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BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU Ở VIỆT NAM 
VÀ CÁC GIẢI PHÁP ỨNG PHÓVÀ CÁC GIẢI PHÁP ỨNG PHÓ

Trần Thục
Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Môi trường

CÁC THUẬT NGỮ CHÍNH
BĐKH là sự biến đổi trạng thái của khí hậu so với trung 
bình và/hoặc dao động của khí hậu duy trì trong một khoảng 
thời gian dài, thường là vài thập kỷ hoặc dài hơn. BĐKH có 
thể là d á á t ì h t hiê h ặ d h t độ ủ

1

Ứng phó với BĐKH là các hoạt động của con người nhằm 
thích ứng và giảm nhẹ BĐKH.

2

Thích ứng với BĐKH: Điều chỉnh hệ thống tự nhiên hoặc 
ời đối ới h à ả h h ặ ôi ờ h đổi hằ3

thể là do các quá trình tự nhiên hoặc do hoạt động của con 
người làm thay đổi thành phần của khí quyển.

con người đối với hoàn cảnh hoặc môi trường thay đổi, nhằm 
giảm sự tổn thương đối với dao động và BĐKH hiện hữu 
hoặc tiềm tàng và tận dụng các cơ hội do nó mang lại.

3

Giảm nhẹ BĐKH: Là các hoạt động nhằm giảm mức độ 
hoặc cường độ phát thải khí nhà kính.4
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CÁC THUẬT NGỮ CHÍNH

Kịch bản BĐKH là giả định có cơ sở khoa học và tính tin 
cậy về sự tiến triển trong tương lai của các mối quan hệ giữa 
KT XH GDP hát thải KNK BĐKH à ớ biể dâ5 KT-XH, GDP, phát thải KNK, BĐKH và mực nước biển dâng. 
Lưu ý rằng, kịch bản BĐKH khác với dự báo thời tiết và dự 
báo khí hậu là nó đưa ra quan điểm về mối ràng buộc giữa phát 
triển và hành động.

5

Nước biển dâng là sự dâng mực nước của đại dương trên 
toàn cầu trong đó không bao gồm triều nước dâng do bão6 toàn cầu, trong đó không bao gồm triều, nước dâng do bão… 
Nước biển dâng tại một vị trí nào đó có thể cao hơn hoặc thấp 
hơn so với trung bình toàn cầu vì có sự khác nhau về nhiệt độ 
của đại dương và các yếu tố khác.

BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU Ở VIỆT NAMBIẾN ĐỔI KHÍ HẬU Ở VIỆT NAM 



11/3/2009

3

LANG SON

5

0

5

0

5

1956 1961 1966 1971 1976 1981 1986 1991 1996
Năm

PHU LIEN
.0

.5SA PA

15.5

16.0

16.5

17.0

BAC QUANG

.5

.0

.5

.0

.5

.0

.5

1962 1966 1970 1974 1978 1982 1986 1990 1994 1998 Nhiệt độ

BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU Ở VIỆT NAM

DIEN BIEN

20.5

21.0

21.5

22.0

22.5

23.0

23.5

1959 1964 1969 1974 1979 1984 1989 1994 1999

HA NOI

5

0

5

0

5

0

5

1927 1935 1943 1951 1959 1967 1975 1983 1991 1999
Năm

TUONG DUONG

23.0

23.5

24.0

24.5

25.0

1962 1967 1972 1977 1982 1987 1992 1997

HUE

4.5

5.0

5.5

6.0

6.5

1948 1954 1960 1966 1972 1978 1984 1990 1996

.5

.0

.5

1958 1963 1968 1973 1978 1983 1988 1993 1998

14.0

14.5

15.0

1958 1963 1968 1973 1978 1983 1988 1993 1998
Năm

Trong vòng 50 năm
qua, nhiệt độ trung
bình năm đã tăng
khoảng 0.5oC.

1962 1967 1972 1977 1982 1987 1992 1997

NHA TRANG

26.0

26.5

27.0

27.5

1953 1958 1963 1968 1973 1978 1983 1988 1993 1998

BUON M A THUOT

22.5

23.0

23.5

24.0

24.5

25.0

1954 1959 1964 1969 1974 1979 1984 1989 1994 1999
Năm

PHAN THIET

.0

.5

.0

.5

.0

1957 1962 1967 1972 1977 1982 1987 1992 1997

RACH GIA

26.5

27.0

27.5

28.0

28.5

1957 1962 1967 1972 1977 1982 1987 1992 1997

BiếnBiến đổiđổi khíkhí hậuhậu ở ở ViệtViệt NamNam
• Lượng mưa gia tăng vào mùa mưa (IX đến XI);
• Lũ đặc biệt lớn xãy ra thường xuyên hơn ở Miền Trung và 

Miền Nam;;
• Lượng mưa giảm vào mùa khô (VII, VIII); 
•• HạHạnn háhánn xảxảyy rara hàhàngng nămnăm  ở ở hhầầuu hhếếtt cácácc khukhu vvựựcc củcủaa  cả cả 

nnướướcc;;
• BĐKH thực sự đã làm cho các thiên tai, đặc biệt là bão, lũ, 

hạn hán ngày càng ác liệt. 
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• Bão với cường độ mạnh xãy ra nhiều hơn
• Đường đi của bão có xu thế dịch chuyển

về phía Nam và mùa bão dịch chuyển vào

BiếnBiến đổiđổi khíkhí hậuhậu ở ở ViệtViệt NamNam

vê phía Nam va mùa bão dịch chuyển vào
các tháng cuối năm.

Cumulative tracks of tropical cyclones (1985–2005)  [Nicholls et al.., 2007]

BiếnBiến đổiđổi khíkhí hậuhậu ở ở ViệtViệt NamNam

• Số ngày mưa phùn giảm đi rõ rệt;
• Tần số hoạt động của không khí 

lạnh ở Bắc Bộ giảm rõ rệt trong 3 
thập kỷ qua, từ 288 đợt (1971 -
1980), 287 đợt (1981 – 1990), 
xuống còn 249 (1991 – 2000); 

• Số ngày rét đậm, rét hại trung bìnhSố ngày rét đậm, rét hại trung bình 
giảm, nhưng có năm xảy ra đợt rét 
đậm kéo dài với cường độ mạnh kỷ 
lục như đầu năm 2008;
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BiếnBiến đổiđổi khíkhí hậuhậu ở ở ViệtViệt NamNam

• Số ngày nắng nóng trong 
thập kỷ 1991 - 2000 nhiều 
hơn, nhất là ở Trung Bộ và 
Nam Bộ;

• Mưa trái mùa và mưa lớn dị 
thường xảy ra nhiều hơn, 
nổi bật là các đợt mưa tháng 
11 ở Hà Nội và lân cận 
trong các năm 1984, 1996, 
2008.

BiếnBiến đổiđổi khíkhí hậuhậu ở ở ViệtViệt NamNam

ENSO ảnh hưởng mạnh 
hơn đối với chế độ thờihơn đối với chế độ thời 
tiết và đặc trưng khí hậu 
của nhiều vùng ở Việt 
Nam. 
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Quan trắc mực nước biển ở Việt Nam

Các trạm đo triều có chuỗi số liệu trên 20 năm

STT Tên Trạm Vĩ độ Kinh độ Thời gian hoạt 
động

1 Cửa Ông 21°01’ 107°21’ 1961 - nay1 Cửa Ông 21 01 107 21 1961 nay
2 Cô Tô 20°59’ 107°46’ 1958 - nay
3 Bãi Cháy 20°57’ 107°04’ 1927 - nay
4 Hòn Dấu 20°40’ 106°48’ 1960 - nay
5 Hòn Ngư 18°48’ 105°46’ 1962 - nay
6 Cồn Cỏ 17°10’ 107°22’ 1974 - nay
7 Sơn Trà 16°06’ 108°13’ 1979 nay7 Sơn Trà 16°06 108°13 1979 - nay
8 Quy Nhơn 13°46’ 109°15’ 1976 - nay
9 Phú Quý 10°31’ 108°56’ 1979 - nay
10 Vũng Tàu 10°20’ 107°04’ 1979 - nay
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Trạm Hòn Dấu

Nước biển dâng

Trạm Vũng Tàu

Nước biển dâng
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Chuẩn sai mực nước biển tại trạm Hòn Dấu và vệ tinh 
TOPEX/JASON-1
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Hòn Dấu: 4mm/năm Topex/jason: 3.57 mm/năm

Chuẩn sai mực nước biển tại trạm Sơn Trà và vệ  tinh 
TOPEX/JASON-1

Số liệu quan trắc và 
số liệu vệ tinh
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Sơn Trà: 2.15mm/năm Topex/jason: 1.34 mm/năm

Chuẩn sai mực nước biển tại trạm Vũng Tàu và vệ tinh 
TOPEX/JASON-1TOPEX/JASON 1 
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Vũng Tàu: 1.38mm/năm Topex/jason: 3.06 mm/năm

Nước biển dâng 
trung bình 3mm/năm

KNCH BẢN BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU
CHO VIỆT NAM
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1) “Trên cơ sở các nghiên cứu đã có trong và ngoài 
nước, đầu năm 2009 hoàn thành việc xây dựng các 
kịch bản BĐKH ở Việt Nam đặc biệt là nước biển

Nhiệm vụ trong CTMTQG BĐKH

kịch bản BĐKH ở Việt Nam, đặc biệt là nước biển 
dâng, trên cơ sở đó các Bộ, ngành và địa phương xây 
dựng kế hoạch hành động của mình”; 

2) “Cuối năm 2010, hoàn thành việc cập nhật các kịch 
bản BĐKH ở Việt Nam, đặc biệt là nước biển dâng, 
cho từng giai đoạn từ năm 2010 đến năm 2100. Các g g ạ
kịch bản có đầy đủ cơ sở khoa học và thực tiễn”;

3) “Đến năm 2015, tiếp tục cập nhật các kịch bản BĐKH
ở Việt Nam, đặc biệt là nước biển dâng”.

• Đưa ra những thông tin cơ bản về xu thế BĐKH, nước 
biển dâng của VN trong tương lai tương ứng với các 

Mục tiêu

g g g g g
kịch bản khác nhau về phát triển KT - XH toàn cầu dẫn 
đến các tốc độ phát thải KNK khác nhau. 

• Là định hướng ban đầu để các Bộ, ngành, địa phương 
đánh giá các tác động của BĐKH, xây dựng và triển 
khai kế hoạch hành động ứng phó với tác động tiềm 
tàng của BĐKH trong tương lai. 
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• Sự phát triển ở quy mô toàn cầu;

Các kịch bản BĐKH toàn cầu (nhiệt độ, lượng mưa,  nước biển 
dâng..) được xây dựng trên cở sở các kịch bản phát triển KT-XH ở 
quy mô toàn cầu và thông qua đó là mức độ phát thải khí nhà kính 
trong thế kỷ 21; Cơ sở để xác định các kịch bản phát thải:

• Dân số thế giới và mức độ tiêu dùng;
• ChuNn mực cuộc sống và lối sống;
• Tiêu thụ năng lượng và tài nguyên năng lượng;
• Chuyển giao công nghệ;
• Thay đổi sử dụng đất.

Họ A1: Kinh tế thế giới phát triển nhanh; dân số tăng đạt 
đỉnh vào 2050, sau đó giảm dần; truyền bá nhanh chóng 
và hiệu quả các công nghệ mới; có sự tương đồng giữa 

Các kịch bản phát thải khí nhà kính

ệ q g g ệ ; ự g g g
các khu vực.
N hóm A1FI: Phát triển nhiên liệu hóa thạch (Cao).
N hóm A1T: Phát triển năng lượng phi hóa thạch (thấp).
N hóm A1B: Cân bằng giữa hóa thạch và phi hóa thạch.

Họ A2: Dân số tăng liên tục trong suốt thế kỷ 21; kinh tếHọ A2: Dân số tăng liên tục trong suốt thế kỷ 21; kinh tế 
phát triển theo định hướng khu vực;  Chậm thay đổi công 
nghệ (kịch bản cao)..
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Họ B1: Dân số phát triển như A1, đỉnh vào giữa thế kỷ; 
Thay đổi nhanh về cấu trúc KT để tiến tới nền kinh tế 
thô ti à dị h iả ờ độ tiê h ật liệ à

Các kịch bản phát thải khí nhà kính

thông tin và dịch vụ, giảm cường độ tiêu hao vật liệu và 
công nghệ tiết kiệm năng lượng, tăng cường năng lượng 
sạch; Giải pháp môi trường KT – XH bền vững (thấp). 

Họ B2: N hấn mạnh giải pháp KT-XH, MT ổn định; Dân số 
tăng với tốc độ chậm hơn A2; Phát triển KT vừa phải, 
chậm hơn A1 B1; Chú trọng tính khu vực hướng tớichậm hơn A1, B1; Chú trọng tính khu vực, hướng tới 
bảo vệ MT và công bằng XH (kịch bản phát thải trung 
bình)..

CÁC KỊCH BẢN BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU TOÀN CẦU

IPCC khuyến nghị sử dụng 6 nhóm kịch bản: 
• Kịch bản phát thải cao: A1FI, A2
• Kịch bản phát thải trung bình: B2, A1BKịch bản phát thải trung bình: B2, A1B 
• Kịch bản phát thải thấp: A1T, B1
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1) Sử d ng kết q ả từ mô hình toàn cầ ;

Phương pháp xây dựng kịch bản BĐKH cho VN

1) Sử dụng kết quả từ mô hình toàn cầu;
2) Áp dụng mô hình động lực;
3) Áp mô hình chi tiết hóa thống kê;
4) Các phương pháp nội, ngoại suy.

Kiểm nghiệm:
Số ử d 18 ●●

●●
●●

●●

Áp dụng mô hình MRI/AGCM - Nhật Bản

- Số trạm sử dụng: 18
- Số liệu mưa tháng và nhiệt 

độ bình quân tháng
- Thời đoạn: 1979-2007

●● ●●

●●

●●

●●

●●

●●

●●●●

●●
●●

●●
●●

●●
●●

●●●●
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So sánh giữa kết quả tính toán và số liệu thực đo: Nhiệt độ

Áp dụng mô hình MRI/AGCM - Nhật Bản

So sánh giữa kết quả tính toán và số liệu thực đo: Lượng mưa

Áp dụng mô hình MRI/AGCM - Nhật Bản
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a) N hiệt độ bình quân năma) N hiệt độ bình quân năm
Tăng trên cả nước

+ 2.0 – 2.5 oC

Áp dụng mô hình MRI/AGCM - Nhật Bản

+ 2.5 – 3.0oC

b) Lượng mưa nămb) Lượng mưa năm
Tăng

Áp dụng mô hình MRI/AGCM - Nhật Bản

Giảm
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Áp dụng mô hình PRECIS - Trung tâm Hadley, UK

Miền tính

So sánh kết quả tính
N hiệt độ (0C) Mưa (mm)

Áp dụng mô hình PRECIS - Trung tâm Hadley, UK
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Tăng nhiệt độ - Kịch bản A2Tăng nhiệt độ - Kịch bản A2

Áp dụng mô hình PRECIS - Trung tâm Hadley, UK

0C

2090-20992050-2059

Áp dụng mô hình PRECIS - Trung tâm Hadley, UK

Thay đổi lượng mưa - Kịch bản A2

%

2050-2059 2090-2099
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Áp dụng phần mềm MAGICC/SCENGEN 
Và phương pháp chi tiết hóa thống kê
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Trung   quèc

C̈ m pu chia

Th¸ i   Lan

Q§ . Hoµng Sa

L          µ          o

Q§ . Tr- êng  Sa

1) Mức độ tin cậy của kịch bản biến đổi khí hậu toàn cầu;
2) Độ chi tiết của kịch bản biến đổi khí hậu; 

Lựa chọn phương pháp tính xây dựng kịch bản BĐKH 

) ộ ị ậ ;
3) Tính kế thừa; 
4) Tính thời sự của kịch bản; 
5) Tính phù hợp địa phương; 
6) Tính đầy đủ của các kịch bản; và 
7) Khả năng chủ động cập nhật.
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1)  Các kịch bản BĐKH, 
nước biển dâng cho 
Việt N am trong thế kỷ 

Kịch bản BĐKH cho Việt Nam

Tây Bắc

Đông Bắc
21 đã được xây dựng 
dựa theo các kịch bản 
phát thải KN K thấp 
(B1), trung bình (B2) 
và cao (A2, A1FI).

Đồng bằng Bắc Bộ

Bắc Trung Bộ

N

Thời kỳ cơ sở là 1980-1999 
(IPCC 4th Report).

N am Trung Bộ

Tây N guyên

N am Bộ

Kịch bản phát thải thấp (B1) mô tả thế giới phát triển 
tương đối hoàn hảo theo hướng ít phát thải, tăng dân số 
thấp, cấu trúc KT theo hướng dịch vụ và thông tin, thỏa 
h ậ ố ế ề iả há hải đ h hiệ

Kịch bản BĐKH cho Việt Nam

thuận quốc tế về giảm phát thải được thực hiện. 
• Cơ cấu KT không đồng nhất giữa các khu vực, nhận thức 

rất khác nhau về BĐKH, Quan điểm khác nhau giữa các 
nước PT và đang PT, Đàm phán về BĐKH nhằm hạn chế 
tăng nhiệt độ ở mức dưới 2oC gặp trở ngại.

Kịch bản phát thải 
thấp (B1) rất ít khả 
năng trở thành hiện
thực
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Kịch bản phát thải cao (A2, A1FI) mô tả một thế giới 
không đồng nhất ở quy mô toàn cầu, có tốc độ tăng 
dân số rất cao, chậm đổi mới công nghệ (A2) hoặc sử

Kịch bản BĐKH cho Việt Nam

dân số rất cao, chậm đổi mới công nghệ (A2) hoặc sử 
dụng tối đa năng lượng hóa thạch (A1FI). 
• Đây là các kịch bản xấu nhất mà ta có thể nghĩ đến. 
• Với nỗ lực trong phát triển công nghệ thân thiện với 

khí hậu, đàm phán giảm phát thải, và sự chung tay, 
chung sức của toàn nhân loại trong “liên kết chốngchung sức của toàn nhân loại trong liên kết chống 
lại biến đổi khí hậu”.

Có thể hy vọng rằng những 
kịch bản phát thải cao sẽ có 
rất ít khả năng xảy ra.

Do tính phức tạp của BĐKH và những hiểu 
biết chưa thật đầy đủ của VN  cũng như của thế 

Kịch bản BĐKH cho Việt Nam

ậ y g
giới cùng với yếu tố tâm lý, kinh tế, xã hội, 
tính chưa chắc chắn về các kịch bản phát 
thải..., kịch bản hài hòa nhất là kịch bản 
trung bình được khuyến nghị. 
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Kịch bản BĐKH cho Việt Nam

2)   Vào cuối thế kỷ 21, nhiệt độ ở nước ta có thể tăng 
2,3oC so với trung bình thời kỳ 1980-1999. 
• Mức tăng nhiệt độ dao động từ 1,6 đến 2,8oC ở các 

vùng khí hậu khác nhau. 
• N hiệt độ ở các vùng khí hậu phía Bắc và Bắc Trung 

Bộ tăng nhanh hơn so với nhiệt độ ở các vùng khí 
Nhậu phía N am. 

• N hiệt độ mùa đông tăng nhanh hơn nhiệt độ mùa hè.

3) Tổng lượng mưa năm và lượng mưa mùa mưa ở tất cả 
các vùng khí hậu đều tăng; trong khi đó lượng mưa 

Kịch bản BĐKH cho Việt Nam

g ậ g; g ợ g
mùa khô có xu hướng giảm, đặc biệt là ở các vùng khí 
hậu phía N am. 
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Thay đổi nhiệt độ và lượng 

Kịch bản BĐKH cho Việt Nam

y ệ ộ ợ g
mưa năm
• Kịch bản thấp (B1), 
• Kịch bản trung bình (B2),
• Kịch bản cao (A2)

4) Kịch bản nước biển dâng
• Vào giữa thế kỷ 21 mực nước biển có thể dâng thêm 

khoảng 30cm.
• Đến cuối thế kỷ 21 mực nước biển có thể dâng thêm 

khoảng 75cm so với thời kỳ 1980 - 1999. 

Kịch bản 
NBD

Các mốc thời gian của thế kỷ 21

2020 2030 2040 2050 2060 2070 2080 2090 2100

Thấ (B1) 11 17 23 28 35 42 50 57 65Thấp (B1) 11 17 23 28 35 42 50 57 65

Trung bình 
(B2)

12 17 23 30 37 46 54 64 75

Cao (A1FI) 12 17 24 33 44 57 71 86 100
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5)  Các kết quả này còn vẫn còn nhiều điểm chưa chắc chắn 
trong xác định các kịch bản phát triển KT - XH và kèm 

N

Kịch bản BĐKH cho Việt Nam

theo đó là lượng phát thải KN K kính trong tương lai. 
IPCC khuyến cáo sử dụng dung sai cho các kịch bản.
• Dung sai đối với nhiệt độ cuối thế kỷ 21 là 0,4-0,6oC,
• Đối với mưa năm là 1-2% 
• Đối với mưa tháng là 5%.g
• Mặt khác các kịch bản BĐKH phải thường xuyên 
được cập nhật về số liệu, kiến thức, mô hình và 
phương pháp tính.

(6)  Các kịch bản sẽ được cập nhât theo lộ trình đã được 
xác định trong CTMTQG: 

Kịch bản BĐKH cho Việt Nam

ị g Q
• 2010
• 2015
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N ước biển dâng: 0.75 m
Diện tích ngâp:   204 km2

(10%)

Bản đồ ngập khu vực tp Hồ Chí Minh

(10%)

• Được xây dựng dựa trên 
các bản đồ địa hình.

• Chưa xét đến các yếu tố tác 
động của sóng, triều, nước 
dâng do bão lũ và các cơ

• Dựa trên bản đồ địa hình tỷ lệ
1/2.000 và 1/5.000

• Nguồn: Cục Đo đạc và Bản đồ, 
Bộ TNMT

dâng do bão, lũ và các cơ 
chế thuỷ động lực khác. 

N ước biển dâng: 1.0 m
Diện tích ngâp:      473 km2

(23%)

Bản đồ ngập khu vực tp Hồ Chí Minh

(23%)

• Dựa trên bản đồ địa hình tỷ lệ
1/2.000 và 1/5.000

• Nguồn: Cục Đo đạc và Bản đồ, 
Bộ TNMT
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Bản đồ ngập khu vực đồng bằng sông Cửu Long

Theo bản 
đồ DEM 
(5 x 5 m) 
của  Trung 
tâm Viễn 
thám Quốc 
gia, Bộ 
TNMT

NBD:               0.75 m
Ngập:            7580 km2 (19%)

Bản đồ ngập khu vực đồng bằng sông Cửu Long

Theo bản 
đồ DEM 
(5 x 5 m) 
của  Trung 
tâm Viễn 
thám Quốc 
gia, Bộ 
TNMT

NBD:               1.00 m
Ngập:            15100 km2 (38%)
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