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I. Mở đầu 

 Kịch bản biế àđổi khí hậuàv à ước biển dâng cho ViệtàNa àđược Bộ Tài nguyên và Môi 
t ường công bố lầ àđầuàv oà ă à àt à ơàsở tổng hợp các nghiên cứu trong và ngoài 
ước để kịp thời phục vụ các Bộ,à g hàv à àđịaàphươ g trong đ hàgi àt àđộng của biến 

đối khí hậu đế à à g h,àlĩ hàvực và khu vự àđồng thờiàl à ơàsở để phục vụ việc xây dựng 
chiế àlược, quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giaiàđoạn 2010-2015. Mứ àđộ chi 
tiết của các kịch bản mới chỉ giới hạn cho 7 vùng khí hậu và dải ven biển Việt Nam.  

 Nă à ,àChiế àlược quốc gia về biế àđổi khí hậuàđượ à a àh h,à àđịnh các mục 
tiêu ưu tiên cho từ gàgiaiàđoạ ,àtheoàđ  Bộ T ià gu àv àM iàt ườ gàđ à ập nhật kịch bản 
biế àđổi khí hậuàv à ước biển dâng dựa trên các nguồn dữ liệu,à àđiều kiện khí hậu cụ thể 
của Việt Nam và các sản phẩm của các mô hình khí hậu. Kịch bả àkh́àhậuàlầ à àđược xây 
dựng chi tiết đến cấpàtỉ h,àkị hà ả à ướ à iể àd gàđượ à hiàtiếtà hoà àkhuàvực ven biển 
Việt Nam theo từng thập kỷ của thế kỷ 21. 

 Kịch bản biế àđổi khí hậuàv à ước biển dâng cho Việt Nam ă à 6 được cập nhật 
theo lộ t ì hàđ àđượ à àđịnh trong Chiế àlược quốc gia về biế àđổi khí hậu, nhằm cung cấp 
những thông tin mới nhất về diễn biến, xu thế biế àđổi của khí hậu và nước biển dâng trong 
thời gian qua và kịch bản biế àđổi khí hậuàv à ước biển dâng trong thế kỷ 21 ở Việt Nam.  

 Kịch bản biế àđổi khí hậu và nước biển dâng được xây dựng t à ơàsở B oà oàđ hà
giá lần thứ 5 (AR5) của Ban liên chính phủ về biế àđổi khí hậu (IPCC); số liệu quan trắc khí 
tượng thủ àvă  và mự à ước biển cập nhậtàđế à ă à , bả àđồ số địa hình quốc gia cập 
nhật đế à ă à 6; xu thế biế àđổi gầ àđ à ủa khí hậu và nước biển dâng ở Việt Nam; các 
mô hình khí hậu toàn cầu và mô hình khí hậu khu vực độ phân giải cao cho khu vực Việt 
Nam, các mô hình khí quyển - đại dương; các nghiên cứu của Viện Khoa họ àKh́àtượng Thủy 
vă àv àBiế àđổi khí hậu, Hộiàđồ gàtưàvấn của Ủy ban Quốc gia về Biế àđổi khí hậu và các cơ 
quan nghiên cứu của Việt Nam; các kết quả nghiên cứu trong khuôn khổ hợp tác giữa Viện 
Khoa họ àKh́à tượng Thủ à vă à v à Biế à đổi khí hậu với Cơ quan Phát triển Liên Hợp Quốc 
thông qua các dự án CBCC, CBICS; Cơà ua àNghiên cứu Khoa học và Công nghiệp Liên bang 
Úc; Trung tâm Nghiên cứu Khí hậu Bjerknes của Na Uy; Cơ quan Khí tượng Vương quốc Anh; 
Viện Nghiên cứu Khí tượng Nhật Bản,… 

 Kịch bản biế àđổi khí hậu tàđến sự biế àđổi trong thế kỷ 21 của các yếu tố khí hậu 
hưà hiệtàđộ (nhiệtàđộ trung bình ă ,à à a và cực trị nhiệtàđộ ,àlượ gà ưaà ưaà ă ,à
ưa trong các mùa, cực trị ưa , gió mùa mùa hè và một số hiệ àtượng cự àđoa à bão và áp 

thấp nhiệtàđới, số g à tàđậm rét hại, số ngày nắng nóng và hạn hán).  

 Kịch bả à ước biể àd gà tàđến xu thế dâng cao của mự à ước biển trung bình do 
biế àđổi khí hậu (giãn nở nhiệtàv àđộng lực; ta à ă gà ủaà às gà ă g,à ià ă gàt à lục 
địa; cân bằng khốiàlượng bề mặtà ă gàở Greenland; cân bằng khốiàlượng bề mặtà ă gàở Nam 
Cực; động lự à ă gàở Greenland; động lự à ă gàở Nam cực; tha àđổiàlượng trữ ước trên lục 
địa; và điều chỉ hàđẳ gàtĩ hà ă g).  

 Bả àđồ gu à ơà gậpàđược xây dựng dựa trên mự à ước biển dâng trung bình do biến 
đổi khí hậu.  

 Các yếu tố động lự àkh à àli à ua à hưàsự nâng hạ địa chất, sự tha àđổiàđịa hình, 
sụtà l à đấtà doà khaià th à ước ngầm,à tha àđổià đường bờ biển, ả hàhưởng của thủy triều, 
ướ à d gà doà o,à ước dâng do gió mùa, ả hà hưởng của các công trình thủ à điện bậc 

thang, xâm nhậm mặn,…à hưaàđượ à tàđến trong kịch bản này. Các công trình giao thông và 
thủy lợià hưàđ à iể ,àđ às g,àđ à ao,àđường giao thông,…à ũ gà hưaàđượ à tàđến khi xây 
dựng bả àđồ gu à ơà gậpàdoà ước biển dâng.  
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II. Biế àđổi khí hậu toàn cầu và ở Việt Nam 

2.1. Biế àđổi khí hậu quy mô toàn cầu 

1) Biểu hiện của biế àđổi khí hậu v à ước biển dâng toàn cầu 

 Các biểu hiện chính của biế àđổi khí hậuàv à ước biển dâng toàn cầu: 

- Nhiệtà độ trung bình toàn cầuà tă gà
khoảng 0,89oC (0,69÷1,08oC) trong giaià đoạn 
1901-2012.  

- Nhiệtà độ trung bình toàn cầu có chiều 
hướ gàtă gà ha hàđ gàkể trong vài thập kỷ gần 
đ . Mứ à tă gà t u gà ì hà giaiàđoạn 1951-2012 
khoảng 0,12oC/ à ă .  

- Kể từ ă à , giáng thủy có xu thế 
tă gàở vùng lụ àđịaàvĩàđộ trung bình thuộc bắc 
bán cầu. 

- Số ngày và số đ àlạnh giảm, số ngày và 
số đ à gà gàvới hiệ àtượng nắ gà gàtă gà à ệt trên quy mô toàn cầu từ khoảng 
ă à .àMưaàlớn có xu thế tă gàt à hiều khu vự ,àt o gàkhiàđ àlại giảm ở một số khu 

vực. 

- T o gàgiaiàđoạn 1901-2010, mự à ước biển trung bình toàn cầuàtă gàkhoảng 19cm. 
Tố àđộ tă gàt u gà ì hà ủa mự à ước biển toàn cầuà l à , / ă àt o gàgiaiàđoạn 1901-

àv à , / ă àt o gàgiaiàđoạn 1993-2010. 

 

Hình 1. Chuẩn sai nhiệtàđộ (1850-2012)  

so với (1961-1990) 
(IPCC, 2013) 

 

 

Hình 2. Biế àđổi củaàlượ gà ưaà ă  
(IPCC, 2013) 

 

2) Kịch bản biế àđổi khí hậuàv à ước biển dâng toàn cầu 

 Dự tính xu thế của biế àđổi 
khí hậuà v à ước biển dâng toàn 
cầu: 

- Nhiệtà độ có xu thế tă gà
trên quy mô toàn cầu,à tă gà aoà
nhất ở các cực. Dự t́ hàđến cuối 
thế kỷ 21 nhiệtà độ trung bình 
toàn cầuàtă gà1,1÷2,6°C theo kịch 
bản RCP4.5 và 2,6÷4,8°C theo kịch 
bản RCP8.5 so với trung bình thời 
kỳ 1986-2005. Nhiệtàđộ aàđ gà

Hộp 1. Biểu hiện của biế àđổi khí hậu toàn 

cầu 

- Nhiệtà độ trung bình toàn cầuà tă gà
khoảng 0,89oC (0,69÷1,08oC) trong giai 
đoạn 1901-2012.  

- Mự à ước biển trung bình toàn cầu 
tă gà khoả gà , / ă à giaià đoạn 
1901- ,à , / ă à t o gà giaià
đoạn 1993-2010. 

Hộp 2. Kịch bản biế àđổi khí hậu v à ước biển dâng toàn 

cầu 

- Nhiệtàđộ trung bình toàn cầu vào cuối thế kỷ 21 tă gà
1,1÷2,6°C (RCP4.5) và 2,6÷4,8°C (RCP8.5) so với trung 
bình thời kỳ 1986 - 2005.  

- Lượ gà ưaàtă gàở v gàvĩàđộ cao và trung bình, giảm ở 
vùng nhiệtàđới và cận nhiệtàđới.  

- Đến ă à , mự à ước biển trung bình toàn cầu 
tă g 36 ÷ 71cm (RCP4.5) và 52÷98cm (RCP8.5) so với 
trung bình thời kỳ 1986 - 2005.  
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tă gà ha hàhơ àsoàvới mùa hè. Tuy nhiên, ở khu vực Việt Nam và Biể àĐ gànhiệtàđộ mùa 
hè có xu thế tă gà ha hàhơ àsoàvớià aàđ g. 

- Lượ gà ưaàtă gà hiều ở v gàvĩàđộ cao và trung bình, giảm ở vùng nhiệtàđới và cận 
nhiệtàđới. Tuy nhiên, ở khu vực Việt Nam, dự t́ hà lượ gà ưaàtă gàt o gà ả aàđ gàv à

aàh à t o gàkhiàđ àáR à ) dự t́ hà lượ gà ưaàgiả àv oà aàđ gàv àtă gàv oà aà
hè). 

- Gầ à hưà hắc chắn rằng cự àđoa à hiệtàđộ có xu thế tă g.àTheoàkịch bả àRCP . ,àđến 
cuối thế kỷ 21, nhiệtàđộ ngày lạnh nhấtàtă gà ÷10°C; nhiệtàđộ ngày nóng nhấtàtă gà ÷7°C; số 
g àsươ gàgi àgiảm; số đ à gàtă gà ạnh. 

- Mưaà ực trị có xu thế tă g:à lượ gà ưaà à g à lớn nhấtà t o gà ă à t u gà ì hà à
ă àtă gà , %àứng với mứ àtă gà oC của nhiệtàđộ trung bình. 

- Lượng băng có xu thế giảm. Theo kịch bả àRCP . ,àđế à ă à à àthể không còn 
ă gàở Bắc cực. 

- Gi à aà à uàhướ gàtă gàvề phạ àviàv à ườ gàđộ trong thế kỷ 21. Gió mùa mùa hè 
à uàhướng bắtàđầu sớ àhơ ,àkết thúc muộ àhơ .àMưa gió mùa có xu hướ gàtă gàdoàh à

lượng ẩm trong khí quyể àtă g.  

- EN“Oà tha à đổià kh gà đ gà kể về 
ườ gàđộ, ả hàhưởng của ENSO à uàhướng 

dịch chuyển về ph́aà đ gà tại khu vực Bắc 
Th iàBì hàDươ gàv àBắc Mỹ. 

- Số lượ gà à ơ à oàtrung bình hoặc 
thấp có thể giảm hoặ à kh gà tha à đổi, số 
lượng bão mạnh có chiềuà hướ gà giaà tă g,à
ưaàlớ àdoà oàgiaàtă g. 

- Mự à ước biển có thể tă gàvượt quá 
, / ă ,à hủ yếu do quá trình giãn nở 

nhiệtàv àdoà ă g tan từ às gà ă gàv à à
đỉnh núi. Đế à ă à ,à ự à ước biển 
trung bình toàn cầu theo kịch bản RCP4.5 
tă gàtừ 36 ÷ 71cm, kịch bả àRCP . àtă gà từ 
52 ÷ 98cm so vớiàgiaiàđoạn 1986-2005. 

 

 

Hình 3. Dự tính biế àđổi khí hậu toàn cầu 

(IPCC, 2013) 

2.2. Biểu hiện của biế àđổi khí hậuàv à ước biển dâng ở Việt Nam 

1) Biểu hiện của biế àđổi khí hậu ở Việt Nam 

Trong thời kỳ 1958 - 2014, nhiệtàđộ có xu thế tă gàtại hầu hết các trạm quan trắc. Tính 
trung bình cả ước, nhiệtà độ t u gà ì hà ă à tă gà khoảng 0,62oC (khoảng 0,10oC/1 à ă ). 
Lượ gà ưaà ă à à uàthế giảm ở các khu vực phía Bắc (từ , %àđế à , %/ à ă ;àtă gàở 
các khu vực phía Nam (từ , %àđế à , %/ à ă . 

Bão và áp thấp nhiệtà đới ở khu vực Biể à Đ g,à ả hà hưởng trực tiếpà đến Việt 
Nam hoặc đổ bộ vào Việt Nam là ít biế à đổi. Tuy nhiên, trong nhữ gà ă à gầ à đ ,à
nhữ gà ơ à oà ạnh (sức gió mạnh nhất từ cấp 12 trở lên) có xu thế tă gà hẹ, mùa 
bão kết thúc muộ àhơ àv à oàđổ bộ vào khu vực phía Nam có xu thế giaàtă g. 

Nhiệtàđộ ngày cao nhất (Tx) và thấp nhất (Tm) có xu thế tă gà à ệt, với mứ àtă gà aoà
nhất lên tới 1oC/ à ă .à“ố ngày nóng (số ngày có Tx ≥35oC) có xu thế tă gàở hầu hết các 
khu vực của cả ướ ,àđặc biệt là ở Đ gàBắc, đồng bằng Bắc Bộ và Tây Nguyên với mứ àtă gà

(c)  Mức biế àđổi mự à ước biể àtru gà hà ă àthời kỳ 2081 – 2100 so với thời kỳ 1986 - 2005 
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phổ biến 2÷3 ngày/ à ă ,à hư gàgiảm ở một số trạm thuộc Tây Bắc, Nam Trung Bộ và khu 
vực phía Nam. Số lượ gà àđợt hạ àh ,àđặc biệt là hạn khắc nghiệtàgiaàtă gàt àphạm vi 
toàn quốc. Số g à tàđậm, rét hại ở miền Bắc có xu thế giả ,àđặc biệt là trong hai thập kỷ 
gầ àđ ,àtu à hi  ũ gàxuất hiện nhữ gàđợtà tàđậm kéo dài kỷ lục, nhữ gàđợt rét hại có 
nhiệtàđộ khá thấp.àMưaà ự àđoa à à uàthế biế àđổi khác nhau giữa các vùng khí hậu: giảm ở 
hầu hết các trạm thuộc Tây Bắ ,àĐ gàBắc, đồng bằng Bắc Bộ v àtă gàở phần lớn các trạm 
thuộc các vùng khí hậu khác. 

  

Hình 4. Chênh lệch nhiệtàđộ tru gà hà ă à
(oC) so với trung bình nhiềuà ă  

Hình 5. Diễn biến của bão và áp thấp nhiệtàđới 

thời kỳ 1959-2014 

 

Hộp 3. Biểu hiện của biế àđổi khí hậu ở Việt Nam 

- Nhiệtàđộ t u gà ì hàtă gà0,62oC trong thời kỳ 1958-2014, khoảng 0,10oC/ à ă . T o gà à ă à
gầ àđ àtă gà , oC so với thời kỳ 1981-1990. 

- Lượ gà ưaà ă àgiảm ở phía Bắc, tă gàở phía Nam. 

- Nhiệtàđộ cực trị tă gàở àv g,à hư gà hiệtàđộ tối cao giảm ở một số trạm phía Nam. 

- Hạn hán trong mùa khô xảy ra thườ gà u àhơ . 
- Mưaà ự àđoa àgiảm ở v gàĐồng bằng Bắc Bộ,àtă gà ạnh ở Nam Trung Bộ và Tây Nguyên. 

- Số lượng bão mạ hà à uàhướ gàtă g. 
- Số g à tàđậm, rét hại giả à hư gà uất hiện nhữ gàđợt rét dị thường. 

- Ả hàhưởng của El Nino và La Nina có xu thế tă g. 
 

2) Biểu hiện củaà ước biển dâng 

 

 

Hình 6. Xu thế biế àđổi mự à ước biển 

Hộp 4. Biểu hiện củaà ước 

biển dâng 

Mự à ước biển tại các trạm 
ven biển Việt Nam: 

- Tă g khoả gà , / ă  
giaiàđoạn 1960-2014; 

- Tă gà khoả gà , / ă  
giai đoạn 1993-2014; 

- Theo số liệu vệ tinh tăng 
khoả gà , ± , / ă  
giaiàđoạn 1993-2014. 
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 Theo số liệu quan trắc tại các trạm hảià vă àve à iể àv à àđảo của Việt Nam: Mực 
ước tại các trạ àđều có xu thế tă g,à ạnh nhất tại trạ àPh àQuýà , / ă .àMực ước 

tại trạ àH àNgưàv àC àT à à uàthế giả à , àv à , / ă .àMự à ước tại trạm Cồn Cỏ 
v àQu àNhơ à à uàthế tha àđổi không rõ rệt. Tính trung bình cho tất cả các trạm, mự à ước 
biể à tă gà khoả gà , / ă .à Mự à ước tại các trạ à t o gà giaià đoạn 1993- à tă gà
khoả gà , / ă . 

 Theo số liệuàđoàđạc từ vệ ti hàt o gàgiaiàđoạn 1993 - 2014: Mự à ước trung bình toàn 
Biể àĐ gà tă gà , ± , / ă .àMự à ước trung bình khu vực ven biển ViệtàNa à tă gà
, ± , / ă .àMự à ướ à t u gà ì hà ve à iể à T u gà Bộà tă gà ạnh nhấtà / ă ,à
hấtà l à tạiàNa àT u gàBộ (5,6mm). Mự à ướ à t u gà ì hà ve à iể àVị hàBắ àBộà tă gà thấp 

nhấtà , / ă . 

III.àPhươ gàph pà àdựng kịch bản 

3.1. Số liệu sử dụng 

3.1.1. Số liệu khí hậu 

1) Số liệu quan trắc tại trạm 

Số liệu của 150 trạ à kh́à tượng bề mặt 
có số liệuàđủ d ià à ă àt ở lên) trong mạng 
lưới quan trắc khí tượng của Trung tâm Khí 
tượng Thủ àvă àQuốc gia được sử dụng trong 
đ hàgi à iểu hiện của biế àđổi khí hậu và xây 
dựng kịch bản biế àđổi khí hậu (Hình 7). 

2) Kết quả từ các mô hình khí hậu khu vực 

Kết quả tính toán từ các mô hình khí hậu 
khu vực được sử dụng, bao gồm: (i) 
AGCM/MRI của Viện Nghiên cứuà Kh́à tượng 
Nhật Bản, (ii) PRECIS của Trung tâm Hadley - 
Vươ gà uốc Anh, (iii) CCAM của Tổ chức 
Nghiên cứu Khoa học và Công nghiệp Liên 
bang Úc (CSIRO), (iv) RegCM của Ý, (v) clWRF 
của Mỹ. 

 

Hình 7. Các trạm kh àtượng được sử dụng 

3.1.2. Số liệu mực nước biển 

 T́ hàđế à ă à ,à à àt ạm hảiàvă àdọc bờ biển Việt Nam và các hảiàđảo.àT o gàđ ,à
trạ àT ường Sa có chuỗi số liệu tươ gàđối ngắ à à ă , trạm DK I-7 có số liệu không ổn 
định do thủy chí được gắn vào giàn nổi (Bảng 1). 

Bảng 1. Các trạm quan trắc mự à ước biển 

TT Tên trạm Chuỗi số liệu Ghi chú TT Tên trạm Chuỗi số liệu Ghi chú 

1 Cửa Ông 1962 - 2014 Ven bờ 10 Qu àNhơ  1986 - 2014 Ven bờ 

2 Cô Tô 1960 - 2014 Đảo 11 Phú Quý 1986 - 2014 Đảo 

3 Bãi Cháy 1962 - 2014 Ven bờ 12 T ường Sa 2002 - 2014 Đảo 

4 Bạch Long Vỹ 1998 - 2014 Đảo 13 Vũ gàT u 1978 - 2014 Đảo 

5 Hòn Dáu 1960 - 2014 Đảo 14 C àĐảo 1986 - 2014 Đảo 

6 Sầ à“ơ  1998 - 2014 Ven bờ 15 DK I-7 1992 - 2014 Giàn nổi 

7 H àNgư 1961 - 2014 Đảo 16 Thổ Chu 1995 - 2014 Đảo 

8 Cồn Cỏ 1981 - 2014 Đảo 17 Phú Quốc 1986 - 2014 Đảo 

9 “ơ àT  1978 - 2014 Ven bờ     
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 Số liệu mự à ướ àđoàbằng vệ tinh từ ă à àđế à a à ũ gàđược dùng t o gàđ hà
giá biế àđổi mự à ước biển tại Việt Nam. 

3.1.3. Số liệuàđịa hình 

 “ốàliệuà ả àđồàđịaàhì hà aoàgồm: 

+ Bả àđồ số địa hình tỷ lệ 1:10.000 (2015),àḱ hàthướ à àlướià , củaà àtỉ hàve à
iể  từ Quả gàNi hàđến Bình Thuận do Cụ àĐoàđạ àBả àđồàViệtàNa  thực hiện ă à ; 

+ Mô hình số địa hình của 13 tỉnh đồng bằng sông Cửu Long, ḱ hà thướ à à lướià l à
2mx2m doàCụ àViễ àth  Quốc gia thực hiện ă à2008; 

+ Mô hình số địa hình tỷ lệ 1:2.000 doàdựà à a à hụpàLida à ủaàCụ àĐoàđạ àBả àđồà
ViệtàNa àthực hiện ă à 6. Ḱ hàthướ à àlưới 1mx1m, diện tích bay chụp là 26.765 km2 
ứng với 21.535 mảnh bả àđồ DEM, t o gàđ  ở khu vực Bắc Bộ 8.500km2 (6904 mảnh), Trung 
Bộ 4.765 km2 (4.179 mảnh) và Nam Bộ 13.500 km2 (10.452 mảnh). 

+ Mô hình số địa hình tỷ lệà : ,àḱ hàthướ à àlưới 2mx2m của khu vực th hàphốà
HồàCh́àMi h do Cụ àĐoàđạc và Bả àđồ Việt Nam thực hiệ à ă à2010; 

+ Bả àđồ số địa hình tỷ lệ : . àđược sử dụng cho các khu vự àkh gà à gu à ơà
ngập thuộc các tỉ hàđồng bằng sông Hồng và ven biển miền Trung. 

3.2.àPhươ gàph pàxây dựng kịch bản biế àđổi khí hậu 

3.2.1. Kịch bản nồ gàđộ khí nhà kính 

Trong AR5, IPCCà đ à à dựng kịch 
bản biế à đổi khí hậu dựa trên cách tiếp 
cận mới về kịch bản phát thải là kịch bản 

phát thải chuẩn (Benchmark emissions 

scenarios) hay đường nồ gà độ khí nhà 

k hà đại diện Representative 

Concentration Pathways - RCP). Kịch bản 
RCP chú trọ gà đến nồ gà độ khí nhà kính 
hơn là các quá trình phát thải. Nói cách 
kh ,àRCPàđưaà aàgiả định về đ́ hàđến, tạo 
điều kiện để thế giới có những lựa chọn 
trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội, 
công nghệ, dân số,…à Có 4 kịch bản RCP 
(RCP2.6, RCP4.5, RCP6.0 và RCP8.5) (Hình 

8 và Bảng 2). 

 

Hình 8.àTha àđổi bức xạ t àđộng 

Bảng 2. Đặ àtrư gà àkịch bản, mứ àtă gà hiệtàđộ  

so với thời kỳ tiền công nghiệp 

RCP 
Bức xạ tác 

động ă à
2100 

Nồ gàđộ 

CO2 ă à
2100 (ppm) 

Mức tă gà hiệt 

độ toàn cầuà ă à
2100 (oC) so với 

1986-2005 

Đặ àđiể àđường  

bức xạ t àđộng  

tớià ă à2100 

Kịch bản 

ìREìàtươ gà
đươ g 

RCP8.5 8,5 W/m2 1370 4,9 Tă gàli àtục A1FI 

RCP6.0 6,0 W/m2 850 3,0 Tă gàdần rồi ổ àđịnh B2 

RCP4.5 4,5 W/m2 650 2,4 Tă gàdần rồi ổ àđịnh B1 

RCP2.6 2,6 W/m2 490 1,5 
Đạt cự àđại 3,0 W/m2 

sau đ àgiảm 
Không có 
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3.2. .àPhươ gàpháp chi tiếtàh aàđộng lực 

 Phươ gà ph pà hià tiết hóa 
động lực được sử dụ gàđể tính toán 
xây dựng kịch bản biế àđổi khí hậu 
cho ViệtàNa .àNă à àhì hàkh́àhậu 
toàn cầu và khu vực (Mục 3.1.1) 
được áp dụng trong tính toán. 

 Mỗià à hì hà à à phươ gà
án tính toán khác nhau dựa trên kết 
quả từ mô hình toàn cầu (IPCC, 
2013) (Hình 9). Tổng cộng có 16 
phươ gà àt́ hàto à Bảng 3).   

Hình 9.àìơàđồ chi tiếtàh aàđộng lực 
 

Bảng 3. Các mô hình được sử dụng trong tính toán xây dựng kịch bản biế àđổi khí hậu 

TT Mô hình Trung tâm phát triển 
C àphươ gà à

tính toán 
Độ phân giải, 

miền tính 
Số mực 

thẳ gàđứng 
1 clWRF Cộng tác của nhiềuà ơà ua : 

NCAR, NCEP, FSL, AFWA,… 
1) NorESM1-M 30 km, 3,5-27N 

và 97,5-116E 
27 

2 PRECIS Trung t àKh́àtượng Hadley 
- Vươ gàQuốc Anh 

1) CNRM-CM5 
2) GFDL-CM3 
3) HadGEM2-ES 

25 km, 6,5-25N 
và 99,5-115E 

19 

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

1) ACCESS1-0 
2) CCSM4 
3) CNRM-CM5 
4) GFDL-CM3 
5) MPI-ESM-LR 
6) NorESM1-M 

10 km, 5-30N 
và 98-115E 

27 

4 RegCM Trung tâm quốc tế về Vật lý 
lý thuyết (ICTP) 

1) ACCESS1-0 
2) NorESM1-M 

20 km, 6,5-30N 
và 99,5-119,5E 

18 

5 AGCM/MRI Viện Nghiên cứuàKh́àtượng 
Nhật Bản (MRI) 

1) NCAR-SST 
2) HadGEM2-SST 
3) GFDL-SST  
4) Tổ hợp các SST 

20 km, toàn 
cầu 

19 

 

3.2.3. Phươ gàph pàthống kê dùng trong hiệu chỉnh kết quả mô hình 

Các mô hình khí hậuàđộng lự à àưuàđiểm là mô phỏng được các quá trình vật lý và hóa 
học của khí quyển, kết quả của mô hình có tính lôgic giữa các biến khí hậu. Tuy nhiên, mô 
hình ũ gà à hượ àđiể à l à thường không mô phỏng tốt yếu tố địaàphươ gàdoàkh gàđủ 
mứ àđộ chi tiết của các dữ liệuàđầuàv o.àHơ à ữa, mỗià àhì hàđều có sai số hệ thống nhất 
định. Vì thế, kết quả của mô hình cầ àđược hiệu chỉnh dựa trên số liệu thự àđoàtại trạ àđể 
phả à hàđiều kiện cụ thể củaàđịaàphươ gàv àgiảm sai số hệ thống. 

Việc hiệu chỉnh sai số hệ thống (bias correction) được thực hiện cho các biến nhiệtàđộ 
v à lượng ưaàdựa trên số liệu quan trắc tại các trạ àkh́à tượ g.àPhươ gàph pàhiệu chỉnh 
phân vị Qua tileàMappi g àđược áp dụ gàđối vớià lượ gà ưaà g .àPhươ gàph pàdựaàt à
gưỡ gàph àvịàđượ à pàdụ gàđốiàvớià hiệtàđộà t u gà ì hà g ,àtối cao, tối thấp).  

3.2.4. Phươ gàph pàđánh giá mứ àđộ tin cậy của kết quả tính toán 

 Kịch bản biến đổi khí hậu luôn tồn tại những yếu tố hưaà hắc chắn: trong kịch bản 
khí nhà kính; trong mô hình hóa các quá trình tự nhiên phức tạp; do sai số hệ thống của các 
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mô hình; do yếu tố địaàphươ g hưaàđượ à tàđầ àđủ trong tính toán,… Vì vậy, cần thiết phải 
nhậ àđị hàđược mứ àđộ hưaà hắc chắn của kết quả tính toán.  

Trong kịch bản, ngoài giá trị t u gà ì hàđược tính tổ hợp từ kết quả của các mô hình 
thành phần, khoảng biế àđổi có thể xảy ra được tính toán là cậ àdưới và cận trên của kịch 
bả àtươ gàứng với mức độ tin cậy. 

3.3.àPhươ gàph pà àdựng kịch bả à ước biển dâng do biế àđổi khí hậu 

Phươ gàph pàt́ hàto à ước biển dâng cho ViệtàNa àđược xây dựng theo àphươ gà
pháp của IPCC trong AR5, các nghiên cứu của Church (2013) và Slagen (2014), các kịch bản 
ước biển dâng của các quố àgiaà hưàÚ ,àH àLa ,à“i gapo e.àMự à ước biển dâng tổng cộng 

tại khu vự àđượ à àđịnh là tổng của các thành phầ àđ gàg pàv oà ự à ước biển dâng, 
bao gồm: (i) Giãn nở nhiệtàv àđộng lự ;à ii àTa à ă gà ủaà às gà ă g,à ià ă gàt àlụ àđịa; 
(iii) Cân bằng khốiàlượng bề mặtà ă gàở Greenland; (iv) Cân bằng khốiàlượng bề mặtà ă gàở 
Nam Cự ;à v àĐộng lự à ă gàở G ee la d;à vi àĐộng lự à ă gàở Nam Cự ;à vii àTha àđổiàlượng 
trữ ước trên lụ àđịa;àv à viii àĐiều chỉ hàđẳ gàtĩ hà ă g.à 

Mức độà hưaà hắ à hắ à ủa kết quả tính toán xu thếà ự à ướ à iể àd gàđược tính 
theoàphươ gàph pà ủa IPCC trong AR5.  

Bảng 4. Các thành phầ àđ gàg pàv oà ự à ước biển dâng 

TT Thành phần Phươ gàph p Số liệu 

1 Giãn nở nhiệtà v à động 
lực 

Được tính từ thành phần nước biển dâng do giãn 
nở nhiệt trung bình toàn cầu (zostoga) và nước 
biể à d gà doà độ gà lự à zos) trong các mô hình 
AOGCM. Các thành phầ à à được hiệu chỉnh 
t ướ à khià được nội suy về cho khu vực biển Việt 
Na àtheoàhướng dẫn của IPCC 

Từ các mô hình khí 
quyển - đạiàdươ gà
toàn cầu AOGCM. 

2 Ta à ă gà ủa  các sông 
ă g,à ià ă gàt àlục 

địa 

Nộiàsu ,àthuàph gà hoàkhuàvự à iể àViệtàNa àtheoà
phươ gàph pà ủa Slangen (2014) từ số liệu trung 
bình toàn cầu 

Từà th hà phầ à
"glaciers"àt o gà ộà
sốàliệuà ủa IPCC.  

3 Cân bằng khốià lượng 
bề mặtà ă gà ở 
Greenland 

Nộiàsu ,àthuàph gà hoàkhuàvự à iể àViệtàNa àtheoà
phươ gàph pà ủa Slangen (2014) từ số liệu trung 
bình toàn cầu 

Từà th hà phầ à
"greensmb"à t o gà
ộà sốà liệuà ủa 

IPCC.  

4 Cân bằng khốià lượng 
bề mặtà ă gà ở Nam 
Cực 

Nộiàsu ,àthuàph gà hoàkhuàvự à iể àViệtàNa àtheoà
phươ gàph pà ủa Slangen (2014) từ số liệu trung 
bình toàn cầu 

Từà th hà phầ à
"antsmb"à t o gà ộà
sốàliệuà ủa IPCC.  

5 Động lự à ă gà ở 
Greenland 

Nội suy, thu ph gà hoàkhuàvự à iể àViệtàNa àtheoà
phươ gàph pà ủa Slangen (2014) từ số liệu trung 
bình toàn cầu 

Từà th hà phầ à
"greendyn"à t o gà
ộà sốà liệuà ủa 

IPCC. 

6 Động lự à ă gà ở Nam 
Cực 

Nộiàsu ,àthuàph gà hoàkhuàvự à iể àViệtàNa àtheoà
phươ gàph pà ủa Slangen (2014) từ số liệu trung 
bình toàn cầu 

Từà th hà phầ à
"antdyn"à t o gà ộà
sốàliệuà ủa IPCC. 

7 Tha à đổià lượng trữ 
ước trên lụ àđịa  

Nộiàsu ,àthuàph gà hoàkhuàvự à iể àViệtàNa àtheoà
phươ gàph pà ủa Slangen (2014) từ số liệu trung 
bình toàn cầu 

Từà th hà phầ à
"landwater"à t o gà
ộà sốà liệuà ủa 

IPCC. 

8 Điều chỉ hà đẳ gà tĩ hà
ă g 

Dùng kết quả củaà àhì hàICE G,àgồ àth hàphầ à
tố àđộ tha àđổi của mặt geoid, tố àđộ dịch chuyển 
theoàphươ gàđứng. 

Từ kết quả củaà à
hì hàICE G. 
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3.4.àPhươ gàph pàxây dựng bả àđồ gu à ơà gập do nước biển dâng 

Bả àđồ gu à ơà gập cho 34 tỉnh/thành phố v gàđồng bằng và ven biể àđược xây 
dựng  theo các mức ngập từ àđến 100cm với khoả gà aoàđều là 10cm; riêng đối với 10 
cụ àđảo, bả àđồ gu à ơà gập chỉ được xây dựng với mức ngập 100cm.  

IV. Kịch bản biế àđổi khí hậu và ước biển dâng cho Việt Nam 

4.1. Kịch bản biế àđổi khí hậu 

Hộp 5. Tóm tắt kịch bản biế àđổi khí hậu vào cuối thế kỷ 

-  Nhiệt độ: Theo kịch bản RCP4.5, nhiệtàđộ tă gà , ÷ , oC ở phía Bắc và 1,7÷1,9oC ở phía 
Nam. Theo kịch bản RCP8.5, nhiệtàđộ tă gà , ÷ , oC ở phía Bắc và 3,0÷3,5oC ở phía Nam. 
Nhiệtàđộ cực trị có xu thế tă gà à ệt. 

-  Lượ g ưa: Theo kịch bả àRCP . ,àlượ gà ưaà ă àtă gàphổ biến từ 5÷15%. Theo kịch bản 
RCP8.5, mứ àtă gà hiều nhất có thể trên 20% ở hầu hết Bắc Bộ, Trung Trung Bộ, một phần 
Nam Bộ và Tây Nguyên. Giá trị trung bình củaàlượ gà ưaà à g à lớn nhất có xu thế tă gà
trên toàn lãnh thổ Việt Nam (10÷70%) so với trung bình thời kỳ ơàsở. 

-  Gió mùa và một số hiệ  tượng cự  đoa : Số lượng bão mạ hàđến rất mạnh có xu thế tă g. 
Thờiàđiểm bắtàđầu của gió mùa mùa hè à uàhướng bắtàđầu sớ àhơ ,àkết thúc muộ àhơ .à
Mưaàgi à aà à uàhướ gàtă g. Số g à tàđậm, rét hại ở các tỉnh miền núi phía Bắ ,àĐồng 
bằng Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ đều giảm. Số ngày nắ gà gà T à≥à oC) có xu thế tă g,à lớn 
nhất là ở Bắc Trung Bộ, Nam Trung Bộ và Nam Bộ. Hạn hán trở nên khắc nghiệtàhơ àdoà
nhiệtàđộ tă gàv àlượ gà ưaàgiảm trong mùa khô. 

 

4.1.1. Nhiệtàđộ trung bình 

Nhiệtàđộ không khí bề mặt (nhiệtàđộ àt u gà ì hà ă ,à aà đ g,à u ,àh ,àthu àở tất 
cả các vùng của ViệtàNa àđều có xu thế tă gàsoàvới thời kỳ ơàsở (1986-2005); mứ àtă gàphụ 
thuộc vào các kịch bản RCP và vùng khí hậu. 

Theo kịch bản RCP4.5: Nhiệtàđộ t u gà ì hà ă àt àto à uốc v oàđầu thế kỷ có mức 
tă gàphổ biến từ 0,6÷0,8oC; vào giữa thế kỷ có mứ àtă gà , ÷ , oC; đến cuối thế kỷ có mức 
tă gà , ÷ , oC. Nhìn chung, nhiệtàđộ phía Bắ àtă gà aoàhơ àph́aàNa à Hình 11).  

Theo kịch bản RCP8.5: Nhiệtàđộ t u gà ì hà ă àt àto à uốc v oàđầu thế kỷ có mức 
tă gàphổ biến từ 0,8÷1,1oC; vào giữa thế kỷ có mứ àtă gà , ÷ , oC ở phía Bắc và 1,8÷1,9oC ở 
phía Nam; đến cuối thế kỷ có mứ àtă gà , ÷ , oC ở phía Bắc và 3,0÷3,5oC ở phía Nam (Hình 

12). 
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Hình 10. Biế àđổi của nhiệtàđộ tru gà hà ă à oC) ở 7 vùng khí hậu và hảiàđảo Việt Nam 
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(a) vào giữa thế kỷ 21 (b) vào cuối thế kỷ 21 

Hình 11. Biế àđổi của nhiệtàđộ tru gà hà ă à oC) theo kịch bản RCP4.5 

  
a) vào giữa thế kỷ 21 b) vào cuối thế kỷ 21 

Hình 12. Biế àđổi của nhiệtàđộ tru gà hà ă à oC) theo kịch bản RCP8.5 

Mứ àtă gà hiệtàđộ t u gà ì hà ă à ủa àgiaiàđoạ àđầu, giữa và cuối thế kỷ 21 so với 
thời kỳ 1986-2005 cho 63 tỉnh, thành phố được trình bày ở Bảng 5. Giá trị trong ngoặ àđơ àl à
khoảng biế àđổi xung quanh trị số trung bình với cậ àdưới là 10% và cận trên là 90%. Ví dụ 
vào giữa thế kỷ 21, ở Lai Châu mứ àtă gà hiệt độ t u gà ì hà ă  ứng với kịch bản RCP4.5 là 
từ 1,2÷2,3oC, trung bình là 1,7oC. 

4.1.2. Nhiệtàđộ cực trị 

Nhiệtàđộ cực trị có xu thế tă gàở tất cả các vùng khí hậu. Đến cuối thế kỷ, theo kịch bản 
RCP4.5 nhiệtàđộ tốià aoàt u gà ì hà ă  tă gà , ÷2,7oC, cao nhất là ở Đ gàBắc, đồng bằng 
Bắc Bộ, thấp nhất là ở Nam Trung Bộ và Nam Bộ. Nhiệtàđộ tối thấpà t u gà ì hà ă à tă gà
1,8÷2,2oC (Hình 13). Theo kịch bản RCP8.5 nhiệtàđộ tốià aoàt u gà ì hà ă àtă gà3,0÷4,8oC, 
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cao nhất là ở các tỉnh miền núi phía Bắc, thấp nhất là ở Nam Trung Bộ,àĐ gàNa àBộ. Nhiệt 
độ tối thấpàt u gà ì hà ă àtă g 3,0÷4,0oC, một số tỉnh phía Bắc có mứ àtă gà aoàhơ . 

  
a) Nhiệtàđộ tốià aoàtru gà hà ă  b) Nhiệtàđộ tối thấpàtru gà hà ă  

Hình 13. Biế àđổi nhiệtàđộ cực trị (oC) vào cuối thế kỷ, theo kịch bản RCP4.5 
 

Bảng 5. Biế àđổi của nhiệtàđộ tru gà hà ă à oC) so với thời kỳ 1986 - 2005 
(Giá trị trong ngoặ àđơ àl àkhoảng biế àđổi quanh giá trị trung bình với cậ àdưới 10% và cận trên 90%) 

TT Tỉnh, thành phố 
Kịch bản RCP4.5 Kịch bản RCP8.5 

2016-2035 2046-2065 2080-2099 2016-2035 2046-2065 2080-2099 

1 Lai Châu 0,7 (0,4 ÷1,1) 1,7 (1,2 ÷2,3) 2,3 (1,5 ÷3,3) 1,1 (0,6 ÷1,7) 2,2 (1,4 ÷3,1) 3,9 (3,1 ÷5,5) 

2 Điện Biên 0,7 (0,4 ÷1,1) 1,7 (1,2 ÷2,3) 2,3 (1,5 ÷3,3) 1,1 (0,6 ÷1,7) 2,2 (1,4 ÷3,2) 3,9 (3,0 ÷5,6) 

3 ìơ àLa 0,7 (0,3 ÷1,1) 1,6 (1,2 ÷2,3) 2,3 (1,6 ÷3,2) 1,1 (0,6 ÷1,6) 2,2 (1,5 ÷3,2) 3,9 (3,0 ÷5,6) 

4 Hòa Bình 0,7 (0,3 ÷1,1) 1,6 (1,2 ÷2,3) 2,3 (1,6 ÷3,3) 1,0 (0,6 ÷1,5) 2,2 (1,4 ÷3,3) 3,8 (2,9 ÷5,5) 

5 Lào Cai 0,7 (0,3 ÷1,1) 1,7 (1,2 ÷2,3) 2,3 (1,5 ÷3,3) 1,1 (0,6 ÷1,6) 2,2 (1,5 ÷3,2) 3,9 (3,1 ÷5,6) 

6 Hà Giang 0,6 (0,1 ÷1,1) 1,7 (1,1 ÷2,5) 2,3 (1,5 ÷3,5) 1,1 (0,6 ÷1,6) 2,2 (1,5 ÷3,3) 3,9 (3,1 ÷5,8) 

7 Yên Bái 0,6 (0,2 ÷1,1) 1,7 (1,2 ÷2,3) 2,3 (1,6 ÷3,3) 1,1 (0,6 ÷1,6) 2,2 (1,5 ÷3,2) 3,9 (3,1 ÷5,6) 

8 Cao Bằng 0,6 (0,2 ÷1,1) 1,7 (1,2 ÷2,6) 2,3 (1,6 ÷3,4) 1,1 (0,6 ÷1,6) 2,2 (1,5 ÷3,5) 4,0 (3,1 ÷5,7) 

9 Tuyên Quang 0,6 (0,1 ÷1,1) 1,7 (1,2 ÷2,5) 2,4 (1,7 ÷3,5) 1,1 (0,5 ÷1,7) 2,3 (1,5 ÷3,4) 4,0 (3,0 ÷5,8) 

10 Bắc Kạn 0,6 (0,2 ÷1,1) 1,7 (1,2 ÷2,6) 2,3 (1,6 ÷3,5) 1,1 (0,6 ÷1,6) 2,2 (1,5 ÷3,4) 4,0 (3,1 ÷5,7) 

11 Lạ gàìơ  0,6 (0,2 ÷1,0) 1,7 (1,2 ÷2,6) 2,3 (1,6 ÷3,3) 1,0 (0,5 ÷1,6) 2,2 (1,4 ÷3,4) 4,0 (3,0 ÷5,6) 

12 Thái Nguyên 0,6 (0,2 ÷1,1) 1,7 (1,2 ÷2,6) 2,4 (1,7 ÷3,4) 1,1 (0,6 ÷1,7) 2,3 (1,5 ÷3,4) 4,0 (3,0 ÷5,7) 

13 Phú Thọ 0,7 (0,2 ÷1,1) 1,8 (1,2 ÷2,5) 2,4 (1,7 ÷3,5) 1,1 (0,6 ÷1,7) 2,3 (1,4 ÷3,4) 4,0 (3,0 ÷5,8) 

14 Vĩ hàPhú  0,7 (0,3 ÷1,1) 1,7 (1,2 ÷2,5) 2,4 (1,7 ÷3,5) 1,1 (0,6 ÷1,7) 2,3 (1,4 ÷3,4) 3,9 (2,9 ÷5,8) 

15 Bắc Giang 0,7 (0,3 ÷1,0) 1,7 (1,2 ÷2,5) 2,3 (1,6 ÷3,3) 1,0 (0,5 ÷1,6) 2,2 (1,4 ÷3,4) 3,9 (3,0 ÷5,5) 

16 Bắc Ninh 0,7 (0,3 ÷1,1) 1,7 (1,2 ÷2,5) 2,3 (1,6 ÷3,3) 1,0 (0,5 ÷1,5) 2,2 (1,4 ÷3,3) 3,9 (2,8 ÷5,6) 

17 Quảng Ninh 0,7 (0,4 ÷1,1) 1,6 (1,1 ÷2,3) 2,1 (1,5 ÷3,0) 0,9 (0,6 ÷1,4) 2,0 (1,5 ÷3,0) 3,6 (2,9 ÷4,8) 

18 Hải Phòng 0,7 (0,4 ÷1,1) 1,5 (1,0 ÷2,2) 2,0 (1,5 ÷2,9) 0,9 (0,6 ÷1,4) 2,0 (1,4 ÷2,8) 3,5 (2,8 ÷4,6) 

19 HảiàDươ g 0,7 (0,3 ÷1,1) 1,7 (1,2 ÷2,5) 2,3 (1,6 ÷3,3) 1,0 (0,6 ÷1,6) 2,2 (1,4 ÷3,3) 3,8 (2,9 ÷5,5) 

20 Hư gàYê  0,7 (0,3 ÷1,1) 1,7 (1,2 ÷2,5) 2,3 (1,6 ÷3,4) 1,0 (0,6 ÷1,6) 2,2 (1,4 ÷3,3) 3,8 (2,9 ÷5,6) 

21 Hà Nội 0,6 (0,2 ÷1,1) 1,7 (1,2 ÷2,5) 2,4 (1,6 ÷3,4) 1,1 (0,6 ÷1,6) 2,2 (1,4 ÷3,4) 3,9 (3,0 ÷5,7) 

22 Hà Nam 0,7 (0,2 ÷1,1) 1,7 (1,2 ÷2,5) 2,4 (1,6 ÷3,4) 1,1 (0,6 ÷1,6) 2,2 (1,4 ÷3,4) 3,9 (2,9 ÷5,6) 

23 Thái Bình 0,7 (0,3 ÷1,1) 1,6 (1,2 ÷2,4) 2,3 (1,6 ÷3,2) 1,0 (0,6 ÷1,5) 2,1 (1,5 ÷3,2) 3,7 (2,9 ÷5,2) 

24 Na àĐịnh 0,7 (0,4 ÷1,1) 1,6 (1,2 ÷2,2) 2,2 (1,5 ÷3,1) 0,9 (0,6 ÷1,4) 2,0 (1,4 ÷3,0) 3,6 (2,8 ÷4,9) 

25 Ninh Bình 0,7 (0,2 ÷1,1) 1,6 (1,2 ÷2,3) 2,3 (1,6 ÷3,3) 1,0 (0,6 ÷1,5) 2,2 (1,4 ÷3,2) 3,8 (2,9 ÷5,4) 

26 Thanh Hóa 0,7 (0,3 ÷1,1) 1,6 (1,1 ÷2,3) 2,2 (1,6 ÷3,2) 1,0 (0,6 ÷1,5) 2,1 (1,4 ÷3,2) 3,7 (2,9 ÷5,2) 

27 Nghệ An 0,7 (0,3 ÷1,1) 1,6 (1,1 ÷2,2) 2,2 (1,5 ÷3,1) 1,0 (0,6 ÷1,5) 2,0 (1,4 ÷3,1) 3,7 (2,9 ÷5,2) 

28 H àTĩ h 0,6 (0,3 ÷1,0) 1,5 (1,0 ÷2,1) 2,0 (1,4 ÷2,9) 0,9 (0,6 ÷1,3) 1,9 (1,3 ÷2,8) 3,5 (2,8 ÷4,8) 

29 Quảng Bình 0,6 (0,3 ÷1,1) 1,5 (1,0 ÷2,1) 2,0 (1,5 ÷2,8) 0,9 (0,6 ÷1,2) 1,9 (1,3 ÷2,8) 3,3 (2,7 ÷4,7) 

30 Quảng Trị 0,6 (0,4 ÷1,2) 1,4 (1,0 ÷2,0) 1,9 (1,3 ÷2,8) 0,9 (0,6 ÷1,2) 1,9 (1,3 ÷2,7) 3,3 (2,6 ÷4,6) 

31 Thừa Thiên - Huế 0,7 (0,4 ÷1,1) 1,4 (0,9 ÷2,0) 1,9 (1,3 ÷2,7) 0,8 (0,6 ÷1,2) 1,9 (1,3 ÷2,6) 3,3 (2,6 ÷4,5) 

32 Đ àNẵng 0,7 (0,4 ÷1,2) 1,4 (1,0 ÷2,1) 1,9 (1,3 ÷2,7) 0,8 (0,6 ÷1,2) 1,9 (1,3 ÷2,6) 3,2 (2,6 ÷4,3) 

33 Quảng Nam 0,7 (0,4 ÷1,2) 1,4 (0,9 ÷2,0) 1,8 (1,3 ÷2,6) 0,8 (0,6 ÷1,2) 1,9 (1,3 ÷2,6) 3,2 (2,5 ÷4,2) 

34 Quảng Ngãi 0,7 (0,4 ÷1,2) 1,4 (1,0 ÷2,1) 1,9 (1,3 ÷2,7) 0,8 (0,6 ÷1,2) 1,9 (1,3 ÷2,6) 3,2 (2,6 ÷4,3) 

35 B hàĐịnh 0,7 (0,4 ÷1,2) 1,4 (0,9 ÷2,0) 1,8 (1,3 ÷2,5) 0,8 (0,5 ÷1,2) 1,8 (1,3 ÷2,5) 3,2 (2,5 ÷4,1) 

36 Phú Yên 0,7 (0,4 ÷1,2) 1,3 (0,9 ÷2,0) 1,8 (1,3 ÷2,5) 0,8 (0,6 ÷1,2) 1,8 (1,3 ÷2,5) 3,1 (2,5 ÷4,1) 
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TT Tỉnh, thành phố Kịch bản RCP4.5 Kịch bản RCP8.5 

37 Khánh Hòa 0,7 (0,4 ÷1,2) 1,4 (0,9 ÷2,0) 1,8 (1,2 ÷2,5) 0,8 (0,5 ÷1,2) 1,8 (1,2 ÷2,5) 3,2 (2,5 ÷4,1) 

38 Ninh Thuận 0,7 (0,4 ÷1,1) 1,4 (1,0 ÷2,0) 1,8 (1,3 ÷2,5) 0,8 (0,5 ÷1,1) 1,8 (1,3 ÷2,5) 3,3 (2,6 ÷4,2) 

39 Bình Thuận 0,7 (0,4 ÷1,2) 1,3 (0,9 ÷2,0) 1,7 (1,2 ÷2,4) 0,8 (0,5 ÷1,2) 1,8 (1,3 ÷2,5) 3,2 (2,6 ÷4,0) 

40 Kon Tum 0,8 (0,4 ÷1,2) 1,5 (1,1 ÷2,2) 1,9 (1,4 ÷2,7) 0,9 (0,6 ÷1,3) 1,9 (1,5 ÷2,7) 3,5 (2,9 ÷4,6) 

41 Gia Lai 0,7 (0,4 ÷1,1) 1,4 (0,9 ÷2,0) 1,8 (1,3 ÷2,6) 0,8 (0,6 ÷1,2) 1,8 (1,3 ÷2,6) 3,3 (2,7 ÷4,5) 

42 Đắk Lắk 0,7 (0,4 ÷1,2) 1,4 (0,9 ÷2,0) 1,8 (1,2 ÷2,6) 0,9 (0,6 ÷1,2) 1,9 (1,3 ÷2,6) 3,3 (2,7 ÷4,4) 

43 Đắk Nông 0,7 (0,4 ÷1,2) 1,4 (1,0 ÷2,1) 1,9 (1,3 ÷2,6) 0,9 (0,6 ÷1,3) 1,9 (1,4 ÷2,7) 3,4 (2,8 ÷4,5) 

44 L àĐồng 0,7 (0,4 ÷1,2) 1,5 (1,0 ÷2,1) 1,9 (1,4 ÷2,7) 0,9 (0,6 ÷1,3) 1,9 (1,4 ÷2,7) 3,5 (2,8 ÷4,5) 

45 B hàPhước 0,7 (0,4 ÷1,2) 1,5 (1,0 ÷2,1) 1,9 (1,3 ÷2,7) 0,9 (0,6 ÷1,3) 1,9 (1,4 ÷2,7) 3,5 (2,8 ÷4,6) 

46 Tây Ninh 0,7 (0,4 ÷1,2) 1,4 (0,9 ÷2,1) 1,9 (1,3 ÷2,7) 0,8 (0,6 ÷1,2) 1,9 (1,4 ÷2,7) 3,5 (2,7 ÷4,7) 

47 B hàDươ g 0,7 (0,4 ÷1,2) 1,5 (0,9 ÷2,2) 1,9 (1,2 ÷2,7) 0,9 (0,5 ÷1,3) 2,0 (1,4 ÷2,8) 3,6 (2,7 ÷4,8) 

48 Đồng Nai 0,7 (0,4 ÷1,2) 1,5 (0,9 ÷2,1) 1,9 (1,2 ÷2,7) 0,9 (0,5 ÷1,3) 2,0 (1,4 ÷2,8) 3,5 (2,7 ÷4,7) 

49 TP.Hồ Chí Minh 0,7 (0,4 ÷1,2) 1,5 (1,0 ÷2,1) 1,9 (1,2 ÷2,7) 0,9 (0,5 ÷1,3) 2,0 (1,4 ÷2,8) 3,5 (2,8 ÷4,7) 

50 Bà Rịa - Vũ gàT u 0,7 (0,4 ÷1,2) 1,3 (0,9 ÷2,0) 1,7 (1,2 ÷2,3) 0,8 (0,5 ÷1,2) 1,8 (1,3 ÷2,5) 3,0 (2,5 ÷3,9) 

51 Long An 0,7 (0,4 ÷1,2) 1,4 (0,9 ÷2,0) 1,9 (1,2 ÷2,7) 0,8 (0,5 ÷1,2) 1,9 (1,4 ÷2,7) 3,4 (2,7 ÷4,6) 

52 Vĩ hàLo g 0,7 (0,4 ÷1,1) 1,4 (0,9 ÷2,1) 1,8 (1,2 ÷2,6) 0,8 (0,5 ÷1,2) 1,9 (1,4 ÷2,7) 3,5 (2,7 ÷4,6) 

53 Hậu Giang 0,7 (0,4 ÷1,2) 1,4 (0,9 ÷2,1) 1,8 (1,2 ÷2,6) 0,8 (0,6 ÷1,2) 1,9 (1,4 ÷2,7) 3,4 (2,6 ÷4,5) 

54 Tiền Giang 0,7 (0,4 ÷1,2) 1,4 (1,0 ÷2,1) 1,9 (1,3 ÷2,7) 0,9 (0,6 ÷1,3) 1,9 (1,4 ÷2,7) 3,4 (2,7 ÷4,6) 

55 Đồng Tháp 0,7 (0,4 ÷1,2) 1,4 (0,9 ÷2,0) 1,8 (1,2 ÷2,6) 0,9 (0,6 ÷1,2) 1,8 (1,4 ÷2,6) 3,3 (2,7 ÷4,4) 

56 Bến Tre 0,7 (0,4 ÷1,2) 1,4 (0,9 ÷2,0) 1,8 (1,2 ÷2,5) 0,8 (0,5 ÷1,2) 1,8 (1,4 ÷2,5) 3,3 (2,7 ÷4,2) 

57 Trà Vinh 0,7 (0,4 ÷1,2) 1,4 (1,0 ÷2,0) 1,8 (1,2 ÷2,6) 0,8 (0,6 ÷1,2) 1,9 (1,4 ÷2,6) 3,4 (2,7 ÷4,5) 

58 An Giang 0,7 (0,4 ÷1,2) 1,4 (1,0 ÷2,0) 1,9 (1,3 ÷2,7) 0,9 (0,6 ÷1,3) 1,9 (1,3 ÷2,7) 3,5 (2,6 ÷4,6) 

59 Cầ àThơ 0,7 (0,4 ÷1,2) 1,4 (0,9 ÷2,0) 1,8 (1,2 ÷2,6) 0,9 (0,6 ÷1,3) 1,9 (1,4 ÷2,6) 3,4 (2,7 ÷4,5) 

60 ì àTră g 0,7 (0,4 ÷1,2) 1,4 (1,0 ÷2,0) 1,8 (1,2 ÷2,5) 0,8 (0,6 ÷1,2) 1,8 (1,4 ÷2,6) 3,3 (2,7 ÷4,3) 

61 Kiên Giang 0,7 (0,4 ÷1,2) 1,3 (0,9 ÷2,0) 1,8 (1,2 ÷2,5) 0,8 (0,5 ÷1,2) 1,8 (1,3 ÷2,5) 3,2 (2,6 ÷4,2) 

62 Bạc Liêu 0,7 (0,4 ÷1,3) 1,4 (1,0 ÷2,0) 1,8 (1,2 ÷2,5) 0,8 (0,6 ÷1,2) 1,8 (1,4 ÷2,5) 3,3 (2,7 ÷4,2) 

63 Cà Mau 0,7 (0,4 ÷1,2) 1,4 (1,0 ÷2,0) 1,8 (1,2 ÷2,5) 0,9 (0,6 ÷1,3) 1,8 (1,3 ÷2,5) 3,3 (2,7 ÷4,3) 

 

4.1.3.àLượ gà ưaà ă  

Lượ gà ưaà ă à à uàthế tă gàở tất cả các vùng khí hậu.àLượ gà ưaà aàkh àở một 
số vùng có xu thế giảm (ví dụ: mùa xuân ở Nam Trung Bộ và Nam Bộ, mùa hè ở Nam Trung 
Bộ,à aàđ gàở Bắc Bộ). Mưaà ực trị có xu thế tă g (Hình 14). 
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Hình 14. Biế àđổi của lượng ưaà ă à %) ở 7 vùng khí hậu và hảiàđảo Việt Nam 

 

  

(a) vào giữa thế kỷ 21 (b) vào cuối thế kỷ 21 

Hình 15. Biế àđổi củaàlượ gà ưaà ă à(%) theo kịch bản RCP4.5 
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Theo kịch bản RCP4.5: Lượ gà ưaà ă à v oàđầu thế kỷ có xu thế tă gàở hầu hết cả 
ước, phổ biến từ 5÷10%; vào giữa và cuối thế kỷ tă gà ÷ %,à i gàở một số tỉnh ven biển 

Đồng bằng Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ, Trung Trung Bộ có thể tă gàt à %à Hình 15). 

Theo kịch bản RCP8.5: Lượ gà ưaà ă à à uàthế tă gàtươ gàtự hưàkịch bản RCP4.5. 
Đ gà h àýàl àv oà uối thế kỷ mứ àtă gànhiều nhất có thể trên 20% ở hầu khắp Bắc Bộ, Trung 
Trung Bộ, một phần Nam Bộ và Tây Nguyên (Hình 16). 

Bảng 6 trình bày mức biế àđổi (%) lượ gà ưaà ă àso với thời kỳ ơàsở ở àgiaiàđoạn 
đầu, giữa và cuối thế kỷ cho 63 tỉnh, thành phố. 

  
(a) vào giữa thế kỷ 21 (b) vào cuối thế kỷ 21 

Hình 16. Biế àđổi củaàlượ gà ưaà ă à(%) theo kịch bản RCP8.5 

Bảng 6. Biế àđổi củaàlượ gà ưaà ă à % àsoàvới thời kỳ 1986-2005 
(Giá trị trong ngoặ àđơ àl àkhoảng biế àđổi quanh giá trị trung bình với cậ àdưới 20% và cận trên 80%) 

TT Tỉnh, thành phố 
Kịch bản RCP4.5 Kịch bản RCP8.5 

2016-2035 2046-2065 2080-2099 2016-2035 2046-2065 2080-2099 

1 Lai Châu 3,3 (-3,3÷9,7) 13,5 (9,4÷17,9) 11,2 (4,6÷18,3) -1,0 (-4,0÷2,1) 10,6 (4,4÷16,0) 18,4 (12,0÷25,3) 

2 Điện Biên 5,9 (-2,2÷13,2) 16,5 (8,9÷24,3) 15,1 (6,6÷24,4) 2,7 (-1,7÷7,3) 15,2 (8,0÷21,7) 21,2 (14,8÷28,2) 

3 ìơ àLa 7,0 (-0,5÷14,2) 15,5 (8,4÷23,4) 19,9 (10,3÷30,4) 5,1 (-1,3÷11,2) 15,3 (9,3÷21,3) 22,3 (15,7÷28,9) 

4 Hòa Bình 7,5 (0,0÷15,4) 12,9 (8,1÷18,1) 20,2 (12,2÷29,1) 7,0 (1,4÷12,9) 12,8 (7,4÷18,2) 20,9 (12,4÷29,0) 

5 Lào Cai 1,8 (-4,0÷7,1) 8,2 (3,0÷13,8) 9,3 (2,2÷17,0) -2,9 (-8,0÷2,5) 5,9 (0,4÷10,9) 12,6 (5,2÷20,0) 

6 Hà Giang 5,8 (2,7÷8,9) 7,8 (3,1÷12,6) 11,8 (5,0÷19,0) -3,3 (-9,6÷3,3) 4,0 (-0,2÷8,1) 12,7 (6,6÷18,8) 

7 Yên Bái 7,5 (0,2÷14,3) 14,8 (7,5÷23,0) 19,4 (7,8÷32,7) 5,9 (-0,7÷12,7) 15,6 (7,9÷23,3) 23,3 (9,4÷35,7) 

8 Cao Bằng 14,2 (8,2÷19,9) 16,0 (9,8÷21,8) 22,1 (13,1÷31,4) 3,8 (-4,2÷11,8) 12,8 (9,4÷16,1) 25,7 (17,0÷34,4) 

9 Tuyên Quang 11,5 (6,2÷16,4) 12,5 (7,5÷17,7) 18,4 (10,2÷27,1) 5,8 (-0,1÷11,6) 16,7 (9,7÷23,5) 27,4 (15,0÷38,7) 

10 Bắc Kạn 17,4 (11,3÷23,1) 18,3 (13,5÷22,7) 23,7 (16,9÷30,8) 6,6 (0,2÷13,1) 15,4 (10,4÷20,3) 28,0 (19,4÷36,1) 

11 Lạ gàìơ  18,7 (7,0÷29,8) 18,7 (11,5÷25,5) 25,1 (16,5÷34,2) 10,5 (4,6÷17,0) 17,9 (12,4÷23,3) 27,8 (20,1÷35,1) 

12 Thái Nguyên 15,9 (8,2÷23,3) 17,8 (11,1÷24,2) 22,5 (14,9÷31,0) 9,9 (4,9÷15,0) 22,0 (13,8÷30,2) 31,1 (21,8÷40,1) 

13 Phú Thọ 10,0 (0,3÷19,7) 15,0 (8,2÷22,6) 21,3 (10,7÷33,4) 8,5 (1,6÷15,6) 17,1 (7,5÷26,1) 25,4 (11,8÷37,4) 

14 Vĩ hàPhú  14,8 (5,4÷24,6) 18,2 (10,6÷26,6) 22,4 (12,5÷34,1) 10,7 (4,7÷17,0) 22,2 (12,4÷32,1) 30,8 (18,5÷42,1) 

15 Bắc Giang 17,7 (5,4÷29,3) 18,8 (11,0÷26,9) 25,7 (16,6÷35,6) 10,9 (5,8÷16,7) 21,1 (15,4÷27,2) 32,7 (25,5÷39,5) 

16 Bắc Ninh 13,0 (4,1÷21,9) 13,9 (6,6÷22,2) 22,9 (14,2÷32,8) 4,8 (-0,9÷11,1) 15,4 (9,2÷22,0) 25,2 (15,4÷34,9) 

17 Quảng Ninh 20,4 (6,5÷33,4) 19,1 (11,7÷26,9) 29,8 (19,8÷40,9) 14,8 (6,4÷23,4) 24,0 (14,7÷33,0) 36,8 (25,9÷46,5) 

18 Hải Phòng 24,4 (10,1÷38,2) 26,4 (18,0÷35,5) 34,3 (19,3÷50,3) 17,9 (10,1÷26,0) 30,2 (21,4÷39,0) 44,1 (33,4÷54,5) 

19 HảiàDươ g 17,4 (4,9÷30,0) 18,7 (9,6÷28,4) 27,8 (17,0÷39,6) 11,4 (4,0÷19,0) 23,0 (16,5÷30,2) 32,8 (24,0÷42,2) 

20 Hư gàYê  13,8 (4,3÷23,7) 16,3 (10,4÷22,9) 25,3 (15,4÷36,2) 8,2 (1,5÷15,3) 17,1 (11,1÷23,3) 28,5 (17,4÷39,8) 

21 Hà Nội 12,6 (3,1÷22,9) 17,0 (10,8÷23,8) 24,0 (14,3÷35,3) 9,9 (2,7÷17,0) 17,8 (9,8÷25,9) 29,8 (18,0÷40,9) 

22 Hà Nam 14,0 (3,8÷24,8) 17,6 (11,5÷24,4) 24,7 (14,8÷36,1) 10,5 (3,1÷17,9) 19,0 (10,8÷27,3) 30,1 (18,3÷41,3) 

23 Thái Bình 19,8 (6,5÷32,5) 20,1 (14,2÷26,5) 27,6 (17,0÷39,1) 13,0 (4,9÷21,1) 23,9 (15,0÷33,0) 31,3 (19,4÷42,8) 

24 Na àĐịnh 16,0 (6,0÷26,0) 21,1 (14,8÷27,8) 27,5 (17,5÷38,1) 15,2 (8,6÷22,0) 21,9 (13,2÷30,5) 34,7 (24,8÷44,6) 

25 Ninh Bình 11,2 (2,8÷19,5) 16,5 (10,6÷22,5) 22,0 (13,5÷30,7) 9,6 (4,8÷14,8) 17,7 (11,4÷24,2) 25,3 (18,4÷32,0) 

26 Thanh Hóa 10,1 (3,7÷16,8) 17,6 (11,5÷23,6) 21,3 (14,2÷29,0) 13,8 (8,5÷19,0) 18,6 (13,0÷24,5) 25,5 (19,9÷31,2) 

27 Nghệ An 10,2 (2,4÷17,7) 16,8 (10,6÷23,1) 18,1 (10,3÷26,3) 16,6 (7,7÷24,5) 21,6 (14,1÷28,5) 26,4 (18,8÷33,6) 
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TT Tỉnh, thành phố Kịch bản RCP4.5 Kịch bản RCP8.5 

28 H àTĩ h 11,3 (6,0÷16,6) 16,3 (8,5÷24,4) 13,0 (3,4÷22,6) 12,9 (6,8÷18,9) 14,1 (8,9÷19,0) 17,4 (10,6÷24,4) 

29 Quảng Bình 10,1 (3,5÷16,5) 12,6 (3,8÷22,0) 10,9 (0,0÷21,4) 10,8 (4,0÷17,4) 14,1 (8,2÷19,6) 12,1 (5,5÷19,0) 

30 Quảng Trị 11,4 (2,9÷20,0) 16,6 (7,5÷26,2) 20,1 (9,8÷31,3) 16,5 (9,9÷22,8) 16,8 (10,7÷22,6) 16,4 (8,2÷24,2) 

31 Thừa Thiên - Huế 17,0 (10,4÷23,6) 22,5 (10,7÷34,3) 26,2 (15,4÷38,1) 16,5 (9,0÷23,3) 18,6 (12,9÷23,9) 21,2 (13,8÷28,2) 

32 Đ àNẵng 16,2 (11,7÷21,1) 22,7 (10,0÷36,1) 25,5 (14,4÷37,8) 16,4 (11,3÷21,3) 22,0 (15,9÷28,3) 20,8 (15,0÷26,8) 

33 Quảng Nam 18,2 (13,0÷23,7) 24,9 (14,3÷36,8) 29,9 (17,5÷42,9) 17,5 (12,2÷22,6) 25,9 (18,6÷33,5) 25,9 (13,0÷38,2) 

34 Quảng Ngãi 18,0 (12,9÷23,2) 25,2 (14,0÷38,3) 29,5 (15,3÷42,9) 18,0 (12,2÷23,5) 25,1 (17,0÷33,5) 22,2 (7,2÷35,9) 

35 B hàĐịnh 14,9 (8,8÷21,2) 20,4 (10,9÷30,8) 23,0 (11,2÷34,3) 17,0 (10,1÷23,4) 19,0 (11,9÷26,2) 16,5 (5,8÷26,5) 

36 Phú Yên 10,0 (3,2÷17,0) 13,4 (5,2÷22,8) 14,4 (0,9÷26,9) 12,4 (3,2÷21,9) 10,4 (2,7÷18,5) 10,1 (-1,0÷20,4) 

37 Khánh Hòa 9,1 (-1,3÷19,2) 14,4 (3,9÷25,5) 11,0 (-0,2÷21,1) 16,1 (4,9÷27,2) 8,1 (-1,5÷18,0) 5,4 (-6,1÷15,6) 

38 Ninh Thuận 5,0 (-0,9÷11,5) 6,2 (-0,8÷14,4) 8,1 (-2,9÷17,7) 14,0 (7,3÷20,2) 5,6 (-1,5÷12,5) 1,6 (-8,5÷11,6) 

39 Bình Thuận 14,1 (5,9÷22,0) 13,6 (3,9÷24,2) 17,7 (9,4÷25,3) 12,5 (5,9÷19,8) 15,0 (7,8÷22,0) 14,9 (8,1÷21,6) 

40 Kon Tum 7,2 (4,5÷9,9) 12,0 (2,4÷22,0) 14,1 (5,2÷23,3) 8,1 (5,0÷11,4) 12,5 (6,6÷18,4) 16,2 (12,0÷20,6) 

41 Gia Lai 8,3 (3,4÷12,5) 11,0 (3,2÷19,5) 12,1 (4,2÷19,9) 10,0 (5,2÷15,1) 11,8 (4,7÷19,1) 14,6 (10,6÷18,5) 

42 Đắk Lắk 6,5 (2,2÷10,9) 7,6 (0,8÷15,7) 10,1 (-1,0÷20,3) 5,3 (-1,0÷11,6) 8,7 (1,8÷16,2) 11,4 (2,4÷19,5) 

43 Đắk Nông 6,5 (3,7÷9,3) 11,3 (3,3÷20,7) 11,5 (4,0÷19,4) 5,0 (1,4÷8,6) 17,2 (13,6÷21,1) 18,6 (14,7÷22,7) 

44 L àĐồng 3,9 (1,0÷6,8) 6,5 (0,3÷12,9) 7,8 (-0,6÷15,6) 4,7 (0,6÷8,9) 9,0 (4,8÷13,5) 10,1 (6,6÷13,6) 

45 B hàPhước 8,7 (5,3÷12,4) 12,1 (4,3÷21,2) 15,1 (5,3÷24,1) 9,0 (2,8÷15,4) 16,0 (10,2÷21,6) 23,3 (17,8÷28,6) 

46 Tây Ninh 9,4 (4,5÷14,3) 14,1 (5,2÷23,3) 16,0 (4,9÷26,1) 10,3 (4,2÷16,3) 15,0 (8,7÷21,9) 20,7 (13,6÷28,2) 

47 B hàDươ g 7,2 (1,8÷12,6) 10,4 (3,3÷18,4) 13,8 (2,6÷24,1) 7,5 (3,1÷12,1) 12,8 (6,9÷19,4) 16,8 (8,4÷25,9) 

48 Đồng Nai 8,3 (3,1÷13,0) 11,1 (3,8÷19,8) 15,0 (1,2÷28,0) 7,8 (3,7÷12,1) 13,3 (6,8÷20,4) 16,1 (5,9÷26,8) 

49 TP. Hồ Chí Minh 9,7 (4,2÷14,9) 12,7 (5,1÷21,7) 16,9 (1,7÷31,1) 9,3 (4,6÷14,1) 13,5 (7,3÷20,2) 16,8 (6,4÷27,8) 

50 Bà Rịa - Vũ gàT u 17,5 (9,6÷25,0) 14,5 (4,6÷25,2) 17,5 (8,1÷27,0) 13,5 (7,3÷20,0) 16,4 (9,4÷23,6) 15,6 (7,7÷24,1) 

51 Long An 11,7 (4,0÷18,5) 20,6 (7,8÷33,8) 16,7 (2,9÷29,0) 12,8 (5,9÷19,1) 16,1 (9,2÷23,4) 19,9 (11,6÷28,2) 

52 Vĩ hàLo g 6,2 (2,5÷10,1) 9,1 (1,2÷17,9) 11,1 (0,6÷21,8) 7,6 (2,7÷13,2) 11,8 (7,0÷17,0) 13,4 (4,5÷23,7) 

53 Hậu Giang 4,9 (2,1÷7,8) 4,5 (-2,3÷11,7) 7,4 (-1,8÷17,0) 3,8 (0,2÷7,9) 8,6 (4,4÷13,4) 9,8 (0,5÷21,0) 

54 Tiền Giang 13,7 (8,6÷18,9) 17,1 (7,3÷28,3) 16,1 (2,7÷28,8) 12,7 (6,3÷18,9) 18,0 (10,6÷25,8) 20,9 (10,5÷32,3) 

55 Đồng Tháp 10,0 (4,8÷15,1) 17,9 (8,9÷28,0) 17,2 (5,3÷28,4) 11,0 (4,4÷17,4) 16,2 (10,7÷22,2) 23,7 (15,6÷32,0) 

56 Bến Tre 17,0 (10,1÷23,2) 18,2 (7,6÷30,4) 21,2 (7,7÷33,6) 14,7 (9,7÷19,8) 18,1 (11,3÷25,6) 21,8 (11,3÷33,0) 

57 Trà Vinh 10,9 (4,9÷16,3) 15,7 (5,7÷26,8) 17,7 (4,1÷30,0) 11,4 (5,6÷17,5) 14,6 (8,4÷21,5) 18,2 (9,0÷28,2) 

58 An Giang 4,7 (-0,3÷9,4) 13,1 (3,8÷23,3) 14,1 (0,5÷26,4) 8,2 (1,5÷15,1) 11,1 (5,4÷17,3) 14,7 (6,7÷23,4) 

59 Cầ àThơ 10,5 (6,6÷14,4) 13,7 (4,5÷23,6) 15,1 (2,8÷26,6) 10,7 (4,0÷18,0) 18,3 (13,5÷23,6) 21,2 (12,3÷30,7) 

60 ì àTră g 11,1 (7,2÷15,0) 10,6 (2,2÷19,5) 14,0 (4,0÷23,7) 10,6 (5,1÷16,7) 15,4 (10,4÷20,6) 18,4 (9,8÷28,3) 

61 Kiên Giang 4,9 (0,0÷10,3) 9,2 (0,8÷18,4) 17,0 (2,3÷31,8) 6,5 (-1,2÷14,6) 14,4 (7,3÷21,9) 15,4 (4,4÷28,0) 

62 Bạc Liêu 9,6 (5,0÷13,9) 11,0 (2,3÷20,5) 13,6 (4,3÷22,8) 11,8 (6,4÷18,0) 16,5 (10,1÷23,3) 18,0 (8,5÷29,0) 

63 Cà Mau 8,4 (2,1÷14,0) 5,8 (-2,4÷14,7) 9,6 (-0,3÷19,5) 6,7 (2,2÷11,7) 10,8 (6,0÷16,2) 12,6 (3,7÷22,9) 
 

4.1.4.àLượ gà ưaà ực trị 

   
a) kịch bản RCP4.5 b) kịch bản RCP8.5 

Hình 17. Biế àđổiàlượ gà ưaà1 ngày lớn nhất trung bình vào cuối thế kỷ 21  
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 Theo kịch bản RCP4.5, vào cuối thế kỷ, lượ gà ưaà1 ngày lớn nhất trung bình có xu thế 
tă gàt àto àl hàthổ Việt Nam với mứ àtă gàphổ biến từ 10÷70%; tă gànhiều nhất ở Đ gà
Bắc, Trung Bộ (từ Thừa Thiên - Huế đến Quả gàNa àv àĐ gàNa àBộ (Hình 17). 

 Theo kịch bản RCP8.5, vào cuối thế kỷ,àlượ gà ưaà1 ngày lớn nhất trung bình có xu thế 
tă gàt à ả ước, mứ àtă gàtừ 10÷ %,àt o gàđ ,àtă gànhiều ở Đ gàBắc, nam Tây Nguyên, 
và Nam Bộ (Hình 17). 

4.1.5. Gió mùa và một số hiệ àtượng khí hậu cự àđoa  

 Biế àđổi khí hậu có khả ă gàlàm tha àđổi tần suất,à ườ gàđộ, quy luật hoạtàđộng của 
các hiệ àtượng khí hậu cự àđoa .àMột số kết quả dự tính có thể được tóm tắtà hưàsau:  

- Số lượng bão và áp thấp nhiệtàđới có xu thế ít biế àđổià hư gà àph à ố tập trung 
hơ àv oà uốià aà o,àđ à ũ gàl àthời kỳ bão hoạtàđộng chủ yếu ở phía Nam. Bão mạnh 
đến rất mạnh có xu thế giaàtă g. 

- Thờiàđiểm bắtàđầu của gió mùa mùa hè à uàhướng bắtàđầu sớ àhơ ,àkết thúc muộn 
hơ .àMưaàt o gàthời kỳ hoạtàđộng củaàgi à aà à uàhướ gàtă g do hàm lượng ẩm trong khí 
quyể àtă g. 

- Số g à tàđậm, rét hại ở các tỉnh miền núi phía Bắ ,àĐồng bằng Bắc Bộ, Bắc Trung 
Bộ đều giảm. 

- Số ngày nắng nóng (số ngày nhiệtàđộ cao nhấtàT à≥à oC) có xu thế tă gàt àphần lớn 
cả ước, lớn nhất là ở Bắc Trung Bộ, Nam Trung Bộ và Nam Bộ. Hạn hán có thể trở nên khắc 
nghiệtàhơ àở một số vùng do nhiệtàđộ tă gàv àkhả ă gàgiảm lượ gà ưaàt o gà aàkh à hưà
ở Nam Trung Bộ trong mùa xuân và mùa hè), Nam Bộ trong mùa xuân và Bắc Bộ trong mùa 
đ g. 

4.2. Kịch bả à ước biển dâng do biế àđổi khí hậu 

Kịch bả à ước biển dâng chỉ tàđến sự tha àđổi mự à ước biển trung bình do biế àđổi 
khí hậu,à àkh gà tàđến ả hàhưởng của các yếu tố khác gây nên sự dâng cao mự à ước 
biể à hư:à ướ àd gàdoà o,à ước dâng do gió mùa, thủy triều, quá trình nâng/hạ địa chất 
và các quá trình khác. 

4.2.1. Kịch bả à ước biển dâng trung bình toàn khu vực Biển Đ ng 

Vào cuối thế kỷ, mự à ước biển dâng ở khu vực Biể àĐ gàđược tóm tắt hưàsau: 

- Theo kịch bản RCP4.5, mự à ước biển dâng khoảng 55cm (từ 33÷75cm); 

- Theo kịch bản RCP8.5, mự à ước biển dâng khoảng 77cm (từ 51÷106cm).  

Hộp 6. Tóm tắt kịch bản nước biển dâng vào cuối thế kỷ 

- Mự à ước ven biển phía nam dâng aoàhơ àph́aà ắc. 

- Theo RCP4.5: Mự à ước biển dâng cao nhất ở khu vực quầ à đảoà Ho gà “aà v à T ường Sa 
tương ứng là 58cm (36÷80cm) và 57cm (33÷83cm); khu vực Cà Mau - Kiên Giang là 55cm 
(33÷78); khu vực Móng Cái - Hòn Dáu và Hòn Dáu - Đ oàNga gà à ước biển dâng thấpàhơ ,à
53cm (32÷75cm). 

- Theo RCP8.5: Mự à ước biển dâng cao nhất ở khu vực quầ àđảoàHo gà“aàv àT ường Sa là 
78cm (52÷107cm) và 77cm (50÷107cm); khu vực Cà Mau - Kiên Giang là 75 cm (52÷106); khu 
vực Móng Cái - Hòn Dáu và Hòn Dáu - Đ oà Nga gà à ước biển dâng thấpà hơ ,à à
(49÷101cm). 

 

 Phân bố theo không gian về ước biển dâng ở khu vực Biể àĐ g vào cuối thế kỷ 21 so 
với thời kỳ 1986-2005 đối với kịch bản RCP8.5 được trình bày trong Hình 18. 
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Bảng 7. Kịch bả à ước biển dâng cho toàn khu vực Biể àĐ gà  

Kịch bản RCP 
Các mốc thời gian của thế kỷ 21 

2030 2040 2050 2060 2070 2080 2090 2100 

RCP4.5 13(8÷19) 18(11÷26) 23(14÷34) 29(18÷43) 36(22÷53) 42(26÷62) 49(30÷72) 55(34÷81) 

RCP8.5 13(9÷18) 19(13÷27) 26(17÷36) 34(23÷47) 43(28÷59) 52(35÷72) 64(42÷88) 77(51÷106) 

 

   
(a) cậ àdưới (5%) (b) trung vị (50%) (c) cận trên (95%) 

Hình 18. Phân bố mực ước biển dâng vào cuối thế kỷ 21 theo kịch bản RCP8.5 
 

Khu vực giữa Biể àĐ gàv à a àBiể àĐ gà à ự à ước biể àd gà aoàhơ àđ gàkể so 
với các khu vực khác. Khu vực có mự à ước biển dâng thấp nhất là khu vực Vịnh Bắc Bộ và 
bắc Biể àĐ g.àKhu vực ven biển từ Đ àNẵng đến Kiên Giang có mự à ước biển dâng cao 
hơ àsoàvới khu vực phía bắc. Kết quả này phù hợp với xu thế biế àđổi mự à ước biể àđược 
tính theo sốàliệuàthự àđoàtại các trạm trong quá khứ. 

4.2.2. Kịch bản nước biển dâng khu vực biển Việt Nam 

T o gàkhoả gàđầuàthếàkỷà ,àxu thế tă gà ủa mự à ước biển dâng theo cả 4 kịch bản 
RCP không có sự khác biệt nhiều.àĐế à ă à ,à ự à ước biể àd gàt u gà ì hà hoàto à
dảiàve à iể àViệtàNa àtheoàRCP2.6 là 13 cm (8 cm ÷18 cm), theo RCP4.5 là 13 cm (8 cm ÷ 18 
cm), theo RCP6.0 là 13 cm ( à à÷à à àv àtheoàRCP . àl  13 cm (9 cm ÷ 18 cm).  

T o gàkhoả gàgiữaàthếàkỷà ,àđ à ắtàđầuà àsựàkh à iệtàvềà uàthếàtă gà ủaà ự à ướ à
iể .àĐến ă à ,à ự à ước biể àd gàt u gà ì hà hoàto àdảiàve à iể àViệtàNa àtheo 

kịch bản RCP2.6 là 21 cm (13 cm ÷ 32 cm), theo RCP4.5 là 22 cm (14 cm ÷ 32 cm), theo 
RCP6.0 là 22 cm ( à à÷à à àv àtheoàRCP . àl à25 cm (17 cm ÷ 35 cm). 

Đế à uốiàthếàkỷà ,àsựàkh à iệtàvềà uàthếàtă gà ủaà ự à ướ à iể àtheoà àkị hà ả àl à
rấtà à ệt. Đế à ă à ,à ự à ước biể àd gàt u gà ì hà hoàto àdảiàve à iể àViệtàNa à
theo kịch bản RCP2.6 là 44 cm (27 cm ÷ 66 cm), theo RCP4.5 là 53 cm (32 cm ÷ 76 cm), theo 
RCP6.0 là 56 cm ( à à÷à à àv àtheoàRCP . àl à73 cm (49 cm ÷ 103 cm). 

Bảng 8. Kịch bả à ước biển dâng theo các kịch bả àRCPà hoàdảiàve à iể àViệtàNa  (cm) 

Kịch bản 
Các mốc thời gian của thế kỷ 21 

2030 2040 2050 2060 2070 2080 2090 2100 

RCP2.6 
13 

 (8 ÷ 19) 
17 

(10 ÷ 25) 
21 

(13 ÷ 32) 
26 

(16 ÷ 39) 
30 

(18 ÷ 45) 
35 

(21 ÷ 52) 
40 

(24 ÷ 59) 
44 

(27 ÷ 66) 

RCP4.5 
13 

 (8 ÷ 18) 
17 

(10 ÷ 25) 
22 

(14 ÷ 32) 
28 

(17 ÷ 40) 
34 

(20 ÷ 48) 
40 

(24 ÷ 57) 
46 

(28 ÷ 66) 
53 

(32 ÷ 76) 

RCP6.0 
13 

 (8 ÷ 17) 
17 

(11 ÷ 24) 
22 

(14 ÷ 32) 
27 

(18 ÷ 39) 
34 

(22 ÷ 48) 
41 

(27 ÷ 58) 
48 

(32 ÷ 69) 
56 

(37 ÷ 81) 

RCP8.5 
13 

 (9 ÷ 18) 
18 

(12 ÷ 26) 
25 

(17 ÷ 35) 
32 

(22 ÷ 46) 
41 

(28 ÷ 58) 
51 

(34 ÷ 72) 
61 

(42 ÷ 87) 
73 

(49 ÷ 103) 
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Các kịch bả à ước biể àd gàđược xây dựng cho àtỉ hàve à iể àv à9 khu vực, bao 
gồm: (I) Khu vực từ M gàC iàđến Hòn Dáu; (II) Khu vực từ H àD uàđế àĐ oàNga g;à III) Khu 
vực từ Đ oàNga gàđến Đèo Hải Vân; (IV) Khu vực từ Đ oàHảiàV àđế àMũiàĐại Lãnh; (V) Khu 
vực từ MũiàĐạiàL hàđế àMũiàK àG ;à VI) Khu vực từ MũiàK àG àđế àMũiàC àMau;à VII) Khu 
vực từ MũiàC àMauàđến Kiên Giang; (VIII) Khu vực quầ àđảo Hoàng Sa; (IX) Khu vực quầ àđảo 
Trường Sa. 

Theo kịch bản RCP4.5: Vào cuối thế kỷ 21, mự à ước biển dâng cao nhất ở khu vực 
quầ àđảo Hoàng Sa và quầ àđảoàT ường Sa với giá trị tươ gàứng là 58cm (36÷80cm) và 57cm 
(33÷83cm); khu vực Cà Mau - Kiên Giang là 55cm (33÷78); khu vực Móng Cái - Hòn Dáu và 
Hòn Dáu - Đ oàNga gà à ự à ước biển dâng thấp nhất là 53cm (32÷75cm). 

Theo kịch bản RCP8.5: Vào cuối thế kỷ 21, mự à ước biển dâng cao nhất ở khu vực 
quầ àđảo Hoàng Sa và quầ àđảoàT ường Sa với giá trị tươ gàứng là 78cm (52÷107cm) và 
77cm (50÷107cm); khu vực Cà Mau - Kiên Giang là 75 cm (52÷106); khu vực Móng Cái - Hòn 
Dáu, Hòn Dáu - Đ oàNga gà à ự à ước biển dâng thấp nhất là 72cm (49÷101cm). 

Bảng 9. Mự à ước biển dâng theo kịch bản RCP4.5 (cm) 

Khu vực 
Các mốc thời gian của thế kỷ 21 

2030 2040 2050 2060 2070 2080 2090 2100 

Móng Cái-Hòn Dáu 13 (8÷18) 17(10÷24) 22(13÷31) 27(17÷39) 33(20÷47) 39(24÷56) 46(28÷65) 53(32÷75) 

Hòn Dáu-Đ oàNga g 13(8÷18) 17(10÷24) 22(13÷31) 27(16÷39) 33(20÷47) 39(24÷56) 46(28÷65) 53(32÷75) 

Đ oàNga g-Đ oàHải Vân 13 (8÷18) 17(11÷24) 22(14÷32) 28(17÷39) 34(20÷47) 40(24÷56) 46(28÷65) 53(32÷75) 

Đ oàHải Vân-MũiàĐại Lãnh 13 (8÷18) 17(11÷25) 23(14÷32) 28(17÷40) 34(21÷48) 40(25÷57) 47(29÷66) 54(33÷76) 

MũiàĐại Lãnh-MũiàK àG  12 (8÷18) 17(11÷25) 23(14÷33) 28(17÷41) 34(21÷50) 40(24÷59) 47(28÷68) 54(33÷78) 

MũiàKê Gà-MũiàC àMau 12 (7÷18) 17(10÷25) 22(13÷32) 28(17÷40) 33(20÷49) 40(24÷58) 46(28÷67) 53(32÷77) 

MũiàC àMau-Kiên Giang 12 (7÷18) 17(10÷25) 23(14÷32) 28(17÷40) 34(21÷49) 41(25÷58) 48(29÷68) 55(33÷78) 

Quầ àđảo Hoàng Sa 13 (8÷18) 18(12÷26) 24(15÷34) 30(19÷42) 37(23÷51) 43(27÷61) 50(31÷70) 58(36÷80) 

Quầ àđảoàT ường Sa 14 (8÷20) 19(11÷27) 24(14÷35) 30(17÷44) 36(21÷53) 43(25÷62) 50(29÷72) 57(33÷83) 

Bảng 10. Mự à ước biển dâng theo kịch bản RCP8.5 (cm) 

Khu vực 
Các mốc thời gian của thế kỷ 21 

2030 2040 2050 2060 2070 2080 2090 2100 

Móng Cái-Hòn Dáu 13(9÷18) 18(13÷26) 25(17÷35) 32(22÷45) 41(28÷57) 50(34÷70) 60(41÷85) 72(49÷101) 

Hòn Dáu-Đ oàNga g 13 (9÷18) 18(12÷26) 25(17÷35) 32(22÷45) 40(28÷57) 50(34÷71) 60(41÷85) 72(49÷101) 

Đ oàNgang-Đ oàHải Vân 13(9÷18) 19(13÷26) 25(17÷35) 33(22÷46) 41(28÷58) 50(34÷71) 61(42÷86) 72(49÷102) 

Đ oàHải Vân-MũiàĐại Lãnh 13 (9÷18) 18(13÷26) 25(17÷35) 33(22÷46) 41(28÷58) 51(35÷71) 62(42÷86) 73(50÷103) 

MũiàĐại Lãnh-MũiàK àG  12 (8÷18) 18(12÷26) 25(16÷35) 33(21÷46) 41(27÷59) 51(34÷73) 62(41÷89) 74(49÷105) 

MũiàK àG -MũiàC àMau 12 (8÷17) 18(12÷26) 25(16÷35) 32(21÷46) 41(27÷59) 51(33÷73) 61(41÷88) 73(48÷105) 

MũiàC àMau-Kiên Giang 12 (9÷17) 18(13÷26) 25(17÷35) 33(23÷47) 42(29÷59) 52(36÷73) 63(44÷89) 75(52÷106) 

Quầ àđảo Hoàng Sa 13 (9÷18) 19(13÷26) 26(17÷36) 34(23÷47) 44(29÷60) 54(36÷74) 65(43÷90) 78(52÷107) 

Quầ àđảoàT ường Sa 14 (9÷19) 20(13÷28) 27(18÷37) 35(23÷49) 44(29÷61) 54(36÷75) 65(42÷90) 77(50÷107) 
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Hình 19. Kịch bản mự à ước biển dâng khu vực ven biển và hảiàđảo Việt Nam  

Chú thích: Mự à ước thự àđoàtại các trạm (hình thoi), theo số liệu từ vệ tinh (hình tròn); Mự à ước tính từ mô hình cho 

thời kỳ ơàsở 1986 - à đườ gà uàđe ; Kịch bả à ước biển dâng so với thời kỳ ơàsở theo kịch bản RCP2.6 (màu 

a hàdươ g ,àRCP . à uà a ,àRCP . à uà a hàlục) v àRCP . à uàđỏ), khoảng tin cậy 5% - 95% (khoảng mờ) của 

2 kịch bản RCP2.6 và RCP8.5. Cột giá trị bên phải biểu thị khoảng tin cậy 5% - %àv oà ă à . 
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Hình . Kịch bả à ước biển dâng cho các tỉnh ven biển và hảiàđảo Việt Nam  

Chú thích: Kịch bả à ước biển dâng so với thời kỳ ơàsở theo kịch bả àRCP . à uà a hàdươ g ,àRCP . à uà a ,à
RCP6.0 (màu xanh lục) v àRCP . à uàđỏ), khoảng tin cậy 5% - 95% (khoảng mờ) của 2 kịch bản RCP2.6 và RCP8.5. Cột 

giá trị bên phải biểu thị khoảng tin cậy 5% - %àv oà ă à . 
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4.3. Một số nhậ àđịnh về mự à ước cực trị 
Khiàđ hàgi àt àđộng của mự à ước biển dâng trung bình do biế àđổi khí hậuàđến 

các khu vự àđồng bằng và ven biển, cần thết phải xét thêm mự à ước biển cực trị gây ra bởi 
các yếu tố kh à hưà ước dâng do bão, thủy triều,à ước dâng do bão kết hợp với triều 
ườ g,…à 

. . .àNước dâng do bão 

Nướ àd gàdoà oàl àsự dâng cao mự à ước biể àdoàt àđộng trực tiếp của bão. Mặc 
dù tần suất xuất hiện nước dâng do bão là không lớn hư gà ất nguy hiểm do mự à ước 
dâng cao và bất ngờ, gây ngập lụt khu vực ven biển. Đặc t ư gà ước dâng do bão cho các 
khu vực ven biển Việt Nam l àkh à hauàv àđược tổng kết trong Bảng 11. 

Bảng 11. Nước dâng do bão ở các khu vực ven biển Việt Nam 

Khu vực ven biển 
Nước dâng do bão 

cao nhấtàđ à ảy ra (cm) 

Nước dâng do bão 

cao nhất có thể xảy ra (cm) 

Quảng Ninh - Thanh Hóa 350 490 

Nghệ An -H àTĩ h 440 500 

Quảng Bình - Thừa Thiên - Huế 390 420 

Đ àNẵng - Bì hàĐịnh 180 230 

Phú Yên - Ninh Thuận 170 220 

Bình Thuận – Bà Rịa - Vũ gàT u 120 200 

TP. Hồ Chí Minh - Cà Mau 200 270 

Cà Mau – Kiên Giang 120 210 
Nguồn: Bộ TNMT, 2016 

 

4.3.2. Thủy triều ven bờ biển Việt Nam 

Ven biển Việt Nam có 4 loại thủy triều chính là nhật triềuàđều, bán nhật triềuàđều, 
nhật triềuàkh gàđều và bán nhật triềuàkh gàđều. Vùng biển từ Quả gàNi hàđến nửa phía 
bắc Thanh Hóa và một phần phía Nam ở ũiàC àMauà à hật triềuàđều. Vùng biển từ nam 
Tha hàH aàđến Nghệ An; từ Đ àNẵng - Quả gàNa àđến phía bắc Bình Thuận; các tỉnh Sóc 
T ă g,àBạ àLi uàv àKi àGia gàđến Phú Quốc có nhật triềuàkh gàđều. Vùng biển Quảng Bình, 
Thừa Thiên - Huế và phía nam Bình Thuậ ,àVũ gàT uàđến Trà Vinh có bán nhật triều không 
đều. Vùng biển Quảng Trị là khu vực ven biển duy nhất có bán nhật triềuàđều.àBi àđộ thủy 
triềuàve à iể àViệtàNa à àsự phân bố mạnh, khu vự à à i àđộ triều lớn nhất là ven biển 
Quảng Ninh và ven biể à“ à T ă gà 0 ÷ 220c .à V gà à i à độ nhỏ nhất là ven biển 
Thừa Thiên Huế (40 ÷ 50cm). Dọc biển ViệtàNa ,àđộ cao thủy triều lớn nhấtà thường xuất 
hiện từ th gà àđế àth gà à ă àsau. 

. . .àNước dâng do bão kết hợp với thủy triều  

Nước dâng trong bão kèm theo sóng lớn có thể gây ra thiệt hại nghiêm trọ gàđế àđ à
biển và các công trình ven biể ,àv àđặc biệt nguy hiểm nếu xảy ra trong thời kỳ triềuà ường. 
Tại các khu vự à à i àđộ thủy triều lớ ,à hưàv gàQuảng Ninh - Hải Phòng và khu vực từ 
Vũ gàTàuàđến Cà Mau, nếuà oàđổ bộ vào lúc triềuà ường thì dù bão chỉ g à ước dâng nhỏ 
ũ gà àthể làm ngập khu vực ven bờ.  

Nếu xét t ường hợpà ước dâng do bão kết hợp với triều ường, mự à ước tổng cộng 
trong bão với chu kỳ lặp lạià à ă àtại khu vực ven biển từ Quả gàNi hàđến Nghệ An có thể 
đạt từ 450÷500cm; trong khi tại khu vực ven biển từ Quả gàBì hàđến Quảng Nam chỉ đạt từ 
150÷200cm. Nếu tính thêm cả ước dâng do sóng, mự à ước tổng cộng trong bão tại khu 
vực Hải Phòng với chu kỳ lặp lại 100 nă à àthể đạt tới trên 500cm. Vì vậy, nếu xét cả mực 
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ước biể à d gà doà BĐKHà , mự à ước dâng tổng cộng trong bão tại khu vực Hải 
Phòng với chu kỳ lặp lạià à ă à àthể lên tới trên 600cm. 

4.4. Bả àđồ gu à ơà gập v à ước biển dâng do biế àđổi khí hậu 

Các bả àđồ gu à ơà gập ứng 
với các mự à ước biể à d gà được 
xây dựng cho các khu vực đồng 
bằng sông Hồng và Quảng Ninh, các 
tỉnh ven biển Miền Trung từ Thanh 
H aàđến Bình Thuận, Bà Rịa - Vũ gà
Tàu, Thành phố Hồ Chí Minh và khu 
vực đồng bằng sông Cửu Long. Các 
bả àđồ gu à ơà gậpà ũ gàđược xây 
dự gà hoà à đảo, các quầ à đảo 
Ho gà “aà v à T ường Sa của Việt 
Nam. 

Hộpà .à Ngu à ơà gập ứng với mự à ước biển dâng 

100cm 

- Khoảng 16,8% diện tích đồng bằng sông Hồng, 1,47% 
diện tích các tỉnh ven biển miền Trung từ Thanh Hóa 
đến Bình Thuận, 17,8% diện tích Tp. Hồ Chí Minh, 
38,9% diện tích đồng bằng sông Cửu Long à gu à ơà
bị ngập; 

- Cụ àđảoàV àĐồ ,àC àĐảo và Phú Quốc à gu à ơà
ngập cao.àNgu à ơà gậpàđối với quầ àđảoàT ường Sa 
là không lớn. Quầ àđảoàHo gà“aà à gu à ơà gập 
lớ à hơ ,à hấtà l à đối vớià à đảo thuộc nhóm đảo 
Lưỡi Liề àv àđảo Tri Tôn. 

 Ngu à ơà gập vìà ước biển dâng do biế àđổi khí hậuàđượ à àđịnh dựa trên kịch bản 
ước biển dâng. Các yếu tố động lực khác (ngoài yếu tố biế àđổi khí hậu) hưàsự nâng hạ địa 

chất, sự tha àđổiàđịa hình, sụtàl àđấtàdoàkhaiàth à ước ngầ ,àtha àđổiàđường bờ biển, ảnh 
hưởng của thủy triều,à ướ àd gàdoà o,à ước dâng do gió mùa, ả hàhưởng của các công 
trình thủ à điện bậc thang,…à hưaà đượ à tà đến trong tính toán này. Các công trình giao 
thông và thủy lợià hưàđ à iể ,àđ às g,àđ à ao,àđường giao thông,…à ũ gà hưaàđược xét đến 
khi xây dựng các bả àđồ gu à ơà gập vì ước biển dâng do biế àđổi khí hậu.  

4.4. .àNgu à ơà gậpàđối với các tỉ hàđồng bằng và ven biển 

 

 

 

 

 

Hình 2 .àNgu à ơà gập ứng với mứ à ước biển dâng 100cm 

a) Ven biển ViệtàNa ;à àĐB sông Hồng và Quả gàNi h;à àĐB sông Cửu Long 

a) 

b) 

c) 
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Bảng 12. Nguy cơ ngập ứng với các mực nước biển dâng do biế àđổi khí hậu 

Tỉ h/Th hàphố Diệ àt hà ha  
Tỷàlệ gậpà %àdiệ àt h àứ gàvớià à ự à ướ à iể àd g 

50cm 60cm 70cm 80cm 90cm 100cm 

Quả gàNi h 967655 3,33 3,62 3,88 4,10 4,40 4,79 

Khu vự  đồ g ằ g s g Hồ g 

HảiàPh g 154052 5,14 7,61 11,7 17,4 24,0 30,2 

Thái Bình 158131 27,0 31,2 35,4 39,9 45,1 50,9 

Na àĐị h 159394 26,0 32,5 39,1 45,8 52,3 58,0 

Ninh Bình 134700 8,29 11,0 14,0 17,1 20,5 23,4 

Toà  ĐB s g Hồ g 1492739 6,93 8,55 10,4 12,5 14,7 16,8 

Từ Tha h H a đến Bình Thuận 

Thanh Hoá 1111000 0,51 0,65 0,8 0,98 1,2 1,43 

Nghệàá  1656000 0,13 0,17 0,22 0,27 0,32 0,51 

H àTĩ h 599304 0,86 1,00 1,2 1,39 1,81 2,12 

Quả gàB h 801200 1,73 1,87 2,01 2,24 2,27 2,64 

Quả gàTrị 463500 0,71 0,97 1,22 1,49 1,91 2,61 

ThừaàThiê à- Huế 503923 0,93 1,67 2,59 3,46 4,31 7,69 

Đ àNẵ g 97778 0,70 0,78 0,87 0,96 1,04 1,13 

Quả gàNa  1043220 0,18 0,20 0,23 0,26 0,28 0,32 

Quả gàNg i 514080 0,43 0,51 0,59 0,66 0,75 0,86 

B hàĐị h 609340 0,55 0,64 0,74 0,84 0,93 1,04 

Phú Yên 503690 0,55 0,63 0,74 0,86 0,97 1,08 

Khánh Hoà 519320 0,72 0,89 1,04 1,19 1,38 1,49 

Ni hàThuậ  335630 0,20 0,24 0,28 0,30 0,33 0,37 

Bình Thuậ  796833 0,10 0,12 0,13 0,15 0,17 0,17 

Toàn vùng 9554819 0,53 0,66 0,80 0,95 1,11 1,47 

TP.àHồàCh àMi h 209962 11,4 12,6 13,9 15,2 16,5 17,8 

B àRịaà- Vũ gàT u 190223 2,13 2,53 3,01 3,52 4,16 4,79 

Khu vự  đồ g ằ g s g Cửu Lo g 

Long An 449100 0,61 1,36 2,85 7,12 12,89 27,21 

Tiề àGia g 239470 1,56 2,92 4,54 7,08 12,0 29,7 

Bế àTre 235950 6,21 7,58 9,87 12,8 17,0 22,2 

Trà Vinh 234120 0,80 1,02 1,33 2,38 4,93 21,3 

Vĩ hàLo g 152020 6,55 7,49 8,23 8,97 11,27 18,83 

Đồ gàTh p 337860 0,36 0,69 0,96 1,28 1,94 4,64 

An Giang 342400 0,08 0,16 0,29 0,49 0,90 1,82 

Kiên Giang 573690 7,77 19,8 36,3 50,8 65,9 76,9 

Cầ àThơ 140900 1,44 1,59 1,90 2,77 6,54 20,52 

HậuàGia g 160240 3,41 10,27 20,55 32,05 42,66 80,62 

ì àTră g 322330 2,46 5,88 10,8 16,7 25,8 50,7 

Bạ àLiêu 252600 3,65 7,65 14,5 23,4 33,8 48,6 

Cà Mau 528870 8,47 13,7 21,9 30,3 40,9 57,7 

Toà  ĐBSCL 3969550 4,48 8,58 14,7 21,0 28,2 38,9 

Nếu mự à ước biể àd gà ,à gu à ơà gậpàđối với các tỉ hà hưàsau:à 

- Kiên Giang là tỉnh ven biển có gu à ơ ngập cao nhất (77% diện tích). Bình Thuận là 
tỉ hà à gu à ơ ngập thấp nhất (0,18% diện tích); 
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- Khoảng 16,8% diệ àt́ hàđồng bằng sông Hồng, 4,89% diện tích tỉnh Quảng Ninh có 
gu à ơà ị ngập; 

- Khoảng 1,47% diện tích các tỉnh ven biển miền Trung từ Tha hàH aàđến Bình Thuận 
à gu à ơà ị ngập.àT o gàđ ,àtỉnh Thừa Thiên Huế à gu à ơà aoà hất (7,69% diện tích); 

- Khoảng 17,8% diện tích Tp. Hồ Chí Minh, khoảng 4,79% diện tích Bà Rịa - Vũ gàT uà à
gu à ơà ị ngập; 

- Đồng bằng sông Cửu Long là khu vự à à gu à ơà gập cao (38,9% diện tích); 

. . .àNgu à ơà gậpàđối vớià àđảo và quầ àđảo của Việt Nam 

C àđảoà à gu à ơà gập cao nhất là cụ àđảoàV àĐồn, cụ àđảoàC àĐảo và Phú 
Quố .àNgu à ơà gậpàđối với nhữ gàđảo thuộc quầ àđảoàT ường Sa là không lớn. Cụ àđảo 
Hoàng Sa có nguy ơà gập lớ àhơ ,àlớn nhất là tại cụ àđảoàLưỡi Liềm và Tri Tôn. 

4.5. Nhậ àđịnh về một số yếu tố ả hàhưở gàđế à gu à ơà gập  

Ngu à ơà gậpàvìà ước biển dâng do biế àđổi khí hậuàđượ à àđịnh dựa trên kịch bản 
ước biển dâng. Các yếu tốàkh à hưàsự nâng hạ địa chất, sự tha àđổiàđịa hình, sụtàl àđất 

doàkhaiàth à ước ngầ ,àtha àđổiàđường bờ biển, ả hàhưởng của thủy triều,à ước dâng do 
o,à ước dâng do gió mùa, ả hàhưởng của các công trình thủ àđiện bậc thang,… hưaàđược 
tàđến trong tính toán này. Mục này sẽ cung cấp một số thông tin chung về à ghi à ứu,à

đ hàgi àli à ua àđế àsự nâng hạ địa chất, sụtàl àđấtàdoàkhaiàth à ước ngầm. 

4.5.1. Nâng hạ địa chất 

Sự nâng cao hay sụt lún kiến tạo sẽ làm giảm bớt hoặ àgiaàtă gà ứ àđộ ngập lụt của 
khu vực theo kịch bản biế àđổi khí hậuàdoà ước biển dâng, thể hiện ở 3 nhóm sau: (i) Sụt lún 
kiến tạo sẽ làm hạ thấp bề mặtàđịa hình và vì thế sẽ làm trầm trọ gàhơ àmứ àđộ ngập do 
ước biển dâng vì biế àđổi khí hậu; (ii) Vùng có sự ổ àđịnh về kiến tạo thì mứ àđộ ngập lụt sẽ 

tươ gàứng kịch bả à ước biển dâng do biế àđổi khí hậu; (iii) Nâng kiến tạo sẽ làm nâng cao 
bề mặtàđịa hình và vì thế làm giảm bớt mứ àđộ mứ àđộ ngập do ước biển dâng vì biế àđổi 
khí hậu. 

 Khuàvự àđồ gà ằ gàs gàCửuàLo g: Tổng cụ àĐịa chất Khoáng sản Việt Nam (2015) 
phân tích c à gu à h à gàhạàđịaà hấtà hư: chuyể àđộng kiến tạo từ từ ở vùng lộ đ à

gàt ước Holocen; nén cố kết trầm tích trẻ;àkhaiàth à ước ngầm; hoạtàđộng nhân sinh,àv à
tính từ biến củaàđấtàđ .à 

- Có sự ph àh aàvềà uàthế nâng/hạàđịaà hất ở các khối ấuàt àđịaàđộ gàlự à(CT-ĐĐL à
khác nhau với tố àđộ hạ tuyệtàđối trung bình nhỏ nhất là 2,3÷ , à± / ă ,àtố àđộ hạ 
lớn nhất l à19,9± / ă ,àtố àđộ trung bình hạ lớn nhất là , ± / ă ,àtính trung 

bình hạ là ± / ă , chiếm khoảng 67% diện tích vùng nghiên cứu, phát triển trên 
àđịa hình cấu tạo bởi trầm tích Holocen ở khối CT-ĐĐLàC àMauà- Phụng Hiệp và khốiàVĩ hà

Long - Tân An. 

- Chuyển dịch nâng tối thiểuà l à , / ă à đến lớn nhấtà l à , ± / ăm, trung 
bình nhỏ nhấtàl à , / ă àv àt u gà ì hàlớn nhấtàl à , ± / ă ,àở các khối CT-ĐĐLà à
xu thế nâng trung bình l à , ± / ă ,à hiếm gần 33% diện tích vùng nghiên cứu, phát 
triển trên các lộ móng trầm tích Kainozoi ở khối CT-ĐĐLàĐấtàMũi - Ch uàĐốc và khốiàĐồng Nai 
- Vũ gàT u. 

- Chuyển dị hàđứng tạià5 mố àđịaàđộng lực ổ àđịnh và tin cậy nhất (A001, A007, A011, 
A013, A016) tạià khu vự à đồng bằng sông Cửu Longà hoà thấ ,à tố à độà hạà t u gà ì hà là 
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, / ă ,àtố àđộàhạàlớ à hấtàl  , / ă à ốc A014 ở Cần Giờ), tố àđộ nâng lớn nhất 
đạtà , / ă à ốc A005 ở H àĐất). 

- Chuyển dịch nâng hạ giữa các khốiàđịaàđộng lực trong hệ quy chiếu quốc tế IGb08: 
khốià ấuà t à địaà độ gà lự à H à Ti  - Kiên Hải có dấu hiệu hạ tuyệtà đối với vận tốc 
, / ă ,àkhốiàĐấtàMũià- Cà Mau có dấu hiệu nâng tuyệtàđối với vận tố à , à / ă ,à

khối Cà Mau - Phụng Hiệp có dấu hiệu hạ tuyệtàđối với vận tố à , à / ă àv àkhốiàVĩ hà
Long - Tân An có dấu hiệu hạ tuyệtàđối với vận tố à , à / ă . 

- Kết quả theo mô hì hàđịaàđộng lực thành phần: i àđộà gàhạàdoà ố kết trầm tích 
Holocen từ 0÷ / ă ,à doà khaià th à ướ à gầ à l à hạà địaà hấtà từ 0÷ , / ă ,à doà
chuyể àđộng kiến tạoàl àhạàtừà ÷1,5mm/lần dịch chuyển. Tổ gà à i àđộàhạàth hàphần 
ở àđơ àvịà ấuàt àđịaàđộ gàlự àtha àđổi từ 0÷ , / ă àở các vùng phát triển trầm tích 
Holocen. Tổ gà i àđộà gàđịaà hấtàlớn nhấtàtha àđổi từ 0÷ , / ă àở các vùng lộ móng 
trầ àt́ hàt ướ àKai ozoi.àBi àđộ nâng lớn nhất của số liệuàđoàGP“àgấp gần 5 lần bi àđộ hạ 
lớn nhất và gần 6 lầ à i àđộ nâng lớn nhấtà àđịnh từ àhì hàđịaàđộng lực. Tuy nhiên, 
tính trung bình thì tố àđộàhạ từ 05 mố àđịaàđộng lực ổ àđịnh nhất cho giá trị hạ chỉ khoảng 
, / ă , gần bằng vớià i àđộ hạ àđịnh từ àhì hàđịaàđộng lực. 

Khuàvự àve à iể à iề àTru g: Theo kết quả củaàđề tài cấpà h à ước  BĐKH-42, biên 
độ nâng hạ kiến tạo hiện đại cho một số vùng dọc dải ven biển Miền Trung có thể tóm tắt 
hưàsau: Một số khu vực có biểu hiện sụt kiến tạo khá rõ ràng do hoạt động của đứt gãy 

dưới dạng các bồn kéo tách với tốc độ sụt hạ 0,13 / ă  (Hồ Hảo “ơ , Phú Yên) tới 1 cm 
(vùng Quy Nhơ  và tới hơ  / ă  (Cửa Đại, Quảng Nam). Nhiều vùng trong khu vực có 
tốc độ nâng kiến tạo từ dưới 1 tới vài / ă  và mứ àđộ nâng hạ kiến tạo ở các khu vực 
khác nhau là không đồng đều, dao động từ vài / ă  tới dưới / ă . Khu vực Phú 
Yên nhìn chung nằm trong vùng nâng kiến tạo là chủ yếu hư g có tốc độ nâng không 
đồng đều, từ , / ă  ở Gành Ba, , / ă  ở Hòn Yến, 0,48 / ă  ở Phong 
Niên, và , / ă àở Bàn Thạch. Tươ g tự, khu vực Ninh Thuận ũ g có chế độ nâng 
kiến tạo chung là chủ yếu hư g tốc độ nâng ũ g khác nhau trong đ à aoà hất ở phía 
bắ à l à , / ă  (ở Núi Chúa), 0,214 / ă  ở Cà Ná, và , / ă  ở Nha Hố. Khu 
vực Cam Ranh (Khánh Hòa) có tốc nâng khá cao, đạt 0,50 / ă . Những khu vực có 
biên độ dịch chuyển kiến tạo sụt lún lớn là những khu vực có tiềm ă g ngập lụt rất cao 
trong thời gian tới, đặc biệt là trong điều kiện mực ước biển dâng do biến đổi khí hậu. 

Nă  2014, Chính phủ giao cho Bộ T ià gu àv àM iàt ường kiểm tra và xây dựng dự 
án ổn định hệ thống mốc độ cao quốc gia hoà àđịaàphươ gàl àTiền Giang, Đồng Tháp, Vĩ h 
Long, Trà Vinh, Hậu Giang, Sóc T ă g, Bến Tre, An Giang, Kiên Giang, Bạc Liêu, Cà Mau, TP.  
Hồ Chí Minh và TP. Cần Thơ. 

4.5.2. Sụtàlú àdoàkhaiàth à ước ngầm 

Tha àđổiàđộà aoà ềà ặtàđấtàdoà ếuàtốàđịaà hấtàl à ộtà u àt ì hà ả à aàli àtụ àt o gà à
đồ gà ằ gà h uàthổ.àMộtàsốà u àt ì hà àthểàl àd gàha àhạàđộà aoà ềà ặtàđấtà hưàt́ hàtụà
trầm tích, nén chặtàt ầ àt́ h,àkhửà ướ ,à ià àv à ồiàtụàhữuà ơ.à“ựàtha àđổiàđộà aoà ềà ặtà
đấtà àthểà ả à aàdoàsựà gàhạàt o gàkhuàvự àhoạtàđộng kiến tạo hoặc lắ gàđọng phù saàtại 
khuàvự àđồ gà ằ g.àThự àtếà hoàthấ ,à hiềuàđồ gà ằ gàđ à ịàhạàthấpàtha àvìàđượ àd gàl à
doà ồiàđắpàph àsa.àNgu à h àl àdoà guồ àt ầ àt́ hàvềàkhuàvự àđồ gà ằ gà ịàthiếuàhụtàdoà

à o àđập ở thượng nguồn và hồ chứa thủ àđiện,à à gàt ì hàkiể àso tà lũ.à“ụtà l àtựà
hi àdoàsựà à hặtàt ầ àt́ hà àthểàlên đế àtrên 10 mm/ ă .  

Khaiàth à ướ à gầ à u à ứ à ũ gàl à ộtà gu à h àdẫ àđế àsụtàl àđịaà hất.àHiệ à
hưaà àđ hàgi àchính thức về tố àđộàsụtàl àđịaà hấtàdoàkhaiàth à ướ à gầ àt àphạ àvià

http://www.vietgle.vn/trithucviet/detail.aspx?key=t%E1%BB%89nh+Ti%E1%BB%81n+Giang&type=A0
http://www.vietgle.vn/trithucviet/detail.aspx?key=t%E1%BB%89nh+Tr%C3%A0+Vinh&type=A0
http://www.vietgle.vn/trithucviet/detail.aspx?key=t%E1%BB%89nh+H%E1%BA%ADu+Giang&type=A0
http://www.vietgle.vn/trithucviet/detail.aspx?key=t%E1%BB%89nh+S%C3%B3c+Tr%C4%83ng&type=A0
http://www.vietgle.vn/trithucviet/detail.aspx?key=t%E1%BB%89nh+B%E1%BA%BFn+Tre&type=A0
http://www.vietgle.vn/trithucviet/detail.aspx?key=t%E1%BB%89nh+An+Giang&type=A0
http://www.vietgle.vn/trithucviet/detail.aspx?key=t%E1%BB%89nh+Ki%C3%AAn+Giang&type=A0
http://www.vietgle.vn/trithucviet/detail.aspx?key=t%E1%BB%89nh+B%E1%BA%A1c+Li%C3%AAu&type=A0
http://www.vietgle.vn/trithucviet/detail.aspx?key=t%E1%BB%89nh+C%C3%A0+Mau&type=A0
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ảà ướ .à 

Theo kết quả a àđầu của nghiên cứu hợp tác giữa Việt Nam với Việ àĐịaàkỹàthuậtàNaà
U à hoàtỉ hàC àMau thìàtố àđộàsụtàl àđịaà hấtàdoàkhaiàth à ướ à gầ àởàC àMauàl à , ÷ , à

/ ă .àTu à hi ,àướ àt́ hànày chỉ dựaàvào ứ àđộàkhaiàth à ướ à gầ àt àđịa bàn tỉ h,à
à hưaà à hữ gàđoàđạ àthự àtế, vì thế chỉ mang tính tham khảo.  

Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Đềà à Điềuàt a,àđ hàgi àviệc khai thác, sử dụng 
ướ àdướiàđất,àt àđộ gàđến sụt lún bề mặtàđất khu vực thành phố Hà Nội, Thành phố Hồ 

Ch́àMi h,àđồng bằng sông CửuàLo g,àđị hàhướng quản lý, khai thác, sử dụng bền vững tài 
gu à ướ àdướiàđất . Đề án sẽ được thực hiện từ ă à àđế à ă à2020. Một trong 

những mục tiêu quan trọng củaàĐề àl à … đ hàgi àhiện trạng, diễn biến sụt lún mặtàđất tại 
các khu vự àkhaiàth à ướ àdướiàđất, mự à ướ àdướiàđất bị hạ thấpàv à àđịnh mứ àđộ tác 
động củaàkhaiàth à ướ àdướiàđấtàđến sụt lún bề mặtàđất … . Các kết quả củaàĐề án sẽ được 
cập nhật t o gà àphi à ả àkị hà ả àbiế àđổiàkh́àhậu vàà ướ à iể àd gàtiếpàtheo. 

V. Kết luận và khuyến nghị 
5.1. Kết luận 

Kịch bản biế àđổi khí hậuàv à ước biển dâng phiên bả à ă à 6 được xây dựng dựa 
t à ơàsở kế thừa và bổ sung các kịch bản công bố t ướ àđ . Các số liệu về khí tượng thủy 
vă , mự à ước biển v àđịa hình của Việt Nam đ àđược cập nhật.à Phươ gàph pà ới nhất 
t o gàB oà oàđ hàgi àkh́àhậu lần thứ 5 của Ban liên chính phủ về biế àđổi khí hậu, các mô 
hình khí hậu toàn cầu, các mô hình khí hậu khu vự àv àphươ gàph pàthốngàk àđ àđược sử 
dụ gàđể tính toán chi tiết cho khu vực Việt Nam.  

Các ý kiến của các Bộ,à g hàv àđịaàphươ gàvề việc khai thác sử dụng kịch bản biế àđổi 
khí hậuàv à ước biển dâng cho ViệtàNa àđ àđược xem xét, tiếp thu trong xây dựng kịch bản 
ă à . 

Kịch bản biế àđổi khí hậuàv à ước biển dâng có thể được tóm tắtà hưàsau: 

- Nhiệt độ ở tất cả các vùng của ViệtàNa àđều có xu thế tă gà soà với thời kỳ ơà sở 
(1986-2005), với mứ à tă gà lớn nhất là khu vực phía Bắc. Theo kịch bản RCP4.5, nhiệtà độ 
t u gà ì hà ă àt n toàn quốc vào đầu thế kỷ có mứ àtă gàphổ biến từ 0,6÷0,8oC; vào giữa 
thế kỷ có mứ àtă gà , ÷ , oC, t o gàđ àkhuàvực Bắc Bộ (Tây Bắ ,àĐ gàBắ ,àđồng bằng Bắc 
Bộ) có mứ à tă gà , ÷ , oC, khu vực Bắc Trung Bộ 1,5÷1,6oC, khu vực Nam Trung Bộ, Tây 
Nguyên và Nam Bộ 1,3÷1,4oC;àđến cuối thế kỷ có mức tă gà , ÷ , oC ở phía Bắc và 1,7÷1,9oC 
ở phía Nam. Theo kịch bản RCP8.5, nhiệtàđộ t u gà ì hà ă àt àto à uốc v oàđầu thế kỷ 
có mứ àtă gàphổ biến từ 0,8÷1,1oC, vào giữa thế kỷ có mứ àtă gà , ÷ , oC, t o gàđ ,àtă gà
2,0÷2,3oC ở khu vực phía Bắc và 1,8÷1,9oC ở ph́aà Na ;à đến cuối thế kỷ có mức tă gà
3,3÷4,0oC ở phía Bắc và 3,0÷3,5oC ở phía Nam. Nhiệtàđộ thấp nhất trung bình và cao nhất 
trung bình ở cả hai kịch bản đều có xu thế tă gàrõ rệt. 

- Lượ g ưa ă à à uàthế tă gàt àphạm vi toàn quốc. Theo kịch bản RCP4.5, lượng 
ưaà ă àv oàđầu thế kỷ có xu thế tă gàở hầu hết cả ước, phổ biến từ 5÷10%; vào giữa thế 

kỷ có mứ à tă g 5÷15%,à t o gàđ à ột số tỉnh ven biể àĐồng bằng Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ, 
Trung Trung Bộ có thể tă gàt à %;àđến cuối thế kỷ có phân bố tươ gàtự hưàgiữa thế kỷ, 
tuy nhiên vùng có mứ àtă gàt à %à ở rộ gàhơ . Theo kịch bản RCP8.5, lượ gà ưaà ă à
có xu thế tă gàtươ gàtự hưàkịch bả àRCP . .àĐ gà h àýàl àv oà uối thế kỷ mứ àtă gà hiều 
nhất có thể trên 20% ở hầu hết Bắc Bộ, Trung Trung Bộ, một phần Nam Bộ và Tây Nguyên. 
Lượ gà ưaà à g àlớn nhất và 5 ngày lớn nhất trung bình có xu thế tă gàtừ 40÷70% so với 
trung bình thời kỳ ơàsở ở phía tây của Tây Bắ ,àĐ gàBắ ,àđồng bằng Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ, 



BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 

 29  

Thừa Thiên - Huế đến Quả gàNa ,àph́aàĐ gàNa àBộ, nam Tây Nguyên. Các khu vực khác có 
mứ àtă gàphổ biến từ 10÷30%. 

- Gió mùa và một số hiệ  tượng khí hậu cự  đoa : Số lượng bão và áp thấp nhiệt đới 
có xu thế ít biế àđổi hư gà àph à ố tậpàt u gàhơ àv oàcuối mùa bão,àđ à ũ gàl àthời kỳ 
bão hoạtàđộng chủ yếu ở phía Nam. Bão mạ hàđến rất mạnh có xu thế giaàtă g. Gió mùa 

mùa hè có xu thế bắtàđầu sớ àhơ  và kết thúc muộ àhơ .àMưaàtrong thời kỳ hoạtàđộng của 
gió mùa có xu hướ gàtă g. Số gày rét đậm, rét hại ở các tỉnh miền núi phía Bắ ,àĐồng bằng 
Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ đều giảm. Số ngày nắng nóng (số ngày nhiệtàđộ cao nhấtàT à≥à oC) 
có xu thế tă gàt àphần lớn cả ước, lớn nhất là ở Bắc Trung Bộ, Nam Trung Bộ và Nam Bộ. 
Hạn hán có thể trở nên khắc nghiệtàhơ àở một số vùng do nhiệtàđộ tă gàv àkhả ă gàgiảm 
lượ gà ưaàt o gàmùa khô hưàở Nam Trung Bộ trong mùa xuân và mùa hè, Nam Bộ trong 
mùa xuân và Bắc Bộ t o gà aàđ g. 

- Mự  ước biển dâng: Kị hà ả à ự à ước biển dâng trung bình ven biển Việt Nam có 
khảà ă gà aoàhơ à ự à ướ à iể àt u gà ì hàto à ầu. Khu vực giữa Biể àĐ gà à ự à ước 
biể àd gà aoàhơ àsoàvới các khu vực khác. Mự à ước biển dâng khu vực ven biển các tỉnh 
ph́aà a à aoàhơ  so với khu vực phía bắc. Theo kịch bản RCP4.5, mự à ước biể àd gàt u gà
ì hà hoàto àdảiàve à iể àViệtàNa  đế à ă à àlà 22 cm (14 cm ÷ 32 cm); đế à ă à  

là 53 cm (32 cm ÷ 76 cm),àt o gàđ ,àkhu vự àve à iể àtừàM gàC ià- Hòn Dáu và Hòn Dáu - 
Đ oàNga gà à ự à ước biển dâng thấp nhấtàl à à à à à÷à à ,àkhuàvự àtừàMũiàC à
Mauà–àKi àGia gàl à à à à à÷à à ,àkhuàvự à uầ àđảoàHo gà“aàv àT ườ gà“aàlầ à
lượtàl à à à à à÷à à àv à à à à à÷à à . Theo kịch bản RCP8.5, mự à ước 
biể àd gàt u gà ì hà hoàto àdảiàve à iể àViệtàNa  đế à ă à  là 25 cm (17 cm ÷ 35 
cm); đế à ă à  là 73 cm (49 cm ÷ 103 cm), t o gàđ ,àkhu vự àve à iể àtừàM gàC ià- Hòn 
Dáu và Hòn Dáu - Đ oàNga gà à ự à ước biển dâng thấp nhấtàl à à à à à÷à à ,à
khuàvự àtừàMũiàC àMauà–àKi àGia gàl à à à à à÷à à ,àkhuàvự à uầ àđảoàHo gà“aà
v àT ườ gà“aàlầ àlượtàl à à à 2 cm ÷ 107 cm), 77 cm (50 cm ÷ 107 cm). 

 - Nguy ơ gập do ước biển dâng: Nếu mực ước biển dâng 100 cm và không có các 
giải pháp ứng phó, khoảng 16,8% diệ àt́ hàđồng bằng sông Hồng, 1,5% diện tích các tỉnh ven 
biển miền Trung từ Tha hàH aàđến Bình Thuận, 17,8% diện tích Tp. Hồ Chí Minh, 38,9% diện 
tích đồng bằng sông CửuàLo gà à gu à ơà ị ngập. Cụ àđảoàV àĐồ ,àC àĐảo và Phú Quốc 
à gu à ơà gập cao. Ngu à ơà gậpàđối với quầ àđảoà T ường Sa là không lớn. Quầ àđảo 

Ho gà“aà à gu à ơà gập lớ àhơ ,à hấtàl àđối vớià àđảo thuộ à h àLưỡi Liề àv àđảo Tri 
Tôn. 

Kịch bản biế  đổi khí hậu và ước biển dâng phiên bả  ă  6  hữ g điểm mới quan 

trọng so với phiên bả  ă   hư sau: 

1) Sử dụng số liệu cập nhật, bao gồm: (i) Số liệu của 150 trạm quan trắ àt àđất liền 
và hảiàđảo thuộc mạ gàlưới trạ àkh́àtượng thủ àvă à ủaàT u gàt àKh́àtượng Thủ àvă àQuốc 
giaàđược cập nhậtàđế à ă à ;à ii à“ố liệu mự à ước biển của 17 trạm hảiàvă àve à iển và 
hảiàđảoàđược cập nhậtàđế à ă à ;à iii à“ố liệu mự à ước biể àđoàđạc từ vệ tinh được cập 
nhậtàđế à ă à ; (iv) Số liệuàđịa hình của bả àđồ tỷ lệ 1:2.000, 1:5.000 v à : . àđoàđạc 
bởi các dự án thuộ àChươ gàt ì hà ục tiêu quốc gia ứng phó vớiàBĐKHàđược cập nhậtàđến 
ă à 6. 

2) Sử dụng các kết quả cập nhật nhất của các mô hình khí hậu toàn cầu (thuộc dự án 
CMIP5), bao gồm: NorESM1-M, CNRM-CM5, GFDL-CM3, HadGEM2-ES, ACCESS1-0, CCSM4, 
MPI-ESM-LR, NCAR-SST, HadGEM2-SST, GFDL-SST. 

3) Sử dụ gàphươ gàph pà hiàtiếtàh aàđộng lực dựa trên 5 mô hình khí hậu khu vự àđộ 
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phân giải cao, bao gồm: AGCM/MRI, PRECIS, CCAM, RegCM và clWRF. Tổng cộng có 16 
phươ gà àt́ hàto . 

4) Sử dụ gàphươ gàph pàthố gàk àđể hiệu chỉnh kết quả tính toán của các mô hình 
động lực theo số liệu thự àđoàtại các trạm quan trắc nhằm phả à hàđiều kiện cụ thể củaàđịa 
phươ gàv àgiảm sai số hệ thống của mô hình. 

5) Xây dựng kịch bả àBĐKHàv à ột số cực trị khí hậu chi tiết cho 63 tỉnh/thành phố, 
các quầ àđảoàHo gà“aàv àT ường Sa của Việt Nam và chi tiết cho 150 trạm kh́àtượng tươ gà
đươ gà ấp huyện).  

6) Xây dựng kịch bả à ước biển dâng chi tiết cho 28 tỉnh/thành phố ven biển, quần 
đảo Hoàng Sa v àT ường Sa.  

7) Xá àđịnh mứ àđộ tin cậy của các kết quả tính toán khí hậuàv à ước biển dâng trong 
tươ gàlaiàtheoà àkhoảng phân vị. 

8) Đ hàgi à gu à ơà gậpàdoà ước biển dâng cho các khu vự àđồng bằng, ven biển, 
àđảo và quầ àđảo của ViệtàNa .àĐối với các khu vực có bả àđồ địa hình tỷ lệ 1:2000, mức 

độ chi tiết của bả àđồ gu à ơà gậpàl àđến cấp xã. 

9) Nhậ àđịnh về mực ước cực trị, gồm nước dâng do bão, thủy triều, và nước dâng 
do bão kết hợp với thủy triều ven bờ biển Việt Nam,àđể gười sử dụng có thể hình dung 
được nhữ gàt àđộng kép củaà ước biển dâng do biế àđổi khí hậu và cực trị mự à ước biển 
do các yếu tố tự hi à hưà ước dâng do bão và triềuà ường.  

10) Nhậ àđịnh về một số yếu tố àt àđộ gàk pàđế à gu à ơà gậpàvìà ước biển dâng 
do biế àđổi khí hậu, bao gồm nâng hạ địa chất và sụtàl àdoàkhaiàth à ước ngầm khu vực 
đồng bằng sông Cửu Long và dải ven biển miền Trung. 

5.2. Khuyến nghị 
1) Việc sử dụng kịch bản BĐKH và ước biển dâng cho ViệtàNa à t o gàđ hàgi  tác 

động và xây dựng các giải pháp ứng phó ũ gà hưàt o gàviệc lồng ghép vào chiế àlược, quy 
hoạch, kế hoạch phát triển kính tế - xã hội cầ àđược xem xét và lựa chọn phù hợp với từng 
g h,à lĩ hà vự à v à địaà phươ gà vớià à ti uà h́:à i à T́ hà đặc thù (củaà g h,à lĩ hà vự ,à địa 

phươ g,… ;à ii àT́ hàđaà ục tiêu; (iii) Tính hiệu quả nhiều mặt (kinh tế, xã hội,à iàt ường); 
(iv) Tính bền vững; (v) Tính khả thi, khả ă gàlồng ghép với các chiế àlược, chính sách và kế 
hoạch phát triển. 

2) Khi áp dụng kịch bản BĐKH v à ước biển dâng, các bướ àsauàđ àđược khuyến nghị: 
i à X àđịnh các thông số khí hậu quan trọ gàđối vớià g hà v àđốià tượng nghiên cứu ; (ii) 

Chọn kịch bản BĐKH và ước biển dâng từ kịch bản quốc gia; (iii) Sử dụng các công cụ tính 
to àv àph àt́ hàđể àđịnh những thông tin quan trọ gà hưàsự tha àđổi chế độ dòng chảy, 
ngập lụt, xâm nhập mặ ,à ước dâng do bão, biế àđổiàđường bờ,…àđể phục vụ việc xây dựng 
và triển khai kế hoạ hàh hàđộng.  

3) Việc triển khai, xây dựng và thực hiện các giải pháp ứng phó với BĐKH không nhất 
thiết phải tiế àh hàđại trà ở quy mô thế kỷ, mà cần phải có sự phân kỳ thực hiện; cần phải 

àđị hàđược mứ àđộ ưuàti àdựa trên nhu cầu thực tiễn, nguồn lự à àđược trong từng giai 
đoạ àđể lựa chọn kịch bản phù hợp nhất.  

4) Theo Hiệpàđịnh Paris về BĐKH,àtất cả các quố àgiaàđều phảiàh hàđộ gàđể giữ cho 
nhiệtàđộ toàn cầu vào cuối thế kỷ tă gàở mứ àdưới 2oC so với thời kỳ tiền công nghiệp.àĐiều 

à à ghĩaàkịch bản RCP4.5 có nhiều khả ă gà ả à aàhơ àsoàvới các kịch bản RCP khác.  

5) Kịch bản RCP4.5 có thể được áp dụ gàđối với các tiêu chuẩn thiết kế cho các công 
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trình mang tính không lâu dài và các quy hoạch, kế hoạch ngắn hạn.  

6) Kịch bản RCP8.5 cầ àđược áp dụ gà hoà à gàt ì hà a gàt́ hàvĩ hà ửu, các quy 
hoạch, kế hoạch dài hạn. 

7) Kịch bản BĐKH v à ước biển dâng luôn tồn tại nhữ gàđiể à hưaà hắc chắn vì còn 
phụ thuộc vào việ à àđịnh các kịch bản phát thải khí nhà kính (phát triển kinh tế - xã hội ở 
quy mô toàn cầu, mứ àtă gàd àsố và mứ àđộ tiêu dùng của thế giới, chuẩn mực cuộc sống 
và lối sống, tiêu thụ ă gàlượ gàv àt ià gu à ă gàlượng toàn cầu, vấ àđề chuyển giao công 
nghệ giữaà à ước phát triể àv à à ướ àđa gàph tà t iển, việ àtha àđổi sử dụ gàđất,… ,à
những hiểu biết còn hạn chế về hệ thống khí hậu toàn cầu và khu vực, quá trình tan bă g,à
phươ gàph pà àdựng kịch bản và mô hình toán,...àDoàđ ,àkhi sử dụng kịch bản BĐKHàtrong 
đ hàgi àt àđộng của BĐKH, cần xem xét và phân tích cẩn thận mọi khả ă gàcó thể xảy ra 
của khí hậuàtươ gàlai.àNgười sử dụng nên tham vấn ý kiế à hu àgiaàđể xá àđịnh các giá trị 
ũ gà hưàkhoảng biế àđổi phù hợp nhất trong quá trình lập kế hoạch. 

8) Mô hình khí hậuàđa gàđược tiếp tục phát triể àđể nâng cao mứ àđộ chắc chắn của 
kịch bản BĐKH v à ước biển dâng. Kịch bản BĐKH v à ước biển dâng sẽ được tiếp tục cập 
nhật theo lộ trình của Ban liên chính phủ về BĐKH. Vì thế việ àđ hàgi àt àđộng và khả ă gà
bị tổ àthươ gà ầ àđược rà soát, cập nhật khi kịch bản mớiàđược công bố. Hội nghị toàn cầu 
về BĐKH ă à àđ àđề nghị IPCCàv oà ă à à gà ố oà oàđặc biệt về kịch bản nồng 
độ kh́à h àḱ hàv à à t àđộng khi nhiệtàđộ toàn cầuàtă gà , °Cà soàvới thời kỳ tiền công 
nghiệp.àT à ơàsở đ ,àViệtàNa à ũ gàsẽ có các bổ sung tươ gàứng.  

9) Kịch bả àBĐKHàv à ước biển dâng chỉ tàđến sự biế àđổi của các yếu tố khí hậu và 
mự à ước biể àd gà t u gà ì hàdoàBĐKH.àBả àđồ gu à ơà gậpàđược xây dựng dựa trên 
mự à ước biể àd gàt u gà ì hàdoàBĐKH.àC à ếu tố động lự àkh à àli à ua à hưàsự nâng 
hạ địa chất, sự thay đổiàđịa hình, sụtà l àđấtàdoàkhaià th à ước ngầ ,àtha àđổiàđường bờ 
biển, ả hàhưởng của thủy triều,à ướ àd gàdoà o,à ước dâng do gió mùa, ả hàhưởng của 
các công trình thủ àđiện bậc thang, xâm nhậm mặn,… hưaàđượ à tàđến trong kịch bản này. 
Các công trình giao thông và thủy lợià hưàđ à iể ,àđ às g,àđ à ao,àđường giao thông,…à ũ gà
hưaàđượ à tàđến khi xây dựng bả àđồ gu à ơà gậpàdoà ước biển dâng.  

 Vì thế, khi sử dụng kịch bả àBĐKHàv à ước biể àd gàđể đ hàgi àt àđộng củaàBĐKH,à
những yếu tố động lực nêu trên cầ àđượ à tàđế àt o gàt́ hàto ,àđặc biệt là nâng hạ địa 
chất, sụtàl àdoàkhaiàth à ước ngầm, các công trình hạ tầng, giao thông và thủy lợi,à lũàv à
ngập lụtàdoàlũà ầ àđượ àt́ hàđến cùng vớià ước biể àd gàdoàBĐKHàt o gà àđịnh ngập lụt.  



 

 

 

 

 

ịch b n biến đổi khí hậu và nước biển dâng cho Việt Nam được 
Bộ Tài nguyên và Môi trường xây dựng và công bố.  

Người dùng có thể tái xu t b n một phần hoặc toàn bộ nội dung của 
n phẩm này để cung c p thông tin phục vụ nghiên cứu, giáo dục hoặc các 

mục đích phi lợi nhuận khác mà không cần xin phép b n quyền nhưng ph i 
có lời c m ơn và trích dẫn nguồn xu t b n.  

n phẩm này không được sử dụng để bán hoặc vì b t cứ mục đích 
thương mại nào khác. Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc (UNDP), 
thông qua dự án CBICS và Đại sứ quán Đan Mạch tại Việt Nam thông qua 
Chương trình Gi m nhẹ và thích ứng với biến đổi khí hậu, đã tài trợ xu t b n 

n phẩm này. 
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