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Tóm tắt: Hàng năm, trung bình có khoảng 5 - 7 cơn bão và áp thấp nhiệt đới (ATNĐ) đổ
bộ và ảnh hưởng trực tiếp đến nước ta, gây thiệt hại nặng nề về con người, kinh tế, xã hội
và môi trường. Do đó, đánh giá rủi ro do bão, ATNĐ là một trong những nhiệm vụ cần thiết
phục vụ công tác phòng, chống, ứng phó với thiên tai. Bài báo ứng dụng phương pháp đánh
giá rủi ro trước thiên tai để thử nghiệm cảnh báo rủi ro do bão Sinlaku năm 2020 cho khu
vực Bắc Trung Bộ. Kết quả tính toán cho thấy mức độ hiểm họa và rủi ro do bão tương đối
phù hợp với thực tế diễn biến của cơn bão Sinlaku. Mặc dù các tỉnh thuộc khu vực Bắc
Trung Bộ đều có nguy cơ ảnh hưởng bởi bão tuy nhiên mức độ rủi ro do bão ở các huyện
không giống nhau, phụ thuộc vào các yếu tố hiểm họa, mức độ phơi bày, tính dễ bị tổn
thương. Nghiên cứu này phần nào khắc phục được tính bất cập trong phân cấp cấp độ rủi ro
do bão theo QĐ 44-TTg.
Từ khoá: Rủi ro thiên tai, bão, ATNĐ, Sai số dự báo, Bắc Trung Bộ.
1. Mở đầu
Nằm trong khu vực Tây Thái Bình Dương, khu vực nhiều bão nhất trên thế giới,
hàng năm, trung bình có khoảng 5 -7 cơn bão và áp thấp nhiệt đới (ATNĐ), gây những thiệt
hại nặng nề về con người, kinh tế, xã hội và môi trường. Đơn cử, cơn bão Doksuri năm
2017 đã làm 6 người chết, 37 người bị thương, hơn 800 nhà bị sập, 190.000 nhà bị hư hỏng
và 2.855 cột điện gãy đổ. Tổng thiệt hại ước tính trên 11.000 tỷ đồng [1]. Trong những năm
gần đây, do ảnh hưởng của biến đổi khí hậu, hoạt động của bão, ATNĐ trên khu vực Biển
Đông có những diễn biến bất thường, gây nên những hậu quả nghiêm trọng hơn [2]. Do đó,
đánh giá rủi ro do bão, ATNĐ gây ra là một trong những nhiệm vụ cần thiết phục vụ công
tác phòng, chống, ứng phó với thiên tai [3, 4].
Đánh giá rủi ro thiên tai nói chung và rủi ro do bão, ATNĐ nói riêng được thực hiện
theo hai hướng tiếp cận là đánh giá rủi ro trước thiên tai và đánh giá rủi ro dựa vào hậu quả
sau thiên tai. Cách tiếp cận đánh giá rủi ro dựa vào hậu quả sau thiên tai được thực hiện
thông qua thống kê hậu quả do thiên tai gây ra [5]. Yếu tố hiểm họa được biểu hiện bằng
xác suất xảy ra của thiên tai. Thiên tai có xác suất xảy ra càng cao, thiệt hại càng nhiều thì
rủi ro gây ra của thiên tai đối với khu vực càng lớn. [6] đã xác định mức độ rủi ro do bão tại
bang Queensland (Australia) thông qua đánh giá khả năng xảy ra và hậu quả của bão. Việc
đánh giá các hậu quả của bão bao gồm đánh giá các yếu tố bị phơi bày trong bão và hậu quả
do bão gây ra. Trong đó, các hậu quả vật lý được xác định bao gồm thiệt hại về đường điện,
thông tin truyền thông, nhà cửa, cơ sở vật chất và hạ tầng giao thông. Cách tiếp cận đánh
giá rủi ro dựa vào hậu quả sau thiên tai không đòi hỏi những tính toán phức tạp và có thể
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định giá được rủi ro phục vụ cho công tác khoanh vùng ảnh hưởng của thiên tai. Tuy nhiên,
việc đánh giá hậu quả cần có những quan trắc và ghi chép lịch sử nên cách tiếp cận này khó
có thể áp dụng trong công tác dự báo, cảnh báo rủi ro thiên tai.
Cách tiếp cận đánh giá rủi ro trước thiên tai cho phép xác định được nguy cơ rủi ro
trước khi thiên tai xảy ra, dựa vào các yếu tố hiểm họa (H), mức độ phơi bày (E), tính dễ bị
tổn thương (V) [7]. Trong đó, các yếu tố E và V được xác định dựa vào các đặc điểm vật lý,
xã hội ở khu vực cụ thể qua đó thể hiện mức độ thiệt hại của khu vực khi thiên tai xảy ra. H
được thể hiện bởi xác suất xảy ra và cường độ của thiên tai. Hướng tiếp cận đánh giá rủi ro
trước thiên tai khắc phục được những nhược điểm về quan trắc và ghi chép lịch sử so với
đánh giá rủi ro sau thiên tai. Mặc khác, hướng tiếp cận này thể hiện được bản chất thiên tai
thông qua xem xét các tiêu chí, chỉ thị của từng yếu tố cấu thành rủi ro.
Nhiều nghiên cứu theo hướng tiếp cận đánh giá rủi ro trước thiên tai đã được thực
hiện để đánh giá rủi ro thiên tai do bão. [8] đã nghiên cứu về rủi ro do bão ở các khu vực
ven biển tại Mỹ và đề xuất chỉ số rủi ro thiên tai do bão (HDRI) để phân cấp cấp độ rủi ro.
Chỉ số HDRI được xây dựng là các tiêu chí của các yếu tố H, E, V và khả năng thích ứng
(AC). Các tiêu chí thể hiện H bao gồm gió, nước dâng và mưa. Tiêu chí E bao gồm dân số,
nhà cửa và đường dây điện. Đối với S, nghiên cứu tập trung vào các tiêu chí về dân cư, nhà
cửa và kinh tế. AC của khu vực chủ yếu là các tiêu chí về kết nối, khu vực tránh trú, truyền
thông và các nguồn lực khác. Cách tiếp cận tương tự cũng đã được thực hiện tại các khu
vực ven biển Trung Quốc [9, 10] và ở Bangladesh [11]. Trong nghiên cứu [10], 14 chỉ thị
được lựa chọn để đánh giá rủi ro thiên tai do bão. Trong đó, các chỉ thị thể hiện H bao gồm
nước dâng do bão, chiều cao sóng, cường độ mưa, vùng thủy triều, tốc độ gió, mức độ thay
đổi mực nước biển và tần suất bão. Các chỉ thị thể hiện E và V bao gồm cao trình bờ biển,
độ dốc bờ biển, địa hình bờ biển, sử dụng đất, mật độ dân số, GDP đầu người và tiêu chuẩn
tường chắn sóng. Trọng số của các chỉ thị đóng góp vào các yếu tố rủi ro được xác định và
áp dụng trong quá trình tính toán. [11] đã lựa chọn được 41 chỉ thị thể hiện V và phân thành
các tiêu chí về nhà ở, tỷ lệ người lao động theo giới, người khuyết tật, nước sạch và vệ sinh
môi trường, ... AC của khu vực được phân tích dựa trên các khu tránh bão, độ vững chắc
của nhà cửa và truyền thông. Các chỉ thị thể hiện E được lựa chọn trong nghiên cứu bao
gồm cao trình mặt đất, thảm phủ, khoảng cách đến biển và khoảng cách đến sông, mật độ
dân số. H được xác định thông qua tốc độ gió trong bão, nước dâng do bão, lượng mưa và
tần suất bão theo hàm phân bố xác suất của đường đi các cơn bão trong lịch sử.
Hướng tiếp cận đánh giá rủi ro trước thiên tai còn được ứng dụng rộng rãi việc xây
dựng hệ thống cảnh báo rủi ro thiên tai. Thông tin về H, E, V được sử dụng để đánh giá rủi
ro ở các cấp độ khác nhau, từ đó đưa ra bản tin cảnh báo và các hướng dẫn ứng phó kịp
thời. [12] đã phát triển hệ thống cảnh báo bão thời gian thực cho công viên đại dương Great
Barrier Reef ở Úc, trong đó hiểm họa bao gồm khả năng ảnh hưởng (đường đi của bão và
đường kính mắt bão) và mức độ tác động (cường độ bão và phạm vi ảnh hưởng của bão).
Tương tự, hệ thống cảnh báo rủi ro cũng được xây dựng để cảnh báo lũ quét Florida (Mỹ)
[13], cảnh báo lũ tại thành phố Manila (Phillipines) [14] hay cảnh báo động đất ở Nhật Bản
[15].
Nhằm hướng đến xây dựng hệ thống cảnh báo rủi ro do bão thời gian thực cho khu
vực Bắc Trung Bộ phục vụ phòng chống thiên tai, bài báo nghiên cứu thử nghiệm cảnh báo
cơn bão Sinlaku xảy ra năm 2020. Đối với việc tính toán yếu tố H phục vụ cảnh báo rủi ro
thời gian thực, dữ liệu dự báo gió và mưa sẽ được thiết lập từ nguồn dự báo nghiệp vụ của
Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia (NCHMF) kết hợp với các nguồn thông tin
dự báo từ các mô hình dự báo thời tiết số trị (NWP). Nghiên cứu được giới hạn theo phạm
vi Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Bắc Trung Bộ [16], bao gồm ba tỉnh: Thanh Hóa, Nghệ
An, Hà Tĩnh.
2. Phương pháp nghiên cứu và số liệu
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2.1. Phương pháp cảnh báo rủi ro do bão/ANTĐ
Cảnh báo rủi ro do bão/ATNĐ tại khu vực Bắc Trung Bộ được thực hiện thông qua
phương pháp đánh giá rủi ro trước thiên tai theo [7]. Theo đó, rủi ro do bão/ATNĐ được
cấu thành bởi các yếu tố H, E, V. Yếu tố V được cấu thành bởi 2 yếu tố thành phần độ nhạy
cảm (S) thể hiện những đặc trưng của yếu tố E làm cho rủi ro tăng thêm và AC thể hiện
năng lực về kỹ thuật, thông tin, kinh tế, giáo dục của khu vực nhằm nâng cao khả năng
thích ứng với thiên tai. Cách tính toán từng yếu tố được trình bày cụ thể như sau:
2.1.1. Tính toán xác định hiểm họa H
H được cấu thành bởi hai tiêu chí cường độ và khả năng xảy ra. Trong đó, nghiên
cứu này giả thuyết khả năng xảy ra tương đương với độ tin cậy của dự báo bão. Cường độ
được biểu thị bởi hai chỉ thị: tốc độ gió (Vmax) và lượng mưa tích lũy 24 giờ (R24) ứng với
hạn dự báo và được tính cho đơn vị cấp huyện. Đối với các hạn dự báo < 24 giờ, R24 được
sử dụng là lượng mưa tích lũy trong 24 giờ đầu dự báo với giả thuyết R24 ở các hạn dự báo
này xấp xỉ với lượng mưa tích lũy 24 giờ đầu dự báo. Để tính toán và dự báo/cảnh báo H
theo thời gian thực cần thiết phải dự báo được Vmax, R24 và độ tin cậy dự báo theo các
hạn dự báo đối với mỗi đơn vị hành chính cấp huyện.
Hiện nay, phương pháp chủ đạo được sử dụng trong công tác dự báo bão ở nước là
ứng dụng tham khảo các sản phẩm dự báo từ các NWP ở quy mô toàn cầu và khu vực.
Nhiều công trình nghiên cứu ứng dụng mô hình NWP toàn cầu hoặc khu vực trong dự báo
quỹ đạo và cường độ bão ở Việt Nam đã được thực hiện [17, 18, 19, 20, 21, 22]. Đặc biệt,
để tăng mức độ tin cậy, các hệ thống dự báo tổ hợp đã được áp dụng trong dự báo bão và
trong việc xác định các vùng ảnh hưởng của dự báo bão ở các hạn từ 1-5 ngày [23]. Để xác
định độ tin cậy của các dự báo bão, trước tiên ta phân tích kĩ về các cách thức xác định đại
lượng này. Với một tập số liệu dự báo nghiệp vụ về cường độ bão đủ dài sẽ xác định được
sai số dự báo và độ tin cậy (CI - confident interval) ở các mức độ nhất định (90%, 95% hay
99%), ví dụ xác định CI theo phân vị cao (90%, 95%) hoặc theo các khoảng sai số xấp xỉ 13 lần độ lệch chuẩn [24] hoặc theo các công thức thực nghiệm thống kê với các mẫu thống
kê nhỏ tính từ số mẫu và độ tán của mẫu [25] hoặc sử dụng phương pháp gieo/nhặt mẫu
ngẫu nhiên với số lần thử lớn đảm bảo được mức độ tới hạn thống kê ứng với từng tập mẫu
cụ thể [26]. Tuy nhiên, dự báo cường độ bão phụ thuộc khá nhiều vào dự báo quỹ đạo bão
[27] nên để xác định độ tin cậy cường độ bão trong dự báo nghiệp vụ, có thể xem xét dự
báo cường độ như là một dự báo có điều kiện đối với dự báo quỹ đạo bão, nói cách khác
nếu xem một phương án dự báo cường độ bão là tốt nhất thì độ tin cậy của dự báo cường độ
bão phụ thuộc vào vùng tin cậy của dự báo quỹ đạo bão.
Nghiên cứu này sử dụng dữ liệu dự báo bão của NCHMF từ năm 2012 - 2018 để
tính sai số dự báo quỹ đạo bão (DPE - Direct Possition Error) và mức độ biến động của
DPE. Đây là căn cứ trong việc xác định độ tin cậy dự báo tại từng hạn dự báo. Sai số DPE
của các mô hình đang sử dụng trong nghiệp vụ dự báo cũng được đánh giá nhằm đưa ra
những căn cứ để sử dụng làm dữ liệu bổ khuyết song song với dự báo từ NCHMF cho các
vị trí mà NCHMF không cảnh báo tới. Chi tiết về tính toán DPE được đưa ra trong [28] và
trong [23]. Các kết quả tính toán được đưa ra bao gồm sai số trung bình tuyệt đối của DPE
và các phân vị từ 10% đến 90% được đưa ra trong bảng 1. Sai số trung bình DPE của
NCHMF khoảng 115km đối với hạn 24 giờ, 180km ở hạn 48 giờ và 280km ở hạn 72 giờ.
Bảng 1. Giá trị phân vị của sai số trung bình tuyệt đối DPE giai đoạn 2012-2018 đối với dự báo của NCHMF

Hạn dự báo
(giờ)
24
48
72

90%
84
156
252

Giá trị phân vị của sai số trung bình tuyệt đối DPE
80%
60%
50%
40%
25%
96
108
120
132
144
168
184
192
204
216
264
276
288
300
312

10%
156
228
324
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Việc xây dựng, phát bản tin cảnh báo bão, áp thấp nhiệt đới tại NCHMF tuân theo
Thông tư số 41/2016/TT-BTNMT [29], trong đó quy định các bản tin phản ánh được thông
tin về phạm vi gió mạnh cấp 6, cấp 10. Theo đó, từ dữ liệu dự báo bão của NCHMF giai
đoạn 2012-2018, thông tin bán kính các cấp bão ứng với từng cường độ bão khác nhau
được xác định và được trình bày trong bảng 2.
Bảng 2. Thông tin từng bán kính các cấp bão ứng với từng cường độ bão khác nhau của NCHMF
Cấp của
Bão
8
9
10
11
12
13-15

Cấp 6
120
130
150
200
250
300

Cấp 7
70
100
120
150
170
250

Bán kính gió mạnh
Cấp 8
Cấp 9
50
90
50
100
70
130
100
150
110
170
150

Cấp 10

Cấp 11

Cấp 12

50
70
100
110

50
70
90

50
70

Trong trường hợp các vị trí cần xác định gió không nằm trong bất kì phạm vi bán
kính ảnh hưởng nào của NCHMF, giá trị gió sẽ được gán cho dự báo từ sản phẩm NWP tại
phiên gần nhất và có quỹ đạo sát nhất với quỹ đạo NCHMF.
Độ tin cậy của giá trị gió xác định tại từng vị trí cần tính toàn cấp độ rủi ro được xác
định dựa trên vị trị của điểm cần tính với vị trí tâm dự báo tại từng hạn dự báo. Ví dụ vị trí
tại thành phố Thanh Hóa cách tâm bão dự báo hạn 24 giờ là 125km tương đương với nằm
trong khoảng phân vị 40-50% theo bảng 1, do đó sẽ được gán ở cận trên là 50%. Nằm ngoài
bán kính ảnh hưởng sẽ được gán độ tin cậy là 10%.
Đối với lượng mưa tích lũy 24 giờ dự báo, nghiên cứu sử dụng sản phẩm dự báo
mưa được đánh giá là chi tiết và phù hợp nhất trong dự báo bão hiện nay theo thứ tự có sẵn
trong các phiên dự báo gồm dự báo từ Châu Âu (IFS) và nguồn dự báo phân giải cao từ mô
hình WRF-ARW chạy tại NCHMF.
Như vậy, các bước cơ bản tính toán xác định hiểm họa H phục vụ bài toán cảnh báo
rủi ro do bão/ATNĐ bao gồm:
Bước 1: Xác định dự báo gió từ bản tin NCHMF dựa trên khoảng cách của vị trí
cần cảnh báo đến tâm dự báo bão tại các hạn dự báo cụ thể, cấp gió xác định theo bảng 2 và
độ tin cậy xác định theo bảng 1.
Bước 2: Bổ sung thông tin dự báo gió từ NWP (dựa trên toàn bộ các sản phẩm dự
báo sẵn có từ tổ hợp khu vực, tổ hợp toàn cầu và dự báo tất định để tìm sản phẩm có quỹ
đạo sát nhất với NCHMF) khi khoảng cách giữa vị trí cần cảnh báo đến tâm dự báo bão tại
các hạn dự báo cụ thể lớn hơn khoảng cánh của các bán kính cấp bão có thể xảy ra theo
NCHMF.
Bước 3: Xác định yếu tố dự báo mưa tại các vị trí cần cảnh báo từ NWP có độ tin
cậy cao nhất làm kịch bản chính trong dự báo mưa của NCHMF.
2.1.2. Tính toán xác định mức độ phơi bày E
Tính toán, xác định yếu tố E cho một khu vực cụ thể (cấp huyện) trước thiên tai bão
được nhóm thành các tiêu chí, bao gồm dữ liệu về con người (E1), nông nghiệp (E2),
thương mại (E3), cơ sở hạ tầng (E4). Các chỉ thị của các tiêu chí được trên được thu thập
được từ niên giám thống kê hoặc từ điều tra khảo sát thực địa. Cách tính toán các chỉ thị,
tiêu chí của yếu tố E được tham khảo từ [30].
2.1.3. Tính toán xác định tính dễ bị tổn thương V
Tính toán, xác định tính dễ bị tổn thương của một huyện cụ thể đối với bão, ATNĐ
thông qua hai yếu tố thành phần S và AC. S bao gồm các tiêu chí liên quan đến kinh tế - xã
hội (S1) và môi trường (S2). AC được thể hiện thông qua các tiêu chí về dân trí (AC1),
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kinh tế (AC2), xã hội (AC3), Y tế (AC4), thông tin và truyền thông (AC5) và công trình
phòng chống thiên tai (AC6). Tương tự như E, các chỉ thị của các tiêu chí cấu thành nên S
và AC được trên được thu thập được từ niên giám thống kê hoặc từ điều tra khảo sát thực
địa. Việc tính toán các chỉ thị, tiêu chí cho hai thành phần này được thực hiện tương tự như
đối với E.
2.1.4. Tính toán xác định rủi ro R
Sau khi đã tính toán, xác định được các yếu tố H, E, V của một huyện cụ thể, rủi ro
do bão/ATNĐ của một huyện cụ thể được tính theo công thức sau:
2.1.5. Phân cấp cấp độ rủi ro do bão/ATNĐ
Sau khi tính toán, rủi ro do bão/ATNĐ trong nghiên cứu này được phân thành 5
cấp: Rất thấp, Thấp, Trung bình, Cao và Rất cao tương ứng theo các cấp độ được quy định
trong QĐ 44-TTg [31]. Để thuận tiện trong việc phân cấp cấp độ rủi ro, các yếu tố H, E, V
cũng được phân thành 5 cấp tương ứng.
Thông thường, trong các nghiên cứu trong nước và thế giới, việc phân cấp thường
được phân theo các khoảng giá trị bằng nhau hoặc phương pháp phân tích phân vị trong
thống kê hoặc phương pháp ma trận dựa trên bản chất vật lý của thiên tai. Trong nghiên cứu
này, phân hiểm họa và rủi ro do bão/ATNĐ được thực hiện theo phương pháp ma trận dựa
trên bản chất vật lý của thiên tai bão/ATNĐ. Các yếu tố E và V được phân cấp theo phương
pháp phân tích phân vị do đây là nhóm những yếu tố thể hiện cấp độ tương đối của một
vùng này so với một vùng khác mà không cần quan tâm đến giá trị tuyệt đối.
Phân cấp cấp độ đối với hiểm họa:
Để phân cấp cấp độ hiểm họa do bão/ATNĐ trước hết cần phân cấp cấp độ cường
độ Z(Ix) và cấp độ tin cậy dự báo Z(Px). Để xác định cấp độ Z(Ix), tốc độ gió được phân
thành năm cấp, trong đó, cấp 3, 4, 5 tuân theo QĐ 44-TTg, các cấp 1 và 2 lần lượt tương
ứng với cấp gió 4 và 5 trong thang cấp gió Bô - pho. Lượng mưa tích lũy 24 giờ được phân
cấp thành ba cấp dựa theo QĐ 44-TTg. Cấp độ của Z(Ix) được gán bằng cấp độ lớn nhất
giữa cấp độ gió và mưa.
Cấp độ hiểm họa (ZH) được xác định thông qua ma trận tổ hợp cấp độ Z(Ix) và cấp
độ Z(Px) như theo hình 1.

Hình 1. Tổ hợp cấp độ hiểm họa (H) từ cường độ và khả năng xảy ra

Phân cấp cấp độ đối với phơi bày và tính dễ bị tổn thương:
Các yếu tố E và V được phân cấp phương pháp phân vị cụ thể như bảng 3.
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Bảng 3. Phân cấp cấp độ rủi ro thiên tai

Mức độ
Rất cao
Cao
Trung bình
Thấp
Rất thấp

Phân vị tương ứng
> 80th
60th – 80th
40th – 60th
20th – 40th
< 20th

Phân cấp cấp độ rủi ro do bão/ATNĐ:
Các yếu tố H, E, V đối với bão/ATNĐ được phân cấp theo các cấp độ từ 1 đến 5 và
lập thành 3 ma trận kích thước 5x1 tương ứng với 3 yếu tố, giá trị thể hiện mức độ rủi ro do
bão/ATNĐ được xác định trên cơ sở tổ hợp các ma trận này. Phương pháp tổ hợp được đề
xuất là nhân các ma trận với nhau. Có thể thấy rằng E và V là các yếu tố tĩnh trong khi H
được xem như yếu tố động (thay đổi theo bản tin dự báo bão/ATNĐ) trong công tác cảnh
báo rủi ro. Do đó, nghiên cứu đề xuất ma trận tổ hợp các thành phần như Hình 2. Theo đó,
trục hoành (E*V) thể hiện giá trị thu được sau khi nhân hai mà trận E và V với nhau, có
khoảng giá trị từ 1 đến 25; trục tung thể hiện cấp độ của hiểm họa H, giá trị trong khoảng từ
1 đến 5.

Hình 2. Tổ hợp phân cấp cấp độ rủi ro do bão/ATNĐ từ các yếu tố H-E-V

2.2. Số liệu
Các nguồn số liệu (sơ cấp và thứ cấp) được sử dụng trong cảnh báo rủi ro thiên tai
do bão cho khu vực Bắc Trung Bộ bao gồm:
- Số liệu về kinh tế, xã hội của 3 tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh chi tiết đến cấp
huyện được thu thập từ các niên giám thống kê cấp tỉnh, huyện [32, 33, 34].
- Số liệu về truyền thông, công trình phòng chống thiên tai, số khu du lịch ven biển
được thu thập thông qua khảo sát thực địa tại các địa phương.
- Số liệu tốc độ gió, lượng mưa tích lũy 24 giờ, khả năng xảy ra bão được cung cấp
bởi mô hình số trị dự báo bão và bản tin dự báo bão của NCHMF.
3. Kết quả và thảo luận
3.1. Sơ lược về cơn bão Sinlaku năm 2020
Cơn bão Sinlaku được hình thành từ một vùng thấp trên khu vực biển miền Trung
Phillipin. Sau khi di chuyển vào vùng Biển Đông, vùng áp thấp mạnh lên thành ATNĐ, sau
đó mạnh lên thành bão Sinlaku (cơn bão số 2) và di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc. Vào
hồi 7 giờ ngày 2/8 vị trí tâm bão ở khoảng 19,4 độ vĩ Bắc, 106,4 độ kinh Đông, ngay trên
vùng biển các tỉnh từ Thái Bình đến Nghệ An. Sức gió mạnh nhất vùng tâm bão mạnh cấp 8
(60 - 75 km/h), giật cấp 10. Vào lúc 13 giờ ngày 2/8, tâm bão ở 19,6 độ vĩ Bắc, 105,7 độ
kinh Đông, trên khu vực đất liền ven biển các tỉnh Ninh Bình - Thanh Hóa, sau đó, suy yếu
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nhanh thành ATNĐ và tan. Do ảnh hưởng của bão Sinlaku, khu vực ven biển Bắc Bộ và
Bắc Trung Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi lượng mưa đo được trên 100mm.
3.2. Cảnh báo mức độ hiểm họa do bão Sinlaku
Kết quả phân cấp cấp độ hiểm họa do bão Sinlaku theo các ốp dự báo từ 06 đến 24
giờ với thời gian bắt đầu dự báo 12Z ngày 1/8/2020 được thể hiện trong hình 3. Theo đó,
hiểm họa của cơn bão Sinlaku ở ba tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh lớn nhất tại hạn dự
báo 12 giờ tức là tại thời điểm 00Z ngày 2/8 hay 07 giờ sáng ngày 2/8 giờ Việt Nam, tương
ứng với thời điểm bão tiến sát vào bờ biển các tỉnh Nghệ An - Thanh Hóa. Nguy cơ hiểm
họa lớn nhất ở khu vực Bắc Trung Bộ ở mức trung bình (cấp độ 3) ở một số huyện thuộc
các tỉnh Nghệ An và Thanh Hóa. Nguy cơ về hiểm họa giảm dần ở hạn dự báo 18 và 24
giờ, với mức phân cấp hiểm họa ở mức thấp. Điều này tương đối phù hợp với diễn biến của
bão suy yếu nhanh khi vào bờ.

Hình 3. Bản đồ cảnh báo mức độ hiểm họa do bão Sinlaku với thời điểm dự báo 12Z ngày 1/8/2020 tại các
hạn dự báo: a) 6 giờ; b) 12 giờ; c) 18 giờ và d) 24 giờ

3.3. Đánh giá mức độ phơi bày trước bão
Mức độ phơi bày trước bão thể hiện thông qua sự hiện diện của con người, nông
nghiệp và thương mại dịch vụ, cơ sở hạ tầng trong vùng nghiên cứu. Các chỉ thị của từng
tiêu chí được lựa chọn thông qua quá trình sàng lọc từ việc tổng quan các nghiên cứu trong,
ngoài nước và tham vấn chuyên gia bằng phương pháp Delphi (2 vòng). Bộ tiêu chí/chỉ thị
mức độ phơi bày cuối cùng được tổng hợp như trong bảng 4.
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Bảng 4. Bộ tiêu chí/chỉ thị mức độ phơi bày đối với bão

Tiêu chí
Con người (E1)
Nông nghiệp (E2)

Thương mại - Dịch vụ (E4)
Cơ sở hạ tầng (E4)

Chỉ thị
Dân số
Diện tích đất nông nghiệp
Số lượng gia súc, gia cầm
Số lượng tàu, thuyền có động cơ khai thác thủy sản biển
Diện tích đất nuôi trồng thủy sản
Số doanh nghiệp, cơ sở kinh tế đang hoạt động trên địa bàn
Số khu du lịch ven biển
Số km đường giao thông gồm quốc lộ, tỉnh, lộ, huyện lộ
Số lượng công trình trọng điểm (trụ sở, trường học,trạm y tế)
Diện tích đất ở

Bản đồ phân cấp cấp độ phơi bày do bão cho khu vực Bắc Trung Bộ được thể hiện
tại hình 4. Theo đó, mức độ phơi bày trước bão tại các huyện, thị xã, thành phố ven biển
thường ở mức rất cao và cao, trong khi tại các huyện miền núi thường ở mức thấp và rất
thấp. Điều này khá phù hợp với bản chất thực tế của các đặc tính kinh tế - xã hội, con người
trước thiên tai bão.

Hình 4. Bản đồ mức độ phơi bày trước bão cho khu vực Bắc Trung Bộ

3.4. Đánh giá tính dễ bị tổn thương do bão
Tính dễ bị tổn thương đối với bão được xác định thông qua độ nhạy cảm và năng
lực ứng phó. Bộ tiêu chí/chỉ thị của các thành phần độ nhạy cảm và năng lực ứng phó được
trình như trong bảng 5.
Bảng 5. Bộ tiêu chí/chỉ thị tính dễ bị tổn thương do bão

Tiêu chí
Kinh tế - Xã hội (S1)

Chỉ thị
Mức độ nhạy cảm
Giá trị sản phẩm thu được trên một ha đất sản xuất trồng trọt
Giá trị sản phẩm thu được trên một ha mặt nước nuôi trồng thủy sản
Tỷ lệ hộ nghèo, cận nghèo
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Môi trường (S2)

Tỷ lệ hộ không sử dụng hố xí hợp vệ sinh
Tỷ lệ hộ không sử dụng nước sạch
Khả năng thích ứng
Dân trí (AC1)
Tỷ lệ người tốt nghiệp THPT trở lên/ Tổng số dân
Kinh tế (AC2)
Thu nhập bình quân đầu người
Xã hội (AC3)
Tỷ lệ người dân tham gia BHYT
Tỷ lệ người dân tham gia BHXH
Y tế (AC4)
Số cơ sở y tế/số xã
Số giường bệnh/10000 dân
Số cán bộ ngành y dược/10000 dân
Thông tin truyền thông (AC5) Tỷ lệ hộ gia đình sử dụng internet
Tỷ lệ người sử dụng điện thoại
Phòng chống thiên tai (AC6) Mật độ đường giao thông
Tổng sức chứa khu neo đậu tầu
Bản đồ phân cấp cấp độ dễ bị tổn thương do bão cho khu vực Bắc Trung Bộ được
biểu diễn tại hình 5. Dễ nhận thấy rằng các huyện có mức độ dễ bị tổn thương cao nhất
thường là huyện, thị miền núi có điều kiện kinh tế kém phát triển (huyện Tương Dương)
hoặc những khu vực đồng bằng có tỷ lệ người phụ thuộc cao (huyện Vĩnh Lộc, Nghi
Lộc,....).

Hình 5. Bản đồ mức độ phơi bày trước bão cho khu vực Bắc Trung Bộ

3.5. Cảnh báo rủi ro do bão Sinlaku
Kết quả phân cấp cấp độ rủi ro do bão Sinlaku theo các ốp dự báo từ 06 đến 24 giờ
với thời gian bắt đầu dự báo 12Z ngày 1/8/2020 được thể hiện trong hình 6. Tương tự như
hiểm họa, mức độ rủi ro do bão Sinlaku gây ra ở chủ yếu ở mức rất thấp và mức thấp trong
các hạn dự báo 6 giờ, 18 giờ và 24 giờ. Đối với hạn dự báo 12 giờ, mức độ rủi ro do cơn
bão Sinlaku ở ba tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh lớn nhất, đạt mức độ rủi ro trung bình
(tương đương rủi ro cấp 3 trong QĐ 44-TTg), ứng với thời điểm bão tiến sát vào bờ biển
các tỉnh Nghệ An - Thanh Hóa. Phần lớn khu vực có nguy cơ rủi ro cao nhất do bão ở khu
vực Bắc Trung Bộ tương ứng khu vực có mức độ nguy cơ về hiểm họa. Cụ thể các huyện
có mức độ rủi ro trung bình bao gồm: huyện Nghi Xuân, Hương Sơn (Hà Tĩnh); thành phố
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Vinh, huyện Nam Đàn, Hưng Nguyên, Thanh Chương, Diễn Châu, Đô Lương, Yên Thành,
Tân Kỳ, Quỳnh Lưu, Hoàng Mai (Nghệ An); huyện Tĩnh Gia, Thọ Xuân (Thanh Hóa). Các
huyện còn lại nguy cơ rủi ro ở mức thấp hoặc rất thấp (tương đương rủi ro cấp 2 hoặc 1
trong QĐ 44-TTg). Đáng chú ý, một số huyện có nguy cơ hiểm họa cấp 2 nhưng nguy cơ
rủi ro chỉ ở cấp 1 như các huyện Hậu Lộc, Hoàng Hóa, Thanh Hóa, Yên Định, Vĩnh Lộc,
Ngọc Lạc, Cẩm Thủy, Thạch Thành, Thường Xuân, Như Xuân, Như Thanh (tỉnh Thanh
Hóa) (Xem Hình 3b và Hình 6b). Xem xét một cách kỹ lưỡng các bản đồ phân cấp E và V
(Hình 4 và Hình 5) cho thấy hầu hết các huyện này có mức độ phơi bày hoặc mức độ tính
dễ bị tổn thương đạt mức thấp hoặc rất thấp. Như vậy, ngoài sự phụ thuộc chặt chẽ vào mức
độ hiểm họa, mức độ rủi ro do bão còn phụ thuộc vào mức độ phơi bày và tính dễ bị tổn
thương. Điều này cho thấy việc xem xét mức độ phơi bày và tính dễ bị tổn thương trong
đánh giá/cảnh báo rủi ro thiên tai do bão là cần thiết để có kết quả chính xác và chi tiết hơn.
Mặc dù các tỉnh thuộc khu vực Bắc Trung Bộ đều có nguy cơ ảnh hưởng bởi bão,
tuy nhiên mức độ nguy cơ rủi ro do bão ở các huyện không giống nhau phụ thuộc lớn vào
yếu tố hiểm họa và một phần vào mức độ phơi bày và tính dễ bị tổn thương. Kết quả tính
toán này tương đối khác biệt so với phân cấp cấp độ rủi ro do bão theo QĐ 44-TTg, cấp độ
rủi ro do bão được phân như nhau đối với tất các đơn vị hành chính thuộc tỉnh bị ảnh hưởng
bởi bão dẫn đến bất cập trong công tác ứng phó với rủi ro do bão gây ra.

Hình 6. Bản đồ cảnh báo mức độ rủi ro do bão Sinlaku với thời điểm dự báo 12Z ngày 1/8/2020 tại các hạn
dự báo: a) 6 giờ; b) 12 giờ; c) 18 giờ và d) 24 giờ

4. Kết luận
Bài báo ứng dụng phương pháp đánh giá rủi ro trước thiên tai để thử nghiệm cảnh
báo rủi ro do bão Sinlaku năm 2020 cho khu vực Bắc Trung Bộ. Trong đó, bằng việc “động
hóa” bản đồ phân cấp cấp độ hiểm họa, bản đồ cảnh báo mức độ rủi ro do bão Sinlaku đã
được xây dựng. Kết quả tính toán cho thấy mức độ hiểm họa và rủi ro do bão tương đối phù
hợp với thực tế diễn biến của cơn bão Sinlaku. Mặc dù các tỉnh thuộc khu vực Bắc Trung
Bộ đều có nguy cơ ảnh hưởng bởi bão tuy nhiên mức độ rủi ro do bão ở các huyện không

Tham vấn về thông tin khí tượng thủy văn phục vụ công bố cấp độ rủi ro thiên tai

11

giống nhau, phụ thuộc lớn vào các tiêu chí về hiểm họa và một phần vào mức độ phơi bày
và tính dễ bị tổn thương do bão. Kết quả nghiên cứu phần nào khắc phục được tính bất cập
trong phân cấp cấp độ rủi ro do bão theo QĐ 44-TTg, cấp độ rủi ro do bão được phân như
nhau đối với tất các đơn vị hành chính thuộc tỉnh bị ảnh hưởng bởi bão.
Lời cảm ơn: Tập thể tác giả xin trân trọng cảm ơn Đề tài “Nghiên cứu xây dựng hệ thống
cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai bão và áp thấp nhiệt đới theo các bản tin dự báo khí tượng
thủy văn và áp dụng thử nghiệm cho khu vực Bắc Trung Bộ”, mã số KC.08.36/16-20, đã hỗ
trợ về số liệu và phương pháp luận để thực hiện bài báo này.
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tổng kết đề tài NCKH cấp Bộ, 2008.
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Risk warning of SINLAKU (2020) tropical cyclone for north
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Abstract: Every year, on average about 5-7 tropical cyclones and tropical depressions
make landfall or directly impact on Vietnam, causing heavy human, economic, social and
environmental damage. Therefore, risk assessment of tropical cyclone and tropical
depression is one of the necessary tasks for natural disaster prevention and response. The
article used the pre–disaster assessment method to test the risk warning of Sinlaku (2020)
tropical cyclone for North Central Vietnam. The results show that the tropical cyclone
hazard and risk levels are relatively consistent with the actual development of Sinlaku.
Although all provinces in North Central Vietnam are likely to be affected by Sinlaku,
however tropical cyclone risk levels are not the same across districts, depending on hazard,
exposure, and vulnerability. This study partly overcomes the inadequacies in the
classification of tropical cyclone risk levels according to Decision 44-TTg.
Keywords: Disaster risk, Tropical cyclone, Tropical depression, Forecast error, North
Central Vietnam.
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Tóm tắt: Bài báo nghiên cứu đánh giá mức độ rủi ro do thiên tai hạn hán gây ra cho khu
vực Tây Nguyên sử dụng phương pháp của IPCC, coi rủi ro là tổng hợp của 3 thành phần
nguy cơ hiểm họa, tính phơi bày và tính dễ bị tổn thương.Kết quả tính toán cho thấy có
44% số huyện ở khu vực Tây Nguyên có mức độ rủi ro được quyết định bởi thành phần
hiểm họa, có 37% số huyện có mức độ rủi ro được quyết định bởi thành phần mức độ phơi
bày và 19% số huyện có mức độ rủi ro được quyết định bởi thành phần tính dễ bị tổn
thương. Đắk Lắk là tỉnh có số huyện có nguy cơ rủi ro do hạn hán cao nhất chiếm 73%, tiếp
theo là Kon Tum chiếm 59%, Kon Tum có nguy cơ rủi ro thấp nhất với 80% số huyện có
nguy cơ rủi ro ở mức thấp. Các kết quả được thể hiện trên các bản đồ phân vùng nguy cơ
rủi ro với các cấp độ từ rất thấp đến thấp, trung bình, cao và rất cao và có thể dùng làm cơ
sở phục vụ sửa đổi cấp độ rủi ro do hạn hán tại Quyết định số 44/2014/QĐ-TTg ngày 15
tháng 8 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ.
Từ khoá: Rủi ro hạn hán, Tây Nguyên.
1. Mở đầu
Khu vực Tây Nguyên là một trong những vùng thường xuyên bị khô hạn ở nước ta,
hệ thống sông suối tuy khá phát triển nhưng do địa hình dốc, chiều dài sông ngắn nên vào
mùa mưa thường chảy xiết, mùa khô thì hầu như khô kiệt, do đó nguồn nước mặt khá hạn
chế. Gần đây nhất dưới tác động của hiện tượng El Nino trong năm 2015-2016, hạn hán đã
diễn ra khốc liệt nhất trong 15 năm qua ở khu vực Tây Nguyên, lượng nước trên các ao hồ,
công trình thủy lợi rơi vào tình trạng cạn kiệt và gây thiệt hại lớn cho ngành nông nghiệp.
Theo báo cáo của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai, khu vực Tây
Nguyên đã có gần 175.000 ha cây trồng bị ảnh hưởng hạn hán (Kon Tum 3.800 ha, Gia Lai
46.000 ha, Đắk Lắk 80.000 ha, Đắk Nông 23.000 ha, Lâm Đồng 31.300 ha); Tổng kinh phí
thiệt hại toàn vùng lên đến gần 4.000 tỷ đồng (Kon Tum 160 tỷ, Gia Lai 200 tỷ, Đắk Lắk
2.200 tỷ, Đắk Nông 1.200 tỷ và Lâm Đồng 180 tỷ). Nguyên nhân chính gây ra hạn hán là
sự thay đổi của thời tiết dưới tác động biến đổi khí hậu toàn cầu và tác động của con người
đã làm thiên tai hạn hán ở khu vực Tây Nguyên ngày càng trở nên gay gắt hơn.
Để tạo cơ sở đánh giá rủi ro do thiên tai hạn hán gây ra cho các địa phương, căn cứ
Luật phòng, chống thiên tai, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành quyết định số 44/2014/QĐTTG Quy định chi tiết về cấp độ rủi ro thiên tai, trong chương II, điều 7 có quy định về cấp
độ rủi ro thiên tai do hạn hán. Việc phân cấp cấp độ rủi ro do hạn hán chỉ dựa trên các
thông số của hai loại hạn là hạn khí tượng và hạn thủy văn và căn cứ vào cường độ để phân
thành 4 cấp mà chưa tính đến những tác động do hạn hán gây ra cho kinh tế, xã hội.
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Hình 1. Bản đồ khu vực Tây Nguyên

Trong bài báo này chúng tôi giới thiệu một số kết quả đánh giá nguy cơ rủi ro do
thiên tai hạn hán dựa theo phương pháp của IPCC trong đó thành phần hiểm họa dựa trên
các tiêu chí về thiếu hụt mưa và nguồn nước của Quyết định 44/2014/QĐ-TTg của Thủ
tướng Chính phủ và bổ sung các thành phần về mức độ phơi bày và tính dễ bị tổn thương
để làm rõ mức độ nguy cơ bị ảnh hưởng chi tiết tới các huyện thuộc khu vực Tây Nguyên.
2. Phương pháp nghiên cứu
2.1. Số liệu sử dụng
- Số liệu khí tượng thủy văn bao gồm: 39 trạm đo mưa và 15 trạm thủy văn với
chuỗi số liệu từ năm 1980 đến 2018.
- Số liệu điều tra xã hội học của 5 tỉnh Tây Nguyên: 1500 phiếu điều tra được thiết
kế dưới dạng các bảng hỏi, chia 2 loại cho cán bộ địa phương và cho người dân với các
thông tin về kinh tế, xã hội, môi trường, khả năng tiếp nhận các thông tin dự báo, cảnh báo
hạn hán... Các bảng hỏi được kiểm tra, phát hiện các sai sót như: bỏ trống, trả lời có mâu
thuẫn, trả lời không đúng quy định để hiệu chỉnh, những bảng hỏi không đáp ứng được yêu
cầu của cuộc điều tra sẽ bị loại bỏ trước khi nhập số liệu. Dựa vào các phương án trả lời,
các câu hỏi định tính sẽ được định lượng hóa bằng cách gán giá trị từ 1 đến 5, tương ứng từ
thấp đến cao.
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2.2. Đánh giá nguy cơ rủi ro do thiên tai hạn hán
Theo IPCC, nguy cơ rủi ro do thiên tai hạn hán được xác định dựa trên nguy cơ xuất
hiện thiên tai (nguy cơ hiểm họa), sự hiện diện của con người, cơ sở hạ tầng, kinh tế, xã hội
có thể bị ảnh hưởng xấu (tính phơi bày) và khả năng dễ bị tổn thương trước thiên tai (tính
dễ bị tổn thương) [3,4].
Quy trình tính toán xác định nguy cơ rủi ro theo phương pháp chỉ số gồm 6 bước:
Bước 1: Thu thập và xử lý số liệu
Bước 2: Xác định các tiêu chí, các thành phần
Bước 3: Chuẩn hóa các chỉ số thành phần
- Nếu quan hệ giữa thành phần phụ và chỉ số rủi ro là đồng biến, công thức chuẩn
hóa như sau:
(1)
- Nếu quan hệ giữa thành phần phụ và chỉ số rủi ro là nghịch biến, công thức chuẩn
hóa như sau:
(2)
Trong đó:
[Xk,i,ji] là giá trị chuẩn hóa
Xk,i,ji là giá trị ban đầu của thành phần phụ ji của thành phần chính i của đơn vị
hành chính k
MaxXk,i,ji và MinXk,i,ji lần lượt là giá trị lớn nhất và nhỏ nhất của thành phần phụ
ji trong toàn bộ các đơn vị hành chínhcủa vùng nghiên cứu.
Bước 4: Xác định trọng số của các thành phần sử dụng phương pháp tính trọng số
bất cân bằng do Iyengar & Sudarshan.
Trọng số của từng thành phần phụ
được xác định bởi công thức:
(3)
Trong đó:
- wk,i,ji: Trọng số của thành phần phụ ji của thành phần chính i của đơn vị hành
chính k của thành phần H/E/V và tổng trọng số của wk,i,ji bằng 1;
- c là hằng số được tính như sau:
(4)
Trong đó ni là số thành phần phụ của thành phần chính i.
- Var(xj) là phương sai của thành phần phụ jitrên tất cả các đơn vị hành chínhđược
xác định bởi công thức:
(5)
P: số đơn vị hành chính của vùng nghiên cứu
[Xk,i,ji]: giá trị trung bình của thành phần phụ ji của thành phần chính i
(6)
Bước 5: Tính toán chỉ số rủi ro theo công thức:
R=H x E x V
Trong đó: H - Hiểm họa (H); E - Mức độ phơi bày trước hiểm họa; V- Tính dễ bị
tổn thương
V = S xWS + AC x WAC
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Trong đó: Ws: trọng số của thành phần nhạy cảm (S) và WAC là trọng số của thành
phần Khả năng thích ứng (AC);
Bước 6: Đánh giá rủi ro hạn hạn hán
Theo IPCC-AR5 để đánh giá các thành phần của rủi ro, áp dụng cách phân cấp theo
các ngưỡng tương ứng với các giá trị được chuyển đổi theo cấp độ tác động, gán ý nghĩa
cho các giá trị ngưỡng từ rất thấp đến rất cao. Cụ thể nếu giả thiết phân bố của R là phân bố
đều trong khoảng 0-1, các giá trị chia thành 5 khoảng ứng với với 5 cấp độ rủi ro (rất thấp,
thấp, trung bình, cao và rất cao), mỗi khoảng có cùng xác suất 20%.
Bảng 1. Cơ sở phân cấp cấp độ rủi ro

Giá trị chuẩn hóa
0 - 0,2
0,2 - 0,4
0,4 - 0,6
0,6 - 0,8
0,8 - 1,0

STT
1
2
3
4
5

Cấp độ rủi ro
Rất thấp
Thấp
Trung bình
Cao
Rất cao

3. Một số kết quả và thảo luận
3.1. Đánh giá nguy cơ hiểm họa
Để đánh giá nguy cơ hiểm họa do hạn hán gây ra, bài báo dựa trên các tiêu chí thiếu
hụt mưa và thiếu hụt dòng chảy. Các chỉ tiêu để đánh giá thiếu hụt mưa và dòng chảy theo
Quyết định 44/2014/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ quy định chi tiết về dự báo, cảnh
báo và truyền tin thiên tai cho hạn hán [1]. Áp dụng công thức tính chỉ số hiểm họa, kết quả
như sau:
Bảng 2. Kết quả tính toán trọng số hiểm họa khu vực Tây Nguyên

Thành phần
Nguy cơ hiểm họa

Giá trị chuẩn hóa
Thiếu hụt nguồn nước
Thiếu hụt lượng mưa

Cấp độ rủi ro
0.539
0.461

Đối với nguy cơ thiếu hụt lượng mưa trên 50%, vùng xảy ra nặng nhất ở phía tây bắc
khu vực Tây Nguyên tập trung chủ yếu ở các tỉnh Kon Tum, Gia Lai và Đắk Lắk trong đó Đắk
Lắk có nguy cơ cao hơn, giảm mạnh ở phía nam khu vực Tây Nguyên thuộc các tỉnh Đắk Nông
và Lâm Đồng.
Đối với nguy cơ thiếu hụt nguồn nước trên 20% và 50%, vùng có nguy cơ cao nhất
ở tỉnh Đắk Lắk sau đó giảm dần về phía bắc và phía nam, trong đó phía Tây bắc thuộc khu
vực tỉnh Kon Tum, nguy cơ thiếu hụt nguồn nước thấp hơn các nơi khác trong khu vực Tây
Nguyên.
Đối với nguy cơ xảy ra thiếu hụt nguồn nước trên 70%, vùng có nguy cơ cao nhất ở
các huyện Krông păk, Eaka, Krong Năng và thị xã Buôn Hồ của tỉnh Đắk Lắk, tiếp theo là
vùng An Khê, Đắk Pơ của Gia Lai sau đó giảm dần về phía bắc, phía tây và phía nam.
Bảng 3. Kết quả tính toán chỉ số hiểm họa khu vực Tây Nguyên

Tỉnh

Thiếu hụt mưa

Kon Tum
Gia Lai
Đắk Lắk
Đắk Nông
Lâm Đồng

0.47
0.30
0.34
0.36
0.39

Chỉ số thiếu hụt
nguồn nước
0.16
0.51
0.68
0.34
0.45

Chỉ số nguy cơ
hiểm họa
0.34
0.40
0.50
0.35
0.42
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Một số nơi có nguy cơ hiểm họa do hạn hán ở mức rất cao tập trung ở các tỉnh Kon
Tum và Đắk Lắk như các huyện Đắk Glei, Đắk Pơ, Sa Thầy tỉnh Kon Tum, huyện Chư
Pưh, Chư Sê tỉnh Gia Lai, huyện Ea Súp, Krong Buk, Krông Năng, Cư Mga, Buôn Hồ,
Krong Păk, EaKar, Lắk tỉnh Đắk Lắk.
Những nơi có nguy cơ hiểm họa do hạn hán ở mức rất thấp tập trung ở các tỉnh Gia
Lai, Kon Tum và Lâm Đồng như các huyện Chư Păk, Phú Thiện tỉnh Gia Lai, huyện Ngọc
Hồi, Đăk Tô, Đắk Hà, Kon Rẫy, Kon Tum tỉnh Kon Tum, huyện Buôn Đôn tỉnh Đắk Lắk,
huyện Di linh, Bảo Lộc, Đức Trọng và thành phố Đà Lạt tỉnh Lâm Đồng.
Bảng 4. Kết quả tính toán % số huyện có nguy cơ hiểm họa do hạn hán theo các mức

Rủi ro
Kon Tum
Gia Lai
Đắk Lắk
Đắk Nông
Lâm Đồng

Rất cao
20.0
17.6
53.3

Cao
23.5
33.3
12.5
41.7

Trung bình
10.0
23.5
6.7
50.0
8.3

Thấp
20.0
29.4
37.5
16.7

Rất thấp
50.0
5.9
6.7
33.3

Tỉnh Đắk Lắk có 87% số huyện có nguy cơ xảy ra hạn hán cao, số huyện nguy cơ
thấp chiếm 7% và 6% số huyện có nguy cơ trung bình; tỉnh Lâm Đồng có 42% số huyện có
nguy cơ cao, nguy cơ thấp chiếm 50% và 8% số huyện có nguy cơ trung bình, tỉnh Gia Lai
có 41% số huyện có nguy cơ cao, nguy cơ thấp chiếm 35% và 24% số huyện có nguy cơ
trung bình; tỉnh Kon Tum có 20% số huyện có nguy cơ cao, nguy cơ thấp chiếm 70% và
10% số huyện có nguy cơ trung bình; tỉnh Đắk Nông có 12% số huyện có nguy cơ cao,
nguy cơ thấp chiếm 38% và 50% số huyện có nguy cơ trung bình.

Hình 2. Bản đồ nguy cơ hiểm họa do hạn hán gây ra cho khu vực Tây Nguyên

3.2. Đánh giá mức độ phơi bày
Theo IPCC, mức độ phơi bày có liên quan đến các yếu tố phơi nhiễm cụ thể (hoặc các
yếu tố có nguy cơ) như con người, cơ sở hạ tầng, hệ sinh thái, có thể được biểu thị bằng số
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lượng, mật độ ... của các yếu tố có nguy cơ [2,3,4]. Mức độ phơi bày trước hiểm họa do hạn
hán gây ra thể hiện qua các tiêu chí về sử dụng đất và mật độ dân số trong vùng chịu ảnh
hưởng bởi hạn hán. Áp dụng công thức tính chỉ số hiểm họa, kết quả như sau:
Bảng 5. Trọng số các chỉ số mức độ phơi bày cho 5 tỉnh thuộc khu vực Tây Nguyên

Thành phần
Tính phơi bày

Giá trị chuẩn hóa
Sử dụng đất
Dân số

Cấp độ rủi ro
0.593
0.407

Với tiêu chí sử dụng đất, nơi mức độ phơi bày cao là các huyện Cư M’Ga, Krông
Păk, Krong Ana, thành phố Buôn Mê Thuột, EaHleo, Krong Buk, Krong năng, CưKuin
(Đắk Lắk), huyện Đăk Song, Đăk Mil (Đắk Nông), huyện Đắk Đoa, Chư Păh, Chư Pưh,
IaGrai, Đức Cơ, thành phố Pleicu (Gia Lai), huyện Lâm Hà, thành phố Bảo Lộc (Lâm
Đồng), thành phố Kon tum tỉnh Kon Tum; nơi có nơi mức độ phơi bày thấp nhất là huyện
Lạc Dương của tỉnh Lâm Đồng.
Với tiêu chí dân số, nơi có nơi mức độ phơi bày cao nhất là huyện Krông Năng tỉnh
Đắk Lắk, thành phố Bảo Lộc, Đà Lạt tỉnh Lâm Đồng.
Một số nơi có mức độ phơi bày tổng hợp cao trước thiên tai hạn hán như thành phố
Pleiku tỉnh Gia Lai, Đà Lạt tỉnh Lâm Đồng, huyện Krông Buk, Krông Păk, thị xã Buôn Hồ
tỉnh Đắk Lắk. Nơi có mức độ phơi bày thấp nhất là huyện Lạc Dương của tỉnh Lâm Đồng,
đây là huyện có dân số không cao, diện tích rừng lớn, diện tích mặt nước cũng tương đối
cao nên mức độ phơi bày trước thiên tai hạn hán sẽ thấp.

Hình 3. Bản đồ phân cấp mức độ phơi bày trước thiên tai hạn hán ở khu vực Tây Nguyên
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Bảng 6. Chỉ số mức độ phơi bày trung bình các tỉnh khu vực Tây Nguyên

Tỉnh

Số dân

Kon Tum
Gia Lai
Đắk Lắk
Đắk Nông
Lâm Đồng

508,502
1,756,645
1,874,459
609,595
1,270,014

Diện tích đất
sản xuất nông
nghiệp (ha)
214,856
801,727
627,126
360,153
539,792

Diện tích đất
lâm nghiệp
(ha)
641,056
588,648
528,643
235,556
27,594

Diện tích
mặt nước
(ha)
10,258.29
27,560.79
23,233
18,234
21,298

Chỉ số
phơi bày
0.301
0.407
0.422
0.359
0.365

* Số liệu điều tra đề tài TNMT.2017.05.21
Bảng 7. Kết quả tính toán % số huyện có mức độ phơi bày trước thiên tai hạn hán theo các mức

Rủi ro
Kon Tum
Gia Lai
Đắk Lắk
Đắk Nông
Lâm Đồng

Rất cao
10.0
23.5
41.2
16.7

Cao
29.4
11.8
37.5
16.7

Trung bình
20.0
23.5
17.6
37.5
16.7

Thấp
30.0
17.6
11.8
12.5
25.0

Rất thấp
40.0
5.9
17.6
12.5
25.0

Số huyện có mức độ phơi bày trước nguy cơ hạn hán ở mức cao của tỉnh Đắk Lắk
chiếm 60%, mức thấp chiếm 30% và 20% số huyện ở mức trung bình; số huyện có mức độ
phơi bày ở mức cao của tỉnh Gia Lai chiếm 53%, mức thấp chiếm 41% và 6% số huyện ở
mức trung bình; tỉnh Đắk Nông có 38% số huyện ở mức cao, 25% số huyện ở mức thấp và
37% số huyện ở mức trung bình; tỉnh Lâm Đồng có 33% số huyện ở mức cao, 50% số
huyện ở mức thấp và 18% số huyện có ở mức trung bình; tỉnh Kon Tum có 10% số huyện ở
mức cao, 70% số huyện có nguy cơ ở mức thấp và 20% số huyện ở mức trung bình.
3.3. Đánh giá tính dễ bị tổn thương
Theo IPCC [2,3,4], tính dễ bị tổn thương bao gồm sự nhạy cảm, thiếu khả năng ứng
phó và thích nghi của mỗi khu vực khi thiên tai khi xảy ra. Các tiêu chí đánh giá tính nhạy
trước hiểm họa do hạn hán bao gồm: Thông tin về dân số, sinh kế, thông tin về cảnh báo dự
báo, môi trường, hiện trạng tự nhiên của rừng và nước ngầm trong khu vực xảy ra hạn hán.
Kết quả tính toán cho thấy những nơi có chỉ số tính nhạy ở mức rất cao đều là
những nơi tập trung dân số cao, là trung tâm phát triển kinh tế xã hội và du lịch dịch vụ của
vùng như thành phố Kon Tum, huyện Sa Thầy, KonPlong tỉnh Kon Tum, huyện Bản Đôn,
Lắk, Krông Buk tỉnh Đắk Lắk, huyện Chư Păk, IaGrai, Mang Yang, Chư Sê, thành phố
Pleicu tỉnh Gia Lai, huyện Đăk Mil tỉnh Đắk Nông, các huyện có tính nhạy ở mức rất thấp
như Đắk Glei, Tu Mơ Rông, Đắk Tô, Đắk Hà, Ia Hrai tỉnh Kon Tum, huyện Krông Năng
tỉnh Đắk Lắk, huyện Tuy Đức, Đắk R’Lấp, Đắk Glong tỉnh Đắk Nông, Đam Rông, Lạc
Dương, Đạ Terh tỉnh Lâm Đồng.
Những huyện có chỉ số năng lực đối phó và thích ứng với thiên tai hạn hán ở mức
rất cao như Đắk Glei (tỉnh Kon Tum), Kbang, Đức Cơ, Ia Grai, Chư Pưh (tỉnh Gia Lai),
Đắk Mil, Krông Nô, Đắk RLấp (Đắk Nông), Krông Ana, Buôn Đôn, M'Đrắk, Krông Păk,
IaKa (Đắk Lắk), ở mức rất thấp như tỉnh Lâm Đồng (trừ các huyện Đà Lạt, Di Linh), huyện
Đăk Pơ và Ayunpa (tỉnh Gia Lai).
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Bảng 8. Trọng số các chỉ số và chỉ số thành phần thuộc tiêu chí tính dễ bị tổn thương do thiên tai hạn hán

Tiêu chí
1. Tính nhạy
0.65

2. Khả năng chống
chịu
0.35

Chỉ số

Trọng số

3.1. Dân số
3.2 Sinh kế
3.3 Cơ cấu kinh tế
3.4 Môi trường
3.5. Thông tin dư báo, cảnh báo
4.1 Khả năng tự phục hồi
4.2 Cơ sở hạ tầng
4.3. Ngân sách
4.4 Hỗ trợ của chính quyền cho người dân khi có
hạn hán
4.5 Cơ cấu tự thích nghi của người dân trong các
đợt hạn hán

0.338
0.105
0.356
0.062
0.059
0.148
0.335
0.179

Hình 4. Bản đồ phân cấp khả năng ứng phó và chống
chịu trước thiên tai hạn hán

0.201
0.137

Hình 5. Bản đồ phân cấp tính nhạy trước thiên tai
hạn hán

Chỉ số dễ bị tổn thương trước thiên tai hạn hán chênh lệch nhau không nhiều, các tỉnh
Gia Lai, Đắk có chỉ số dễ bị tổn thươngcao nhất và tương đồng nhau đạt 0.45, tỉnh Lâm Đồng
có chỉ số dễ bị tổn thương thấp nhất đạt 0.39.
Một số nơi có chỉ số tổn thương ở mức rất cao như thành phố Kon Tum tỉnh Kon
Tum, huyện Krông Nô, ĐăkMil tỉnh Đắk Nông, huyện M'Đrắk, Buôn Đôn, Krong Ana,
Krong Păk tỉnh Đắk Lắk, huyện Đức Cơ, IaGrai, Chư Pưh tỉnh Gia Lai. Những huyện có chỉ
số về tính tổn thương ở mức rất thấp là Đăk Hà tỉnh Kon Tum, huyện Đăk Pơ, huyện
Ayunpa, IaPa tỉnh Gia Lai, huyện Tuy Đức, Đăk Glong tỉnh Đắk Nông và các huyện Lạc
Dương, Đam Rông, Đơn Dương, Bảo Lâm, Đạ Hoai, Đạ Tẻh, Cát Tiên của tỉnh Lâm Đồng.
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Bảng 9. Chỉ số dễ bị tổn thương trung bình các tỉnh thuộc khu vực Tây Nguyên

Tỉnh

Dân số
(Người)

Kon tum
508,502
Gia Lai
1,397,400
Đắk Lắk
1,874,459
Đắk Nông 609,595
Lâm Đồng 1,270,014

Tỷ lệ
đóng góp
vào ngân
sách địa
phương
của
ngành
nông,
lâm
nghiệp
(%)
44.0
38.0
44.4
40.0
46.8

Tỷ lệ
đóng góp
vào ngân
sách địa
phương
của
ngành
công
nghiệp
(%)

Tỷ lệ
đóng góp
vào ngân
sách địa
phương
của
ngành
dịch vụ
(%)

22.0
27.7
17.4
33.6
17.8

34.0
34.3
38.2
26.4
35.4

Diện
tích đất
Diện
Chỉ số
sản
tích đất
dễ bị
xuất
lâm
tổn
nông
nghiệp
thương
nghiệp
(ha)
(ha)

214,856
801,727
627,126
360,153
539,792

641,056
588,648
528,643
235,556
27,594

0.43
0.45
0.45
0.44
0.39

* Số liệu điều tra đề tài TNMT.2017.05.21
Như vậy theo kết quả tính toán trên thì với nguy cơ tổn thương do hạn hán gây ra
cho 5 tỉnh ở khu vực Tây Nguyên, tỉnh Gia Lai có số huyện có nguy cơ cao chiếm 65%, số
nguy cơ thấp chiếm 24% và 11% số huyện có nguy cơ trung bình; tỉnh Đắk Lắk có số
huyện có nguy cơ cao chiếm 60%, số nguy cơ thấp chiếm 7% và 33% số huyện có nguy cơ
trung bình; tỉnh Đắk Nông có số huyện có nguy cơ cao chiếm 38%, số nguy cơ thấp chiếm
25% và 37% số huyện có nguy cơ trung bình; tỉnh Kon Tum có số huyện có nguy cơ cao
chiếm 30%, số nguy cơ thấp chiếm 50% và 20% số huyện có nguy cơ trung bình; tỉnh Lâm
Đồng có số huyện có nguy cơ cao chiếm 0%, số nguy cơ thấp chiếm 92% và 8% số huyện
có nguy cơ trung bình.

Hình 6. Bản đồ phân cấp tính dễ bị tổn thương do thiên tai hạn hán khu vực Tây Nguyên
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Bảng 10. Kết quả tính toán % số huyện có tính dễ bị tổn thương do hạn hán

Rủi ro
Kon Tum
Gia Lai
Đắk Lắk
Đắk Nông
Lâm Đồng

Rất cao
10
35
27
25

Cao
20
29
33
13

Trung bình
20
12
33
38
8

Thấp
40
6
7
0
33

Rất thấp
10
18
0
25
58

3.4. Đánh giá nguy cơ rủi ro
Nguy cơ rủi ro do thiên tai hạn hán được xác định dựa trên việc tổng hợp 3 thành
phần: nguy cơ hiểm họa, tính phơi bày và khả năng dễ bị tổn thương trước thiên tai. Kết
quả tính toán và phân cấp nguy cơ rủi ro do hạn hán cho các huyện thuộc khu vực Tây
Nguyên được trình bày trong bảng 11, hình 7.

Hình 7. Bản đồ phân cấp nguy cơ rủi ro do thiên tai hạn hán khu vực Tây Nguyên
Bảng 11. Tổng hợp các chỉ số rủi ro 5 tỉnh khu vực TâyNguyên

Tỉnh
Kon tum
Gia Lai
Đắk Lắk
Đắk Nông
Lâm Đồng

Chỉ số hiểm họa

Chỉ số phơi bày

0.34
0.40
0.50
0.35
0.42

0.301
0.407
0.422
0.359
0.365

Chỉ số dễ bị tổn
thương
0.43
0.45
0.45
0.44
0.39

Chỉ số rủi ro
0.039
0.076
0.097
0.064
0.043

Đánh giá rủi ro do thiên tai hạn hán cho từng tỉnh thuộc khu vực Tây Nguyên qua
các kết quả tính toán và thống kê cho thấy:
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- Đắk Lắk có nền nông nghiệp đóng vai trò chủ đạo trong cơ cấu kinh tế (tỷ lệ đóng
góp vào ngân sách địa phương của ngành nông, lâm nghiệp khoảng 44.4%). Tỷ trọng ngành
nông nghiệp trong cơ cấu tổng sản phẩm của Đắk Lắk cao tương đương Kon Tum. Trong khi
đó nông nghiệp là ngành phụ thuộc vào điều kiện tự nhiên và chịu ảnh hưởng rất nghiêm
trọng từ hạn hán. Mặt khác, tổng sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn của Đắk Lắk vào loại
cao nhất trong vùng. Điều này càng cho thấy sự phụ thuộc của nền kinh tế tỉnh vào ngành
nông nghiệp. Nếu ngành nông nghiệp chịu thiệt hại nặng nề của hạn hán sẽ dẫn đến sự suy
giảm mạnh mẽ của tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh. Nền kinh tế tỉnh trong tình trạng đó khó
có thể phát triển một cách bền vững và ổn định. Tỷ lệ đóng góp vào ngân sách địa phương
của ngành dịch vụ của Đắk Lắk cao nhất trong khu vực chiếm 38.2%, chủ yếu là dịch vụ du
lịch. Trong khi tỷ lệ đóng góp vào ngân sách địa phương của ngành công nghiệp chiếm tỷ lệ
thấp nhất trong khu vực 17.4%. Tỉnh Đắk Lắk có các chỉ số hiểm họa, mức độ phơi bày và
tính dễ bị tổn thương cao nhất trong vùng đồng thời cũng có chỉ số rủi ro cao nhất trong vùng.
- Gia Lai là tỉnh có cơ cấu kinh tế tương đối cân đối hơn các tỉnh khác, ngành nông
nghiệp đóng vai trò quan trọng nhất chiếm 38% và là tỷ lệ thấp nhất trong khu vực, chênh
lệch với tỷ lệ đóng góp của ngành dịch vụ không cao chỉ 4% trong khi tỷ lệ đóng góp của
ngành công nghiệp là 27%. Gia Lai là tỉnh có diện tích đất nông nghiệp lớn nhất trong 5
tỉnh và diện tích đất rừng lớn thứ 2 trong vùng. Gia Lai là một trong hai tỉnh có chỉ số dễ bị
tổn thương cao nhất trong vùng, tính phơi bày cao thứ hai trong vùng, nguy cơ hiểm họa
cao thứ ba và có chỉ số rủi ro cao thứ hai trong vùng.
- Đắk Nông cũng là tỉnh có nền kinh tế nông nghiệp với số lao động nông nghiệp
chiếm tỉ lệ rất cao trong tổng số lao động. Tỷ lệ đóng góp vào ngân sách địa phương của
ngành nông, lâm nghiệp cũng tương đối cao, đạt 40%. Tuy nhiên, tỉnh có diện tích cây lúa
vào loại thấp nhất trong 5 tỉnh của vùng Tây Nguyên. Theo kết quả tính toán, diện tích cây
lúa ở Đắk Nông chỉ chiếm 15% tổng diện tích cây trồng. Đắk Nông là tỉnh có diện tích sản
xuất nông nghiệp thấp thứ 2 trong vùng, sau Kon Tum. Tỷ lệ đóng góp vào ngân sách địa
phương của ngành công nghiệp khá cao đạt 33.6%, ngành dịch vụ chiếm 24.6% đều ở mức
tương đối đồng đều. Chỉ số dễ bị tổn thương của Đắk Nông cao thứ ba trong vùng và chỉ số
rủi ro cao thứ 3 trong vùng.
- Lâm Đồng có nền kinh tế chịu ảnh hưởng nhiều của nông nghiệp và dịch vụ. Tỷ lệ
đóng góp vào ngân sách địa phương của ngành nông, lâm nghiệp đạt 46,8%. Lao động
nông nghiệp chiếm 73,21% trong tổng số lao động đang hoạt động trong các ngành kinh tế.
Cây lúa có diện tích chiếm trên 55% diện tích cây trồng của tỉnh. Đây là cây trồng có diện
tích lớn thứ hai của tỉnh, sau cây cà phê. Lâm Đồng cũng là tỉnh có diện tích cây lúa chiếm
tỉ lệ lớn nhất trong tổng diện tích cây trồng trong số 5 tỉnh vùng Tây Nguyên. Ngoài ra, tỷ
lệ đóng góp vào ngân sách địa phương của ngành dịch vụ đạt 35,4% cao thứ 2 sau Đắk Lắk,
tỷ lệ đóng góp vào ngân sách địa phương của ngành công nghiệp đạt 17.8%. Lâm Đồng là
tỉnh có chỉ số dễ bị tổn thương thấp nhất trong khu vực nhưng lại có chỉ số nguy cơ hiểm
họa do hạn hán cao thứ hai và là tỉnh có chỉ số rủi ro đứng thứ tư trong khu vực.
- Cơ cấu kinh tế tại Kon Tum tương đối cân đối, ngành nông nghiệp đóng vai trò
quan trọng nhất chiếm 44%. Số lao động trong nông nghiệp của Kon Tum chiếm tỉ lệ rất
lớn trong tổng số lao động hoạt động của các ngành kinh tế. Cây lúa giữ một vai trò thiết
yếu trong cơ cấu cây trồng tại Kon Tum, nhưng không phải là cây trồng độc canh của tỉnh.
Kon Tum còn có nhiều loại cây công nghiệp hàng năm và lâu năm và có đóng góp lớn cho
giá trị sản xuất nông nghiệp của tỉnh. Diện tích đất sản xuất nông nghiệp của Kon Tum
thuộc loại thấp nhất trong khi diện tích đất lâm nghiệp thuộc loại cao nhất trong vùng. Tỷ lệ
đóng góp vào ngân sách địa phương của ngành công nghiệp đạt 22% Tỷ lệ đóng góp vào
ngân sách địa phương của ngành dịch vụ đạt 34%. Chỉ số dễ bị tổn thương của Kon Tum
cao thứ 4 trong vùng, chỉ số phơi bày thấp nhất và chỉ số rủi ro đứng thấp nhất trong khu
vực.
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Như vậy, có 44% số huyện ở khu vực Tây Nguyên có mức độ rủi ro được quyết
định bởi thành phần hiểm họa, có 37% số huyện có mức độ rủi ro được quyết định bởi
thành phần mức độ phơi bày và 19% số huyện có mức độ rủi ro được quyết định bởi thành
phần tính dễ bị tổn thương.
Số huyện có nguy cơ rủi ro do hạn hán ở các cấp độ khác nhau cũng khác nhau.
Tỉnh Đắk Lắk có số huyện có nguy cơ cao đến rất cao chiếm 73% và 13% số huyện có
nguy cơ trung bình, 14% số huyện có mức độ rủi ro ở mức thấp; tỉnh Gia Lai có số huyện
có nguy cơ cao đến rất cao chiếm 59%, số nguy cơ thấp chiếm 29% và 12% số huyện có
nguy cơ trung bình; tỉnh Đắk Nông có số huyện có nguy cơ cao đến rất cao chiếm 51%, số
nguy cơ thấp chiếm 25% và 25% số huyện có nguy cơ trung bình; tỉnh Kon Tum có số
huyện có nguy cơ cao đến rất cao chiếm 10%, số nguy cơ thấp 80% và 10% số huyện có
nguy cơ trung bình; tỉnh Lâm Đồng không có huyện nào ở mức nguy cơ cao, số nguy cơ
thấp và rất thấp chiếm 67% và 33% số huyện có nguy cơ trung bình.
Bảng 12. Kết quả tính toán % số huyện có nguy cơ rủi ro do hạn hán theo các mức

Rủi ro
Kon Tum
Gia Lai
Đắk Lắk
Đắk Nông
Lâm Đồng

Rất cao
24
60
13

Cao
10
35
13
38

Trung bình
10
12
13
25
33

Thấp
20
29
7
42

Rất thấp
60
7
25
25

4. Kết luận
Hạn hán là thiên tai khắc nghiệt xảy ra ở Tây Nguyên hàng năm và ảnh hưởng tới
các hoạt động kinh tế - xã hội của vùng với quy mô, mức độ và phạm vi khác nhau theo
từng tỉnh. Bài báo sử dụng phương pháp của IPCC, coi rủi ro là tổng hợp của 3 thành phần
nguy cơ hiểm họa, tính phơi bày và tính dễ bị tổn thương.
Để đánh giá nguy cơ hiểm họa do hạn hán gây ra, bài báo dựa trên các tiêu chí thiếu
hụt mưa và thiếu hụt dòng chảy. Các chỉ tiêu để đánh giá thiếu hụt mưa và dòng chảy dựa
trên Quyết định 44/2014/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ quy định chi tiết về dự báo,
cảnh báo và truyền tin thiên tai cho hạn hán. Mức độ phơi bày trước hiểm họa do hạn hán
gây ra thể hiện qua các tiêu chí về sử dụng đất và mật độ dân số trong vùng chịu ảnh hưởng
bởi hạn hán. Tính dễ bị tổn thương bao gồm sự nhạy cảm và khả năng chống chịu của mỗi
khu vực khi thiên tai khi xảy ra. Các tiêu chí đánh giá tính nhạy trước hiểm họa do hạn hán
bao gồm: Thông tin về dân số, sinh kế, thông tin về cảnh báo dự báo, môi trường, hiện
trạng tự nhiên của rừng và nước ngầm trong khu vực xảy ra hạn hán; Khả năng chống chịu
sử dụng các tiêu chí: Khả năng tự phục hôi, cơ sở hạ tâng, ngân sách, hỗ trợ của chính
quyền cho người dân khi có hạn hán, tự thích nghi của dân.
Kết quả tính toán cho thấy Đắk Lắk là tỉnh có số huyện có nguy cơ rủi ro do hạn
hán cao nhất chiếm 73%, tiếp theo là Gia Lai chiếm 59%, Kon Tum có nguy cơ rủi ro thấp
nhất với 80% số huyện có nguy cơ rủi ro ở mức thấp. Thành phần hiểm họa có vai trò
tương đối cao trong đánh giá rủi ro do hạn hán cho khu vực Tây Nguyên với 44% số huyện
có mức độ rủi ro được quyết định bởi thành phần này, tiếp theo là mức độ phơi bày quyết
định mức độ rủi ro cho 37% số huyện và 19% số huyện do thành phần tính dễ bị tổn thương
quyết định mức độ rủi ro.
Bài báo chỉ giới hạn phạm vi nghiên cứu lãnh thổ là khu vực Tây Nguyên, chính vì
vậy nguồn số liệu chỉ so sánh trong phạm vi vùng. Tuy nhiên, kết quả nghiên cứu phân cấp
nguy cơ rủi ro do hạn hán gây ra chi tiết cho khu vực Tây Nguyên vẫn có thể dùng làm cơ
sở phục vụ sửa đổi cấp độ rủi ro do hạn hán tại Quyết định số 44/2014/QĐ-TTg ngày 15
tháng 8 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ.
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Abstract: The research paper assesses the level of risk caused by drought natural disasters
for the Central Highlands region using the IPCC method, considering the risk as a
combination of 3 risk components, exposure and vulnerability. The calculated results show
that 44% of the districts in the Central Highlands region have a level of risk decided by the
hazard component, 37% of the districts have a level of risk decided by the component. The
level of exposure and 19% of the districts where the level of risk is determined by the
vulnerability composition. Dak Lak is the province with the highest risk of drought due to
drought, accounting for 73%, followed by Kon Tum with 59%, Kon Tum with the lowest
risk with 80% of the districts at risk lower. The results are presented on risk zoning maps
with levels from very low to low, medium, high and very high and can serve as a basis for
modification of drought risk levels in the Decision No. 44/2014 / QD-TTg dated August 15,
2014 of the Prime Minister.
Keyword: Risk, drought, Central Highlands.
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Vụ Quản lý dự báo khí tượng thủy văn.
Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia.

Thực hiện Nghị quyết 76/NQ-CP ngày 18/6/2018, về công tác phòng, chống thiên tai,
Bộ TN&MT đã tiến hành rà soát, điều chỉnh, bổ sung quy định chi tiết về cấp độ rủi ro
thiên tai áp thấp nhiệt đới, bão, lốc, sét, mưa lớn, nắng nóng, hạn hán, rét hại, mưa đá,
sương muối, lũ, ngập lụt, lũ quét và sạt lở đất (tại Quyết định số 44/2014/QĐ-TTg ngày
15/8/2014) cho phù hợp với thực tiễn.
1. Sự cần thiết xây dựng Quyết định thay thế
Tính đến nay, sau hơn 6 năm thực hiện, Quyết định số 44/2014/QĐ-TTg đã và đang
được áp dụng trong các đơn vị dự báo, cảnh báo thiên tai, đáp ứng và phục vụ tốt cho công
tác phòng chống và giảm nhẹ thiên tai trên phạm vi cả nước.
Quyết định số 44 đã cụ thể hóa cấp độ rủi ro cho các loại hình thiên tai được dự báo,
cảnh báo gồm: áp thấp nhiệt đới, bão, lốc, sét, mưa lớn, lũ, lũ quét, ngập lụt, sạt lở đất do
mưa lũ hoặc dòng chảy, sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy, nước dâng, xâm nhập mặn,
nắng nóng, hạn hán, rét hại, mưa đá, sương muối, động đất, sóng thần và các loại thiên tai
khác có ảnh hưởng đến người và tài sản, cũng như các hoạt động kinh tế xã hội. Cấp độ rủi
ro thiên tai này được xác định cho từng loại thiên tai và được công bố cùng với bản tin dự
báo, cảnh báo, thiên tai.
Hệ thống dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn từ trung ương đến địa phương, các
Đài khí tượng thủy văn khu vực và Đài khí tượng thủy văn tỉnh thực hiện nhiệm vụ theo
dõi, giám sát, dự báo, cảnh báo các hiện tượng thời tiết khí tượng thủy văn, thiên tai khí
tượng thủy văn. Khi phát hiện các hiện tượng khí tượng thủy văn có nguy cơ xảy ra, ảnh
hưởng nghiêm trọng đến con người, tài sản và hoạt động kinh tế xã hội, đơn vị sẽ tiến hành
dự báo cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai và công bố cùng bản tin dự báo, cảnh báo khí tượng
thủy văn. Việc công bố bản tin về cấp độ rủi ro thiên tai này cũng giúp ích trong công tác
phòng chống và ứng phó với thiên tai, góp phần giảm nhẹ thiệt hại do thiên tai gây ra.
Quyết định số 44 chi tiết hóa cho các loại hình thiên tai dựa trên Luật phòng, chống
thiên tai năm 2013. Tuy nhiên vào năm 2020, Luật phòng, chống thiên tai có điều chỉnh và
bổ sung thêm một số điểm mới. Vì vậy để cập nhật thông tin cho phù hợp với sự thay đổi
bất thường của thiên tai cũng như thiệt hại mà nó gây ra, cấp độ rủi ro thiên tai cần được
điều chỉnh cho phù hợp. Chính vì vậy mà, quyết định 44 năm 2014 cần được điều chỉnh và
bổ sung là điều cần thiết.
2. Những khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện
Trong quá trình thực hiện dự báo cấp độ rủi ro thiên tai cho từng loại hình thiên đối
với từng khu vực ở nước ta, xuất hiện nhiều khó khăn và bất cập. Cụ thể, việc phân cấp độ
rủi ro thiên tai vẫn có một số điểm bất cập, đặc biệt là chưa tính đến yếu tố dễ bị tổn
thương, yếu tố phơi bày, phạm vi đánh giá cấp độ rủi ro vẫn ở quy mô lớn. Vì vậy mà chưa
đánh giá hết được mức độ rủi ro thiên tai từng loại thiên tai gây ra, chưa chi tiết cụ thể cho
từng khu vực nhỏ được. Sau đây là chi tiết một số điểm bất cập:
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2.1. Cấp độ rủi ro thiên tai do áp thấp nhiệt đới, bão
Hiện nay, cấp độ rủi ro thiên tai do áp thấp nhiệt đới, bão chia thành 3 cấp: thấp
nhất là cấp 3 và cao nhất là cấp 5, áp dụng cho các khu vực lớn. Tuy nhiên, bão xảy ra trên
quy mô lớn, ảnh hưởng diện rộng, mức độ ảnh hưởng của gió mạnh khác nhau đối với từng
khu vực nhỏ, đặc biệt là ảnh hưởng mưa do bão. Do vậy nếu để cấp độ rủi ro thiên tai áp
thấp, nhiệt đới bão chung cho một khu vực lớn là chưa hợp lý. Vì vậy, cần phải chia nhỏ
các khu vực để đánh giá được chi tiết hơn.
2.2. Cấp độ rủi ro thiên tai do lốc, sét, mưa đá
Theo Quyết định cũ, việc quy định cấp độ rủi ro thiên tai do lốc, sét, mưa đá phụ
thuộc vào cường độ mạnh, yếu của loại hình thiên tai này. Cấp độ rủi ro thiên tai do lốc, sét,
mưa đá có 2 cấp:
Rủi ro thiên tai cấp 1: xảy ra dưới ½ số huyện, xã trong phạm vi 1 tỉnh hoặc nhiều
tỉnh không liền kề.
Rủi ro thiên tai cấp 2: xảy ra trên ½ số huyện, xã của 1 tỉnh.
Tuy nhiên trong thực tế cho thấy, việc xác định được cường độ của loại hình thiên
tai này là đặc biệt khó bởi vì đây là các hiện tượng thiên tai xảy ra trong một quy mô rất
nhỏ, thời gian xảy ra nhanh.
2.3. Cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn
Trong Quyết định cũ, cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn được chia thành 03 cấp là
cấp 1, cấp 2 và cấp 3, mà chưa đề cập đến cấp độ rủi ro thiên tai cho những trận mưa cực
đại kỷ lục. Đặc biệt, trong thời gian qua, nhiều địa phương đã ghi nhận những trận mưa lớn
kỷ lục với lượng mưa rất lớn trong vòng 24 giờ đã gây ra thiệt hại nghiêm trọng cho nhiều
địa phương. Chính vì vậy, cần điều chỉnh cấp độ rủi ro thiên tai cho phù hợp.
2.4. Cấp độ rủi ro thiên tai do nắng nóng
Trong Quyết định cũ, cấp độ rủi ro thiên tai do nắng nóng được chia thành 03 cấp là
cấp 1, cấp 2 và cấp 3. Tuy nhiên, bởi trong thời gian qua, nhiều địa phương đã ghi nhận
những đợt nắng nóng kỷ lục với nền nhiệt độ rất cao khiến tình trạng cháy rừng, cháy nổ,
hạn hán, thiếu nước xảy ra nghiêm trọng và ảnh hưởng lớn đến cuộc sống của người dân,
do đó cần thay đổi quy định cấp độ rủi ro thiên tai thêm cấp 4 để có sự chỉ đạo xuyên suốt,
thống nhất của Chính phủ. Ngoài ra, trong quy định cũ chưa đề cập đến phạm vi ảnh hưởng
của nắng nóng.
2.5. Cấp độ rủi ro thiên tai do hạn hán
Cấp độ rủi ro thiên tai do hạn hán gồm 4 cấp. Tuy nhiên, khu vực chịu ảnh hưởng
của hạn hán thì chưa được chi tiết hóa cho các khu vực trên đất liền. Thời gian hạn kéo dài
ảnh hưởng hưởng nghiêm trọng đến đời sống và sản xuất của nhân dân, mặc dù chỉ cần 3-5
tháng. Đặc biệt là trong bối cảnh biến đổi khí hậu, hiện tượng đa thiên tai diễn ra ngày càng
nhiều hơn sẽ làm trầm trọng các vấn đề về hạn hán. Chính vì vậy cần xem xét thêm về giảm
thời gian kéo dài thiếu hụt lượng mưa.
2.6. Cấp độ rủi ro thiên tai do rét hại, sương muối
Trong quá trình dự báo hiện tượng rét hại, sương muối, nhận thấy rét hại, sương
muối chỉ xảy ra ở các tỉnh từ Trung Trung Bộ trở ra. Không khí lạnh nhất năm 2008 cũng
chỉ ảnh hưởng và gây rét hại đến Thừa Thiên Huế, các tỉnh thành phía Nam từ Đà Nẵng trở
vào phía Nam không có nền nhiệt độ thấp xuống các ngưỡng dưới 13 độ và kéo dài nhiều
ngày. Chính vì vậy, cần điều chỉnh giới hạn khu vực chịu ảnh hưởng rét hại, sương muối để
điều chỉnh cấp độ rủi ro thiên tai do yếu tố này.
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2.7. Cấp độ rủi ro thiên tai do sương mù
Sương mù chỉ xảy ra và ảnh hưởng trong thời gian ngắn, nên việc để cấp độ rủi ro
thiên tai do cấp 3 là không cần thiết. Ngoài ra, sương mù chỉ ảnh hưởng nguy hiểm và gây
rủi ro cao đối với các hoạt động giao thông, do đó phạm vi ảnh hưởng thay thế từ miền núi,
đồng bằng sang chi tiết trên biển, trên sông, đường đèo núi, khu vực đường cao tốc và sân
bay.
2.8. Cấp độ rủi ro thiên tai do gió mạnh trên biển
Cấp độ rủi ro thiên tai do gió mạnh trên biển quy định cũ là 3 cấp. Tuy nhiên với rủi
ro thiên tai cấp 1, với sức gió mạnh cấp 6 trở lên sẽ ảnh hưởng đến hoạt động của tàu,
thuyền do vậy không thể quy định cấp độ rủi ro thiên tai cấp 1. Đây là điều bất cấp cần điều
chỉnh lại.
2.9. Cấp độ rủi ro thiên tai do nước dâng
Cấp độ rủi ro thiên tai do nước dâng chưa chi tiết hóa được khu vực ảnh hưởng theo
các tỉnh ven biển từ Quảng Ninh đến Kiên Giang.
2.10. Cấp độ rủi ro thiên tai do lũ, ngập lụt
Lũ, ngập lụt cũng là một trong những loại hình thiên tai gây thiệt hại lớn về người
và tài sản. Thiệt hại do lũ lụt ở Việt Nam thuộc vào loại lớn trên thế giới. Lũ, ngập lụt và
các thiệt hại do lũ, ngập lụt gây ra thực sự để lại những hậu quả hết sức nặng nề cho kinh tế
- xã hội, đồng thời là nguy cơ lớn đe dọa sự phát triển bền vững của đất nước.
Quy định phân cấp độ rủi ro thiên tai do lũ, ngập lụt chưa phù hợp. Lũ lụt ứng với
cấp độ rủi ro thiên tai cấp 1, 2 đã có thể gây thiệt hại nặng nề cho các tỉnh; cấp độ rủi ro
thiên tai cấp 3 có thể gây thiệt hại nghiêm trọng trên phạm vi rộng, nhiều tỉnh.
Hạ lưu sông Cửu Long ảnh hưởng mạnh của thủy triều, các trạm hạ lưu sông Sài Gòn
Đồng Nai và mực nước tại một số trạm thủy văn vẫn có thể đạt mức báo động 2 đến báo động
3 và trên báo động 3 khi không có lũ. Trong khi đó, cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3 quy định
mực nước lũ từ báo động 3 đến trên báo động 3 (báo động 3+0,5m) là chưa phù hợp.
2.11. Về cấp độ rủi ro thiên tai do lũ quét:
Việc phân cấp cấp độ rủi ro do lũ quét chưa phù hợp với thực tế do:
- Cấp độ rủi ro thiên tai do lũ quét được xác định dựa trên lượng mưa và diện mưa,
tuy nhiên theo Quyết định, quy định phạm vi một tỉnh hay nhiều tỉnh là quá rộng gây khó
khăn trong công tác chỉ đạo phòng chống, vì thực tế lũ quét chỉ xảy ra trong một xã hoặc
một vùng.
- Cùng một giá trị lượng mưa, tuy nhiên với vùng có nguy cơ xảy ra lũ quét cao sẽ
có cấp độ rủi ro cao hơn vùng có nguy cơ xảy ra lũ quét thấp.
2.12. Về cấp độ rủi ro thiên tai sạt lở đất, sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy:
Nguyên nhân kích hoạt xảy ra lũ quét và sạt lở, sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy là
giống nhau, việc xác định độ dốc hay nhóm đất đá để xác định cấp độ rủi ro do sạt lở, sụt lún
đất khi dự báo tác nghiệp không khả thi.
2.13. Về cấp độ rủi ro thiên tai do xâm nhập mặn
Việc phân cấp độ rủi ro thiên tai do xâm nhập mặn cho tất cả các khu vực căn cứ
vào độ mặn 4‰ và khoảng cách xâm nhập mặn tính từ cửa sông là chưa phù hợp. Độ mặn
tại các khu vực cửa sông ven biển cũng như khoảng cách xâm nhập mặn mỗi khu vực là
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khác nhau và gây ảnh hưởng khác nhau đến nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản,… Ví dụ như:
cuối năm 2015 đến giữa năm 2016 dòng chảy thượng nguồn sông Mê Kông bị thiếu hụt,
mực nước thấp nhất trong vòng 90 năm nên xâm nhập mặn đã xuất hiện sớm hơn so với
cùng kỳ trung bình nhiều năm gần 2 tháng (chưa từng xuất hiện trong lịch sử), độ mặn lớn
nhất tại các khu vực lớn hơn bình nhiều năm và vào sâu trung từ 10-25 km. Theo quy định
cấp độ rủi ro thiên tai chỉ là cấp độ 1, 2. Trong khi đối với tỉnh Bến Tre, theo quy định nếu
xâm nhập mặn 25- 50 km tính từ cửa sông, do đặc điểm của địa hình của tỉnh thì trong
trường hợp này mặn đã xâm nhập trên 3/4 diện tích tỉnh, gây thiệt hại lớn cho sản xuất và
sinh hoạt nhưng vẫn quy định là rủi ro thiên tai cấp 1. Còn khu vực Trung Bộ cũng khó có
thể có ranh giới độ mặn đi sâu vào 25-50 km. Tại Đồng bằng Bắc Bộ độ mặn từ 1 ‰ đã gây
tác hại lớn đến những tỉnh sản xuất nông nghiệp.
Việc xác định vùng cửa sông ven biển bị nhiễm mặn trong thời kỳ dài, khô hạn thiếu
nước trong nhiều tháng, nguồn nước ngọt trong sông bị thiếu hụt không quá 40% so với trung
bình nhiều năm là chưa có định lượng cụ thể để làm cơ sở cho địa phương xác định cấp độ rủi
ro thiên tai phù hợp với tình hình thực tế.
3. Những đề xuất sửa đổi, bổ sung
Trên cơ sở kế thừa các quy định hiện hành về cấp độ rủi ro thiên tai; đồng thời, bổ
sung những quy định nhằm bao quát toàn bộ các loại thiên tai, các nội dung chính được đề
xuất để sửa đổi, bổ sung trong Quyết định thay thế Quyết định số 44 của Thủ tướng Chính
phủ quy định chi tiết về cấp độ rủi ro thiên tai như sau:
3.1. Cấp độ rủi ro thiên tai do áp thấp nhiệt đới, bão
Những điểm cập nhật mới trong Dự thảo này bao gồm:
- Chia nhỏ khu vực, bổ sung khu vực đất liền Nam Trung Bộ, đất liền Đông Bắc Bộ,
Tây Bắc, Việt Bắc, Tây Nguyên;
- Chia nhỏ cấp bão rất mạnh (từ cấp 12 đến cấp 15) thành cấp 12-13, cấp 14-15. Trong
đó bổ sung cấp 14-15 ở đất liền Nam Trung Bộ, Việt Bắc, Tây Bắc, Tây Nguyên sẽ có cấp
độ rủi ro thiên tai cấp 5.
Cấp độ rủi ro thiên tai do áp thấp nhiệt đới, bão được phân thành các cấp theo bảng 1.
Bảng 1. Đề xuất cấp độ rủi ro thiên tai do áp thấp nhiệt đới, bão

≥16 (siêu bão)

4

5

5

-

-

14-15 (bão rất mạnh)

4

4

5

5

5

12-13 (bão rất mạnh)

3

4

4

5

4

10-11 (bão mạnh)

3

3

3

4

3

8-9 (bão)

3

3

3

3

3

6-7 (ATNĐ)

3

3

3

3

Phạm vi ảnh hưởng

Biển Đông

3
Vùng biển
ven bờ, đất
liền Đông
Bắc Bộ,
Bắc Trung
Bộ, Trung
Trung Bộ

Đất liền
Nam Trung
Bộ

Đất liền
Nam Bộ

Tây Bắc,
Việt Bắc,
Tây
Nguyên
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3.2. Cấp độ rủi ro thiên tai do lốc, sét, mưa đá
Thay vì quy định cường độ, Dự thảo mới quy định phạm vi khu vực ảnh hưởng. Trong
khi đó cấp độ rủi ro vẫn được giữ ở 02 cấp như cũ. Cấp độ rủi ro thiên tai do lốc, sét, mưa
đá được phân thành các cấp theo bảng 2.
Bảng 2. Đề xuất cấp độ rủi ro thiên tai do lốc, sét, mưa đá

Phạm vi và khu vực ảnh hưởng

Cấp độ rủi ro

Từ 5 huyện trở lên

2

Dưới 5 huyện

1

3.3. Cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn
Trong Quyết định cũ, cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn được chia thành 03 cấp là cấp
1, cấp 2 và cấp 3. Căn cứ vào khả năng xảy ra mưa đặc biệt lớn, mưa kỷ lục trong khoảng
thời gian ngắn trong thời gian tới, cần điều chỉnh cấp độ rủi ro thiên tai tăng lên 4 cấp, lớn
nhất là cấp 4. Ngoài ra, Dự thảo cũng bổ sung thêm thời đoạn mưa kéo dài hơn so với
Quyết định cũ, đồng thời bổ sung lượng mưa trong thời gian 12 giờ bởi trong thực tế nhiều
trận mưa với cường độ rất lớn chỉ xảy ra trong khoảng thời gian từ 03 đến 12 giờ và có
những trận mưa lớn kèo dài trên 04 ngày ví dụ như đợt mưa lớn tại khu vực Đông Bắc Bắc
Bộ năm 2015. Cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn được phân thành các cấp theo bảng 3.
Bảng 3. Đề xuất cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn

Lượng mưa (mm)

Cấp độ rủi ro

Trên 400/24giờ

3

3

4

3

4

4

Trên 200 đến 400/24 giờ

2

3

3

2

3

4

Từ 100 đến 200/24 giờ
hoặc 50-100/12 giờ

1

2

2

1

2

3

Khu vực ảnh hưởng
Thời gian kéo dài (ngày)

Đồng bằng, ven biển
Từ 1
đến 2

Trên 2
đến 4

Trên 4

Trung du, vùng núi
Từ 1
đến 2

Trên 2
đến 4

Trên 4

3.4. Cấp độ rủi ro thiên tai do nắng nóng
- Cấp độ rủi ro thiên tai do nắng nóng cần điều chỉnh lại từ 3 cấp thành 4 cấp, lớn nhất
là cấp 4.
- Dự thảo cũng cập nhật và bổ sung khu vực ảnh hưởng của nắng nóng, trong khi đó dự
thảo cũ không đề cập đến không gian ảnh hưởng. Ngoài ra, thời gian cũng được bổ sung chi
tiết hơn cho thời đoạn trên 10 đến 25 ngày và trên 25 ngày. Lý do trong thời gian qua đã có
nhiều đợt nắng nóng kéo dài cả tháng, do đó cần phải quy định cấp độ rủi ro thiên tai cao
hơn nếu thời gian nắng nóng kéo dài.
Một điều chỉnh nữa tập trung việc chi tiết hóa cường độ nắng nóng. Vì vậy trong Dự
thảo mới chi tiết hóa các ngưỡng nắng nóng theo các khu vực để xác định cấp độ rủi ro
thiên tai.
Cấp độ rủi ro thiên tai do nắng nóng được phân thành các cấp theo bảng 4.
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Bảng 4. Đề xuất cấp độ rủi ro thiên tai do nắng nóng
Nhiệt độ
cao nhất
(oC)
Trên 41
Trên 39
đến 41
Từ 37 đến
39
Từ 35 đến
37
Thời gian
kéo dài
(ngày)
Khu vực
ảnh
hưởng

Cấp độ rủi ro
2

1

2

2

2

3

3

3

4

4

4

4

1

1

2

2

2

2

2

2

3

3

3

4

1

1

1

1

1

1

1

1

2

2

2

3

1
Từ 3 đến 5

Bắc
Bộ

Trung
Bộ

Trên 5 đến 10

Tây
Nguyên
và Nam
Bộ

Bắc
Bộ

Trên 10 đến 25

Tây
Nguyên
và Nam
Bộ

Trung
Bộ

Bắc
Bộ

Trung
Bộ

Tây
Nguyên
và Nam
Bộ

Trên 25

Bắc
Bộ

Trung
Bộ

Tây
Nguyên
và Nam
Bộ

3.5. Cấp độ rủi ro thiên tai do hạn hán
Trong Quyết định cũ, cấp độ rủi ro thiên tai do hạn hán được chia thành 04 cấp và
trong Dự thảo mới giữ nguyên 04 cấp.
Tuy nhiên, Dự thảo mới cũng bổ sung mới khu vực ảnh hưởng cho toàn bộ đất liền các
tỉnh trên cả nước. Đồng thời quy định thời gian hạn không kéo dài như cũ.
Cấp độ rủi ro thiên tai do hạn hán được phân thành các cấp theo bảng 5.
Bảng 5. Đề xuất cấp độ rủi ro thiên tai do hạn hán
Khoảng thời gian lượng mưa
tháng thiếu hụt trên 50%
trong khu vực (tháng)
Trên 5
Trên 3 đến 5
Từ 2 đến 3
Thiếu hụt nguồn nước mặt
trong khu vực (%)

Khu vực ảnh hưởng

Cấp độ rủi ro
2
1
-

2
1
1

3
2
1

3
2
1

Từ 20 đến 50
Các
tỉnh
Bắc
Bộ

Các
tỉnh
Trung
Bộ

Các tỉnh
Tây
Nguyên,
Nam Bộ

3
3
2

4
3
2

4
4
3

Trên 50 đến 70
Các
tỉnh
Bắc
Bộ

Các
tỉnh
Trung
Bộ

Các
tỉnh
Tây
Nguyê
n, Nam
Bộ

4
4
3

4
4
3

Trên 70

Các
tỉnh
Bắc Bộ

Các
tỉnh
Trung
Bộ

Các tỉnh
Tây
Nguyên,
Nam Bộ

3.6. Cấp độ rủi ro thiên tai do rét hại, sương muối
Cấp độ rủi ro thiên tai do rét hại, sương muối có 3 cấp,
Trong Quyết định cũ, cấp độ rủi ro thiên tai do rét hại, sương muối được chia thành 03
cấp và trong Dự thảo mới giữ nguyên 03 cấp.
Dự thảo mới chỉ bổ bổ sung một điểm nhỏ so với Quyết định cũ đó là việc giới hạn rét
hại, sương muối chỉ diễn ra ở các tỉnh từ Trung Trung Bộ trở ra. Lý do từ thực tế cho thấy,
không khí lạnh nhất năm 2008 cũng chỉ ảnh hưởng và gây rét hại đến Thừa Thiên Huế, các
tỉnh thành phía Nam từ Đà Nẵng trở vào phía Nam không có nền nhiệt độ thấp xuống các
ngưỡng dưới 13 độ và kéo dài nhiều ngày.
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Cấp độ rủi ro thiên tai do sương muối được phân thành các cấp theo bảng 6.
Bảng 6. Đề xuất cấp độ rủi ro thiên tai do sương muối

Nhiệt độ trung bình
ngày(oC)
Dưới 0
Từ 0 đến 4
Từ trên 4 đến 8
Từ trên 8 đến 13

Khu vực ảnh hưởng

Cấp độ rủi ro
2
1
Vùng
núi,
trung du
Bắc Bộ

Thời gian kéo dài
(ngày)

1
Đồng
bằng
Bắc Bộ,
Bắc và
Trung
Trung
Bộ

Từ 3-5

3
2
1
Vùng
núi,
trung
du
Bắc
Bộ

-

-

-

2
1
Đồng
bằng
Bắc Bộ,
Bắc và
Trung
Trung
Bộ

3
2
1

3
2

Vùng
núi,
trung
du Bắc
Bộ

Đồng bằng
Bắc Bộ,
Bắc và
Trung
Trung Bộ

Từ trên 5-10

Trên 10

3.7. Cấp độ rủi ro thiên tai do sương mù
Cấp độ rủi ro thiên tai do sương mù 2 cấp, như trong bảng 7.
Bảng 7. Đề xuất cấp độ rủi ro thiên tai do sương mù

Tầm nhìn xa

Cấp độ rủi ro

Sương mù dày đặc, tầm nhìn xa dưới 50m

1

2

Sương mù dày đặc, tầm nhìn xa từ 50m trở lên

-

1

Phạmvi ảnh hưởng
(Vùng hoạt động của các phương tiện giao thông)

Trên biển, trên sông
và đường đèo núi

Khu vực đường cao
tốc và sân bay

Trong Dự thảo này, phạm vi ảnh hưởng được bổ sung mới và thay thế vùng ảnh hưởng
cũ bởi sương mù chỉ ảnh hưởng nguy hiểm và gây rủi ro cao đối với các hoạt động giao
thông, do đó phạm vi ảnh hưởng thay thế từ miền núi, đồng bằng sang chi tiết trên biển,
trên sông, đường đèo núi, khu vực đường cao tốc và sân bay.
3.8. Cấp độ rủi ro thiên tai do gió mạnh trên biển
Trong Quyết định cũ, cấp độ rủi ro do gió mạnh trên biển được chia thành 03 cấp và
trong Dự thảo đề xuất điều chỉnh thành 2 cấp, như trong bảng 8.
Bảng 8. Đề xuất cấp rủi ro thiên tai do gió mạnh trên biển

Cấp gió

Cấp độ rủi ro

≥9

3

3

7-8

3

2

5-6

2

-

Khu vực ảnh hưởng

Vùng biển ven bờ

Vùng biển ngoài khơi
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Trong Dự thảo mới điều chỉnh phân chia thành 02 nhóm cấp 7-8 và 5-6. Lý do bởi
cấp 7-8 tương đương cấp gió bão, mức độ rủi ro khá cao, đặc biệt là đối với vùng biển ven
bờ, nơi neo đậu tàu thuyền và nuôi trồng thủy sản. Trong khi đó cấp 5-6 cũng có thể gây
ảnh hưởng đến các hoạt động kinh tế, sản xuất, cấm biển ở một số vùng biển, đảo.
3.9. Cấp độ rủi ro thiên tai do nước dâng
Cấp độ rủi ro thiên tai do nước dâng có 4 cấp từ cấp 2 đến cấp 5
Dự thảo mới về cấp độ rủi ro thiên tai do nước dâng có 02 điểm thay đổi: Thứ nhất
là chi tiết hóa các khu vực ảnh hưởng theo các tỉnh ven biển từ Quảng Ninh đến Kiên Giang
thay cho quy định chung dải ven biển các tỉnh Bắc Bộ, Trung Bộ, Nam Bộ. Lý do việc chi
tiết hóa này giúp các địa phương có thể dễ thực hiện công tác chỉ đạo, điều hành và phòng
chống nước dâng do bão hơn.
Ngoài ra, mực nước ven biển được điều chỉnh theo hướng thấp hơn so với dự thảo
cũ. Lý do chia nhỏ mực nước ven biển này phù hợp với thực tế các cơn bão đổ bộ vào nước
ta trong những năm qua và dự báo xu hướng trong thời gian tới. Ngoài ra, đối với một số
vùng ven biển bổ sung cấp độ rủi ro thiên tai cấp 5 tương ứng với các kịch bản có thể xảy
ra.
Cấp độ rủi ro thiên tai do nước dâng được phân thành các cấp theo bảng 9.
Bảng 9. Đề xuất cấp độ rủi ro thiên tai do nước dâng

Mực nước
ven biển (m)
>6
5-6
4-5
3-4
2-3
1-2

Cấp độ rủi ro
5
4
4
3
-

5
4
4
3
2
-

5
4
4
3
Quảng
Quảng
Nghệ
Bình
Ninh
Khu vực ảnh
An đến
đến
đến
hưởng
Hà
Thừa
Thanh
Tĩnh Thiên Hóa
Huế

4
3
2
Đà
Nẵng
đến
Bình
Định

3
2
-

4
5
3
4
5
2
3
4
3
Bình
Phú
TP. Hồ
Thuận
Yên
Chí
Cà Mau
đến Bà
đến
Minh đến Kiên
Rịa
Ninh
đến Cà Giang
Vũng
Thuận
Mau
Tàu

3.10. Về cấp độ rủi ro thiên tai do lũ, ngập lụt
- Về thang cấp độ: kế thừa các quy định hiện hành về cấp độ rủi ro thiên tai do lũ lụt
gồm 5 cấp.
- Về “mực nước lũ”: bổ sung sửa đổi theo quy định về cấp báo động lũ mới trong
Quyết định 05/2020/QĐ-TTg ngày 31 tháng 01 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ quy
định mực nước tương ứng với các cấp báo động lũ trên các sông thuộc phạm vi cả nước phù
hợp với từng tỉnh, cụ thể:
Bổ sung thang cấp độ BĐ1 đến BĐ2, chia nhỏ thang BĐ3 đến(BĐ3+1m) thành 2
cấp BĐ3 đến (BĐ3+0.5m) và (BĐ3+0.5m) đến (BĐ3+1.0m) cho phù hợp với những vùng
có biên độ mực nước dao động nhỏ như vùng hạ lưu các sông bị ảnh hưởng thủy triều…
- Về “Khu vực trên lưu vực sông”: đươc cụ thể hóa đến từng trạm thủy văn thuộc 4
khu vực bị ảnh hưởng, các vị trí được phân chia vào các khu vực dựa theo các tiêu chí về
diện tích khống chế, phạm vi ảnh hưởng của từng cấp báo động của từng trạm thủy văn.
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Cấp độ rủi ro thiên tai do lũ, ngập lụt được phân thành các cấp theo bảng 10.
Bảng 10. Đề xuất cấp độ rủi ro thiên tai do lũ, ngập lụt

Mực nước lũ

Cấp độ rủi ro

> Lũ lịch sử hoặc lũ thiết kế

3

3

4

5

BĐ3+1m- Lũ lịch sử hoặc lũ thiết kế

3

3

3

4

(BĐ3+0.5m) - <(BĐ3+1.0m)

2

2

3

4

BĐ3- <(BĐ3+0.5m)

2

2

3

3

BĐ2 – <BĐ3

1

2

2

3

BĐ1-<BĐ2

1

1

1

2

Khu vực xảy ra lũ, ngập lụt

Các vị trí dự
báo thuộc
khu vực 1

Các vị trí dự
báo thuộc
khu vực 2

Các vị trí dự
báo thuộc
khu vực 3

Các vị trí dự
báo thuộc
khu vực4

3.11. Về cấp độ rủi ro thiên tai do lũ quét và sạt lở đất, sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng
chảy
Kết hợp thiên tai lũ quét và sạt lở đất trên sườn núi, sườn dốc để xác định cấp độ rủi
ro thiên tai, bỏ thiên tai sụt lún đất. Lý do: lũ quét và sạt lở đất trên sườn núi, sườn dốc có
nguyên nhân kích hoạt giống nhau, phạm vi khu vực xảy ra cũng tương đồng; thiên tai lũ
quét và sạt lở đất thường xảy ra đồng thời, rất khó có thể phân tách khi có tác động của mưa
lớn. Mặt khác, sụt lún đất đất do nhiều nguồn gốc gây ra như sụt lún do sạt lở bờ sông, bờ
biển, các nguyên nhân kích hoạt khác nhau và chưa thể phân định hay dự báo, cảnh báo
được.
- Về thang cấp độ: kế thừa các quy định hiện hành về cấp độ rủi ro thiên tai do lũ lụt
gồm 3 cấp.
- Về cường độ mưa: Dựa trên bản đồ mưa 1 ngày lớn nhất đã xảy ra do Viện KH
KTTV và BĐKH cung cấp, tổng lượng ngày được điều chỉnh theo 3 cấp độ nhỏ hơn : 100200mm, 200-400mm và trên 400mm
- Về phạm vi ảnh hưởng: trên thực tế, lũ quét chỉ xảy ra trong một xã hoặc một khu
vực nhỏ nên việc quy định phạm vi một tỉnh hay nhiều tỉnh là rất rộng. Dựa trên bản đồ
phân vùng nguy cơ lũ quét, sạt lở đất theo các cấp theo các cấp: thấp, trung bình, cao đến
rất cao và thông tin số liệu về khu vực thiệt hại: số người thiệt hại do lũ quét, dân cư của
các vùng…, dự thảo dự kiến thực hiện điều chỉnh chi tiết hơn chia thành 4 khu vực ảnh
hưởng như sau:
Khu vực 1: Lai Châu, Sơn La, Điện Biên, Hòa Bình, Lào Cai, Yên Bái, Hà Giang.
Khu vực 2: Tuyên Quang, Bắc Kạn, Lạng Sơn, Cao Bằng, Thanh Hóa, Nghệ An,
Quảng Ngãi.
Khu vực 3: Phú Thọ, Thái Nguyên, Quảng Ninh, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị,
Thừa Thiên Huế, TP Đà Nẵng, Quảng Nam, Kon Tum, Gia Lai, Đăk Lắc, Đắc Nông, Lâm
Đồng.
Khu vực 4: Vĩnh Phúc, Bắc Giang, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa, Ninh Thuận,
Bình Thuận.
Ngoài ra, bổ sung thêm tiêu chí Vùng có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất, sụt lún
đất do mưa lũ hoặc dòng chảy (rất cao, cao, trung bình và thấp) được các đơn vị dự báo,
cảnh báo ban hành trong các bản tin cảnh báo lũ quét và sạt lở đất, sụt lún đất do mưa lũ
hoặc dòng chảy trong việc quy định cấp độ rủi ro.
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Cấp độ rủi ro thiên tai do lũ quét và sạt lở đất, sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy
được phân thành các cấp theo bảng 11.
Bảng 11. Đề xuất cấp độ rủi ro thiên tai do lũ quét và sạt lở đất, sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy

Vùng có nguy cơ
xảy ra lũ quét,
sạt lở đất
Rất cao
4
Cao
3
Trung bình
2
Thấp
1
Tổng lượng
100ngày (mm)
200
Khu vực xảy ra

Cấp độ rủi ro do lũ quét, sạt lở đất
4
4
3
2
200400

4
4
4
3
>400

Khu vực 1

3
2
1
100200

4
3
2
1
200400

4
4
3
2
>400

Khu vực 2

2
1
100200

3
2
1
200400

4
3
2
1
>400

Khu vực 3

1
100200

2
1
200400

2
2
1
>400

Khu vực 4

3.12. Về cấp độ rủi ro thiên tai do xâm nhập mặn
- Về thang cấp độ: tăng 2 cấp độ (từ cấp 2 lên cấp 4) nhằm tăng mức quan tâm chỉ
đạo ứng phó, khắc phục của Trung ương trước tình hình xâm nhập mặn ngày càng gay gắt,
phức tạp như hiện nay.
- Về độ mặn: trên thực tế,ngưỡng độ mặn 4‰ ảnh hưởng nhiều đến nông nghiệp,
tuy nhiên hiện nay, ngoài nông nghiệp, xâm nhập mặn còn ảnh hưởng đến việc khai thác
nước sinh hoạt phục vụ cho người dân, do vậy bổ sung tiêu chí ngưỡng độ mặn 1‰ khi
phân cấp cấp độ rủi ro do xâm nhập mặn.
- Về khoảng cách xâm nhập tính từ cửa sông (km): bổ sung mức độ chi tiết của
khoảng cách xâm nhập mặn thành 4 ngưỡng, bắt đầu từ 15-25km, 25-50km, 50-90km và
trên 90km.
- Về phạm vi ảnh hưởng: bổ sung quy định về phạm vi ảnh hưởng chi tiết cho 3
khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, duyên hải Trung Bộ và Nam Bộ do trên thực tế, ranh
giới độ mặn xâm nhập sâu vào trong sông của các khu vực là khác nhau
- Về tiêu chí nguồn nước ngọt trong sông bị thiếu hụt 40% so với trung bình nhiều
năm: bỏ tiêu chí này do các khu vực bị ảnh hưởng xâm nhập mặn chủ yếu là các khu vực
chịu ảnh hưởng của thủy triều rất ít khu vực có trạm đo lưu lượng,do vậy việc xác định giá
trị nguồn nước bị thiếu hụt là rất khó khăn.
Như vậy, sau khi Quyết định thay thế Quyết định số 44/2014/QĐ-TTg ngày
15/8/2014 của Thủ tướng Chính phủ quy định chi tiết về cấp độ rủi ro thiên tai được ban
hành sẽ góp phần hoàn thiện các hệ thống văn bản quy phạm pháp luật trong công tác
phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai, qua đó nâng cao năng lực cho ngành KTTV đáp ứng
tốt hơn yêu cầu phòng chống thiên tai, phát triển bền vững, góp phần bảo đảm quốc phòng,
an ninh của đất nước.
Cấp độ rủi ro thiên tai do xâm nhập mặn được phân thành các cấp theo bảng 12.
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Bảng 12. Đề xuất cấp độ rủi ro thiên tai do xâm nhập mặn
Khoảng cách xâm nhập
sâu trong sông

Cấp độ rủi ro do xâm nhập mặn

> 90km

3

-

3

-

-

4

50-90km

2

2

2

4

3

3

25-50km

1

1

1

3

2

2

15-25km

-

-

-

2

1

-

Khu vực ảnh hưởng

Bắc Bộ và
Bắc Trung
Bộ

Duyên
hải
Trung
Bộ

Nam Bộ

Bắc Bộ và
Bắc Trung
Bộ

Duyên hải
Trung Bộ

Nam Bộ

Độ mặn

1‰

4‰

TỔNG CỤC KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

Báo cáo tham luận

Đánh giá tính dễ bị tổn thương đối với đa thiên tai ở ven biển
Trung Trung Bộ
Trần Thanh Thủy1, Trần Thục1, Huỳnh Thị Lan Hương1
1

Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu
Tóm tắt: Các thiên tai thường xảy ra đồng thời, hoặc nối tiếp, làm tăng tình trạng dễ bị
tổn thương của khu vực chịu tác động. Các tỉnh ven biển Trung Trung Bộ thường xuyên
chịu tác động bất lợi của thiên tai điển hình như bão, mưa lớn....Tuy nhiên, đến nay chưa
có nghiên cứu nào đánh giá tính dễ bị tổn thương đối với đa thiên tai (đa tổn thương) ở
khu vực này. Nghiên cứu này đánh giá định lượng mức độ dễ bị tổn thương về kinh tế-xã
hội-môi trường khu vực ven biển Trung Trung Bộ đối với bão, mưa lớn trong và sau bão
(đa thiên tai). Số liệu thống kê cấp huyện về kinh tế-xã hội-môi trường năm 2018 của 64
huyện ven biển Trung Trung Bộ được sử dụng trong nghiên cứu. 11 chỉ số, trong đó, 5 chỉ
số đánh giá mức độ nhạy cảm, 6 chỉ số đánh giá nguồn lực được sử dụng để đánh giá đa
tổn thương (MV). Đối với gió mạnh (GM) và mưa lớn trong bão (MTB), 86% các huyện
thuộc Trung Trung Bộ có TDBTT cao và rất cao, chỉ số TDBTT dao động từ 0,11-0,39.
Đối với mưa lớn sau bão (MSB), các huyện có TDBTT cao đến rất cao chiếm 50%, chỉ số
TDBTT dao động từ 0,02-0,47. 100% các huyện có mức độ đa tổn thương cao và rất cao,
chỉ số mức độ đa tổn thương dao động từ 0,18-0,49. Những kết quả của nghiên cứu này có
thể đóng góp cho việc lập kế hoạch, quản lý nguồn lực và điều phối liên huyện, nhằm
giảm nhẹ thiệt hại do đa thiên tai gây ra.
Từ khóa: Đa thiên tai, bão, mưa lớn, tính dễ bị tổn thương, đa tổn thương.

1. Giới thiệu
Khu vực Trung Trung Bộ trải dài từ 14o32’ đến 18o05’ vĩ độ Bắc và từ 105o37’ đến
109o04’ kinh độ Đông, bao gồm 06 tỉnh: Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Đà
Nẵng, Quảng Nam và Quảng Ngãi. Với đường bờ biển dài 769 km, Trung Trung Bộ là một
trong những khu vực chịu nhiều ảnh hưởng của bão, áp thấp nhiệt đới (ATNĐ). Bão là một
trong những loại thiên tai nguy hiểm nhất trong số các thiên tai có nguồn gốc khí tượng
thủy văn [11, 12, 13]. Bão và ATNĐ đổ bộ không chỉ gây ra gió mạnh trực tiếp tàn phá cây
cối, nhà cửa, công trình, cơ sở hạ tầng… mà còn đi kèm mưa lớn xảy ra trên diện rộng kết
hợp mưa lớn sau bão gây ra lũ lụt, lũ quét, sạt lở đất bất thường… gây thiệt hại nghiêm
trọng về người và tài sản. Điển hình là cơn bão Xangsane (cơn bão số 6 năm 2006), cơn bão
rất mạnh đổ bộ và ảnh hưởng trực tiếp đến Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam và
Quảng Ngãi, gây thiệt hại nặng nề. Sau bão, mưa lớn, lũ dâng cao khiến các tỉnh miền
Trung khác cũng bị ảnh hưởng, tổng thiệt hại trên 10 nghìn tỉ đồng [4]. Bão Ketsana (cơn
bão số 9 năm 2009) là cơn bão rất mạnh và di chuyển nhanh, phạm vi ảnh hưởng rộng bao
trùm toàn bộ 6 tỉnh Trung Trung Bộ và các tỉnh lân cận. Bão kèm theo mưa lớn trên diện
rộng từ Nghệ An đến Bình Định, Tây Nguyên, thiệt hại ước tính khoảng 14 nghìn tỷ đồng
[1].
Mặc dù Trung Trung Bộ là khu vực chịu ảnh hưởng của nhiều thiên tai liên quan
đến bão, việc đánh giá TDBTT đối với đa thiên tai bão, mưa lớn trong và sau bão đến nay
vẫn chưa được thực hiện. Việc giảm nhẹ đa tổn thương có thể đạt được thông qua nhiều
hoạt động khác nhau. Trong đó, công tác chuẩn bị, phòng ngừa và giảm thiểu tác động là
các hoạt động cốt lõi [18]. Các hoạt động này phụ thuộc vào các chính sách, sự quản lý,
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điều hành và kinh nghiệm của địa phương [17, 19]. Hiệu quả của các hoạt động liên quan
đến công tác giảm nhẹ thiệt hại do thiên tai gây ra, đặc biệt là công tác lập kế hoạch, quản
lý, điều hành sẽ vẫn bị hạn chế nếu chúng được xây dựng và triển khai theo cách tiếp cận
từng thiên tai đơn lẻ [19 Hagenlocher]. Việc xác định được mức độ đa tổn thương có thể
đóng góp cho việc chuẩn bị, lập kế hoạch và quản lý nguồn lực, điều phối liên huyện, giúp
giảm nhẹ thiệt hại do đa thiên tai gây ra.
Đánh giá TDBTT dựa trên bộ chỉ số về kinh tế-xã hội-môi trường đã được áp dụng
rộng rãi từ những năm 1980 [8]. Tuy nhiên việc đánh giá đa tổn thương mới được cộng
đồng các nhà khoa học quan tâm nghiên cứu từ những năm 2000. Alpar (2009) đã đánh giá
đa tổn thương của các bờ biển Thổ Nhĩ Kỳ đối với nước biển dâng, xói mòn bờ biển và
xâm nhập mặn [5]. Mahendra và cộng sự (2011) đã sử dụng GIS để xác định đa tổn thương
đối với triều cường, nước biển dâng và xói lở bờ biển cho bờ biển phía tây của Ấn Độ [16].
Dự án Matrix (2012) đã xác định đa tổn thương đối với động đất, núi lửa [trích dẫn trong
9]. Mafi và cộng sự (2019) đã xác định đa tổn thương đối với mực nước biển dâng, sự thay
đổi đường bờ và triều cường cho Iran [15]…Tuy nhiên, các nghiên cứu đánh giá đa tổn
thương còn rất hạn chế ở Việt Nam. Nghiên cứu này sẽ xác định mức độ đa tổn thương về
kinh tế - xã hội - môi trường đối với bão, mưa lớn cho khu vực Trung Trung Bộ. Từ đó xây
dựng bản đồ phân vùng đa tổn thương và đưa ra một số kiến nghị về chính sách và các biện
pháp trong tương lai nhằm giảm nhẹ thiệt hại do đa thiên tai gây ra.
2. Khu vực nghiên cứu
Khu vực ven biển Trung Trung Bộ là dải đất ở miền Trung Việt Nam. Phía Bắc giáp
với tỉnh Hà Tĩnh, phía Tây giáp với Lào, phía Tây Nam giáp với tỉnh Kon Tum, phía Nam
giáp với tỉnh Bình Định, phía Đông giáp với Biển Đông. Khu vực ven biển Trung Trung Bộ
bao gồm các tỉnh: Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam và
Quảng Ngãi (Hình 1).

Hình 1. Khu vực nghiên cứu và mạng lưới trạm khí tượng

Các tỉnh khu vực Trung Trung Bộ có địa hình dốc, bị chia cắt mạnh bởi núi cao,
mạng lưới sông suối dày đặc, thấp dần từ Tây sang Đông, với vùng phía Tây là núi cao, kế
tiếp là vùng đồi thấp, phía Đông có các dải đồng bằng nhỏ, hẹp xen kẽ và sau cùng là
những cồn cát ven biển. Địa hình núi, đồi và đồng bằng chạy dài theo hướng Tây Bắc –
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Đông Nam, dọc theo dãy Trường Sơn. Địa hình đồi núi chiếm diện tích lớn với nhiều ngọn
cao trên 2.000m, có nơi núi chạy sát biển. Dải đồng bằng cấu tạo bởi phù sa sông thấp và dễ
bị ngập úng do mưa, lũ. Các tỉnh Trung Trung Bộ nằm trong khu vực khí hậu nhiệt đới gió
mùa, là vùng chuyển tiếp giữa hai miền khí hậu với khí hậu phía Bắc có mùa đông lạnh và
phía Nam nóng ẩm quanh năm. Mùa bão ở khu vực Trung Trung Bộ thường diễn ra từ
tháng 9 đến tháng 11. 80 cơn bão/ATNĐ đã ảnh hưởng đến khu vực trong giai đoạn 19612017 (trung bình 1,4 cơn/năm).
3. Phương pháp và số liệu
3.1. Xác định bộ chỉ số đánh giá tính dễ bị tổn thương và nguồn số liệu
Bộ chỉ số TDBTT đối với thiên tai bao gồm các chỉ số về độ nhạy cảm và nguồn
lực. Tiêu chí lựa chọn các chỉ số đánh giá TDBTT bao gồm: (i) tính sẵn có; (ii) có tính toàn
diện đối với các lĩnh vực kinh tế, xã hội, vật lý và môi trường; (iii) có tính đại diện đối với
thiên tai đang được xem xét.
3.1.1. Chỉ số độ nhạy cảm
Độ nhạy cảm phản ánh các yếu tố ảnh hưởng đến hậu quả của thiên tai. Chỉ số nhạy
cảm có thể là thuộc tính vật lý, kinh tế, xã hội, văn hóa như cấu trúc tuổi, tuổi thọ công
trình, tỷ lệ giới… [10]. Các nhóm chỉ số cấp 1 được lựa chọn gồm: Kinh tế, xã hội, vật lý
và môi trường. Chỉ số và nguồn số liệu được chỉ ra trong bảng sau:
Bảng 1. Bộ chỉ số về mức độ nhạy cảm
Chỉ số
cấp 1
Kinh tế

Chỉ số cấp 2

Ý nghĩa

Tỷ lệ đóng góp GDP của ngành
nông nghiệp

Nguồn số liệu
Kết quả điều tra

Xã hội

- Tỷ lệ người già và trẻ em (0-15
tuổi; trên 64 tuổi) [3]
- Tỷ lệ hộ nghèo, cận nghèo

- Tỷ lệ người già, trẻ em càng cao,
độ nhạy cảm càng cao, tính dễ bị tổn
thương càng cao.
- Tỷ lệ hộ nghèo, cận nghèo càng
cao, độ nhạy cảm càng cao, tính dễ
bị tổn thương càng cao.

- Kết quả điều
tra dân số năm
2014
- Niên giám
thông kê cấp
huyện năm 2018

Vật lý

- Tỷ lệ nhà bán kiên cố
- Tỷ lệ nhà thiếu kiên cố
- Tỷ lệ nhà đơn sơ
- Khoảng cách đến đường bờ biển
(chỉ áp dụng cho bão và mưa trong
bão)
- Tỷ lệ hộ không sử dụng hố xí hợp
vệ sinh
- Tỷ lệ hộ không sử dụng nước
sạch

Tỷ lệ nhà bán kiên cố, thiếu kiên cố
và đơn sơ càng cao, tính dễ bị tổn
thương càng cao.

- Kết quả điều
tra, khảo sát
- CSDL bản đồ
Việt Nam

Tỷ lệ hộ không sử dụng nước sạch
phản ánh mức độ chịu ảnh hưởng về
ô nhiễm môi trường khi có bão, mưa
lớn xảy ra, tỷ lệ thuận với độ nhạy
cảm.

- Niên giám
thông kê cấp
huyện năm 2018

Môi
trường

3.1.2. Chỉ số nguồn lực
Nguồn lực bao gồm năng lực thích ứng và năng lực đối phó. Trong đó, năng lực
thích ứng phản ánh khả năng của hệ thống, tổ chức, con người và các sinh vật khác để thích
ứng với thiệt hại tiềm tàng, tận dụng các cơ hội hoặc để ứng phó với hậu quả do thiên tai
đem lại [10]. Năng lực đối phó là khả năng của con người, tổ chức và hệ thống, sử dụng các
kỹ năng, giá trị, niềm tin, tài nguyên và cơ hội có sẵn, để giải quyết, quản lý và khắc phục
các điều kiện bất lợi trong ngắn hạn [18].Các chỉ số nguồn lực được lựa chọn bao trùm các
khía cạnh về kinh tế, xã hội, vật lý và mức độ sẵn sàng phòng chống thiên tai (Bảng 2).
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Bảng 2. Bộ chỉ số về nguồn lực
Chỉ số
cấp 1

Chỉ số cấp 2

Ghi chú

Nguồn số liệu
Kết quả điều tra;
niên giám thống
kê cấp tỉnh/huyện
2018.
- Niên giám thông
kê cấp huyện
2018.
- Kết quả điều tra.

Kinh tế

Thu nhập bình quân đầu người

Mức thu nhập càng cao giúp tăng
khả năng ứng phó và giảm thiểu tổn
thương, rủi ro càng thấp

Xã hội

Y tế
- Số cơ sở y tế/số xã
- Số giường bệnh/10 nghìn dân
- Số cán bộ ngành y dược/10 nghìn
dân
- Tỷ lệ người dân tham gia BHYT
- Tỷ lệ người dân tham gia BHXH
Giáo dục
- Tỷ lệ người tốt nghiệp THPT trở
lên/ Tổng số dân
Thông tin, truyền thông
- Tỷ lệ người sử dụng điện thoại di
động
- Tỷ lệ người dân sử dụng internet

Vật lý

- Tỉ lệ nhà kiên cố
- Mật độ đường giao thông
(km/km2)
- Diện tích rừng phòng hộ ven biển
- Tổng sức chứa các khu neo đậu
tàu thuyền (không áp dụng đối với
mưa lớn sau bão)
- Số lượng các địa điểm an toàn
cho dân sơ tán
- Số phương tiện phục vụ sơ tán
dân
-Số lượng lớp tập huấn về thiên tai
(được tổ chức 5 năm gần nhất)

- Hạ tầng y tế và nguồn lực y, bác sĩ
được coi là có ý nghĩa lớn phản ánh
khả năng ứng phó khẩn cấp và giảm
nhẹ rủi ro thiên tai của một khu vực
- Tỷ lệ người tham gia bảo hiểm y tế
và bảo hiểm xã hội càng cao, nguồn
lực ứng phó và khắc phục sau thiên
tai càng lớn
- Tỷ lệ người tốt nghiệp càng cao,
tính dễ bị tổn thương càng giảm, rủi
ro càng giảm.
- Điều kiện thông tin liên lạc tốt,
việc tiếp cận và chia sẻ thông tin về
phòng tránh và thích ứng càng tốt, từ
đó giảm rủi ro thiên tai xảy ra.
Tỷ lệ nhà kiên cố và đường bê tông
hóa càng cao, mức độ rủi ro càng
giảm.
Mức độ sẵn sàng phòng chống thiên
tai càng cao, tính dễ bị tổn thương
càng thấp.

Mức
độ sẵn
sàng
phòng
chống
thiên
tai

Kết quả điều tra,
khảo sát
- Kết quả điều tra,
phân tích các tài
liệu thứ cấp.

3.2. Sắp xếp số liệu, chuẩn hóa và xác định trọng số:
Dữ liệu có thể được thu thập từ các báo cáo thống kê, kết quả điều tra, khảo sát thực
tế và kết quả các nghiên cứu trước đây. Giá trị các chỉ số được xếp thành ma trận 2 chiều
X={Xij}mxn (i= 1, 2, ...m; j = 1, 2...n). Trong đó, m là số lượng các đơn vị nghiên cứu và n
là số lượng các chỉ số.
Do các chỉ số có đơn vị đo và bậc đại lượng khác nhau nên để so sánh giá trị chỉ số
giữa các huyện, cần chuẩn hóa các giá trị này về không thứ nguyên trong khoảng từ 0 đến
1. Trước khi chuẩn hóa cần xác định rõ chỉ số đó tỷ lệ thuận hay tỷ lệ nghịch đối với
TDBTT. Nếu quan hệ là đồng biến, chuẩn hóa được thực hiện theo công thức (1), nếu là
nghịch biến thực hiện theo công thức (2) [6].
(1)

(2)
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Trong đó: yij: Giá trị chỉ số thứ j của đơn vị nghiên cứu thứ i đã được chuẩn hóa; xij:
Giá trị chỉ số thứ i của đơn vị nghiên cứu thứ j;
: Giá trị chỉ số thứ j nhỏ nhất theo
đơn vị nghiên cứu;
: Giá trị chỉ số thứ j lớn nhất theo đơn vị nghiên cứu.
Mức độ đóng góp của các chỉ số thành phần đối với các chỉ số cấp 1 khác nhau. Do
đó, cần xác định trọng số cho từng chỉ số. Có nhiều phương pháp xác định trọng số được sử
dụng trong các nghiên cứu. Trong đó, phương pháp tính trọng số không cân bằng do
Iyengar và Sudarshan đề xuất năm 1982 đã được ứng dụng để xác định trọng số cho các chỉ
số trong báo cáo phát triển con người của Liên Hợp Quốc [trích dẫn trong 2]. Do đó,
phương pháp này được áp dụng trong nghiên cứu.
Chỉ số TDBTT tại một đơn vị nghiên cứu được xác định là trung bình cộng của các
chỉ số mức độ nhạy cảm và nguồn lực.
3.3. Đánh giá mức độ gia tăng TDBTT đối với đa thiên tai:
Phương pháp trọng số được sử dụng để đánh giá bán định lượng mức độ gia tăng
TDBTT gây bởi các thiên tai đơn khi chúng xảy ra đồng thời hoặc nối tiếp tại từng đơn vị
nghiên cứu (Hình 3) Phương pháp được kế thừa và phát triển từ [7] và [14]. Mức độ gia
tăng được đánh giá theo thang trọng số từ 0 đến 3, ứng với 4 mức độ đã xác định (Hình 2b).
Các ô màu là TDBTT gây bởi các thiên tai được đánh giá, được xếp theo đường chéo của
ma trận (Hình 2a). Mức độ gia tăng TDBTT được xét theo chiều kim đồng hồ (Hình 2c).
Trọng số tương ứng được điền vào các ô màu trắng (Hình 2a).

V1

w12

…

w1n

w21

V2

…

w2n

…

…

…

…

wn1

wn2

…
(a)

Vn

0: Không ảnh hưởng qua lại
1: Ảnh hưởng qua lại
THẤP
2: Ảnh hưởng qua lại
TRUNG BÌNH
3: Ảnh hưởng qua lại CAO

Vk

Vk tác động
đến Vg

Vg tác động
đến Vk

Vg

(b)

(c)

Nguồn: Kế thừa có chỉnh sửa từ nghiên cứu của Liu và cộng sự, 2015, [14]
Hình 2. Ma trận và trọng số đánh giá tác động giữa các thiên tai

Dựa trên ma trận đánh giá mức độ gia tăng TDBTT của từng đơn vị nghiên cứu, giá
trị chỉ số TDBTT phản ánh mức độ quan hệ giữa các TDBTT gây bởi thiên tai đơn được
xác định theo công thức (3) [7], [14].
(3)

Trong đó: wg: Trọng số mức độ gia tăng TDBTT đối với đa thiên tai, có giá trị từ 01; wg,k: Trọng số mức độ gia tăng TDBTT đối với thiên tai g đến TDBTT đối với các thiên
tai khác; wk,g: Trọng số mức độ gia tăng TDBTT đối với các thiên tai khác đến TDBTT đối
với thiên tai g; n: Số thiên tai tác động đến từng huyện; (Vk): Hàm số, có giá trị = 1 nếu
huyện đó bị tổn thương bởi thiên tai k và = 0 nếu không bị tổn thương.
3.4. Xác định chỉ số đa tổn thương
Chỉ số TDBTT đối với thiên tai đơn có xét đến quan hệ với TDBTT đối với các
thiên tai đơn khác tại một đơn vị nghiên cứu được xác định theo công thức (4) [7]:
(4)

Trong đó: v’g = Chỉ số TDBTT đối với thiên tai đơn có xét đến ảnh hưởng qua lại
của TDBTT đối với các thiên tai khác, có giá trị từ 0-2. ; vg = Chỉ số TDBTT đối với thiên
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tai g; wg = Trọng số mức độ gia tăng TDBTT đối với đa thiên tai, được xác định theo công
thức (3).
TDBTT đối với bởi đa thiên tai càng cao nếu chịu tác động của càng nhiều thiên tai
xảy ra đồng thời hoặc nối tiếp. Mức độ đa tổn thương được xác định theo công thức sau:
(5)

Trong đó: MV = Chỉ số đa tổn thương đối với n thiên tai có giá trị 0-1; v’g = Chỉ số
TDBTT đối với thiên tai đơn có xét đến ảnh hưởng qua lại của TDBTT đối với các thiên tai
khác (xác định theo công thức (4); n = Số thiên tai ảnh hưởng đến đơn vị nghiên cứu.
=
Hàm tổ hợp xác suất, do v’g có giá trị lớn nhất =2 nên để đảm bảo MV luôn lớn hơn v’g và
luôn tiệm cận đến 1, ta có công thức (5).
4. Kết quả và thảo luận
4.1. Tính dễ bị tổn thương đối với thiên tai đơn
Chỉ số TDBTT đối với thiên tai đơn được xác định cho 64 huyện thuộc 6 tỉnh ven
biển ở Trung Trung Bộ. Đối với từng loại thiên tai, 03 nhóm chỉ số độ nhạy cảm về xã hội,
môi trường và vật lý có trọng số tương ứng là 0,34; 0,44 và 0,22. Mức độ chênh lệch trọng
số giữa các nhóm chỉ số không đáng kể, do đó, mức độ đóng góp của các chỉ số về xã hội,
môi trường và vật lý đối với TDBTT khá tương đồng.
Đối với các chỉ số về xã hội, nhìn chung Trung Trung Bộ có tỷ lệ người già và trẻ
em; tỷ lệ hộ nghèo và cận nghèo cao. 56% các huyện có tỷ lệ người già, trẻ em trên 40%.
Điển hình như các huyện Hòa Vang (Thừa Thiên Huế), Tây Trà, Sơn Trà, Sơn Tây, Minh
Long, Ba Tơ, Mộ Đức của Quảng Ngãi... đều có trên 80% dân số ở độ tuổi trên 64 hoặc
dưới 15 tuổi. 20% các huyện có tỷ lệ hộ nghèo và cận nghèo trên 40%, tập trung chủ yếu
tại các huyện miền núi. Tỷ lệ này có sự chênh lệch lớn giữa thành thị và nông thôn, dao
động từ 0,28% (thành phố Hội An thuộc Quảng Nam) đến 83,3% (huyện Trà Bồng của
Quảng Ngãi).
Đối với các chỉ số về môi trường, tỷ lệ hộ không sử dụng hố xí hợp vệ sinh và
không được tiếp cận với nước sạch có sự chênh lệch rõ rệt giữa các huyện miền núi và các
huyện ven biển. Một số huyện miền núi như: Tây Giang, Đông Giang, Nam Trà My có tỷ lệ
hộ dân không sử dụng nước sạch trên 51%. Nam Trà My cũng là huyện có tỷ lệ hộ không
sử dụng hố xí hợp vệ sinh cao nhất Trung Trung Bộ (87,2%).
Chỉ số mức độ nhạy cảm đối với GM và MTB của các huyện ở Trung Trung Bộ dao
động từ 0,06-0,59. 38% các huyện có chỉ số mức độ nhạy cảm trên 0,25, tương đương mức
độ nhạy cảm rất cao. 47% các huyện có chỉ só mức độ nhạy cảm từ 0,15-0,25, tương đương
mức độ nhạy cảm cao. Đối với MSB, chỉ số mức độ nhạy cảm dao động từ 0,02-0,76. 45%
các huyện có mức độ nhạy cảm cao đến rất cao. Tỷ lệ các huyện có mức độ nhạy cảm cao
đến rất cao đối với MSB thấp hơn so với MTB/GM do khoảng cách đến đường bờ biển
không được xem xét trong nhóm chỉ số vật lý. Bão di chuyển từ biển Đông vào đất liền nên
các huyện ven biển có độ nhạy cảm lớn hơn đối với MTB và GM trong bão.
Đối với chỉ số nguồn lực, nhóm chỉ số xã hội có trọng số cao nhất (0,72), các nhóm
chỉ số còn lại gồm: Kinh tế, vật lý đều nhỏ hơn 0,1. Mức độ sẵn sàng PCTT có trọng số
0,14. Do đó, nguồn lực ứng phó với thiên tai phụ thuộc chủ yếu vào nguồn lực xã hội. Chỉ
số xã hội càng cao, nguồn lực càng cao, TDBTT càng giảm. Trong số nhóm chỉ số về xã
hội, các chỉ số về y tế có trọng số cao nhất (0,68), các chỉ số về giáo dục có trọng số 0,21 và
nhóm chỉ số về thông tin liên lạc có trọng số thấp nhất (0,12). Thông tin liên lạc có trọng số
thấp nhất không có nghĩa là nó không ảnh hưởng đến TDBTT của từng huyện. Điều kiện
thông tin liên lạc tốt, việc tiếp cận và chia sẻ thông tin về phòng tránh và thích ứng càng tốt,
từ đó giảm rủi ro thiên tai xảy ra.
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Đối với GM và MTB, phần lớn các huyện thuộc Trung Trung Bộ có TDBTT cao
đến rất cao. Chỉ số TDBTT dao động từ 0,11-0,39. Đối với MSB, chỉ số khoảng cách đến
đường bờ biển (trong bộ chỉ số độ nhạy cảm) và tổng sức chứa các khu neo đậu tàu thuyền
(trong bộ chỉ số nguồn lực) không được xem xét. Kết quả đánh giá định lượng cho thấy,
Trung Trung Bộ có chỉ số TDBTT đối với MSB dao động từ 0,02-0,47 (tương đương
TDBTT từ rất thấp đến rất cao). Trong đó, Đà Nẵng có TDBTT đối với mưa lớn sau bão rất
thấp, chỉ số TDBTT dưới 0,1.

Hình 3. Phân bố không gian tính dễ bị tổn thương đối với thiên tai đơn

Hình 4. Tỷ lệ mức độ tổn thương đối với bão/mưa trong bão (a) và mưa sau bão (b)

100% các huyện thuộc Trung Trung Bộ có TDBTT đối với GM/MTB từ trung bình
trở lên, trong đó 30% ở mức rất cao, 56% ở mức cao. 75% các huyện có TDBTT đối với
MSB từ trung bình trở lên. Sự khác biệt này do việc xem xét thêm chỉ tiêu khoảng cách đến
đường bờ biển của các huyện và tổng sức chứa các khu neo đậu tàu thuyền với GM và
MTB.
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4.2. Đánh giá mức độ gia tăng tính dễ bị tổn thương gây bởi các thiên tai đơn
Khi chịu ảnh hưởng đồng thời của GM, MTB, cả hệ thống ngoài việc ứng phó với
GM, phải ứng phó với MTB. Do đó, mức độ gia tăng TDBTT ở mức cao. Tuy nhiên, do
trên 96% các cơn bão ảnh hưởng khu vực Trung Trung Bộ đều có MTB, người dân địa
phương đã có nhiều kinh nghiệm trong việc đồng thời phải ứng phó với GM và MTB. Mức
độ gia tăng TDBTT khi hệ thống chịu tác động đồng thời của GM và MTB được đánh giá ở
mức trung bình (trọng số =2). Tương tự với MSB, mức độ gia tăng TDBTT được đánh giá
ở mức trung bình.
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GB làm tăng
V đối với
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BÌNH
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1
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Hình 5. Ma trận đánh giá tương tác giữa TDBTT gây bởi thiên tai đơn

Khi hệ thống chịu tác động của MTB và MSB, TDBTT của hệ thống gia tăng do
nguồn lực đã suy giảm để ứng phó với MTB, mức độ nhạy cảm gia tăng do đã chịu ảnh
hưởng của MTB. Các chỉ số độ nhạy cảm vật lý như cấu trúc nhà có thể bị thay đổi, chỉ số
về môi trường như tỷ lệ hộ không sử dụng nguồn nước hợp vệ sinh/không sử dụng hố xí
hợp vệ sinh có thể gia tăng khi chịu tác động liên tiếp của mưa lớn. Nguồn lực ứng phó với
thiên tai cũng có khả năng quá tải như cấu trúc nhà, nguồn lực chống chịu (nguồn lực y tế,
sơ tán...). Do đó, MTB làm gia tăng TDBTT đối với MSB được đánh giá ở mức cao (trọng
số = 3).
MSB chủ yếu ảnh hưởng đến khả năng phục hồi sau thiên tai MTB và GM. Do đó,
MSB không làm gia tăng độ nhạy cảm đối với MTB và GM nhưng làm giảm nguồn lực
khắc phục hậu quả sau các thiên tai này. Mức độ gia tăng được đánh giá là trung bình đối
với MTB và thấp đối với GM.
Khi hệ thống chịu tác động của đa thiên tai, trọng số của TDBTT đối với GM thấp
nhất (0,58), tiếp đến là TDBTT đối với MSB (0,67). TDBTT đối với MTB có trọng số cao
nhất (0,75).
4.3. Đánh giá đa tổn thương
Đa tổn thương được xác định dựa trên TDBTT đối với thiên tai đơn có xem xét khả
năng tăng thêm do chịu tác động của các thiên tai xảy ra đồng thời hoặc nối tiếp. Đa tổn
thương đối với GM-MTB-MSB được xem xét trong nghiên cứu. Chỉ số đa tổn thương dao
động từ 0,18-0,49. Quảng Bình và Quảng Trị có chỉ số đa tổ thương khá tương đồng, dao
động phổ biến từ 0,3-0,4. Thừa Thiên Huế và Đà Nẵng có chỉ số đa tổn thương thấp hơn
(dao động phổ biến từ 0,2-0,3). Quảng Nam có chênh lệch đáng kể giữa các huyện về các
chỉ số kinh tế-xã hội- môi trường nên chỉ số đa tổn thương dao động lớn giữa các huyện.
Các huyện miền núi như Đông Giang, Tây Giang, Nam Trà My có chỉ số đa tổn thương rất
cao (trên 0,4). Nguyên nhân do các huyện này đều có mức độ nhạy cảm cao, nguồn lực ứng
phó thấp, ví dụ: Tỷ lệ hộ nghèo từ 37%-56%, tỷ lệ người già và trẻ em trên 36%, tỷ lệ hộ
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không sử dụng nước sạch từ 51-69%, mật độ đường giao thông thấp (0,02-0,1 km/km2)…
Thành phố Tam Kỳ và Hội An, thị xã Điện Bàn có chỉ số đa tổn thương dưới 0,29. Đây là
các địa phương có thu nhập đầu người cao (trung bình trên 3 triệu/tháng), tỷ lệ hộ nghèo
thấp (dưới 3%), tỷ lệ người dân sử dụng điện thoại di động cao (xấp xỉ 85%), mật độ đường
giao thông cao (trên 2km/km2)… Các huyện của tỉnh Quảng Ngãi có chỉ số đa tổn thương
dao động trong khoảng 0,43 + 0,03.

Hình 6. Chỉ số đa tổn thương

Kết quả phân vùng đa tổn thương cho thấy, 89% Trung Trung Bộ có mức độ đa tổn
thương rất cao (Hình 6). Thành phố Huế, thị xã Hương Thủy, Hương Trà (tỉnh Thừa Thiên
Huế) và một số quận ở Đà Nẵng (Liên Chiểu, Hải Châu, Sơn Trà, Cẩm Lệ) có mức độ đa
tổn thương cao (chỉ số đa tổn thương từ 0,18-0,25). Các địa phương này có TDBTT đối với
MSB rất thấp (chỉ số TDBTT < 0,06), TDBTT đối với GM và MTB trung bình (chỉ số
TDBTT từ 0,11-0,15).
Phân bố không gian đa tổn thương có sự tương quan cao với TDBTT đối với thiên
tai đơn. Các địa phương có TDBTT rất cao đối với thiên tai đơn đều có mức độ đa tổn
thương rất cao. Đa tổn thương có thể tăng 25% -105% so với TDBTT đối với thiên tai đơn
GM. Điều này cho thấy khi chịu tác động của các thiên ta xảy ra đồng thời/nối tiếp, TDBTT
của khu vực tăng lên đáng kể. Do đó, đối với những khu vực thường bị ảnh hưởng bởi các
thiên tai xảy ra đồng thời/nối tiếp, cần đánh giá đa tổn thương gây bởi các thiên tai này.
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Cách tiếp cận này tránh tình trạng đánh giá dưới mức thực tế dẫn đến gia tăng thiệt hại do
đa thiên tai gây ra.

Hình 7. Phân vùng đa tổn thương

Các bản đồ phân vùng đa tổn thương cho phép dễ dàng so sánh mức độ đa tổn
thương giữa các huyện, cung cấp cơ sở nhận định khu vực nào nên được xem xét ưu tiên
nâng cao năng lực chống chịu đối với đa thiên tai, từ đó có cơ sở xây dựng kế hoạch phòng
chống và giảm nhẹ rủi ro thiên tai hiệu quả hơn. Do khu vực Trung Trung Bộ có mức độ đa
tổn thương rất cao, việc trang bị, lắp đặt hệ thống thông tin liên lạc tiên tiến để cảnh báo
sớm và xây dựng nơi trú ẩn thích hợp để sơ tán khẩn cấp khi bị ảnh hưởng của bão là cần
thiết. Người dân và chính quyền địa phương cần được nâng cao nhận thức và được đào tạo
nhiều hơn nữa các kỹ năng sẵn sàng phòng chống thiên tai để giảm nhẹ thiệt hại do thiên tai
gây ra trong tương lai. Việc nâng cao chất lượng dự báo thiên tai và công tác truyền tin cần
được thực hiện song song, đồng bộ để giảm thiệt hại do thiên tai gây ra. Khi có nguy cơ bị
ảnh hưởng của bão, nếu công tác dự báo cường độ gió và lượng mưa liên tục được cải thiện
về độ chính xác, nhưng việc công bố thông tin không kịp thời hoặc theo các hình thức quần
chúng không thể tiếp cận được vẫn sẽ gây khó khăn trong việc phòng chống và giảm nhẹ
thiệt hại do đa thiên tai.
Do tính sẵn có của số liệu tại khu vực nghiên cứu còn hạn chế, một số chỉ số chưa
được xem xét đến trong nghiên cứu này gồm: Tỷ lệ đóng góp GDP của ngành nông nghiệp,
diện tích rừng phòng hộ ven biển, tỉ lệ nhà kiên cố, tỷ lệ người dân tham gia BHYT,
BHXH, số lượng lớp tập huấn về thiên tai. Tỷ lệ người dân sử dụng điện thoại di động,
internet đã được xem xét trong nghiên cứu, tuy nhiên những chỉ số này chỉ phản ánh công
cụ truyền tin. Thời gian và nội dung thông tin chuyển tải đóng vai trò quan trọng hơn trong
việc giảm nhẹ và phòng tránh thiên tai. Do khó khăn trong việc điều tra và thu thập thông
tin, nghiên cứu này chưa xem xét các chỉ số phản ánh nội dung nêu trên. Do đó, khi điều
kiện số liệu được cải thiện, các nghiên cứu sau nên có thể đánh giá đầy đủ hơn.
5. Kết luận
Việc áp dụng phương pháp đánh giá định lượng đa tổn thương dựa trên bộ chỉ số
kinh tế - xã hội – môi trường có xét đến sự gia tăng TDBTT đối với các thiên tai xảy ra
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đồng thời và nối tiếp đã xác định được mức độ đa tổn thương của từng huyện thuộc các tỉnh
ven biển Trung Trung Bộ đối với gió mạnh, mưa lớn trong và sau bão. Đây là nỗ lực đầu
tiên để đánh giá định lượng đa tổn thương cho 64 huyện thuộc 6 tỉnh ven biển ở Trung
Trung Bộ. Kết quả cho thấy 89% các huyện ở Trung Trung Bộ có mức độ đa tổn thương rất
cao, do đó, các giải pháp nhằm giảm độ nhạy cảm, tăng nguồn lực của khu vực là nhiệm vụ
cần thiết và cấp bách, mang tính liên huyện, liên tỉnh. Cách tiếp cận của nghiên cứu này
đánh giá được TDBTT không chỉ đối với thiên tai đơn mà đánh giá được đa tổn thương và
cho phép xây dựng bản đồ phân vùng đa tổn thương ở quy mô cấp huyện. Do đó, các kết
quả nghiên cứu đóng vai trò như một công cụ hỗ trợ quá trình ra quyết định về chính sách
liên quan đến công tác giảm nhẹ, phòng chống thiên tai và phát triển kinh tế bền vững ở
khu vực nghiên cứu. Kết quả nghiên cứu cung cấp thêm cơ sở để các nhà ra quyết định cân
nhắc, điều chỉnh và định hình các quy hoạch, kế hoạch, chính sách hiện hành hướng tới sự
phát triển bền vững của địa phương.
Do đa tổn thương phụ thuộc nhiều vào điều kiện kinh tế-xã hội-môi trường và
nguồn lực của địa phương trong việc ứng phó và khắc phục hậu quả do thiên tai gây ra. Kết
quả phân bố không gian và các chỉ số đa tổn thương trong nghiên cứu này chỉ có ý nghĩa áp
dụng đối với các tỉnh ven biển Trung Trung Bộ. Đối với các khu vực nghiên cứu khác, cần
rà soát, cập nhật thông tin các chỉ số đánh giá, từ đó xây dựng được bản đồ phân vùng đa
tổn thương, phục vụ cho công tác phòng chống và giảm nhẹ thiên tai, phát triển bền vũng
của khu vực nghiên cứu. Phương pháp được áp dụng trong nghiên cứu này có thể áp dụng
đánh giá đa tổn thương cho các khu vực ven biển khác.
Lời cảm ơn: Kết quả nghiên cứu này được hỗ trộ bởi Đề tài “Nghiên cứu các giải pháp
khoa học và công nghệ quản lý đa thiên tai, xây dựng công cụ hỗ trợ ra quyết định ứng phó
với đa thiên tai, áp dụng thí điểm cho khu vực ven biển Trung Trung Bộ” (KC.08.24/16-20)
thuộc Chương trình khoa học và công nghệ cấp quốc gia giai đoạn 2016-2020 “Nghiên cứu
khoa học và công nghệ phục vụ bảo vệ môi trường và phòng tránh thiên tai” (KC.08/1620).
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Multi-hazard vulnerability assessment of Mid-Central Coast
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Abstract: Natural disasters often occur simultaneously, cascadingly, or cumulatively. Midcentral coast provinces are frequently affected by natural disasters such as typhoons,
extreme precipitations, etc. However, up to now, multi-hazard vulnerability assessment
(multi-vulnerability) has not been done for this area. This study quantitatively assesses the
socio-economic vulnerability of the mid-central coast to typhoons and typhoonprecipitation
and
non-typhoon-precipitation
(multi-hazards).
Socio-economicenvironmental statistic data in 2018 of 64 mid-central coastal districts were used in the
study. 11 indicators, of which 5 indicators for sensitivity assessment and 6 indicators for
capacity assessment were used to assess multi-vulnerability (MV). 86% of districts in the
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mid-central region are classified into high and very high vulnerable classes to typhoonwindspeed and typhoon-precipitation, the vulnerability index ranges from 0.11-0.39.
Districts are vulnerable to non-typhoon-precipitation at these classes account for 50%, the
index is from 0.02 to 0.47. 100% of districts are classified into high and very high multivulnerable classes, the MV index ranges from 0.18-0.49. The results of this study can
contribute to the planning, resource management, and inter-district coordination to mitigate
multiple-disaster damages.
Keywords: Multiple-disaster, typhoon, extreme precipitation, vulnerability, multivulnerability

TỔNG CỤC KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

Báo cáo tham luận

Cơ sở khoa học và giải pháp ứng dụng trí tuệ nhân tạo để nhận
dạng, hỗ trợ dự báo, cảnh báo một số hiện tượng khí tượng thủy
văn nguy hiểm trong bối cảnh biến đổi khí hậu tại Việt Nam
Ngô Văn Mạnh 1, Nguyễn Xuân Hoài2
1
2

Trung tâm Thông tin và Dữ liệu khí tượng thủy văn;
Viện nghiên cứu AI Việt Nam

Tóm tắt: Hiện nay, trí tuệ nhân tạo (Artificial Intelligence - AI) là một trong những công
nghệ cốt lõi của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0. Nhiều quốc gia trên thế giới đã ghi nhận
xu thế phát triển tất yếu và đóng góp to lớn của AI trong phát triển kinh tế xã hội. Không
nằm ngoài xu thế chung đó, công nghệ AI và học máy (ML - Machine Learning) đã được
triển khai ứng dụng trong lĩnh vực khí tượng thủy văn (KTTV).
Vì vậy, việc nghiên cứu cơ sở khoa học và phát triển các công cụ, mô hình trí tuệ
nhân tạo để nhận dạng, hỗ trợ dự báo, cảnh báo một số các hiện tượng KTTV nguy hiểm
như bão, mưa lớn diện rộng, không khí lạnh, lũ, nước biển dâng do bão là nhiệm vụ cần
thiết, cấp bách góp phần vào sự nghiệp phòng chống và giảm nhẹ thiên tai trong bối cảnh
biến đổi khí hậu tại Việt Nam.
Từ khoá: Trí tuệ nhân tạo (AI), học máy (ML).
1. Mở đầu
Những năm gần đây, việc triển khai công nghệ AI/ML đã được áp dụng rộng rãi
trong lĩnh vực KTTV. So với các phương pháp phân tích truyền thống dựa trên các hệ
phương trình vi-tích phân, công nghệ AI có các lợi thế sau: (i) các mô hình AI/ML được
xây dựng dựa trên dữ liệu (data driven), do đó có khả năng phản ánh chính xác hơn các
quan hệ nhân quả của các đặc tính KTTV liên quan đến khí hậu và hình thái thời tiết; (ii)
AI/ML cho phép xử lý lượng dữ liệu lớn (big data), dữ liệu phức tạp, dữ liệu có nhiễu, phi cấu
trúc, bất thường trong các bài toán của KTTV0. Thực tế, các mô hình AI/ML đã được áp
dụng rộng rãi trong hỗ trợ dự đoán, dự báo các hiện tượng KTTV nguy hiểm. Các thực
nghiệm cho thấy các phương pháp AI/ML cho kết quả vượt trội so với phương pháp truyền
thống 0.
Về dự đoán lượng mưa, các mô hình AI sử dụng mạng ANN (mạng Neural nhân tạo)
đã cho kết quả dự đoán lượng mưa tương đối chính xác, nhưng mô hình AI dạng này có
tính chất hộp đen (black-box), do đó khả năng giải thích cho dự đoán không cao và chưa
xác định được sai số hay độ tin cậy của dự báo. Vì vậy, có một hướng nghiên cứu khác là
áp dụng phương pháp học máy không giám sát (unsupervised) đã cải thiện và nâng cao độ
tin cậy của mô hình AI dự đoán lượng mưa 0. Cho đến nay, chưa có nhiều nghiên cứu ứng
dụng AI/ML để dự báo dự báo rét đậm, rét hại. Các mô hình AI/ML mới chỉ dừng ở việc
dự báo nhiệt độ và khoảng thay đổi nhiệt độ nhưng độ chính xác chưa cao0. Gần đây, trên
thế giới đã có những nghiên cứu áp dụng AI/ML để dự báo bão, lũ, nước biển dâng do bão
(storm surge, storm tide); phương pháp thực hiện là sử dụng mô hình học máy thông dụng
(Mạng Neural, cây quyết định mờ, ...) kết hợp với các mô hình thống kê theo chuỗi thời
gian (lọc Kalman)00.
Sự phát triển của công nghệ máy tính và các giải thuật AI/ML hiện đại đang tạo ra
những cơ hội lớn để phát triển các mô hình AI hỗ trợ dự đoán, dự báo các hiện tượng thời
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tiết nguy hiểm. Các phần tiếp theo của báo cáo sẽ trình bày về cơ sở khoa học, phương
pháp và kết quả triển khai ứng dụng AI để nhận dạng, hỗ trợ dự báo, cảnh báo một số
hiện tượng KTTV nguy hiểm như bão, nước biển dâng do bão và lũ dựa trên việc phân
tích, xử lý dữ liệu khí tượng, thủy văn, hải văn.
2. Cơ sở khoa học về ứng dụng AI để nhận dạng, hỗ trợ dự báo KTTV
2.1. Kiến trúc và nguyên lý hoạt động của mô hình AI nhận dạng, hỗ trợ dự báo, cảnh báo
KTTV
Kiến trúc của mô hình AI nhận dạng, hỗ trợ dự báo KTTV gồm các khối: (i) khối Big
data KTTV; (ii) khối xử lý dữ liệu; (iii) khối trích rút đặc trưng dữ liệu; (iv) Khối huấn
luyện mô hình dự báo; (v) khối dự báo (Hình 1). Nguyên lý hoạt động của mô hình AI hỗ
trợ dự báo KTTV như sau:
Bước 1- Xử lý dữ liệu: Dữ liệu truy xuất từ Big data sẽ được thực hiện các bước tiền
xử lý dữ liệu gồm: phát hiện và xử lý các dữ liệu mất mát, không chắc chắn, ngoại lai; tiến
hành chuẩn hóa dữ liệu, loại bỏ các dữ liệu thừa, trùng hợp.
Bước 2 - Trích rút đặc trưng dữ liệu: Dữ liệu sau xử lý sẽ được đưa tới khối trích rút
đặc trưng dữ liệu để thực hiện giảm chiều/ số lượng dữ liệu; phân cụm, phân hạng và lựa
chọn đặc trưng dữ liệu để làm đầu vào các mô hình ML/AI huấn luyện dự báo.
Bước 3 - Huấn luyện dự báo: Trên cơ sở dữ liệu đầu vào đã được xử lý, trích rút đặc
trưng, các mô hình học máy AI sẽ thực hiện các bước tự động cấu hình, tham số và triển
khai huấn luyện dự báo trên dữ liệu đầu vào và tiến hành đánh giá xác định độ tin cậy dự
báo của các mô hình. Mô hình DL/AI được triển khai trên hệ thống tính toán hiệu năng cao
(Cray XC-40), các mô hình khác được triển khai trên các máy chủ cấu hình cao.
Bước 4 - Dự báo: Căn cứ kết
quả huấn luyện dự báo từ các mô
hình AI với các tham số khác
nhau, hệ thống sẽ thực hiện ra
quyết định và giải thích quá trình
dự báo.
Bước 5 - Trình diễn hiển thị
kết quả dự báo: Hệ thống sẽ sử
dụng một số các thư viện như
Numpy,
Matplotlib,
Jupyter
notebook, Pandas ... để trình diễn,
hiển thị kết quả dự đoán phù hợp
với yếu tố và mô hình dự báo (theo
các dạng biểu đồ đường, biểu đồ
cột, biểu đồ phân tán .....).
Kết quả của các bước xử lý sẽ
được lưu trữ tại Big data.

Hình 1. Kiến trúc mô hình AI nhận dạng, hỗ trợ dự báo KTTV

2.2. Công nghệ Big data phục vụ mô hình AI hỗ trợ dự báo, cảnh báo KTTV
CSDL Big Data phục vụ mô hình AI nhận dạng, hỗ trợ dự báo KTTV thực hiện
theo quy trình tại hình 2.
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Các hoạt động xử lý dữ liệu được tiến
hành trên tập dữ liệu lớn Big data gồm:
Làm sạch dữ liệu: Xử lý lỗi định dạng dữ
liệu, xử lý dữ liệu mất mát, xử lý dữ liệu
ngoại lai;
Chuyển đổi dữ liệu: Kết hợp dữ liệu đến
từ nhiều nguồn, thu giảm kích thước, loại
bỏ trùng lặp và mâu thuẫn dữ liệu.
Kết hợp dữ liệu: Kết nối các trường dữ
liệu liên quan; tạo hàm, thủ tục gọi và lưu
dữ liệu; tạo công cụ tự động tính toán dữ
liệu.
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Hình 2. Quy trình tạo lập Big data phục vụ mô hình
AI nhận dạng, hỗ trợ dự báo KTTV

3. Ứng dụng mô hình AI để nhận dạng, hỗ trợ dự báo, cảnh báo bão
3.1.

Phương pháp công nghệ

Phương pháp, thuật toán thực hiện cụ thể như sau:
Bước 1: Tạo lưới và phân vùng dự báo: (i) Phân vùng dữ liệu thành các ô lưới hình
vuông cạnh R (km); (ii) Tự động rò tìm R để đảm bảo đủ dữ liệu của các cơn bão đưa vào
tính toán; (iii) Phân dữ liệu theo mùa (3 tháng một, tương ứng với 4 mùa trong năm).
Bước 2: Xác định kết quả dự báo tốt nhất: (i) Xác định trung tâm có kết quả dự
báo tốt nhất cho từng yếu tố vị trí (Lat, Lon), Vmax; (ii) Xác định trung tâm có kết quả dự
báo tốt nhất cho cả 2 yếu tố vị trí và Vmax.
Bước 3: Tham khảo ý kiến chuyên gia: Trong quá trình xác định điểm (chất lượng
dự báo) của các Trung tâm dự báo có tính đến trọng số: (i) Hệ thống tự khởi tạo các trọng
số cho từng Trung tâm dự báo ban đầu theo ý kiến chuyên gia; (ii) Cho phép chuyên gia
cấu hình và chỉnh sửa trọng số.
3.2. Kết quả và thảo luận phân tích
Dữ liệu sử dụng
Dữ liệu sử dụng thử nghiệm mô hình AI hỗ trợ dự báo bão khu vực Bắc Bộ gồm:
- Số lượng cơn bão là: 248 cơn bão;
- Thời gian dữ liệu bão là: từ năm 2010 - 2019.
Bảng 1. Thống kê số lượng các cơn bão đổ bộ vào Việt Nam năm 2018

1

2018

1

TS

1801

BOLAVEN

Số
Phạm vi hoạt động
ngày
Số hiệu
Nơi phát
Nơi kết
Pmin Vmax tồn
VN
sinh
thúc
tại
Bão số 1 1002
35
1 09.8 - 117.4 12.1 - 110.0

2

2018

6

TS

1804

EWINIAR

Bão số 2

996

40

3

16.5 - 110.8 23.1 - 112.4

3

2018

7

TS

1809

SON-TINH

Bão số 3

990

45

2

19.0 - 120.6 19.1 - 104.6

4

2018

8

STS

1816

BEBINCA

Bão số 4

985

50

4

20.6 - 112.5 19.6 - 105.9

5

2018

9

STY

1822

MANGKHUT Bão số 6

905

110

10

12.2 - 166.3 23.7 - 107.3

6

2018

9

TS

1823

BARIJAT

Bão số 5

998

40

2

21.3 - 120.8 21.7 - 109.5

7

2018

10

STY

1826

YUTU

Bão số 7

905

115

12

08.5 - 158.1 20.8 - 116.6

8

2018

11

TS

1827

TORAJI

Bão số 8 1004

35

1

10.2 - 111.7 10.9 - 110.3

9

2018

11

STS

1829

USAGI

Bão số 9

55

3

10.7 - 117.4 10.3 - 107.2

Tên bão và ATNĐ
STT Năm Tháng Loại

Số hiệu
QT

Tên QT

Cường độ

985
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Thông tin chi tiết về cơn bão cụ thể như sau:
Bảng 2. Thông tin chi tiết của 1 cơn bão
STT
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

QT Name
VN Name Long
Lat
Pmin Vmax R1 R2
R3
MANGKHUT SIEU BAO 139,8
14
915
105
30 110 200
MANGKHUT SIEU BAO 138,6 13,7
915
105
30 110 200
MANGKHUT SIEU BAO 137,5 13,9
915
105
30 110 200
MANGKHUT SIEU BAO 136,2 13,9
905
110
50 120 240
MANGKHUT SIEU BAO 135,2
14
905
110
50 150 250
MANGKHUT SIEU BAO
134
14,3
905
110
50 150 250
MANGKHUT SIEU BAO 133,2 14,4
905
110
50 150 250
MANGKHUT SIEU BAO 132,5 14,4
905
110
30 150 250
MANGKHUT SIEU BAO 131,4 14,5
905
110
30 120 250
MANGKHUT SIEU BAO 130,6 14,7
905
110
30 120 240
MANGKHUT SIEU BAO
130
14,7
905
110
30 120 240
MANGKHUT SIEU BAO 129,5 14,9
905
110
30 120 230
Các trường dữ liệu sử dụng và thực hiện mô phỏng dữ liệu bão như sau:

Thời gian
9/11/2018 0:00
9/11/2018 0:00
9/11/2018 0:00
9/12/2018 0:00
9/12/2018 0:00
9/12/2018 0:00
9/12/2018 0:00
9/12/2018 0:00
9/13/2018 0:00
9/13/2018 0:00
9/13/2018 0:00
9/13/2018 0:00

Bảng 3. Các trường dữ liệu sử dụng và thực hiện mô phỏng dữ liệu bão

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

Tên trường
Storm VN Name
StormQT ID
StormQT Name
Track Date
Obs
Long
Lat
Pmin
Vmax
R1
R2
R3

Kiểu dữ liệu
Nvarchar
ISODate
Nvarchar
ISODate
Real
Real
Real
Real
Real
Real
Real
Real

Mô tả
Tên cơn bão (Việt Nam)
Mã cơn bão (quốc tế)
Tên quốc tế
Ngày
Giờ
Kinh độ
Vĩ độ
Giá trị khí áp tại tâm (Hpa)
Giá trị gió lớn nhất của cơn bão
Sai số tâm bão (Km)
Bán kính gió cấp 6 (Km)
Bán kính gió cấp 10 (Km)

Kết quả triển khai
Triển khai thử nghiệm với cơn bão MANGKHUT (cơn bão số 6) đổ bộ vào khu vực
Thanh Hóa, Việt Nam vào tháng 8/2013, thời gian tồn tại trong 02 ngày. Kết quả dự báo
của mô hình AI, và các Trung tâm dự báo khác như sau:
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Hình 3. Kết quả dự báo cơn bão MANGKHUT lúc 11h00 ngày 06/8/2013

Hình 4. Kết quả dự báo cơn bão MANGKHUT lúc 23h00 ngày 06/8/2013
(Thời điểm sắp đổ bộ vào bờ khu vực Thanh Hóa)

Nhận xét, đánh giá
Kết quả đạt được: CSDL của hệ thống đã tích hợp dữ liệu của 248 cơn bão trong giai
đoạn 2010-2019 (Lat, Lon, Vmax) đã thiết kế để lưu và xử lý tính toán cho (Pressure, bán
kính gió ảnh hưởng R30KT, R50KT, R64KT, …); dữ liệu dự báo của 8 trung tâm: JMA Nhật Bản, NMC - Trung Quốc, JTWC - Hải quân Mỹ, KMA - Hàn Quốc, HKO - Hồng
Kong, NHCMH - Việt Nam. Hệ thống đã phân vùng dữ liệu thành các ô lưới hình vuông
cạnh R (km); tự động rò tìm R để đảm bảo đủ dữ liệu của các cơn bão đưa vào tính toán;
phân dữ liệu theo mùa (3 tháng một, tương ứng với 4 mùa trong năm). Đã xác định Trung
tâm dự báo trong và ngoài nước có kết quả dự báo tốt nhất cho từng yếu tố vị trí (Lat, Lon),
Vmax và xác định Trung tâm dự báo có kết quả dự báo tốt nhất cho cả 2 yếu tố vị trí và
Vmax. Việc đánh giá/ xác định độ tin cậy dự báo của các Trung tâm dự báo có tính đến
tham số khởi tạo ban đầu cho từng Trung tâm theo ý kiến chuyên gia; đồng thời có module
chức năng cho phép chuyên gia điều chỉnh cấu hình và tham số của mô hình. Kết quả triển
khai thử nghiệm mô hình AI hỗ trợ dự báo bão cho thấy huấn luyện dự báo áp suất trong
tâm bão và vận tốc gió trong tâm bão cho kết quả rất tốt.
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Tồn tại hạn chế: Kết quả dự báo bão sử dụng tính toán kết quả cần được cải tiến;
nguyên nhân chính là do dữ liệu mỗi cơn bão cụ thể có ít bản ghi (từ 10 tới 15 bản ghi
thông tin cơn bão). Kết quả dự báo tại các thời điểm lớn hơn 48 giờ, 72 giờ sai số dự báo
lớn (về quỹ đạo bão, giá trị vận tốc gió).
Kiến nghị: Đơn vị chủ trì cần tiếp tục thử nghiệm huấn luyện dự báo với dữ liệu
realtime và dữ liệu quá khứ dày hơn (30 đến 50 năm dữ liệu) của nhiều khu vực khác nhau
trên phạm vi cả nước (khu vực Trung Trung Bộ, Nam Trung Bộ, Tây Nguyên, Nam Bộ) để
hoàn thiện, nâng cao chất lượng của phương pháp theo các nội dụng kiến nghị nêu trên.
4. Ứng dụng mô hình AI để nhận dạng, hỗ trợ dự báo, cảnh báo nước biển dâng do bão
4.1. Phương pháp công nghệ
Lập trình di truyền (Genetic Programming - GP) áp dụng trong mô hình AI dự báo
nước biển dâng ra đời vào năm 1992 với tham vọng nhằm đưa ra một quần thể các chương
trình mà chúng có thể tiến hóa một cách tự động trên những dữ liệu huấn luyện0. Dựa trên
lý thuyết tiến hóa của Darwinian, GP đưa ra các chương trình mã hóa dưới dạng các chuỗi
di truyền thông qua quá trình tiến hóa và chọn lọc tự nhiên để tìm được chuỗi di truyền
(chương trình) tốt đáp ứng được yêu cầu bài toán. Các bước của thuật toán GP cho bài toán
dự báo nước biển dâng do bão gồm:
Bước 1: Khởi tạo ngẫu nhiên quần thể ban đầu;
Bước 2: Thực hiện Lặp để tìm lời giải tối ưu theo chu trình sau: (i) Đánh giá độ phù
hợp của từng cá thể trong quần thể hiện tại; (ii) Chọn 1 hoặc 2 cá thể trong quần thể với
xác suất dựa trện giá trị độ phù hợp để thực hiện toán tử di truyền; (iii) Áp dụng toán tử di
truyền để tạo ra cá thể mới với xác suất cho trước; (iv) Cho tới khi thỏa mãn điều kiện
dừng (tìm thấy lời giải tối ưu hoặc đạt đến số thế hệ nhất định); (v) Return lời giải tốt nhất
trên tất cả các thế hệ.
4.2. Kết quả và thảo luận phân tích
Tham số và chỉ số đánh giá mô hình AI hỗ trợ dự báo nước biển dâng
Các tham số sử dụng trong mô hình gồm: (i) Tham số khí tượng: tốc độ gió (m/s),
hướng gió (độ), khí áp trên mặt biển (hPa) và độ giảm khí áp trên mặt biển (=1013 hPa);
(ii) Tham số hải văn: mực nước bề mặt biển (SS), thủy triều (SSL), nước dâng (Observed);
(iii) Tham số cơn bão: kinh độ (LG), vĩ độ (LT), áp suất tâm bão CAP (hPa) và tốc độ gió
Max gần tâm bão HWS (m/s). Giá trị đầu ra là giá trị dự báo nước biển dâng do bão.
Các chỉ số đánh giá chất lượng dự báo gồm: (i) NRMSE (normal root mean squared
error) là RMSE chuẩn hóa tính theo %; (ii) CC (correlation coefficien) là hệ số tương quan.
Dữ liệu sử dụng
Dữ liệu bão sử dụng để thử nghiệm mô hình AI hỗ trợ dự báo nước biển dâng là dữ
liệu quan trắc bão của 12 cơn bão tại trạm Hòn Dấu (Bảng 4).
Bảng 4. Danh sách cơn bão đo tại trạm Hòn Dấu

STT

Tên bão

Thời gian bão
(bắt đầu-kết
thúc)

ST
T

1

Bão số 14
(Haiyan)

05/11-11/11/2013

7)

2

Bão số 1

13/06-17/06/2014

8)

3

Bão Rammasun 12/07-21/07/2014

9)

Tên bão
Bão số 2 (NIDA)
Bão số 3
(DIANMU)
Bão số 7(Sarika)

Thời gian bão
(bắt đầu - kết
thúc)
28/7-03/8/2016
15/8-19/8/2016
13/10-19/10/2016

Tham vấn về thông tin khí tượng thủy văn phục vụ công bố cấp độ rủi ro thiên tai

Tên bão

STT

Bão số 1
(Kujira)
Bão số 4
(Mujigae)
Bão số 1
(Mirinae)

4
5
6

Thời gian bão
(bắt đầu-kết
thúc)

ST
T
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Thời gian bão
(bắt đầu - kết
thúc)

Tên bão

19/06-25/06/2015 10) Bão số 8 (HAIMA)

15/10-23/10/2016

01/10-05/10/2015 11) Bão số 6 (Hato)

20/8-24/8/2017

25/07-28/07/2016 12) Bão Talim

10/09-18/9/2017

Các giá trị dữ liệu thu thập sẽ được chuẩn hóa theo công thức sau:
-

với giá trị mực nước dâng.
với giá trị mực nước thủy triều.
cho khí áp trên mặt biển.
cho độ giảm khí áp trong bão trên mặt biển.

-

với tốc độ gió.

-

với hướng gió.

-

với kinh độ của bão.
với vĩ độ của bão.
với áp suất tâm bão.
với tốc độ gió lớn nhất gần tâm bão.
Dấu (~) bên phải của các phương trình thể hiện giá trị gốc của các tham số.

Kết quả triển khai
Các tham số tối ưu để chạy GP tại
bảng 5. Hàm đánh giá độ tốt của mỗi cá
thể sử dụng hàm RMSE (Root Mean
Square Error). Thực hiện chạy GP 30
lần độc lập, mỗi lần chạy với giá trị
khởi tạo khác nhau, sau mỗi lần chạy ta
sẽ nhận được một lời giải tốt nhất. Sau
30 lần chạy, sẽ có 30 lời giải tương ứng,
sắp xếp các lời giải đó theo thứ tự tăng
dần giá trị độ phù hợp, lựa chọn lời giải
trung vị (median) của dãy đó dùng làm
mô hình cuối cùng.

Bảng 5. Các tham số khi cài đặt GP

Tham số
Tập hàm
Tập kết
Kích thước quần thể
Thuật toán khởi tạo
Độ cao lớn nhất của
cây
Số thế hệ
Xác suất thực hiện
lai ghép
Xác suất thực hiện
đột biến
Phương pháp chọn
lựa

Giá trị
+, –, x, /, sin, cos, ln, 
Biến thuộc tính
1000
Ramped half-and-half
15
200
0,9
0,1
Tranh đấu kích thước
bằng 3

Mục đích của GP là quá trình tiến hóa làm sao tìm cây lời giải có giá trị NRMSE
nhỏ và CC lớn. Kết quả xác định độ tin cậy dự báo nước biển dâng do bão của mô hình GP
và so với các mô hình kNN, SVM, DCT, ANN, RF như sau:
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Hình 5.1. Giá trị dự báo thời hạn 24h của các mô
hình dự báo và dữ liệu thực tế đo đạc được tại
trạm Hòn Dáu của 12 cơn bão.
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Hình 5.2. So sánh độ tin cậy dự báo của các mô
hình dự báo với dữ liệu tại Hòn Dáu bằng
NRMSE và CC

Nhận xét, đánh giá
Hình 5.1 cho thấy kết quả của GP (màu xanh) bám sát nhất với đường màu đen (giá
trị thực tế). Điều đó cho thấy mô hình GP có khả năng đoán nhận gần đúng nhất dữ liệu
quan trắc. Hình 5.2 cho thấy giá trị NRMSE của 6 phương pháp dự báo nằm trong khoảng
từ 6% đến 18%. Còn giá trị CC nằm trong khoảng từ 0,75 đến 0,97. Phương pháp GP vừa
cho kết quả giá trị NRMSE nhỏ (sai số ít nhất) và CC lớn nhất (gần gũi với giá trị thực nhất
kể cả các điểm cao) trong số 6 phương pháp. Như vậy, trên tập dữ liệu thực đo của 12 cơn
bão khác nhau, GP cho kết quả dự báo tốt nhất và khẳng định độ tin cậy của GP vượt trội
so với các mô hình dự báo còn lại.
Kết quả sử dụng GP để dự báo nước biển dâng do bão cho thấy GP vượt trội hơn về
hiệu năng so với các phương pháp dự báo khác (MLP, SVM, kNN, DCT, RF). Vì vậy,
trong tương lai, nhóm nghiên cứu sẽ tiếp tục cải tiến GP để thu được kết quả dự báo tốt
hơn nữa. Ngoài ra, cần tiếp tục sử dụng GP để thử nghiệm áp dụng cho dữ liệu tại các trạm
quan trắc khác, với các cơn bão khác và với thời gian dự báo trước ngắn hơn (12h, 5h) để
có được kết quả dự báo phù hợp với yêu cầu thực tế.
Kết quả đạt được: Hệ thống mô hình AI đã thiết lập được các tham số sử dụng trong
mô hình dự báo nước biển dâng do bão; đã thiết lập được các chỉ số để đánh giá chất lượng
mô hình dự báo nước biển dâng do bão. Kết quả thử nghiệm dự báo nước biển dâng cho
các cơn bão khẳng định mô hình AI bằng GP bám sát nhất với giá trị quan trắc thực tế.
Điều đó cho thấy mô hình GP có khả năng đoán nhận gần đúng nhất dữ liệu quan trắc.
Tồn tại hạn chế: Hệ thống chưa nghiên cứu thử nghiệm dữ báo realtime do thu thập
dữ liệu quan trắc khí tượng hải văn theo thời gian thực quá phức tạp.
Kiến nghị: Cần tiếp tục cải tiến mô hình dự báo nước biển dâng do bão theo GP để
thu được kết quả dự báo tốt hơn nữa. Ngoài ra, thử nghiệm mô hình dự báo theo GP để áp
dụng cho dữ liệu tại các trạm khác, với các cơn bão khác và với thời gian dự báo trước
ngắn hơn (12h, 5h) để có được kết quả dự báo phù hợp với yêu cầu thực tế.
5. Ứng dụng mô hình AI để nhận dạng, hỗ trợ dự báo, cảnh báo lũ
5.1. Phương pháp công nghệ
Dữ liệu thủy văn (lũ) là sự kết hợp của 2 thành phần tuyến tính L(t) và phi tuyến N(t):
Y(t) = L (t) + N (t). Do đó, có thể phân tách được 2 thành phần L(t) và N(t) để đưa vào mô
hình học máy để thực hiện huấn luyện dự đoán lũ. Cụ thể:
Sử dụng mô hình ARIMA (Mô hình trượt trung bình tích hợp tự hồi quy) để mô hình
hóa thành phần lũ tuyến tính.
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Sử dụng các mô hình SVR (Hồi quy vector hỗ trợ - Support Vector Regression), RF
(Rừng ngẫu nhiên - Random Forest), KNN (Thuật toán hàng xóm K gần nhất - K Nearest
Neighbors) hoặc LSTM (Mạng bộ nhớ dài ngắn - Long Short Term Memory Networks) để
mô hình hóa các thành phần lũ phi tuyến.
Sơ đồ phương pháp dự bão lũ được lựa chọn như hình 6.

Hình 6. Sơ đồ mô hình huấn luyện dự báo lũ
Phương pháp dự báo lũ đề xuất bao gồm 3 giai đoạn: i) mô hình tuyến tính; ii) mô
hình phi tuyến; iii) dự báo giá trị tương lai. Cụ thể:
Giai đoạn 1: Xác định các thành phần tuyến tính: (i) Sử dụng mô hình ARIMA để
trích xuất phần tuyến tính L(t) của chuỗi thời gian; (ii) Xác định tham số tối ưu P (lag
time): chuyển dữ liệu từ 1 chiều thành P chiều.
Giai đoạn 2: Xác định thành phần phi tuyến:
- Sử dụng ARIMA để xác định các thành phần dư:
(1)
và xác định số tối ưu p (chuyển dữ liệu từ 1 chiều thành p chiều)
- Xác định thành phần phi tuyến:
(2)
Giai đoạn 3: Xây dựng mô hình Hybrid:
Xây dựng 2 mô hình lai:
- Mô hình 1: Xây dựng hàm phi tuyến:
(3)
- Mô hình 2:
Xây dựng hàm phi tuyến
(4)
Và kết quả dự báo tổng hợp
(5)
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Các giá trị dự báo được ước tính từ các mô hình lai khác nhau. Trong nghiên cứu sử
dụng dữ liệu được xây dựng từ 2 mô hình lai để thực hiện học máy và dự đoán được gọi là
phương pháp ARIMA_RF (kết hợp ARIMA và RF), ARIMA_KNN (kết hợp ARIMA và
KNN).
5.2. Kết quả và thảo luận phân tích
5.2.1. Dữ liệu thực nghiệm với mô hình đề xuất
Dữ liệu triển khai để phục vụ hệ thống AI hỗ trợ dự báo lũ trên hệ thống sông Hồng
sử dụng dữ liệu quan trắc của 3 trạm thủy văn là Vũ Quang, Hà Nội, Hưng Yên, cụ thể như
sau:
- Về dữ liệu trạm Vũ Quang và trạm Hà Nội: Thời gian dữ liệu là 10 năm (từ
01/01/2008 đến 31/12/2017). Tần suất dữ liệu quan trắc trong điều kiện thời tiết bình
thường là 4 Obs/ ngày vào thời điểm 1h, 7h, 13h, và 19h với bước dữ liệu là 6 giờ/ lần dữ
liệu; trong điều kiện thời tiết nguy hiểm là lên 8 Obs hoặc 12 Obs/ ngày, với các bước dữ
liệu là 2-3 giờ/ lần dữ liệu. Vì vậy, phải thực hiện chuẩn hóa dữ liệu về tần suất là 8 Obs/
ngày tại các mốc thời gian là 1h, 4h, 10h, 13h, 16h, 19h, 22h. Khi đó, sẽ có 2 trường hợp
xảy ra: (i) Tần suất dữ liệu nhỏ hơn 8 Obs/ ngày hoặc thiếu dữ liệu; trường hợp này sẽ coi
như dữ liệu bị thiếu và áp dụng phương pháp nội suy dữ liệu và cửa sổ trượt để xử lý dữ
liệu thiếu; (ii) Tần suất dữ liệu lớn hơn 8 Obs/ ngày; trường hợp này sẽ phải tính toán lại
giá trị mực nước dựa vào thời gian quan trắc là 1h,4h,7h,10h,13h,16h,19h và 22h.
Để đánh giá và so sánh thì tất cả dữ liệu thu thập được sẽ được chia thành 2 phần để
huấn luyện và kiểm thử, Với dữ liệu trạm Vũ Quang và Hà Nội thì 80% dữ liệu để huấn
luyện (từ 2008 đến 2015) và 20% (từ 2016-2017) còn lại được sử dụng để kiểm thử mô
hình đã được huấn luyện.
Kết quả dự báo
Triển khai huấn luyện dự báo lũ với ARIMA, KNN, SVR, RF, LSTM và các mô hình
lai được đề xuất. Tất cả mô hình ML và mô hình lai đều được huấn luyện một lần bằng tập
dữ liệu huấn luyện và sau đó được áp dụng để dự báo tại các thời điểm t khác nhau trên tập
dữ liệu kiểm thử.
Kết quả huấn luyện dự báo mực nước thời hạn 10 ngày trong điều kiện thời tiết bình
thường (với dữ liệu tần suất 3h) sử dụng các phương pháp dự báo khác nhau trên tập dữ
liệu tại trạm Hà Nội như sau:

Hình 7.1. So sánh dự báo mực nước thời hạn 10 ngày
sử dụng phương pháp dự báo RF, ARIMA.RF, KNN,
ARIMA.KNN, ARIMA trên tập dữ liệu trạm Hà Nội

Hình 7.2. So sánh dự báo mực nước thời hạn 10 ngày
sử dụng phương pháp dự báo LSTM, ARIMA. LSTM
trên tập dữ liệu trạm Hà Nội
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Kết quả huấn luyện dự báo mực nước trong điều kiện xuất hiện lũ (với dữ liệu tần
suất 3h) sử dụng các phương pháp dự báo khác nhau trên tập dữ liệu tại trạm Hà Nội như
sau:

a)

c)

b)

d)

Hình 7.3. So sánh kết quả dự báo với các phương pháp khác nhau trên dữ liệu 24/7/2017 tại trạm Hà Nội
a) dự báo 24h trước khi đạt đỉnh, b) 72h trước khi đạt đỉnh, c)72h trước khi đỉnh, d) 5 ngày trước khi đỉnh

Nhận xét, đánh giá
Các mô hình dự báo lũ kết hợp là ARIMA_RF và ARIMA_KNN cho các kết quả dự
báo có độ tin cậy cao và bám sát dữ liệu thực đo nhất, cụ thể: (i) Thời hạn đến 24 giờ: Kết
quả dự báo sát với thực đo; Thời hạn 48 - 72 giờ: kết quả dự báo tốt hơn hẳn các phương
pháp dự báo khác; (iii) Thời hạn dự báo đến 5 ngày: kết quả dự báo tốt xu hướng biến đổi
của mực nước (các phương pháp khác không dự báo được), nhưng sai số giá trị dự báo các
yếu tố lớn. Kết quả thử nghiệm dự báo cụ thể tại trạm Hà Nội và Yên Bái cho thấy, với
các thời hạn dự báo khác nhau (12h, 24h, 48h, 72h) đều có sai số dự báo trong phạm vi sai
số dự báo cho phép theo yêu cầu nghiệp vụ hiện hành.
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Bảng 6. So sánh sai số dự báo so với yêu cầu nghiệp vụ

Trạm Hà Nội

Trạm Vụ Quang

Sai số (cm)

Sai số (cm)

Thời hạn dự báo
Dự báo

Cho phép

Dự báo

Cho phép

6

26
37

12h

7

24h

12.5

25

10.9

48h

20

36

18.1

72h

30.8

25.5

Kết quả đạt được: Hệ thống đã thực hiện chuẩn hóa dữ liệu quan trắc 4 obs/ ngày
(vào thời điểm 1h, 7h, 13h, và 19h với bước dữ liệu là 6 giờ/ lần dữ liệu) và 8 obs hoặc 12
obs/ ngày (với các bước dữ liệu là 2-3 giờ/ lần dữ liệu) thành bộ dữ liệu có tần suất là 8
obs/ ngày tại các mốc thời gian là 1h, 4h, 10h, 13h, 16h, 19h, 22h để đưa vào các mô hình
huấn luyện dữ liệu dự báo lũ. Các mô hình dự báo đề xuất kết hợp là ARIMA_RF và
ARIMA_KNN cho các kết quả dự báo có độ tin cậy cao và bám sát dữ liệu thực đo nhất.
Tồn tại hạn chế: Thời hạn dự báo hạn vừa trở lên có sai số dự báo lớn; hệ thống chưa
được nghiên cứu và thử nghiệm trên các hệ thống sông ảnh hưởng triều.
Kiến nghị: Cần tiếp tục triển khai thử nghiệm, hiệu chỉnh các mô hình dự báo lũ kết
hợp ARIMA_RF và ARIMA_KNN cho các hệ thống sông khác trên phạm vi cả nước, đặc
biệt là các trạm quan trắc trên các sông ảnh hưởng triều.
6. Lời kết
Báo cáo trình bày trên là kết quả nghiên cứu của đề tài “Nghiên cứu cơ sở khoa học
và giải pháp ứng dụng trí tuệ nhân tạo để nhận dạng, hỗ trợ dự báo và cảnh báo một số hiện
tượng khí tượng thủy văn nguy hiểm trong bối cảnh biến đổi khí hậu tại Việt Nam”. Mã số:
BĐKH.34/16-20. Kết quả nghiên bước đầu đã đạt được một số kết quả khả quan với 02 bài
báo được đăng trên tạp trí khoa học quốc tế uy tín thuộc Top 10 của lĩnh vực chuyên ngành
được xếp hạng bởi Scimago Journal & Country Rank:
- Bài “Genetic Programming for storm surge forecasting” - Q1, ISI, Ocean
Engineering 215 (2020) 107812.
- Bài “Combining statistical machine learning models with ARIMA for water level
forecasting: The case of the Red river” - Q1, ISI, Advances in Water Resources 142 (2020)
103656.
Thời gian tới, các sản phẩm mô hình AI nhận dạng, hỗ trợ dự báo một số hiện tượng
KTTV nguy hiểm trên sẽ được thử nghiệm và đánh giá khả năng ứng dụng của mô hình tại
Trung tâm Dự báo KTTV quốc gia, các Đài KTTV khu vực Đông Bắc, Đồng bằng Bắc Bộ
và Bắc Trung Bộ.
Để có được các kết quả trên, đề tài nhận được có sự góp sức tích cực của tập thể cán
bộ tham gia đề tài trong suốt quá trình gần 3 năm thực hiện. Tham gia thực hiện đề tài,
ngoài các thành viên chính còn có đội ngũ các nhà khoa học thuộc Trung tâm Thông tin dữ
liệu KTTV, Trung tâm Dự báo KTTV quốc gia, Trung tâm Ứng dụng công nghệ KTTV,
Đại học Bách khoa Hà Nội, Công ty cổ phần công nghệ VDSpaces và các Đài KTTV khu
vực Đồng bằng Bắc Bộ, Đông Bắc, Bắc Trung Bộ là các đơn vị tiếp nhận, thử nghiệm sản
phẩm của đề tài. Đóng góp hết sức quan trọng vào sự thành công của đề tài là sự hỗ trợ,
giúp đỡ tận tình, tạo mọi điều kiện thuận lợi trong quá trình thực hiện đề tài của Bộ Tài
nguyên và Môi trường, Văn phòng Chương trình Khoa học công nghệ phục vụ mục tiêu
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Quốc gia ứng phó với BĐKH, Tổng cục KTTV, Trung tâm Thông tin và Dữ liệu KTTV và
các đơn vị trực thuộc Tổng cục KTTV. Tập thể tác giả xin chân thành cám ơn Bộ Tài
nguyên và Môi trường, Ban chủ nhiệm và Văn phòng Chương trình Khoa học công nghệ
phục vụ mục tiêu Quốc gia ứng phó với BĐKH, Tổng cục KTTV và các nhà khoa học đã
chỉ đạo và giúp đỡ trong quá trình thực hiện đề tài.
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Abstract: Currently, artificial intelligence (AI) is one of the core technologies of the
industrial revolution 4.0. Many countries around the world have recognized the inevitable
development trend and great contribution of AI in socio-economic development. Not out of
that general trend, AI technology and machine learning (ML) have been applied in the field
of hydrometeorology.
Therefore, the research on the scientific basis and the development of tools and
artificial intelligence models to identify, support forecasts and warn a number of dangerous
hydro-meteorological phenomena such as storms, heavy rain. Large area, cold air, flood,
storm surge are essential and urgent tasks contributing to the cause of natural disaster
prevention and mitigation in the context of climate change in Vietnam.
Keywords: Artificial Intelligence, Machine Learning.

Tổng cục Khí tượng Thủy văn

Báo cáo tham luận

Nhận định tình hình hạn, mặn ở khu vực đồng bằng sông Cửu
Long mùa khô năm 2020 - 2021
Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia
Mùa mưa năm 2020 trên lưu vực sông Mê Công xuất hiện muộn so với trung bình
nhiều năm (TBNN), tổng lượng mưa trên toàn lưu vực ở mức thấp hơn so với TBNN. Dòng
chảy về Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) từ đầu mùa lũ đến nay ở mức rất thấp so với
TBNN và thấp hơn cùng kỳ năm 2015, 2019.
1. Tình hình khí tượng thủy văn trên sông Mê Công và khu vực ĐBSCL từ tháng
6/2020 đến nay
Tình hình mưa: Từ đầu tháng 6 đến nay (28/9), tổng lượng mưa (TLM) khu vực
thượng nguồn Trung Quốc thấp hơn so với trung bình nhiều năm (TBNN) khoảng 25% và
cao hơn cùng kỳ năm 2019 khoảng 10%; TLM ở vùng thượng lưu sông Mê Công ở mức
xấp xỉ, cao hơn TBNN và năm 2019 từ 10-25%, ở vùng trung, hạ lưu phổ biến thấp hơn
TBNN và năm 2019 từ 25-45%; TLM khu vực ĐBSCL ở mức xấp xỉ và thấp hơn TBNN từ
10-40%.
Tình hình mực nước: Mực nước tại các trạm trung, thượng lưu sông Mê Công (tính
đến ngày 28/9) thấp hơn TBNN từ 1,5-2,5m và cao hơn cùng kỳ năm 2019 từ 1,3-3,0m;
mực nước các trạm ở hạ lưu sông Mê Công ở mức thấp hơn TBNN từ 2,5-4,0m và thấp hơn
cùng kỳ năm 2019 từ 1,0-2,5m; mực nước tại Biển Hồ (Campuchia) đang ở mức thấp nhất
trong chuỗi quan trắc, thấp hơn TBNN là 4,2m, thấp hơn năm 2015 và năm 2019 từ 1,8 –
3,0m. Mực nước cao nhất vùng đầu nguồn sông Cửu Long thấp hơn TBNN từ 1,3-1,8m,
thấp hơn cùng kỳ năm 2019 từ 1,15-1,4m và năm 2015 từ 0,15-0,4m.
Tình hình dòng chảy: Nguồn nước vùng thượng nguồn sông Mê Công (thuộc Trung
Quốc): Diện tích mặt nước các hồ trong năm 2020 tương đối cao so với cùng kì các năm
trong giai đoạn 2015 – 2020. Dung tích các hồ thời gian gần đây cao hơn cùng kì năm 2019
và gần bằng cùng kì năm 2017, 2018. Các hồ có dung tích lớn như Xiaowan (Tiểu Loan) và
Nuozhadu (Nọa Trác Độ) có dung tích cao hơn so với cùng kì năm 2019.
Nguồn nước vùng thượng và trung lưu sông Mê Công: Tổng lượng nước mùa lũ
(tính từ 1/6-28/9/2020), tại trạm Kratie (Campuchia, trạm khống chế toàn bộ lượng nước
trên sông chính về hạ lưu), đạt khoảng 105 tỷ m3, thấp hơn TBNN cùng kỳ khoảng 114 tỷ
m3, thấp hơn cùng kỳ năm 2015 khoảng 41,9 tỷ m3 và năm 2019 khoảng 54,1 tỷ m3. Tổng
lượng nước mùa lũ năm 2020 tính đến thời điểm hiện tại là thấp nhất lịch sử. Hiện tại
(28/9), dung tích Biển Hồ khoảng 8,87 tỷ m3, thấp hơn TBNN khoảng 32,8 tỷ m3, thấp hơn
cùng kỳ năm 2015 và năm 2019 từ 11,2 - 21,2 tỷ m3.
Lượng dòng chảy qua trạm thủy văn Tân Châu, Châu Đốc từ tháng 6 đến tháng
8/2020 đều thấp hơn TBNN từ 31- 49%, thấp hơn cùng kỳ năm 2015 từ 6-20% và năm
2019 từ 10-36%.
2. Nhận định xâm nhập mặn mùa khô năm 2020-2021 ở Đồng bằng sông Cửu Long
Hiện tượng ENSO: Dự báo nhiệt độ mặt nước biển tại khu vực trung tâm Thái Bình
Dương (khu vực NINO3.4) tiếp tục lạnh hơn và có khả năng chuyển sang trạng thái La
Nina vào các tháng cuối năm 2020 và đầu năm 2021 với xác suất xảy ra khoảng 65-70%,
nhưng có cường độ yếu và ít có khả năng kéo dài.
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Dự báo mùa lũ năm 2020 ở khu vực ĐBSCL: Mặc dù vùng hạ lưu sông Mê Công
vẫn tiếp tục có mưa trong các tháng tiếp theo, tuy nhiên tổng lượng mưa trên toàn lưu vực
sông Mê Công vẫn thiếu hụt nhiều so với TBNN. Đỉnh lũ năm 2020 tại đầu nguồn sông
Cửu Long (tại trạm thủy văn Tân Châu và Châu Đốc) ở mức thấp (dưới báo động 1) và xuất
hiện muộn (giữa tháng 10); các trạm vùng hạ nguồn sông Cửu Long lên theo triều, đỉnh lũ
phổ biến ở mức báo động 2 đến báo động 3, có nơi trên báo động 3, nguy cơ cao xảy ra
ngập lụt tại một số vùng trũng thấp, ven sông, đặc biệt tại các thành phố Cần Thơ, Vĩnh
Long.
Nhận định mùa khô 2020-2021 ở ĐBSCL: Tổng lượng dòng chảy trong những tháng
mùa khô 2020-2021 từ thượng nguồn sông Mê Công về ĐBSCL ở mức thiếu hụt từ 20-35%
so với TBNN (tương đương năm 2019), tình trạng thiếu nước, xâm nhập mặn sẽ diễn ra
sớm và gay gắt. Tuy nhiên, dự báo khí quyển khả năng chuyển trạng thái sang pha lạnh (La
Nina) vào các tháng cuối năm 2020 và đầu năm 2021 nên lượng mưa trong các tháng mùa
khô tại vùng ĐBSCL có khả năng cao hơn TBNN và xuất hiện các đợt mưa trái mùa nên
tình hình hạn hán, xâm nhập mặn ở ĐBSCL có khả năng ít khốc liệt hơn năm 2019. Cụ thể:
- Cảnh báo chiều sâu xâm nhập mặn (4g/l) tại các cửa sông có khả năng như sau:
Sông Vàm Cỏ Đông thấp hơn năm 2016 và 2020; Sông Vàm Cỏ Tây tương đương năm
2016 nhưng thấp hơn năm 2020; Sông Cửa Tiểu sâu hơn năm 2016, thấp hơn năm 2020;
Sông Cửa Đại sâu hơn năm 2016 nhưng thấp hơn 2020; Sông Hàm Luông tương đương
năm 2016, thấp hơn năm 2020; Sông Cổ Chiên sâu hơn năm 2016, thấp hơn năm 2020;
Sông Hậu và sông Cái Lớn thấp hơn 2016 và 2020.
Chi tiết chiều sâu xâm nhập mặn (4g/l) tại các cửa sông vùng ĐBSCL khả năng
như sau:
Cửa sông
Vàm Cỏ Đông
Vàm Cỏ Tây
Cửa Tiểu
Cửa Đại
Hàm Luông
Cổ Chiên
Sông Hậu
Cái Lớn

TBNN
65
75
45
45
55
45
45
50

Chiều sâu xâm nhập mặn trong các năm (km)
2020-2021
2015-2016 2019-2020
So với 2019Dự báo
2020
115
110
105
-5
120
127
120
-7
60
90
85
-5
58
75
65
-10
73
78
73
-5
66
73
68
-5
65
65
63
-2
62
62
58
-4

- Thời gian xâm nhập mặn ở cửa sông Cửu Long có thể xuất hiện sớm từ đầu tháng
12, trong đó xâm nhập mặn cao tập trung vào tháng 2 (từ 10-14/2, từ 24-28/2), tháng 3 (từ
12-16/3, từ 25-29/3); riêng các sông Vàm Cỏ, sông Cái Lớn vào tháng 3, tháng 4 (từ 1014/4, từ 24-28/4).
- Cảnh báo tác động: Tình hình hán hán, xâm nhập mặn trong mùa khô 2020-2021
sẽ ảnh hưởng lớn đến đời sống sinh hoạt, sản xuất nông nghiệp, thủy sản và diện tích trồng
cây ăn trái ở ĐBSCL, đặc biệt tại các huyện: Thủ Thừa, Bến Lức, Tân Trụ, Cần Đước, Cần
Giuộc (Long An); huyện Tân Phước, Châu Thành, Gò Công Đông, Gò Công Tây, Tân Phú
Đông (Tiền Giang); Ba Tri, Giồng Trôm, Thạnh Phú, Chợ Lách (Bến Tre); huyện Trà Ôn,
Vũng Liêm, Mang Thít, Long Hồ, Tam Bình (Vĩnh Long); huyện Trà Cú, Châu Thành (Trà
Vinh)... Ngoài ra, do thiếu hụt nguồn nước dẫn đến mực nước trên sông và các kênh rạch ở
mức thấp, nguy cơ cao xảy ra sạt lở bờ sông và các kênh rạch trong thời gian này, đặc biệt
là trên các sông chính.
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Trường hợp cực đoan, mưa trái mùa xảy ra ít, kết hợp với việc sử dụng, khai thác
tài nguyên nước trên các dòng nhánh và trữ nước tại các đập vùng thượng nguồn gia tăng,
tình trạng hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn ở ĐBSCL sẽ diễn ra tương tự mùa khô năm
2019-2020 và có thể còn gay gắt hơn.

