hơn. 

 

Đối với các HST trên cạn, tác động BĐKH làm dịch chuyển các nhóm loài thực vật điển hình 

tịnh tiến từ 600 m và 1.600 m - mốc chuyển tiếp các đai núi cao lên các đai độ cao 700 và 

1.700 m, trong đó đai á nhiệt đới điển hình là 1.700 - 2.200 m ở dãy Hoàng Liên Sơn (Lào Cai). 

Nhiều loài thực vật dịch chuyển dần lên 600 m so với vùng phân bố được ghi nhận trước đây, 

ví dụ như cây Vân sam Fansipan (Abies delavayi subsp. fansipanensis) trước phân bố ở 2.000 

- 2.400 m nay mở rộng lên đến 2.800 m; cây Phong Fansipan (Acer campbelii var. 

fansipanense) trước phân bố từ 2.000 - 2.200 m nay mở rộng từ 2.200 - 2.800 m; cây Phong lá 

tròn (Acer oblongum) phân bố dưới 1.600 m nay lên đến 2.200 m (Trương Ngọc Kiểm, 2014).  

 

Tổng lượng mưa tăng 2 - 7 % trên hầu khắp lãnh thổ, riêng Tây Nguyên, Nam Trung Bộ dưới 3 

%, lượng mưa giảm trong mùa khô và tăng trong mùa mưa. Mưa lớn là nguyên nhân chính gây 

ra lũ quét, lũ bùn đá, sạt lở làm giảm đáng kể diện tích rừng nhiệt đới, các đồng cỏ... Hạn hán 

cùng với các đợt nắng nóng kéo dài gây ra cháy rừng, đồng lúa, cây ăn quả bị chết do thiếu 

nước dẫn đến mất mùa. BĐKH đã làm giảm chức năng cung cấp dinh dưỡng của đất đối với 

các HST nông nghiệp, HST rừng.  

 

Đối với HST biển, sự gia tăng lượng mưa, gió, bão xảy ra bất ngờ, phá vỡ các rạn san hô, rừng 

ngập mặn. Đặc biệt, do sự gia tăng mưa bão, bùn cát từ đất liền sẽ được vận chuyển ra biển, 

phủ lên các rạn san hô và thảm cỏ biển. Vùng bờ tây vịnh Bắc Bộ có hàng chục con sông lớn 

đổ ra với tổng lượng nước hàng năm là 190 tỉ m3 và 180 triệu tấn phù sa, việc gia tăng lượng 

mưa vào mùa mưa cộng với việc phá rừng đầu nguồn đã làm nước lũ dồn về nhanh chóng 

trong mùa mưa, lượng nước ngọt lấn rộng ra biển, vươn đến các vùng rạn san hô làm hạ thấp 

độ muối và tăng độ đục, khả năng quang hợp của tảo cộng sinh trên san hô giảm đáng kể, dẫn 

đến hiện tượng san hô bị tẩy trắng và chết nhanh trên diện rộng. Đó là những tác động của 

BĐKH gây suy giảm nghiêm trọng hai HST biển quan trọng này (Võ Sĩ Tuấn và nnk, 2005).  

 

Mực nước biển dâng cũng sẽ tác động mạnh tới HST ven biển. Theo kịch bản trung bình, mực 

nước biển dâng toàn Việt Nam từ 57 cm đến 73 cm, cao nhất ở khu vực từ Cà Mau đến Kiên 

Giang khoảng từ 62 cm đến 82 cm, thấp nhất ở khu vực từ Móng Cái đến Hòn Dấu khoảng từ 

49 cm đến 64 cm; khoảng 8 % rừng và thảm thực vật tự nhiên bị ngập, trong đó 67,5 % ở 

ĐBSCL, 22,5 % ở các khu kinh tế Đông Nam Bộ, tiếp đến là 5,9 % ở Đông Bắc... Trong đó, 

nghiêm trọng nhất là khu vực rừng ngập mặn của Cà Mau, Tp. Hồ Chí Minh, Vũng Tàu và Nam 

Định. Với mực nước dâng cao, các HST tại các khu vực đang bị ảnh hưởng bởi thủy triều hiện 

tại sẽ chuyển dần vào vùng đất liền, đặc biệt là ở ĐBSH và ĐBSCL, các HST nước ngọt hiện 

nay sẽ dịch chuyển sâu hơn vào nội địa. Các diện tích nuôi tôm, cua, nghêu, sò cũng bị di 

chuyển đến khu vực mà trước đây là nước ngọt.  

 

Phân tích riêng cho vùng ven biển tỉnh Bến Tre, theo kịch bản BĐKH và nước biển dâng có thể 

xếp các HST ven biển vào dãy theo chiều giảm dần tính dễ bị tổn thương như sau: vùng nước 

cửa sông (tổn thương cao), rừng ngập mặn (tổn thương cao - trung bình), bãi triều bùn và bãi 

cát (tổn thương trung bình), và đụn cát (tổn thương trung bình - thấp). Trong khi đó, tính dễ bị 

tổn thương của sinh kế dựa vào các HST ở đây được xếp như sau: đánh bắt, khai thác gần bờ 

(tổn thương cao - trung bình); nuôi tôm quảng canh/thâm canh (tổn thương cao - trung bình); 



nuôi ươm nghêu, sò huyết (tổn thương trung bình); canh tác nông nghiệp (tổn thương trung 

bình) (Lê Anh Tuấn và nnk, 2012).  

 

Khi mực nước biển dâng cao, khoảng một nửa trong số 68 khu đất ngập nước của Việt Nam có 

tầm quan trọng quốc gia sẽ bị ảnh hưởng nặng nề; nước mặn sẽ xâm nhập sâu vào nội địa, 

giết chết nhiều loài động, thực vật nước ngọt, ảnh hưởng đến nguồn nước ngọt cho sinh hoạt 

và hệ thống trồng trọt của nhiều vùng, trong đó 36 khu bảo tồn gồm có 8 vườn quốc gia, 11 khu 

dự trữ thiên nhiên sẽ nằm trong các khu vực bị ngập ở các mức độ khác nhau. 

 

Lúa, mía đường, ngô (đại diện cho cây trồng hàng năm) và hạt điều, cà phê, cao su (đại diện 

cây trồng lâu năm) được xem xét như là đại diện cho nông nghiệp Việt Nam sẽ chịu tác động 

bởi BĐKH theo các phân tích dưới đây: 

 

Hệ thống sản xuất nông nghiệp cho lương thực quốc gia và xuất khẩu thay đổi theo vùng, tùy 

thuộc rất lớn vào lợi thế sinh thái, cơ cấu kinh tế và đặc điểm sinh kế của hộ dân cư trong vùng. 

Đối với lúa, ĐBSCL có vị trí rất quan trọng, chiếm đến 53 % diện tích gieo trồng cả nước (Hình 

4-14a) và có vai trò quan trọng đối với an ninh lương thực, xét về lợi thế sinh thái, cung cấp 

lương thực chính, tạo việc làm nông thôn và xuất khẩu nhưng cũng có mức độ phơi bày và tính 

dễ bị tổn thương do hiểm họa cực đoan, nước biển dâng cao nhất.  

 

An ninh lương thực quốc gia của Việt Nam trong hiện tại cũng như tương lai chủ yếu dựa vào 

sản xuất nông nghiệp, đặc biệt là lúa. Diện tích và sản lượng lương thực có hạt tăng đều đặn 

trong giai đoạn 1995-2011 (Hình 4-15). Trong giai đoạn này, sự tăng trưởng về diện tích (1,2 

%/năm) và sản lượng (4 %/năm) của cây lương thực có hạt (chủ yếu là lúa, ngô và đậu) giúp 

lượng lương thực có hạt bình quân đầu người gia tăng 3,7 %/năm (Vũ Hoàng Linh và Glewwe, 

2008), đủ tiêu dùng trong nước và còn dư để xuất khẩu (chủ yếu là gạo). Trong tổng diện tích 

gieo trồng và sản lượng lương thực đó, lúa chiếm khoảng 90 %, trong số đó ở ĐBSCL chiếm 

52 %. Tuy nhiên, trong thời gian tới, sản xuất nông nghiệp nói chung và sản xuất cây lương 

thực nói riêng sẽ có nhiều thử thách do nhu cầu an ninh lương thực gia tăng, hậu quả của 

BĐKH, sự suy thoái tài nguyên thiên nhiên.  

 

Chiến lược an ninh lương thực quốc gia của của Chính phủ Việt Nam (2009a) đã quan tâm đến 

tất cả các yếu tố trên và còn chú ý đến giảm tính tổn thương và nâng cao đời sống của nông 

dân - người sản xuất lương thực - đặc biệt là nông dân trồng lúa. Trong đó, lúa là cây lương 

thực chủ lực đảm bảo cho an ninh lương thực quốc gia (Bảng 4-5). Tuy nhiên, thiên tai và 

BĐKH gây ảnh hưởng xấu đến sản xuất nông nghiệp và an ninh lương thực.  

 

Như đã trình bày ở các phần trước, cực đoan khí hậu gây tổn hại đến HST có xu hướng gia 

tăng, sản lượng lượng thực, thực phẩm giảm gây thêm khó khăn cho tiếp cận lương thực. Vì 

thế, an ninh lương thực sẽ bị đe dọa mạnh hơn nếu không có giải pháp ứng phó hiệu quả với 

các hiện tượng cực đoan khí hậu. 

 

 



Hình 4-14. Tỉ lệ (%) diện tích hoặc sản lượng của các đối tượng sản xuất nông 

nghiệp chính theo vùng địa lý của Việt Nam 

 

a: Diện tích cây lương thực và thực phẩm BTB-DHMT: Bắc Trung bộ và Duyên hải miền Trung 
b: Đầu con gia súc và gia cầm TN: Tây Nguyên 
c: Sản lượng cá và tôm nuôi ĐNB: Đông Nam bộ 
ĐBSH: Đồng bằng sông Hồng ĐBSCL: Đồng bằng sông Cửu Long 
MNPB: Trung du và miền núi phía Bắc (Nguồn: Tổng cục Thống kê, 2013) 
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Hình 4-15. Diện tích gieo trồng và sản lượng lương thực có hạt ở Việt Nam 

(1995 - 2011) 

 

(Nguồn: Tổng cục Thống kê, 2013) 

 

Bảng 4-5. Mục tiêu của chiến lược an ninh lương thực Quốc gia đến năm 2020 và 

tầm nhìn 2030 của Chính phủ Việt Nam 

Chỉ tiêu Diện tích Sản lượng/số lượng 

Lúa 3,8 triệu ha 41 - 43 triệu tấn 

 Trong đó, lúa 2 vụ 3,2 triệu ha  

Ngô 1,3 triệu ha 7,5 triệu tấn 

Cây ăn trái 1,2 triệu ha 12 triệu tấn 

Rau 1,2 triệu ha 20 triệu tấn 

Chăn nuôi thịt  8 triệu tấn 

 Trong đó, sữa  1 triệu tấn 

Thủy sản nuôi trồng  4 triệu tấn 

Dinh dưỡng, tiếp cận lương thực và sinh kế   

Lượng calori tiêu thụ/người  2600 - 2700 Kcal/ngày 

Suy dinh dưỡng trẻ em < 5 tuổi  < 5 % 

Tiếp cận đủ lương thực từ năm 2012  100 % 

Thu nhập nông dân tăng so với 2009  2,5 lần 

 

Một trong những vấn đề quan tâm của sản xuất nông nghiệp và an ninh lương thực ở Việt Nam 

là cung cấp đủ lương thực và thực phẩm có đủ giá trị dinh dưỡng cho mọi người và đặc biệt 

cho hộ nghèo ở nông thôn, vùng núi và đồng bào dân tộc vùng Tây bắc, Tây nguyên, duyên hải 

miềnTrung và ĐBSCL, để họ có thể thoát nghèo bền vững (Beddington và nnk, 2012). Tuy 

nhiên, thiên tai là trở ngại lớn cho quá trình này. Giữa năm 1976 và 2005, lũ lụt và xâm nhập 
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mặn làm hỏng 40.000 ha đất trồng trọt và phá hủy trên 100.000 tấn lương thực (Mai Văn Công 

và nnk, 2009).  

 

Khô hạn đã làm cho khoảng 74.000 ha cà phê đã bị thiệt hại (UNEP, 2000), gây thiếu nước cho 

trên 120.000 ha đất canh tác, tập trung ở hầu hết các tỉnh Tây Nguyên, Ninh Thuận và Bình 

Thuận. Hạn hán dẫn tới xâm nhập mặn, riêng vùng ĐBSCL diện tích đất canh tác thường 

xuyên bị ảnh hưởng bởi xâm nhập mặn là 676.000 ha, chiếm khoảng 40 % trong tổng số 1,7 

triệu ha đất nông nghiệp. Vào mùa khô, diện tích đất ở ĐBSCL bị tác động của thuỷ triều gây 

xâm nhập mặn có thể chiếm đến gần 1 triệu ha (Nguyễn Thị Hoàng Anh và nnk, 2012; 

Wassmann và nnk, 2004; Đào Xuân Học và Hồ Thái Đại, 2005). Theo báo cáo (Bộ NN&PTNT, 

2011), trong hơn 650.000 ha lúa cao sản được gieo trồng vùng ven biển ĐBSCL có khoảng 

100.000 ha ở vùng rủi ro xâm nhập mặn cao trong mùa khô hằng năm. 

 

Hậu quả của BĐKH có thể tác động trực tiếp và gián tiếp đến sản xuất nông nghiệp, có thể làm 

giảm sản lượng nông nghiệp ở Việt Nam khoảng 2 -15 % (Zhai và Zhuang, 2009). Ở Việt Nam, 

các cực đoan khí hậu như lũ lụt, hạn, nhiễm mặn... có thể làm giảm khoảng 2,7 triệu tấn 

lúa/năm vào năm 2050 (Yu và nnk, 2010). Giảm sản lượng lúa do BĐKH thay đổi rất khác nhau 

theo vùng, ví dụ vào năm 2050, năng suất lúa có thể giảm khoảng 4,3 - 8,3 % ở ĐBSCL, 7,5 - 

19,1 % ở ĐBSH, và sự suy giảm có thể cao hơn ở Tây Nguyên do sản xuất phụ thuộc vào 

lượng mưa. Dự tính với mực nước biển dâng 30 cm vào năm 2050, diện tích lúa bị nhiễm mặn 

(>4 g/l) trong mùa khô có thể đến 294.000 ha với hệ thống và vận hành hệ thống thủy lợi như 

hiện nay (Bộ TN&MT, 2009; 2012), dẫn đến giảm năng suất và diện tích gieo trồng lúa và cây 

lương thực nước ngọt. Nông nghiệp ở vùng ĐBSCL và Bắc Trung Bộ, duyên hải miền Trung sẽ 

bị ảnh hưởng nặng nề của nước biển dâng (Nguyễn Hữu Ninh và nnk, 2007). Mức độ phơi bày 

với nước biển dâng sẽ cao nhất đối với sản xuất lúa, nuôi trồng thuỷ sản và trung bình - cao đối 

với cây công nghiệp và chăn nuôi ở Việt Nam. Mặt khác, sản xuất lúa chiếm khoảng 75 % diện 

tích gieo trồng và sử dụng khoảng 60 % lao động (Vũ Hoàng Linh và Glewwe, 2008), do đó cực 

đoan khí hậu sẽ gây tổn thương đáng kể đến sinh kế ở nông thôn. Trong bối cảnh BĐKH, sự 

mở rộng quy mô sản xuất và xuất khẩu lương thực có thể chịu rủi ro ngày càng cao do tác động 

của sự biến đổi bất thường của điều kiện thời tiết, khí hậu, đặc biệt là những hiện tượng cực 

Đoan khí hậu. 

 

Các tác động chủ yếu của BĐKH thông qua các tai biến liên quan như: bão, lũ lụt, lũ bùn đá, lũ 

quét, trượt đất đá, nhiễm mặn, hạn hán, cháy rừng, xói lở bờ biển, sạt lở bờ sông, bồi lắng của 

sông ven biển… ảnh hưởng mạnh đến các khu dân cư, cơ sở hạ tầng và du lịch ở khắp các 

vùng miền. 

Các khu vực dân cư nằm trong các vùng địa lý, khí hậu khác nhau của Việt Nam có mức độ 

phơi bày và tính dễ bị tổn thương khác nhau. Vùng đồng bằng Bắc Bộ trong 10 năm từ 2001-

2010 có 106 trận mưa lớn, gây ngập lụt nghiêm trọng. Trận mưa lớn kỷ lục trong hơn 100 năm 

gần đây tại miền Bắc diễn ra từ đêm ngày 30/10/2008 đến ngày 4/11/2008 đã làm Hà Nội bị 

ngập trên diện rộng, 31.517 hộ dân bị ngập, 4.439 hộ phải di dời. Trận mưa lớn này cũng nhấn 

chìm 12 xã với hơn 12 vạn dân của tỉnh Ninh Bình. Lũ quét sau bão Damrey phá hủy ít nhất 

1.194 ngôi nhà và gây ra hư hỏng 11.576 ngôi nhà khác ở vùng cao hơn. Năm 2010, khu vực 



miền Trung chịu bốn đợt lũ lớn lịch sử làm hư hại 6.000 ngôi nhà, gần 500.000 ngôi nhà và 

300.000 ha lúa, hoa màu bị ngập lụt, (Ban chỉ đạo Phòng chống Lụt bão Trung ương, 2012).  

 

Tại Tây Nguyên, hiện tượng hạn hán thường xuyên xảy ra. Năm 2012, tình trạng khô hạn xảy 

ra hầu hết khu vực và kéo dài liên tục trong các tháng cuối năm khác với quy luật nhiều năm 

trước, nặng nhất là ở Đắk Tô, Kon Tum, M’Đrắk, Buôn Hồ… (Ban chỉ đạo Phòng chống Lụt bão 

Trung ương, 2012).  

 

Vùng Nam Bộ là một trong ba vùng đồng bằng dễ tổn thương nhất do BĐKH bởi có địa hình 

thấp so với mực nước biển, nhiều nơi chỉ cao khoảng 20 - 30 cm (Lê Huy Bá và Thái Vũ Bình, 

2011). Lũ và triều cường năm 2000, 2001 và 2011 ở ĐBSCL làm hư hại tương ứng hơn 

900.000, 350.000 và 177.000 ngôi nhà (Ban chỉ đạo Phòng chống Lụt bão Trung ương, 2012). 

 

Tác động của BĐKH đặc biệt được quan tâm ở các đô thị - nơi tập trung đông dân cư và là 

trung tâm phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, vùng và cả nước. Trong hơn 10 năm gần đây, số 

lượng đô thị tăng nhanh từ 629 đô thị (1999) lên 762 đô thị (2012) với tốc độ đô thị hóa từ 20,7 

% (1999) lên 31,5 % (2011) (Trần Thị Lan Anh, 2012). Dự báo, tỷ lệ dân cư đô thị Việt Nam sẽ 

đạt khoảng 38 % tổng dân số vào năm 2015 với 870 đô thị và 45 % tổng dân số vào năm 2020 

với 940 đô thị (Chính phủ Việt Nam, 2009b), tương đương với số dân đô thị khoảng 44 triệu 

người vào năm 2020. Nếu không có giải pháp ứng phó hiệu quả cho vùng tập trung cao dân 

cư, công trình phúc lợi, cơ sở hạ tầng ở các đô thị thì mức độ tổn thương sẽ tăng lên nhiều. 

 

Cả 5 thành phố lớn trực thuộc trung ương là Hồ Chí Minh, Hà Nội, Hải Phòng, Đà Nẵng, Cần 

Thơ và toàn bộ hệ thống đô thị ven biển đều chịu tác động mạnh của BĐKH. Tại Tp. Hồ Chí 

Minh, hiện tượng ngập đã ảnh hưởng đến 47 % dân số thuộc diện nghèo (ADB, 2010). Gần 

một nửa số phường xã bị ngập thường xuyên với diện tích 110.000 ha và 12 % dân số thành 

phố. Hạn hán cũng diễn ra trong 3 - 4 tháng mỗi năm, đặc biệt nghiêm trọng vào những năm 

1993, 1998 và 2002. Đô thị hóa diễn ra mạnh mẽ ở khu vực ven đô nơi đất thấp trũng, làm cho 

ao, hồ, kênh rạch bị lấn lấp, giảm đáng kể diện tích có chức năng điều hòa nước trước đây, 72 

% diện tích thành phố có cao độ địa hình 2 m so với mực nước biển và đang mở rộng về phía 

nam là vùng đất ngập nước (ADB, 2010). Việc san lấp đất ngập nước (hồ, ao…) và giảm diện 

tích cây xanh đô thị cùng với mật độ xây dựng gia tăng làm nhiệt độ khu trung tâm thành phố 

cao hơn khoảng 8 - 10 °C so với nhiệt độ trung bình các khu vực xung quanh, ảnh hưởng đến 

sức khỏe con người và nhu cầu sử dụng năng lượng (Trần Thị Vân và nnk, 2011).  

 

Ví dụ như Tp. Đà Nẵng, nằm ở dải ven biển miền Trung, phải chịu nhiều loại thiên tai khắc 

nghiệt như bão, lũ lụt, ngập úng, hạn hán, nhiễm mặn, xói lở bờ sông, bờ biển với nhiều thiệt 

hại lớn về người và của. Trong giai đoạn từ năm 2005 đến năm 2011 đã có 14 cơn bão đổ bộ 

vào Đà Nẵng, làm sập 14.663 ngôi nhà, làm hư hại 118.384 ngôi nhà, ngập 28.423 ngôi nhà, 

hư hại 3.657 phòng học, phá hỏng 26.623 ha rừng. Hạn hán thường kéo dài trong các tháng 

mùa khô ảnh hưởng rõ rệt tới sản xuất nông nghiệp và cấp nước của thành phố. Xói lở bờ 

sông Yên, sông Cu Đê, sông Vĩnh Điện thuộc huyện Hòa Vang, quận Cẩm Lệ và xói lở bờ biển 

khu vực quận Ngũ Hành Sơn, Liên Chiểu có nơi sâu hơn 50 m vào đất liền làm đổ nhà cửa, 

mất đất ở, đất sản xuất và tổn thất tài sản, phương tiện sản xuất (Sở Tài nguyên và Môi trường 

thành phố Đà Nẵng, 2012).  

 

Theo kịch bản BĐKH (Bộ TN&MT, 2012), ở Việt Nam sẽ có khoảng 115 đô thị từ loại 5 đến loại 

đặc biệt chịu tác động mạnh của BĐKH, trong đó có 21 đô thị ven biển, 6 đô thị ven vịnh lớn, 12 



đô thị giáp sông lớn và 76 đô thị ven sông, kênh rạch nhỏ, đô thị ở vùng trũng (Trần Thị Lan 

Anh, 2012). Các đô thị ven biển và các khu dân cư vùng bờ biển là các vùng dễ bị tổn thương 

nhất với các cực đoan khí hậu. 

 

Nhiều người lao động di cư nghèo sống trong điều kiện nhà ở tồi tàn và các khu định cư thu 

nhập thấp, phải đối mặt với rào cản đáng kể trong tiếp cận và bảo đảm cuộc sống, quyền sử 

dụng đất, sở hữu nhà ở cũng như các dịch vụ điện, nước, vệ sinh (UNDP, 2012) và vì thế bị tổn 

thương cao do các cực đoan khí hậu 

 

Cơ sở hạ tầng bao gồm hệ thống giao thông, cấp điện, cấp thoát nước, thu gom xử lý chất rải 

rắn và hệ thống nhà ở, công trình đô thị. Các hệ thống này hiện tại không đáp ứng kịp nhu cầu 

phát triển của các đô thị Việt Nam. Cơ sở hạ tầng được thiết kế theo các điều kiện môi trường 

bình thường (không tính đến tác động của BĐKH và nước biển dâng) sẽ không đủ an toàn và 

khả năng đáp ứng yêu cầu sử dụng trong tương lai ở Việt Nam (Trần Thị Lan Anh, 2012). 

 

Hệ thống cấp nước của tất cả các đô thị đều đã được đầu tư ở các mức độ khác nhau theo loại 

đô thị. Tổng công suất cấp nước thiết kế đạt 6,2 triệu m³/ngày đêm, tỷ lệ thất thoát nước 

khoảng 30 %. Hệ thống cấp nước mới chỉ đáp ứng được 70 % nhu cầu đô thị và 20-25 % nhu 

cầu nông thôn (Trần Hiếu Nhuệ, 2011).  

 

Hệ thống thoát nước ở Việt Nam chủ yếu là hệ thống thoát chung cho nước thải sinh hoạt, sản 

xuất và nước mưa. Hệ thống thoát nước tại các đô thị bị xuống cấp nghiêm trọng, chỉ đáp ứng 

được 60 % nhu cầu thoát nước, 50 % tuyến cống đã bị hư hỏng, 30 % tuyến cống cũ bị xuống 

cấp, chỉ khoảng 20 % tuyến cống mới xây dựng là còn tốt (Trần Hiếu Nhuệ, 2011). Tính đến 

năm 2009 có 6 đô thị đã xây dựng nhà máy xử lý nước thải, bao gồm: Đà Nẵng, Hạ Long, Hà 

Nội, Tp. Hồ Chí Minh, Đà Lạt, Huế, tương đương công suất xử lý 380.000 m³/ngày, so với 

lượng nước thải hàng ngày là 4,3 triệu m³. Như vậy, hiện nay Việt Nam mới xử lý được khoảng 

8 % tổng lượng nước thải (Albrecht và nnk, 2011). 

 

Lũ quét xảy ra ở huyện Bát Xát (tỉnh Lào Cai) năm 2008 làm phá hủy công trình cấp nước tập 

trung (Mai Thanh Sơn và nnk, 2011). Hệ thống thoát nước ở Tp. Hồ Chí Minh và Hà Nội hầu 

như bị tê liệt khi mưa lớn (Trần Hiếu Nhuệ, 2011). Các tỉnh miền Trung mưa bão cũng ảnh 

hưởng đến hệ thống cấp thoát nước, nhất là cấp nước và vệ sinh môi trường sau lũ lụt. Tại Tp. 

Quy Nhơn, bão năm 2008 phá hỏng 5 tuyến ống cấp nước, sạt lở 2.900 m kênh mương (Viện 

Nước, Tưới tiêu và Môi trường, 2010). Tại Tp. Hội An, nhiễm mặn nước gây khó khăn cho cấp 

nước sinh hoạt, phải chuyển vị trí lấy nước cấp ở sông Vĩnh Diện cách xa nhà máy nước hơn 

10 km (Trần Mạnh Liểu và nnk, 2011). Ở Tp. Huế, năm 2002 xảy ra hạn hán nặng, nước mặn 

vượt quá vị trí nhà máy cấp nước Vạn Niên làm nhà máy phải đóng cửa từ tháng 5 và có nguy 

cơ ngừng hoạt động (SDU-MOC, 2010). Tp. Đà Nẵng sử dụng nguồn nước sông Cầu Đỏ 

nhưng nguồn nước mặt liên tục bị nhiễm mặn và đã phải vận hành trạm bơm phòng mặn An 

Trạch. Năm 2010, nguồn nước cấp bị nhiễm mặn 52 ngày với độ mặn cao nhất là 1.080 mg/l, 

song đến năm 2013 nguồn cấp bị nhiễm mặn tới 95 ngày với độ mặn là 6.961 mg/l. Bờ sông 

Cầu Đỏ bị xói lở nặng nguy cơ làm hỏng tuyến ống nước thô đến nhà máy nước Cầu Đỏ. Do 

đất vừa khô hạn vừa nhiễm mặn nên huyện Gò Công (Tiền Giang) đã phải xây dựng trạm bơm 

nước thô ở Bình Đức (Châu Thành) để lấy nước ngọt, làm tăng chi phí (Trần Hiếu Nhuệ, 2011). 

Các hiện tượng thời tiết cực đoan như gió lốc, sét, mưa lớn gây hư hỏng hệ thống truyền tải 



điện, chiếu sáng đô thị và trạm điện, gây mất điện và tăng chi phí sản xuất và sửa chữa thiết bị. 

Nhiệt độ tăng, khô hạn, nắng nóng dẫn đến tăng nhu cầu sử dụng điện, gây quá tải, hư hỏng 

thiết bị cấp điện, giảm hiệu suất phát điện của nhà máy nhiệt điện và gây thiếu nước cho các hệ 

thống làm mát của nhà máy điện. BĐKH làm thay đổi chế độ và lượng mưa, chu kỳ thuỷ văn và 

dòng chảy sông, làm thay đổi sản lượng phát điện của các nhà máy thủy điện. Hạn hán cũng 

làm cho nhiều hồ chứa thủy điện lưu trữ lượng nước thấp hơn so với thiết kế của chúng làm 

ảnh hưởng tiêu cực đến sản xuất điện. Nắng nóng làm tăng nhu cầu sử dụng nước, năng 

lượng tạo thêm sức ép tới cơ sở hạ tầng liên quan. Khô hạn đã làm cho sự cung cấp nước cho 

sinh hoạt và nông nghiệp trong nhiều tỉnh ở miền Trung đã bị hạn chế mức độ thấp nhất trong 

hai năm 1998-1999. 

 

Hệ thống thu gom và xử lý chất thải rắn hoạt động với hiệu quả chưa cao. Tại các đô thị chủ 

yếu sử dụng các bãi rác chôn lấp, trong 98 bãi chôn lấp toàn quốc có 16 bãi được coi là hợp vệ 

sinh tập trung ở các thành phố lớn, còn lại là chôn lấp chưa hợp vệ sinh. Việt Nam mới có hai 

nhà máy xử lý chất thải rắn thành năng lượng là Khánh Sơn (Đà Nẵng) và Sông Công (Thái 

Nguyên). Tại các thành phố lớn, tỷ lệ thu gom rác thải vào khoảng 60 - 70 %, ở các đô thị nhỏ 

tỷ lệ này là 20 - 40 %. Vẫn còn tình trạng chất thải độc hại từ các khu công nghiệp, bệnh viện... 

chưa được phân loại, xử lý hợp lý mà được chôn lấp ngay với chất thải rắn đô thị nên các bãi 

chôn lấp này trở thành nguồn gây ô nhiễm môi trường (Vũ Thị Vinh, 2012). Hệ thống thu gom 

và xử lý chất thải rắn ở nhiều đô thị bị tác động bởi BĐKH. Các điểm thu gom rác và cả bãi rác 

nằm ở vùng trũng bị ngập do mưa lũ. Mưa lớn làm trôi rác từ các điểm thu gom ra đường, chảy 

nước từ bãi rác ra các vùng dân cư xung quanh gây ô nhiễm. Ngập lụt ảnh hưởng đến các hoạt 

động thu gom rác hàng ngày. Điều này làm tăng ô nhiễm môi trường, bất lợi cho sức khỏe cộng 

đồng vì thế làm tăng tính dễ bị tổn thương.  

 

Số liệu thống kê đánh giá hiệu quả của cơ sở hạ tầng thể hiện qua chỉ số tỷ lệ các hộ gia đình 

được tiếp cận với các dịch vụ cơ bản. Số liệu thống kê năm 2010 cho thấy tỷ lệ hộ có nguồn 

nước hợp vệ sinh đạt 90,51 %, hộ dùng hố xí hợp vệ sinh đạt 75,66 % và hộ dùng điện sinh 

hoạt đạt 98,41 % (Tổng cục Thống kê, 2011). Song các chỉ số này rất chênh lệch theo cấp đô 

thị và theo vùng miền. 

 

Hệ thống giao thông nước ta gồm có đường bộ, đường sắt, đường thủy và đường hàng không. 

Tổng chiều dài các đường quốc lộ là 14.790,46 km với gần 85 % đã tráng nhựa. Các tuyến tỉnh 

lộ có tổng chiều dài khoảng 27.700 km, với hơn 50 % đã tráng nhựa. Có khoảng 8.500 km 

đường và phố ở các đô thị từ loại III trở lên, hầu hết là đường nhựa, có vỉa hè và cống thoát 

nước hai bên đường. Đường nội đô và trong các khu dân cư thường hẹp hơn đường chính rất 

nhiều, các ngõ ngách vào nhà dân chỉ rộng 1 - 2 m. Hệ thống đường sắt có tổng chiều dài 

khoảng 2.600 km với mật độ 0,8 km/100 km², gồm 6 tuyến đường sắt chính, trong đó tuyến 

đường chính nối Hà Nội - Tp. Hồ Chí Minh dài 1.726 km. Các tuyến đường thủy nội địa dọc 

theo các con sông chính như: sông Hồng, sông Đà ở miền Bắc, sông Tiền, sông Hậu ở miền 

Tây Nam Bộ và sông Đồng Nai, sông Sài Gòn ở miền Đông Nam Bộ. Tổng chiều dài của tất cả 

các loại sông, kênh, rạch trên lãnh thổ Việt Nam khoảng 42.000 km. Các cảng biển chính hiện 

nay gồm: cảng Hải Phòng, cảng Cái Lân ở miền Bắc, cảng Tiên Sa, cảng Quy Nhơn ở miền 

Trung và cảng Sài Gòn, cảng Cát Lái ở miền Nam. Đường hàng không gồm 27 sân bay trong 

đó có 8 sân bay quốc tế (Ngân hàng Thế giới, 2011).  

 

Hệ thống giao thông nước ta rất dễ bị tổn thương với tác động của BĐKH. Trong 5 năm, từ 

2001 đến 2005, thiên tai khí hậu làm ngành giao thông tổn thất 2.571 tỷ đồng. Hàng năm, lũ lụt 



và trượt đất đá gây hư hỏng cho hệ thống đường giao thông ước tính thiệt hại khoảng gần 100 

triệu USD (Doãn Minh Tâm, 2001). Theo kịch bản BĐKH của Việt Nam, nếu nước biển dâng 1 

m thì cả nước có khoảng trên 4 % hệ thống đường sắt, trên 9 % hệ thống quốc lộ và khoảng 12 

% hệ thống tỉnh lộ sẽ bị ảnh hưởng. Trong đó, đối với khu vực ĐBSCL, hệ thống giao thông bị 

ảnh hưởng nặng nhất với khoảng 28 % quốc lộ và 27 % tỉnh lộ. Hệ thống giao thông ven biển 

miền Trung có gần 4 % quốc lộ, gần 5 % tỉnh lộ và trên 4 % hệ thống đường sắt bị ảnh hưởng. 

Riêng khu vực ĐBSH, có khoảng 5 % đường quốc lộ, trên 6 % đường tỉnh lộ và gần 4 % đường 

sắt bị ảnh hưởng (Bộ TN&MT, 2012). 

 

Nhiều tuyến giao thông huyết mạch của Việt Nam thường xuyên chịu ảnh hưởng nặng của 

mưa lũ như quốc lộ 1A, 14, 19, đường Hồ Chí Minh và hàng loạt tuyến quốc lộ khu vực Tây 

Bắc, miền Trung, Tây Nguyên (Lee và Nguyen Tu Dan, 2005; Doãn Minh Tâm, 2001; Lê Quốc 

Hùng, 2013; Nguyễn Đức Lý và Nguyễn Thanh, 2010; Nguyễn Hoàng Sơn, 2011; Nguyễn 

Thám và Phan Văn Trung, 2011; Vũ Ngọc Trân, 2011; Viện Khoa học Địa chất và Khoáng sản, 

2005). Hệ thống đường bộ ở các khu vực miền núi Tây Bắc thường xuyên bị phá hủy bởi trượt 

lở khi mưa lớn (Đỗ Minh Đức, 2009; Doãn Minh Tâm 2001; Bùi Diệu Tiến và nnk, 2013; Chu 

Văn Ngợi và Nguyễn Thị Thu Hà, 2008; Doãn Minh Tâm, 2009). Các công trình giao thông 

đường bộ, đường sắt ở ĐBSH và ĐBSCL, duyên hải miền Trung thường bị ngập, hư hỏng bởi 

lũ và triều cường. Chỉ tính riêng trận lũ tháng 12 năm 1999 đối với các tỉnh Thừa Thiên Huế, 

Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa đã phá hủy và làm hư hỏng 1.073 

cầu cống, làm hư hại 36 km đường, gần 2 triệu m³ đất bị sạt lở… tổng thiệt hại lên tới 120 tỷ 

đồng. Trận lũ năm 2008 ở thành phố Yên Bái đã làm hư hỏng 16.932 m kênh mương, 2 trạm 

bơm, sạt lở 6.000 m³ đất, làm ngập úng 35 tuyến đường giao thông. Khối lượng bùn đất trên 

mặt đường và trong cống rãnh dọc đường phải hót vận chuyển đi là 40.000 m³, có đến 700 m² 

mặt đường nhựa bị vỡ và hư hỏng (SDU-MOC, 2010).  

 

Tại thành phố Hải Phòng, bão năm 2010 làm cầu Bính bị hư hại, gẫy đổ 80 cột điện; phá hủy 

200 m kè chắn sóng của dự án khu du lịch Hòn Dấu và kè bờ biển dọc theo đường phía đông 

khu du lịch Đồ Sơn, sạt lở 6 m kè cảng cá và nứt 50 m kè bờ biển tại đảo Cát Bà, sạt 20 m kè 

đường giao thông, hư hỏng tuyến đê biển Cát Hải (SDU-MOC, 2010).  

 

Từ năm 1999-2008, thiên tai ở thành phố Quy Nhơn phá hỏng 4.584 m đê sông, đê biển, 

49.710 m đường giao thông bị vỡ và sạt lở, 53 cầu cống bị phá hủy và hư hỏng (Viện Nước, 

Tưới tiêu và Môi trường, 2010).  

 

Lũ năm 2010 làm ngập nhiều khu vực và tuyến đường ở nội thành Tp. Nha Trang như Hùng 

Vương, Trần Quang Khải, Nguyễn Thiện Thuật... từ 0,5 - 1 m, giao thông tê liệt cục bộ (Sở 

Khoa học và Công nghệ tỉnh Khánh Hòa, 2013).  

 

Giai đoạn 2005-2011, tác động của bão đến Tp. Đà Nẵng làm sạt lở 96.500 m² đường giao 

thông và 2.500 m² đê và kè (Sở TN&MT thành phố Đà Nẵng, 2011). Trận lũ năm 2009 làm hầu 

hết các nhà trong khu phố cổ Tp. Hội An đều bị ngập 2 - 3 ngày, trong vòng 69 km² nội thành 

thì 53 % đường nhựa bị ngập lũ (47 km) và 20,7 km đường bê tông bị ngập (Trần Mạnh Liểu và 

nnk, 2011).  

 

Trong 10 năm qua, sạt lở đê biển diễn ra trầm trọng ở thành phố Mỹ Tho, nhất là các đoạn đê 

xung yếu khiến rừng phòng hộ bị xâm thực khoảng 8 - 10 m/năm. Hiện nay, vành đai rừng 

phòng hộ còn lại rất mỏng, có nơi không còn rừng che chắn. Dọc theo tuyến đê biển thuộc tỉnh 



Mỹ Tho, diện tích rừng phòng hộ đã bị xâm thực 2.000 ha (SDU-MOC, 2010). Tp. Cần Thơ có 

hầu hết các quận huyện đều bị ngập khi triều cường hoặc mưa trên 100 mm/ngày, ngập sâu 20 

- 50 cm thậm chí hơn 1 m trên các tuyến đường đô thị, kéo dài từ vài tiếng đến cả ngày, gây ùn 

tắc giao thông cục bộ. Sạt lở đường dẫn chân cầu Trà Niêu năm 2010 làm biến dạng, rạn nứt 

bê tông chân cầu, phá hỏng 30 m đường giao thông (SDU-MOC, 2010).  

 

Ngập lụt lớn ở Hà Nội vào năm 2008 làm nhiều trạm biến thế điện bị ảnh hưởng và sau đó đã 

được chuyển đến một vị trí cao hơn (WB CRC, 2010). Bão lớn năm 2006 làm các công trình 

điện lực và hệ thống thông tin liên lạc của Tp. Đà Nẵng bị phá hủy và hư hỏng, bốn tổng đài bị 

mất liên lạc, hệ thống ngoại vi hầu như hư hỏng toàn bộ, 75 trạm biến áp bị hư hại, 310 cột trụ 

điện bị gẫy, đổ, 35 km đường dây điện trung thế và hạ thế bị đứt (Sở TN&MT thành phố Đà 

Nẵng, 2011). Tại Tp. Quy Nhơn, bão làm đứt 8.630 m đường dây điện trong giai đoạn 1999 - 

2008, hạn hán dẫn đến thiếu nước phát điện tại nhà máy thủy điện sông Hinh (Viện Nước, Tưới 

tiêu và Môi trường, 2010).  

 

Hệ thống nhà ở và công trình công cộng (công sở, trường học, bệnh viện) trong các đô thị cũng 

chịu tác động mạnh của BĐKH theo vị trí địa lý vùng miền. Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 

2009 cho thấy cả nước có 99,94 % hộ có nhà ở và 0,06 % hộ không có nhà ở, trong đó lần lượt 

tương ứng ở khu vực đô thị là 99,93 % và 0,07 %; ở khu vực nông thôn là 99,96 % và 0,05 %. 

Theo chất lượng xây dựng, nhà ở đô thị có 40,9 % là nhà kiên cố, 53,1 % nhà bán kiên cố, 5,9 

% nhà thiếu kiên cố. Một nghịch lý là khu vực bị tác động nhiều nhất của các cực đoan khí hậu 

và nước biển dâng là ĐBSCL lại là vùng có tỷ lệ nhà kiên cố thấp nhất. Trong các đô thị có 17,4 

% hộ sống trong diện tích bình quân đầu người 6 - 10 m²/người và 4,8 % hộ sống trong diện 

tích dưới 5 m²/người. Tại Hà Nội, 30 % dân số sống trong các căn hộ dưới 4 m²/người và hơn 

300.000 người dân sống trong không gian dưới 2 m²/người (Ngân hàng Thế giới, 2011). Những 

khu vực có nhiều nhà thiếu kiên cố và diện tích nhỏ, các công trình công cộng, bệnh viện, 

trường học thiếu kiên cố sẽ làm giảm khả năng thích ứng với BĐKH, dễ bị phá hủy khi đối mặt 

với mưa bão, lốc tố và bão kết hợp với nước biển dâng. Những công trình chịu ảnh hưởng của 

nước mặn vùng ven biển có nguy cơ suy giảm nhanh về chất lượng. Khi các công trình công 

cộng và nhà ở bị phá hủy kéo theo thiệt hại nghiêm trọng về người, tài sản và tăng chi phí sửa 

chữa, xây dựng lại công trình. Nếu nước biển dâng 1 m thì gần 35 % dân số thuộc các tỉnh 

vùng ĐBSCL, trên 9 % dân số vùng ĐBSH và Quảng Ninh bị ảnh hưởng trực tiếp, riêng TP. Hồ 

Chí Minh khoảng 7 % và các tỉnh ven biển miền Trung gần 9 % dân số bị ảnh hưởng (Bộ 

TN&MT, 2012). 

Việt Nam hiện nằm trong nhóm năm điểm đến hàng đầu khu vực ASEAN và 100 điểm đến hấp 

dẫn của du lịch thế giới. Việt Nam có nguồn tài nguyên du lịch tự nhiên và du lịch nhân văn 

phong phú và hấp dẫn, có thể phát triển các loại hình du lịch như du lịch danh lam thắng cảnh, 

du lịch sinh thái, du lịch lịch sử, du lịch mạo hiểm, du lịch môi trường, du lịch cộng đồng, du lịch 

bền vững, du lịch xanh và thậm chí là du lịch thiên tai. Việt Nam có tám di tích và di sản được 

UNESCO công nhận là di sản thế giới. Cao nguyên đá Đồng Văn (Hà Giang) được công nhận 

là Công viên Địa chất Toàn cầu bởi cảnh quan đặc biệt. Việt Nam cũng có các khu dự trữ sinh 

quyển là những điểm du lịch sinh thái độc đáo như rừng ngập mặn Cần Giờ, Đồng Nai, Cát Bà, 

Châu thổ sông Hồng, ven biển và biển đảo Kiên Giang, miền tây Nghệ An, và mũi Cà Mau. 

Năm khu bảo tồn biển gồm vịnh Nha Trang, Cù Lao Chàm, Phú Quốc, Cồn Cỏ, Núi Chúa. Với 

bờ biển dài 3.260 km, Việt Nam có 125 bãi biển lớn, nhỏ với cảnh quan đẹp trong đó có 20 bãi 

biển tầm cỡ quốc tế là điều kiện lý tưởng để xây dựng các khu nghỉ mát, nghỉ dưỡng, du lịch 



cao cấp. Đặc biệt, bãi biển Đà Nẵng đã được tạp chí danh tiếng Forbes của Mỹ bình chọn là 

một trong 6 bãi biển đẹp nhất hành tinh và tháng 10/2011, bãi biển An Bàng của thành phố Hội 

An (tỉnh Quảng Nam) cũng bình chọn vào top 50 bãi biển đẹp nhất thế giới... (Trần Du Lịch, 

2011). Không những thế, với bề dày truyền thống văn hóa của 54 dân tộc và nền văn hóa lúa 

nước thể hiện qua văn hóa phi vật thể như văn hóa dân gian, lễ hội, ẩm thực tạo điều kiện 

thuận lợi cho phát triển du lịch nhân văn. Đến nay Việt Nam đã có 5 di sản văn hóa phi vật thể 

do UNESCO công nhận là: Nhã nhạc Cung đình Huế, Không gian văn hóa Cồng chiêng Tây 

Nguyên, Dân ca Quan họ, Ca trù, Đờn ca tài tử và Hội Gióng (GSO, 2011).  

 

Trong giai đoạn 2001-2010, số khách quốc tế đến Việt Nam đạt 34,6 triệu lượt người, tăng bình 

quân mỗi năm 9 %. Du lịch biển chiếm 70 % doanh thu ngành du lịch, hàng năm thu hút 60 % 

lượng khách quốc tế, 50 % lượng khách nội địa (GSO, 2011). Du lịch là ngành kinh tế dễ bị tổn 

thương với môi trường, hầu hết các điểm du lịch của Việt Nam đều bị tổn thương bởi tác động 

của các hiện tượng khí hậu cực đoan và nước biển dâng. Bên cạnh một số tác động tích cực 

như kéo dài thời gian mùa du lịch do giảm số ngày rét đậm, rét hại thì hầu hết các hiện tượng 

thời tiết, khí hậu cực đoan đều có ảnh hưởng xấu đến hoạt động du lịch - dịch vụ. Các điểm du 

lịch và cơ sở hạ tầng phục vụ du lịch có khả năng bị ngập, bị xói lở, suy thoái, bồi lấp thậm chí 

bị phá hủy do mưa bão, lốc tố và nước biển dâng. Nhiệt độ tăng có thể tăng nguy cơ cháy, gây 

hư hỏng, xuống cấp công trình, tăng các chi phí cho hệ thống làm mát, chi phí cho thực phẩm, 

nước sinh hoạt và chi phí bảo hiểm vì nguy cơ tai nạn tiềm ẩn của khách. Mưa kéo dài làm 

công trình dễ bị nấm mốc, làm giảm giá trị di tích. 

 

Mưa bão kết hợp triều cường và nước biển dâng xâm thực sâu vào đất liền có thể làm hư 

hỏng, giảm diện tích thậm chí biến mất các bãi tắm ven biển hoặc bào mòn, phá hủy kết cấu 

của công trình di tích ven biển cũng như hệ thống hạ tầng du lịch. Các bãi biển ở Đồ Sơn bị xói 

lở thu hẹp chiều rộng 0,36 - 0,45 m/năm và dự kiến mất 15 - 40 % bề ngang trong 50 năm tới 

(Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Hải Phòng, 2012). BĐKH cũng làm ảnh hưởng đến 

hoạt động lữ hành, đến các chương trình du lịch, tăng thời gian, tăng chi phí khi phải thay đổi 

lịch trình hoặc phải hủy chương trình do thiên tai bất thường. Đặc biệt, khi các phương tiện giao 

thông như tàu hỏa, máy bay không hoạt động được làm du khách bị kẹt tại các điểm xảy ra 

thiên tai gây nhiều bất lợi cho du khách. Hệ thống du lịch tàu biển cũng bị ảnh hưởng lớn khi 

thiên tai do không cập bến được theo đúng lịch trình, cảng biển hư hại không đáp ứng đủ điều 

kiện hoạt động.  

 

Ngành du lịch đóng góp rất lớn cho nền kinh tế quốc gia và thu hút lực lượng lao động lớn nên 

các điểm du lịch bị hủy hoại do thiên tai cũng làm giảm thu nhập, thậm chí người lao động mất 

việc làm. Các cực đoan khí hậu cũng có thể làm cư dân địa phương gặp khó khăn trong cư trú 

và sinh kế buộc phải di dân kéo theo sự biến dạng, pha trộn, thậm chí mai một các đặc trưng 

văn hóa phi vật thể tại các điểm du lịch. Khi điểm du lịch bị ngập, bị biến dạng, bị suy thoái đa 

dạng sinh học hoặc bị ô nhiễm môi trường sẽ làm giảm tính hấp dẫn, ảnh hưởng đến sức khỏe 

và an toàn của du khách, giảm sức thu hút được khách du lịch và gây nhận thức, tai tiếng bất 

lợi cho phát triển du lịch.  

 

Các vùng núi đá vôi với các kỳ quan hang động trong khu vực vịnh Hạ Long, Hương Sơn, 

Phong Nha - Kẻ Bàng đã có tai biến như đá rơi, đá đổ… Địa hình quần đảo Cát Bà - Hạ Long - 

Long Châu độc đáo, đẹp đẽ và đặc sắc nhờ các ngấn biển hàm ếch, các hang luồn tại chân 

vách đá vôi song sự dâng cao mực nước biển làm ngập chìm các dạng địa hình này, mất cả 

cảnh quan rừng ngập mặn độc đáo của vùng ven bờ nhiệt đới. Quần thể di tích cố đô Huế năm 



nào cũng bị mưa bão, ngập lụt. Những bức tường thành cổ rêu phong của kinh thành Huế bị 

lốc cuốn nghiêng, chân thành bị ngâm nước gây lún sụt. Các làng du lịch ven sông Hương bị 

ngập nước và bùn đất mùa mưa lũ (SDU-MOC, 2010). Khu phố cổ Hội An bị bão, lốc xoáy và 

hàng năm đều bị ngập lụt, làm xuống cấp dần và phá hủy các kiến trúc từ thế kỷ XVII, chi phí 

sửa chữa vô cùng lớn. Các khách sạn nằm trong vùng ngập lụt phải chuyển khách đi và nhiều 

chương trình du lịch bị hủy. 

 

Hệ thống du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng gắn liền với cảnh quan làng mạc, rừng ngập mặn 

và biển đảo ở các khu du lịch ven biển đều bị ảnh hưởng bởi thiên tai. Mưa bão năm 2008 làm 

sạt lở một số khu vực ở khu du lịch Ghềnh Ráng, Quy Nhơn (Viện Nước, Tưới tiêu và Môi 

trường, 2010). Các di tích kiến trúc thuộc nền văn hóa Chăm như Tháp Nhạn, Thành Hồ hay 

các di sản tự nhiên như hang Vàng, gộp đá Lợp… của Phú Yên cũng đang bị hư hại bởi BĐKH. 

Hệ thống đền - tháp Chăm tuy làm bằng gạch đá nhưng chịu tác động thường xuyên của quá 

trình phong hóa do khí hậu nóng ẩm, gió, mưa và hơi nước biển gây mủn bề mặt của các di 

sản. Không gian văn hóa cồng chiêng gắn với môi trường sinh thái nhân văn trong các huyện 

miền núi Phú Yên cũng dần mai một do mất rừng làm mất địa bàn cư trú của các tộc người 

(SDU-MOC, 2010). Khu du lịch Khai Long (Cà Mau) đã phải đóng cửa sau năm năm hoạt động 

bởi xói lở do nước biển dâng. 

 

Tác động của BĐKH đối với ngành du lịch Việt Nam càng trở nên nghiêm trọng hơn khi hầu hết 

hệ thống đô thị ven biển định hướng phát triển ngành du lịch - dịch vụ là ngành kinh tế mũi 

nhọn chủ yếu cũng đang bị phơi bày và tổn thương bởi cực đoan khí hậu 

 

Các cực đoan khí hậu như bão, lũ, sóng nhiệt, lạnh giá, hạn hán ảnh hưởng mạnh tới sức 

khỏe, phúc lợi và an ninh con người. Các hiện tượng này có thể dữ dội, cũng có thể rất âm 

thầm gây ảnh hưởng tới sức khỏe cộng đồng, dễ bị che khuất hay không được để ý đến và tình 

trạng khá bàng quan về khía cạnh sức khỏe, phúc lợi - dịch vụ y tế và an toàn cộng đồng là 

điều đáng được cảnh báo. Hiện tượng Trái đất nóng lên, nước biển dâng, thủng tầng ôzôn… 

đã, đang và sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe. Tác hại lên sức khỏe thể hiện đặc trưng bằng tỷ lệ 

hiện mắc hay tỷ suất mới mắc bệnh, số người chết và bị thương. Cũng có trường hợp các hậu 

quả đối với sức khỏe cũng có thể không đặc hiệu, có thể chỉ là yếu tố thúc đẩy, nhưng gồm hầu 

hết các nhóm bệnh: đường hô hấp, tim mạch, tiêu hóa, thần kinh, tâm thần, các bệnh truyền 

nhiễm do nước, không khí và côn trùng hoặc động vật, tai nạn thương tích.  

 

Tình trạng nóng lên làm thay đổi cấu trúc mùa nhiệt hàng năm. Ở miền Bắc, mùa đông sẽ ấm 

lên, dẫn tới thay đổi đặc tính trong nhịp sinh học của con người. BĐKH làm tăng khả năng xảy 

ra một số bệnh nhiệt đới như sốt rét, sốt xuất huyết; làm tăng tốc độ sinh trưởng và phát triển 

nhiều loại vi khuẩn và côn trùng, vật chủ mang bệnh, làm tăng số lượng người bị bệnh nhiễm 

khuẩn dễ lây lan...(Campbell-Lendrum và Woodruff, 2007). Thiên tai như bão, nước dâng, ngập 

lụt, hạn hán, mưa lớn và trượt đất đá… gia tăng về cường độ và tần số làm tăng số người bị 

thiệt mạng và ảnh hưởng gián tiếp đến sức khỏe thông qua ô nhiễm môi trường, suy dinh 

dưỡng, bệnh tật hoặc do những đổ vỡ của kế hoạch dân số, kinh tế - xã hội, cơ hội việc làm và 

thu nhập do cây trồng, vật nuôi bị phá hủy.  

 

Những hậu quả đối với sức khỏe và an toàn một phần do BĐKH ở Việt Nam ngay từ bây giờ đã 

có thể nhận thấy rất rõ là lũ lụt và ô nhiễm nước. Tai nạn thương tích trong lũ lụt, hậu quả tâm 



lý sau lụt, thảm họa thiên nhiên và sa sút kinh tế kéo theo các bệnh của đói nghèo như suy dinh 

dưỡng, bệnh lây nhiễm. Lũ lụt cũng phá hủy các công trình y tế, nhất là vùng núi làm giảm khả 

năng cung cấp dịch vụ y tế. Ô nhiễm nước không chỉ xảy ra do lũ lụt mà còn do hạn hán, dẫn 

đến các bệnh tiêu hóa. 

 

Nhiệt độ tăng và sóng nhiệt: Nắng nóng kết hợp với hạn hán càng làm gia tăng tính khốc liệt 

của hiện tượng này, và trong nhiều trường hợp đã gây nên những hệ quả nghiêm trọng đối với 

sức khoẻ cộng đồng như phát sinh các đợt dịch bệnh về đường tiêu hoá, hô hấp, nhất là đối 

với trẻ em và người cao tuổi, làm giảm năng suất lao động…  

 

Ven biển Nam Trung bộ là vùng vừa có nguy cơ thiếu nước do nắng nóng, vừa có nguy cơ chịu 

ảnh hưởng của lũ lụt nhiều hơn các vùng khác. Các bệnh tật liên quan tới thiếu nước và thừa 

nước đều liên quan đến nhiễm trùng đường tiêu hóa. Thay đổi chế độ mưa tác động mạnh đến 

các vùng dịch tễ sốt rét và sốt xuất huyết, không những thế có thể xảy ra ở vùng lân cận cũng 

như vùng trước đây không có dịch. 

 

Các đợt rét đậm, rét hại kéo dài liên tục trên 10 ngày, thậm chí 15 -20 ngày và hơn nữa gây tác 

hại nghiêm trọng tới sức khoẻ cộng đồng, đặc biệt là người già, trẻ em và những người có 

bệnh mãn tính về hô hấp, xương khớp. BĐKH có thể dẫn tới một số loài cây cỏ sẽ khó tồn tại, 

một số mới phát triển nhiều hơn có thể phát sinh những loại bào tử, nấm mốc hay phấn hoa 

mới có thể gây dị ứng. Vấn đề chim dư cư thay đổi cũng làm thay đổi dịch tễ một số bệnh có 

khả năng lây từ chim - gia cầm sang người. Biến đổi HST động thực vật cũng làm thay đổi hoặc 

xuất hiện các tác nhân sinh học gây bệnh “mới nổi” (như một số loài virut gây SARS). 

 

Ở Việt Nam, ngoài tổn thất về người do thiên tai, rất khó có thể tìm được các bằng chứng về 

tác động xấu của BĐKH đến sức khỏe cộng đồng do không thể tính được nguy cơ quy thuộc, 

mọi thông tin về hậu quả của sức khỏe cũng như suy luận từ các quy luật của thời tiết và khí 

hậu đến sức khỏe. Hậu quả đối với sức khỏe do BĐKH còn phụ thuộc vào sự thích nghi của cá 

thể, vào khả năng khống chế, hạn chế tác động của các cộng đồng, hoạt động y tế của các 

quốc gia (không ít hậu quả đến sức khỏe thực tế đang gia tăng nhưng do các hoạt động y tế 

được cải thiện, nhiều bằng chứng thống kê thông thường cho thấy hậu quả giảm đi). Có thể 

thấy, không phải khi nào BĐKH và tác hại đến sức khỏe cũng theo tỉ lệ thuận. Các cộng đồng 

nghèo, miền núi, các nhóm người cao tuổi, phụ nữ, trẻ em luôn dễ bị tổn thương hơn với 

BĐKH. Nếu kết hợp cả các yếu tố trên có thể nhận thấy một số nhóm người có nguy cơ đặc 

biệt cao. Tỷ lệ mắc tiêu chảy đang giảm dần từ 12.369/100.000 dân vào năm 2000, xuống còn 

9.588/100.000 dân vào năm 2010, tỷ suất mắc cao nhất trong năm vào mùa hè, tháng 5 đến 

tháng 7 (Nguyễn Thị Phương Liên và nnk, 2013).  

 

Tổng số trẻ phải nhập viện từ tháng 6 đến tháng 9 do ảnh hưởng của sóng nhiệt lên sức khỏe 

cộng đồng tại Tp. Vinh trong 3 năm (2010-2012) cao gấp 1,56 lần so với giai đoạn tháng 2 đến 

tháng 5 ở cùng địa phương. Lũ ở ĐBSCL làm tăng cao bệnh tiêu chảy, bệnh ngoài da do nước 

bị ô nhiễm, tăng bệnh cúm và các bệnh do muỗi truyền (Few và Pham Gia Tran, 2010). Bệnh 

tiêu chảy, các bệnh về da và mắt do tiếp xúc với nước lụt nhiễm bẩn tăng cao do tác động của 

lũ lụt (Few và Pham Gia Tran, 2010; McElwee và nnk, 2010). Theo Bộ Y tế Việt Nam, các bệnh 

gia tăng có liên quan đến sự thay đổi của khí hậu. Ví dụ như các bệnh về hô hấp, viêm gan B, 

chứng phong thấp, thương hàn, dịch tả, bệnh sốt rét và sốt xuất huyết (Hoàng Xuân Huy và Lê 

Văn Chinh, 2007; McElwee và nnk, 2010). Trong trận lụt năm 2000, các bệnh tiêu chảy, lỵ, 

thương hàn, sốt xuất huyết tăng đột biến. Hơn một nửa dân số là phụ nữ bị mắc các bệnh phụ 



khoa (UNDP, 2006). Để phòng ngừa các hậu quả về sức khỏe còn có hệ thống chăm sóc sức 

khỏe, an sinh xã hội và an toàn cộng đồng. Hệ thống này yếu sẽ làm cho hậu quả tác động của 

BĐKH mạnh hơn một cách tương đối so với những gì ngành y tế có thể đóng góp. Hiện nay, 

chính phủ Việt Nam đang ưu tiên hỗ trợ và đầu tư các hệ thống chăm sóc sức khỏe ở vùng 

ĐBSCL. Yếu tố kinh tế có vai trò nền tảng trong tổn thương sức khoẻ: người nghèo ít có khả 

năng để ngăn chặn và chữa bệnh (Few và Pham Gia Tran, 2010).  

 

Hạn hán gây thiếu nước sinh hoạt nghiêm trọng trong mùa khô đối với vùng Tây Nguyên và 

Nam Trung Bộ, ảnh hưởng đến cuộc sống và sinh hoạt của người dân (Trần Thục, 2008) (Hình 

4-16). Trong thời kì khô hạn kéo dài, người dân nông thôn ở các vùng ven biển ĐBSCL và Nam 

Trung Bộ phải mua nước uống với giá rất cao để sử dụng cho nhu cầu hàng ngày của họ. Do 

hầu như không thể tìm ra giải pháp cho các vấn đề hạn hán, nhiều người trẻ đã phải rời bỏ gia 

đình và đồng ruộng để đến các thành phố hay các vùng ngoại ô tìm kiếm việc làm trong các 

khu công nghiệp làm nảy sinh không ít các vấn đề xã hội khác. 

 

Hình 4-16. Mức độ thiếu nước sinh hoạt ở vùng Nam Trung Bộ (a) và Tây Nguyên (b) 

 

(a) 

 

(b) 

(Nguồn: Trần Thục, 2008) 

 

Xâm nhập mặn đe dọa đến đa dạng sinh học, ảnh hưởng trực tiếp đến đến sản xuất nông 

nghiệp, thủy sản và các HST ngọt vùng ven biển ĐBSCL, đồng thời ảnh hưởng gián tiếp đến 

sinh kế và kinh tế của địa phương do tình trạng thiếu nước ngọt khi nhu cầu nước ngày càng 

gia tăng dưới áp lực dân số cao, thâm canh nông nghiệp và thủy sản, cũng như yêu cầu phát 

triển công nghiệp hóa và đô thị hóa của ĐBSCL (Moder và nnk, 2012; Trần Anh Tú và Trần 

Đức Thành, 2008). Ngoài ra, xâm nhập mặn cũng ảnh hưởng đến nguồn nước sinh hoạt cho 



người dân các vùng ven biển, nơi mạng lưới cấp nước sạch chưa có. Cụ thể như xã Long Điền 

Tây của tỉnh Bạc Liêu, khoảng 35 - 80 % hộ dân thường xuyên phải sử dụng nước nhiễm mặn 

(Đặng Kiều Nhân và nnk, 2007). Tình trạng thiếu nước ngọt cho cấp nước sạch sẽ càng ngày 

càng trầm trọng hơn trong tương lai dưới tác động bởi BĐKH, nước biển dâng và ô nhiễm 

nguồn nước do công nghiệp hóa và đô thị hóa (Trần Quốc Đạt và nnk, 2011; Kirby và nnk, 

2010). Vì thế, gây tác động tổng hợp của nhiễm mặn ảnh hưởng xấu tới sức khoẻ, sinh hoạt 

của cộng đồng, nhất là cộng đồng ven biển, ĐBSCL. 
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