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Để hoàn thành luận văn này, trước tiên, tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành và 

sâu sắc nhất tới TS. Nguyễn Xuân Hiển - Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và 

Biến đổi khí hậu, người đã định hướng và trực tiếp hướng dẫn tôi từ lúc bắt đầu 

thực hiện luận văn. 

Tôi xin gửi lời cảm ơn tới các thầy, cô và các cán bộ trong khoa Khí tượng -

Thủy văn - Hải dương học cùng các cán bộ Phòng sau đại học, trường Đại học Khoa 

học Tự nhiên đã cung cấp cho tôi những kiến thức chuyên môn quý giá, giúp đỡ và 

tạo điều kiện thuận lợi trong suốt thời gian tôi học tập và hoàn thành luận văn. 

Tôi cũng xin gửi lời cảm ơn tới Ban Lãnh đạo Viện Khoa học Khí tượng 

thủy văn và Biến đổi khí hậu, đặc biệt là các anh chị và các bạn đồng nghiệp trong 

Trung tâm Nghiên cứu Thủy văn và Hải văn đã truyền đạt cho tôi nhiều kiến thức, 

kinh nghiệm và tạo điều kiện về thời gian cho tôi tham gia học tập. 

Cuối cùng tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành tới gia đình, người thân và bạn 

bè đã luôn động viên và tạo điều kiện tốt nhất cho tôi trong suốt thời gian học tập. 

Trong quá trình thực hiện, luận văn không tránh khỏi có nhiều thiếu sót, vì 

vậy, tôi rất mong nhận được sự góp ý của các thầy, cô, anh, chị và các bạn đồng 

nghiệp để luận văn có thể hoàn thiện hơn. 

Tôi xin chân thành cảm ơn ! 

 

 Học viên cao học 

 

 

Lê Đức Quyền 
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11 R Rủi ro (Risk) 
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các hiện tượng cực đoan nhằm thúc đẩy thích ứng với BĐKH 

13 TDBTT Tính dễ bị tổn thương 

14 UNDP Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc 

14 V Tính dễ bị tổn thương (Vulnerability) 
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MỞ ĐẦU 

Việt Nam là một trong những quốc gia thường xuyên chịu ảnh hưởng trực 

tiếp từ nhiều loại hình thiên tai khác nhau, gây ra rất nhiều tổn thất cả về người và 

tài sản. Theo thống kê từ năm 1990 - 2016, thiệt hại về người do thiên tai gây ra 

giảm, tuy nhiên thiệt hại về vật chất gia tăng đáng kể. Trong số 19 loại hình thiên tai 

được quy định trong Luật Phòng, chống thiên tai năm 2013 thì những thiên tai xảy 

ra thường xuyên hàng năm và gây thiệt hại lớn có thể kể đến như: bão, áp thấp nhiệt 

đới, mưa lớn, lũ, ngập lụt, nước dâng, xâm nhập mặn, nắng nóng, hạn hán, rét hại, 

sương muối. Thiên tai đã gây ra những hậu quả hết sức nặng nề về kinh tế - xã hội 

đồng thời là nguy cơ lớn đe dọa sự phát triển bền vững của đất nước. 

Nhận thức được tầm quan trọng và cấp bách trong công tác quản lý rủi ro 

thiên tai và nhằm hoàn thiện thể chế về quản lý rủi ro thiên tai, Luật Phòng, chống 

thiên tai đã được Quốc hội thông qua ngày 19/06/2013, có hiệu lực thi hành từ 

01/05/2014. Để triển khai thi hành Luật, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Kế 

hoạch triển khai thi hành Luật phòng, chống thiên tai tại Quyết định số 1061/QĐ-

TTg ngày 01/07/2014. Tiếp đó, trong Quyết định số 44/2014/QĐ-TTg ngày 

15/08/2014 (sau đây gọi tắt là Quyết định 44) đã quy định chi tiết về cấp độ rủi ro 

thiên tai cho 19 loại hình thiên tai và bổ sung thêm 02 loại hình thiên tai khác là 

sương mù và gió mạnh trên biển, nâng tổng số các loại hình thiên tai được quy định 

trong Luật là 21 loại hình thiên tai. Tuy nhiên, quá trình triển khai Quyết định 44 ở 

các cấp đã bước đầu bộc lộ một số hạn chế. Báo cáo về tình hình triển khai thực 

hiện Quyết định 44 đã cho thấy một số bất cập gây lúng túng trong công tác quản lý 

rủi ro thiên tai và chủ động phòng tránh thiên tai. Trong Quyết định 44, phạm vi, 

khu vực xảy ra thiên tai chưa được phân vùng rõ ràng. Việc phân vùng rủi ro thiên 

tai là hết sức cần thiết bởi một số thiên tai có thể xảy ra thường xuyên hơn ở một số 

địa bàn cụ thể so với các khu vực khác. Do đó, việc phân cấp cấp độ rủi ro thiên tai 

khó có thể áp dụng chung cho cả nước mà cần cụ thể cho từng vùng, từng nhóm 

thiên tai đặc thù. Đặc biệt, nghiên cứu rủi ro thiên tai trong từng lĩnh vực, ngành 

riêng rẽ chưa được quan tâm, nghiên cứu nhiều. 
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Trong đó, nước dâng do bão là một trong những hiện tượng thiên tai tự 

nhiên, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống của người dân cũng như sự phát 

triển kinh tế. Nước dâng do bão để lại rất nhiều những hậu quả hết sức nặng nề, 

hàng ngàn hộ dân bị ảnh hưởng ngập lụt gây bởi nước dâng, các công trình bị tàn 

phá. Ngoài ra, các hoạt động kinh tế - xã hội bị ngưng trệ, thậm chí môi trường 

xung quanh bị suy thoái nghiêm trọng, chúng ta phải mất nhiều năm sau mới có thể 

khắc phục được. Ngoài ra, sự tác động của Biến đổi Khí hậu toàn cầu có nhiều diễn 

biến phức tạp cũng là một phần nguyên nhân gây ảnh hưởng trực tiếp đến hiện 

tượng nước dâng do bão ngày càng xuất hiện với tần suất nhiều hơn. 

Khu vực đồng bằng Bắc Bộ là đồng bằng châu thổ có diện tích thuộc diện 

lớn nhất cả nước chỉ sau đồng bằng Sông Cửu Long. Về vị thế, khu vực này có vị trí 

địa lý, kinh tế, văn hóa, chính trị, quốc phòng cực kỳ quan trọng trong cả nước. Tuy 

nhiên, khu vực này cũng là khu vực chịu ảnh hưởng lớn của thiên tai hàng năm và 

cũng có mực nước dâng gây ra bởi bão khá cao so với toàn bộ dải ven biển Việt 

Nam. Mặc dù tần suất xuất hiện không nhiều nhưng nó lại rất nguy hiểm do mực 

nước thường dâng cao và bất ngờ, gây ngập lụt cho khu vực ven biển.  

Trong quá trình nghiên cứu cơ sở khoa học phân cấp cấp độ rủi ro thiên tai 

cho các ngành, lĩnh vực thì nguồn số liệu đầu vào phục vụ nghiên cứu là yếu tố 

quan trọng, quyết định. Nếu số liệu, dữ liệu không tốt và đồng bộ thì sẽ ảnh hưởng 

rất nhiều đến kết quả nghiên cứu. Khu vực Bắc Bộ có tiềm năng phát triển lớn về 

nuôi trồng thủy hải sản. Đặc biệt là các huyện khu vực ven biển, nuôi trồng thủy sản 

là một lĩnh vực đóng góp khá nhiều vào sự phát triển đa dạng kinh tế của vùng. 

Chính vì vậy, để phát triển về các lĩnh vực nêu trên được bền vững và có hiệu quả 

thì việc nghiên cứu về mức độ rủi ro thiên tai gây ra bởi nước dâng do bão cho khu 

vực này là rất cần thiết và cũng là nội dung nghiên cứu mà luận văn “Nghiên cứu cơ 

sở khoa học phân cấp cấp độ rủi ro thiên tai gây ra bởi nước dâng do bão cho khu 

vực ven biển Bắc Bộ - Việt Nam” thực hiện.  
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Kết quả đạt được từ nghiên cứu này sẽ là cơ sở để các nhà quản lý có thể 

tham khảo trước khi đưa ra các hoặch định về chính sách và chiến lược phát triển 

bền vững hơn. Cấu trúc của luận văn gồm có các phần chính sau: 

Mở đầu 

Chương 1. Tổng quan rủi ro thiên tai 

Chương 2. Số liệu và phương pháp nghiên cứu quy trình phân cấp cấp độ rủi ro 

thiên tai gây bởi NDDB 

Chương 3. Kết quả nghiên cứu phân cấp cấp độ rủi ro thiên tai gây bởi NDDB 

Kết luận và kiến nghị 

Trong nghiên cứu này tác giả tiến hành tập trung nghiên cứu vào hai vấn đề chính: 

1) Nghiên cứu nước dâng do bão cho khu vực vịnh Bắc Bộ 

2) Phân cấp cấp độ rủi ro thiên tai gây bởi nước dâng do bão cho lĩnh vực thủy sản 
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CHƯƠNG I. TỔNG QUAN RỦI RO THIÊN TAI 

1.1. Các phương pháp nghiên cứu cấp độ rủi ro thiên tai 

1.1.1 Các nghiên cứu trên thế giới  

Cho đến nay, định nghĩa rủi ro thiên tai (RRTT) vẫn chưa hoàn toàn thống 

nhất trong các nghiên cứu. Trong một số nghiên cứu, rủi ro được định nghĩa là tổn 

thất tiềm tàng của cộng đồng trước một hiểm họa nhất định, phụ thuộc vào mức độ 

hiểm họa, tính dễ bị tổn thương và mức độ phơi bày. Nói cách khác, rủi ro được cấu 

thành từ 3 yếu tố: (1) Hiểm họa (H: Hazards), (2) Mức độ phơi bày trước hiểm họa 

(E: Exposure) và (3) Tính dễ bị tổn thương (V: Vulnerability): R = H × E × V. 

Trong đó, hiểm họa (H) là khả năng xảy ra trong tương lai của các hiện 

tượng tự nhiên hoặc do con người gây ra, có tác động bất lợi đến các đối tượng dễ 

bị tổn thương, nằm trong phạm vi ảnh hưởng của hiểm họa đó. Thành phần hiểm 

họa còn được thể hiện qua cường độ của sự kiện, thời gian duy trì sự kiện và phạm 

vi ảnh hưởng của sự kiện đó đến một khu vực nhất định. Mức độ phơi bày trước 

hiểm họa (E) được sử dụng để chỉ sự hiện diện (theo vị trí) của con người, các hoạt 

động sinh kế, các dịch vụ môi trường và các nguồn tài nguyên thiên nhiên, cơ sở hạ 

tầng, các tài sản kinh tế, xã hội, văn hóa,… ở những nơi có thể chịu những ảnh 

hưởng bất lợi bởi các hiểm họa dẫn đến những tổn hại, mất mát, hư hỏng tiềm tàng 

trong tương lai. Tính dễ bị tổn thương (V) đề cập đến khuynh hướng của các yếu tố 

dễ bị tác động của hiểm họa như con người (ví dụ: cơ cấu dân số, tỷ lệ nhóm dân số 

dễ bị ảnh hưởng), xã hội (tình trạng phát triển kinh tế) [36,43]. 
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Hình 1. 1. Cách tiếp cận trong xác định rủi ro thiên tai của IPCC [48] 

UNISDR coi đánh giá rủi ro là: “Một quá trình xác định khả năng thiệt hại 

bằng cách phân tích các hiểm hoạ tiềm tàng và đánh giá các điều kiện hiện tại của 

tình trạng dễ bị tổn thương mà có thể gây hại cho con người, tài sản, các dịch vụ, 

sinh kế và môi trường ảnh hưởng đến chúng” [53]. 

IPCC (2012) và báo cáo đánh giá của nhóm công tác số II của IPCC, 2014 đã 

nhấn mạnh rủi ro thiên tai được cấu thành từ 3 yếu tố: (1) Hiểm họa (hazard), (2) 

Mức độ phơi bày trước hiểm họa (exposure), và (3) Tính dễ bị tổn thương 

(vulnerability). Nếu thiếu một trong ba yếu tố thì không hình thành rủi ro thiên tai. 

Trong nghiên cứu về RRTT, hai thành phần mức độ phơi bày và tính dễ bị 

tổn thương thường gây ra lúng túng bởi sự tương đối giống nhau trong định nghĩa. 

Do đó, cần thiết phải phân biệt được bản chất và các yếu tố cấu thành của hai thành 

phần này. Mức độ phơi bày mang tính liệt kê các yếu tố trong khu vực nghiên cứu 

nằm ở vị trí có thể chịu ảnh hưởng của một sự kiện hiểm họa có thể xảy ra [52,53]. 
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Mức độ phơi bày là một yếu tố cần nhưng không phải là yếu tố quyết định của 

RRTT bởi một số yếu tố có thể có mức độ phơi bày cao trước một sự kiện hiểm họa 

nhưng không hoặc ít bị tổn thương trước hiểm họa đó thì cũng không cấu thành 

RRTT.  

Tính dễ bị tổn thương liên quan tới khuynh hướng, bản chất dễ bị tác động, 

sức chống chịu kém của các yếu tố bị phơi bày, từ đó tạo điều kiện cho hiểm họa 

gây ra những thiệt hại về kinh tế - xã hội. Chính vì thế, trong định nghĩa về RRTT, 

thành phần tính dễ bị tổn thương đã bao gồm trong đó khả năng/năng lực chống 

chịu của một hệ thống trước một sự kiện hiểm họa có thể xảy ra. 

Một số nghiên cứu khác nhận định rủi ro là sự kết hợp các yếu tố có khả 

năng xảy ra của các sự kiện cực đoan và những tác động của sự kiện đó. Nói cách 

khác, rủi ro gồm hai thành phần: khả năng xảy ra (hay xác suất) và tác động tiềm 

tàng (hậu quả có thể xảy ra). Qua đó, rủi ro được xác định bằng công thức: Rủi ro 

(R) = xác suất xuất hiện sự kiện (P) × hậu quả có thể xảy ra (C). Nói cách khác, rủi 

ro là sự phơi bày thực tế của con người và xã hội trước một nguy cơ và là sự kết 

hợp của xác suất và thiệt hại [50].  

Đây là khái niệm về RRTT tương đối đơn giản, trong đó các thành phần 

chính hiểm họa (H), mức độ phơi bày (E) và tính dễ bị tổn thương (V) sẽ không còn 

đứng riêng rẽ mà cùng đóng góp chung vào hai yếu tố: xác suất (P) và hậu quả (C). 

Cụ thể, cả 03 thành phần chính hiểm họa (H), mức độ phơi bày (E) và tính dễ bị tổn 

thương (V) sẽ đóng góp vào yếu tố hậu quả (C) thiệt hại về con người - xã hội 

[37,56]. Yếu tố xác suất (P) sẽ là hợp phần của H và V trong đó H sẽ liên quan tới 

khả năng xảy ra hiểm họa và V sẽ liên quan tới khả năng xảy ra hậu quả từ hiểm 

họa đó. Khái niệm về RRTT như trên đã được sử dụng trong các nghiên cứu cụ thể 

như bão [54], lũ [43], [50], [53], [41], sóng thần [49], [47], [55] lũ quét [37,41].  
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Bảng 1. 1. Tổng hợp các cách tiếp cận về các hợp phần của rủi ro thiên tai 

Rủi 

ro 
= Xác suất X Cường độ X 

Độ  

phơi bày 
X 

Tính dễ bị  

tổn thương 

    Hiểm họa    

  

Rủi 

ro 
= Xác suất X Cường độ X 

Độ  

phơi bày 
X 

Tính dễ bị  

tổn thương 

    Hiểm họa    

Rủi 

ro 
= Xác suất X Hậu quả 

Nhận xét: Việc xác định các hợp phần của RRTT còn có một số khác biệt. 

Tuy nhiên, chúng khá tương đồng vì hậu quả của thiên tai phụ thuộc vào tính phơi 

bày cũng như tính dễ bị tổn thương. Ngược lại, tính dễ bị tổn thương và tính phơi 

bày quyết định hậu quả và thiệt hại do thiên tai gây ra. Qua đó, có thể thấy, các 

hướng tiếp cận là khác nhau song lại giống nhau về mục đích xác định cuối cùng rủi 

ro thiên tai phải bao gồm hậu quả do thiên tai gây ra. Các cách tiếp cận về rủi ro có 

thể được tóm tắt trong (Bảng 1.1). 

Kế thừa và phát triển nghiên cứu này, Dwyer và cộng sự (2004) đã đề xuất 

kim tự tháp 3 chiều và thể tích của kim tự tháp là giá trị rủi ro. Ba mặt của kim tự 

tháp đặc trưng cho 3 thành phần khác nhau của rủi ro là hiểm họa, tính dễ bị tổn 

thương và mức độ phơi bày. Bất kỳ thành phần nào của kim tự tháp tăng lên đều 

làm cho thể tích kim tự tháp tăng, tức là giá trị rủi ro tăng và ngược lại [42]. Đến 

năm 2005, Trung tâm giảm nhẹ thiên tai Châu Á (ADRC) cho rằng, mỗi khi hiểm 

họa, mức độ phơi bày hay tính dễ bị tổn thương tăng lên sẽ kéo theo rủi ro tăng 

[35]. Một số phương pháp xác định rủi ro được minh họa trong (Hình 1.2). 

 

a) Crichton (2002) [39] b) Dwyer (2004)[42] c) ADRC (2005)[35] 
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Hình 1. 2. Một số phương pháp xác định rủi ro 

Nhìn chung, hiện nay, các phương pháp xác định rủi ro thiên tai thường được 

phân theo bốn loại chính bao gồm: (i) Đánh giá định lượng rủi ro, (ii) Phân tích cây 

sự kiện, (iii) Tiếp cận ma trận rủi ro và (iv) Tiếp cận dựa trên chỉ thị. Việc lựa chọn 

phương pháp xác định rủi ro thường phụ thuộc vào quy mô và đặc tính của các dữ 

liệu cũng như mục đích của nghiên cứu.  

Phương pháp đánh giá định lượng rủi ro thường sử dụng trong trường hợp tất 

cả các thành phần của rủi ro được xác định cụ thể theo không gian với một kịch bản 

bao gồm hiểm họa và các yếu tố chịu rủi ro cho trước. Theo đó, mức độ rủi ro có 

thể được phân tích theo phương trình sau: 

 

Trong đó P(T|HS) là xác suất xuất hiện của một kịch bản hiểm họa bất kì (một 

kịch bản hiểm họa là một hiện tượng tai biến xảy ra với cường độ và tần suất bất 

kì), P(S|HS) là xác suất một vị trí nhất định bị ảnh hưởng bởi một kịch bản hiểm họa 
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bất kì, A(ER|HS) là định lượng của tất cả các yếu tố chịu rủi ro bị phơi bày trong một 

kịch bản hiểm họa bất kì (ví dụ như số người, số công trình, giá trị tính bằng tiền, 

diện tích đất…), V(ER|HS) là mức độ dễ bị tổn thương của yếu tố chịu rủi ro tương ứng 

với cường độ của một kịch bản hiểm họa xác định. 

Phương pháp phân tích cây sự kiện là phương pháp tối ưu nhất để đánh giá 

rủi ro đa thiên tai. Một cây sự kiện là một hệ thống được áp dụng để phân tích tất cả 

sự kết hợp (cũng như xác suất xuất hiện kết hợp) của các thông số ảnh hưởng đến 

hệ thống dựa trên phân tích. Tất cả các sự kiện phân tích được liên kết với nhau 

bằng các nút, tất cả các trạng thái có thể của hệ thống được xem xét tại mỗi nút và 

mỗi nhánh được đặc trưng bởi một giá trị xác suất xuất hiện xác định. 

Phương pháp ma trận rủi ro được sử dụng trong trường hợp các dữ liệu thu 

thập không đủ để đánh giá định lượng hoặc có mức độ không chắc chắn lớn. Các 

ma trận rủi ro hay ma trận hậu quả tần số (CFM) cho phép phân loại rủi ro dựa trên 

kiến thức chuyên môn với các dữ liệu định lượng giới hạn [51,46]. Ma trận rủi ro 

được tạo thành với các cột là tần suất của sự kiện hiểm họa và các hàng là hậu quả 

(hoặc thiệt hại tiềm năng) của sự kiện (đã được phân theo cấp độ). Thay vì sử dụng 

các giá trị cố định, việc sử dụng các cấp độ cho phép đánh giá linh hoạt hơn cũng 

như có thể kết hợp với các ý kiến chuyên gia. Phương pháp này đã được áp dụng 

rộng rãi trong đánh giá rủi ro thiên tai, ví dụ ở Thụy Sĩ. Phương pháp này cũng cho 

phép hình dung những tác động và hệ quả của các biện pháp giảm thiểu rủi ro và 

đưa ra một khuôn khổ để đánh giá rủi ro. Tuy nhiên, mức độ tin cậy của phương 

pháp này phụ thuộc nhiều vào khả năng của nhóm chuyên gia tham vấn [45]. 

Phương pháp tiếp cận dựa trên chỉ thị được sử dụng trong trường hợp thiếu 

số liệu để xác định số lượng các thành phần, chẳng hạn như tần suất, cường độ hiểm 

họa và tính dễ bị tổn thương vật chất (ví dụ khi đánh giá rủi ro được thực hiện trên 

các khu vực rộng, hoặc ở những vùng có dữ liệu hạn chế) hoặc để tính toán một số 

thành phần khác nhau của tính dễ bị tổn thương mà không phải kết hợp các phương 

pháp (bán) định lượng, chẳng hạn như tính dễ bị tổn thương xã hội, môi trường và 

năng lực thích ứng. Phương pháp này tính toán mức độ rủi ro và tính dễ bị tổn 
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thương thông qua việc lựa chọn chỉ số một cách định lượng để có thể so sánh các 

khu vực hoặc cộng đồng khác nhau. Quá trình đánh giá rủi ro thiên tai được chia 

thành một số phần, chẳng hạn như đánh giá mức độ hiểm họa, phơi bày, dễ bị tổn 

thương và năng lực thích ứng, thông qua một cây tiêu chí, được phân thành các mục 

tiêu, mục tiêu phụ và các chỉ thị. Dữ liệu cho mỗi chỉ thị được thu thập ở một quy 

mô không gian riêng biệt, ví dụ theo đơn vị hành chính. Sau đó các chỉ thị này được 

chuẩn hóa và đánh giá trọng số. Kết quả là hiểm họa, mức độ phơi bày, tính dễ bị 

tổn thương và rủi ro được cho điểm từ 0 tới 1. Các dữ liệu liên quan cho phép so 

sánh các chỉ số theo các đơn vị hành chính khác nhau. Phương pháp này có thể 

được thực hiện ở các quy mô khác nhau, từ các cộng đồng địa phương [38], thành 

phố [44] tới quốc gia [40]. 

1.1.2 Các nghiên cứu trong nước 

Đến nay, đã có nhiều nghiên cứu về đánh giá rủi ro thiên tai ở nước ta. Các 

nghiên cứu chủ yếu tập trung ứng dụng các phương pháp luận, công cụ đã được xây 

dựng trên thế giới. Một số nghiên cứu điển hình gồm: 

 Các nghiên cứu về rủi ro do lũ, ngập lụt và lũ quét 

Trong nghiên cứu của Việt Trinh (2010) về “Đánh giá rủi ro do lũ cho lưu 

vực sông Thạch Hãn, tỉnh Quảng Trị”, tác giả đã đánh giá rủi ro do lũ dựa trên bản 

đồ nguy cơ do lũ và bản đồ tính dễ bị tổn thương, coi tính dễ tổn thương do lũ là 

một hàm của bản đồ sử dụng đất và mật độ dân số, chưa xét đến khả năng chống 

chịu của cộng đồng. Với cách tiếp cận này, Việt Trinh chỉ dựa trên mật độ giá trị 

của các vùng khác nhau trong khu vực nghiên cứu, dựa trên giả thiết tính dễ bị tổn 

thương của cộng đồng với cùng các điều kiện kinh tế xã hội là giống nhau [33]. 

Nghiên cứu “Đánh giá các thông số rủi ro lũ ở vùng ngập lụt sông Đáy, đồng 

bằng sông Hồng, Việt Nam” của Nguyễn Mai Đăng (2010). Trong nghiên cứu, chỉ 

số rủi ro được tính toán bằng công thức: R = H × V. Chỉ số H được xác định từ 3 

chỉ số: Độ sâu ngập nước, thời gian ngập và vận tốc dòng chảy. Chỉ số tính dễ bị tổn 

thương V được xác định từ các chỉ số: chỉ số về kinh tế (dân cư, nông nghiệp, cơ sở 

hạ tầng), chỉ số về xã hội (trình độ học vấn, dân số) và chỉ số môi trường. Nghiên 
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cứu đã áp dụng phương pháp AHP (Analytic Hierarchy method) để xác định trọng 

số cho các chỉ số. Điểm số rủi ro R do lũ được tổng hợp theo các cấp độ và trọng số 

tương ứng, tuy nhiên không được chia theo các cấp độ khác nhau. Dựa vào các giá 

trị thiệt hại về kinh tế, chỉ số rủi ro R, các nhà quản lý và quy hoạch có thể đề xuất 

các giải pháp giảm thiểu rủi ro. Với cách tiếp cận trên, tuy tác giả đã sử dụng khía 

cạnh kinh tế để đánh giá, xem xét tính dễ bị tổn thương do lũ, nhưng chưa tính đến 

khả năng phục hồi của cộng đồng cũng như sự chuẩn bị và các biện pháp phòng 

chống lũ vv,… Các yếu tố này, về bản chất, đóng vai trò quan trọng trong việc xác 

định mức độ rủi ro do lũ [21].  

Nguyễn Lập Dân và cộng sự (2010 - 2011) đã thực hiện đề tài “Nghiên cứu 

dự báo nguy cơ các thiên tai liên quan đến dòng chảy (lũ lụt, lũ quét và hạn hán) 

theo lưu vực sông ở đới khô trên lãnh thổ Việt Nam (lấy sông Cái - Phan Rang làm 

ví dụ). Đề xuất chiến lược phòng tránh và giảm thiểu”. Nhóm nghiên cứu kết hợp 

những tài liệu sẵn có, thực địa, phân tích, đánh giá điều kiện địa chất, địa mạo của 

khu vực nghiên cứu tác động đến các loại hình thiên tai này, dữ liệu GIS, công cụ 

GIS, và chồng ghép các nhân tố theo trọng số (định tính) để thành lập bản đồ nguy 

cơ thiên tai. Phương pháp được sử dụng để phân cấp nguy cơ thiên tai là phương 

pháp định tính. Kết quả nghiên cứu cho thấy, đối với khu vực sông Cái Phan Rang 

(Ninh Thuận), tiểu lưu vực có độ dốc trung bình từ 8 - 25° có diện tích nguy cơ xuất 

hiện lũ quét ở hầu hết các cấp lớn nhất (chiếm 68%). Trong khi đó lưu vực có độ 

dốc lớn hơn 25° chỉ chiếm 4% và trên 30° thì không có nguy cơ lũ quét. Điều khác 

biệt ở kết quả của nghiên cứu này so với các nghiên cứu khác có thể là do yếu tố giá 

trị dòng chảy tích tụ làm gia tăng khả năng ở những lưu vực phía dưới có độ dốc 

trung bình thấp. Tuy nhiên, trong nghiên cứu này, nhóm tác giả sử dụng lượng mưa 

trung bình tháng lớn nhất thay vì lượng mưa trung bình ngày lớn nhất, điều đó đã 

ảnh hưởng đáng kể tới kết quả đánh giá rủi ro thiên tai, đặc biệt với những thiên tai 

chỉ xuất hiện trong thời đoạn ngắn [18]. 

“Nghiên cứu tính dễ bị tổn thương do lũ lụt hạ lưu sông Thạch Hãn, tỉnh 

Quảng Trị” của Đặng Đình Khá năm 2011 [4]. “Đánh giá tính dễ bị tổn thương do 
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lũ đến kinh tế xã hội lưu vực sông Thu Bồn trong bối cảnh biến đổi khí hậu” của Đỗ 

Thị Ngọc Hoa năm 2013 [5]. Các nghiên cứu này đã đánh giá tính dễ tổn thương 

trong vùng nghiên cứu dựa trên việc thành lập bản đồ tính dễ tổn thương do lũ. Bản 

đồ này là sự kết hợp giữa các bản đồ: bản đồ nguy cơ lũ, bản đồ sử dụng đất và bản 

đồ thể hiện khả năng chống chịu của cộng đồng bằng phương pháp chồng xếp bản 

đồ theo trọng số.  

Báo cáo của Nguyễn Thanh Sơn, Cấn Thu Văn năm 2012 “Các phương pháp 

đánh giá tính dễ bị tổn thương - Lý luận và thực tiễn. Phần 1. Khả năng ứng dụng 

trong đánh giá tính dễ bị tổn thương lũ lụt ở Miền Trung Việt Nam” [Tạp chí khoa 

học Đại học Quốc gia Hà Nội. Khoa học Tự nhiên và Công nghệ]. Phương pháp để 

xây dựng bộ chỉ số tính dễ bị tổn thương do lũ áp dụng cho lưu vực sông miền 

Trung là sử dụng bảng các câu hỏi điều tra người dân trong vùng nghiên cứu. Từ số 

liệu điều tra sẽ tiến hành phân tích, tính toán thành thang điểm đánh giá chỉ tiêu 

thành phần cho đặc trưng tính nhạy và khả năng chống chịu cũng như khả năng tự 

phục hồi. Xây dựng bản đồ lộ diện cho các đặc trưng nguy cơ lũ, kinh tế xã hội, cơ 

sở vật chất... Từ các giá trị thành phần trên, áp dụng công thức tính chỉ số dễ bị tổn 

thương theo hai công thức nhằm so sánh kết quả và phân tích số liệu chính xác hơn. 

Sử dụng kết quả phân tích điều tra bằng câu hỏi để kiểm nghiệm lại kết quả tính 

toán cho hai phương pháp tính toán [2,19]. 

Đối với nghiên cứu thiên tai lũ, ngập lụt, lũ quét, năm 2006 - 2009, Bộ Tài 

nguyên và Môi trường đã thực hiện Dự án “Điều tra, khảo sát, phân vùng và cảnh 

báo khả năng xuất hiện lũ quét ở miền núi Việt Nam - Giai đoạn I” cho khu vực 

miền núi phía Bắc và  năm 2015, tiếp tục thực thực hiện dự án ở giai đoạn II “Điều 

tra, khảo sát, xây dựng bản đồ phân vùng nguy cơ lũ quét khu vực Miền Trung, Tây 

Nguyên, và xây dựng hệ thống thí điểm phục vụ cảnh báo cho các địa phương có 

nguy cơ cao xảy ra lũ quét phục vụ công tác quy hoạch, chỉ đạo điều hành phòng 

tránh thiên tai thích ứng với biến đổi khí hậu”[3]. 

Tại các lưu vực sông, rất nhiều các dự án, đề tài tại các Bộ, ngành địa 

phương đã xây dựng và đưa ra các bản đồ cảnh báo nguy cơ ngập lụt theo các tần 



13 

 

suất lũ khác nhau. Năm 2016, Thủ tướng Chính phủ đã giao cho Bộ Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn Xây dựng bản đồ ngập lụt hạ du các hồ chứa nước trên các lưu 

vực sông liên tỉnh. Đề tài của Cấn Thu Văn (2016) về “Nghiên cứu thiết lập phương 

pháp cơ bản đánh giá rủi ro lũ lụt ở đồng bằng sông Cửu Long” [2]. Dự án “Xác 

định mức báo động lũ trên các lưu vực sông” đang được Bộ Tài nguyên và Môi 

trường thực hiện. 

 Các nghiên cứu về rủi ro do hạn hán, xâm nhập mặn   

Các nghiên cứu về hạn hán ở Việt Nam đã được triển khai trong 10 năm gần 

đây, chủ yếu tập trung vào các hướng chính: (1) Các nghiên cứu cơ bản về hạn hán 

và tác động tới dân sinh, kinh tế  - xã hội. (2) Các giải pháp, phòng chống và giảm 

nhẹ hạn hán. Có thể kể đến Dự án “Xây dựng bản đồ hạn hán và mức độ thiếu nước 

sinh hoạt ở Nam Trung bộ và Tây Nguyên” do PGS.TS. Trần Thục làm chủ nhiệm, 

thực hiện từ năm 2005 - 2008, đã đánh giá được mức độ hạn hán và thiếu nước sinh 

hoạt ở 9 tỉnh Nam Trung Bộ và Tây Nguyên. Trên cơ sở đó, đã xây dựng được bản 

đồ hạn hán, thiếu nước sinh hoạt trong vùng nghiên cứu. Tuy nhiên, ở đây chỉ xét 

đến hạn khí tượng, hạn thủy văn và hạn nông nghiệp mà chưa tính đến hạn kinh tế - 

xã hội [29].   

Đề tài “Nghiên cứu và xây dựng công nghệ dự báo và cảnh báo sớm hạn hán 

ở Việt Nam” được Viện Khoa học Khí tượng, Thủy văn và Môi trường thực hiện từ 

năm 2005 – 2007, chủ nhiệm TS. Nguyễn Văn Thắng, đã đánh giá được mức độ 

hạn hán ở các vùng khí hậu và chọn được các chỉ tiêu xác định hạn hán, phù hợp 

với từng vùng khí hậu ở Việt Nam, đồng thời xây dựng được công nghệ dự báo và 

cảnh báo sớm hạn hán cho các vùng khí hậu ở Việt Nam bằng các số liệu khí tượng 

thuỷ văn và các tư liệu viễn thám để phục vụ phát triển kinh tế - xã hội cả nước, 

trọng tâm là sản xuất nông nghiệp và quản lý tài nguyên nước [30]. 

Đề tài KHCN trọng điểm cấp Nhà nước, KC 08-23/06-10: “Nghiên cứu cơ 

sở khoa học quản lý hạn hán và sa mạc hóa để xây dựng hệ thống quản lý, đề xuất 

các giải pháp chiến lược và tổng thể giảm thiểu tác hại: nghiên cứu điển hình cho 

đồng bằng sông Hồng và Nam Trung Bộ” do Viện Địa lý, Viện KH&CNVN thực 
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hiện từ năm 2008 - 2010, chủ nhiệm TS. Nguyễn Lập Dân, đã xây dựng hệ thống 

quản lý hạn hán vùng đồng bằng sông Hồng và hệ thống quản lý sa mạc hoá vùng 

Nam Trung Bộ, đề xuất các giải pháp chiến lược và tổng thể quản lý hạn quốc gia, 

phòng ngừa, ngăn chặn và phục hồi các vùng hoang mạc hóa, sa mạc hoá, sử dụng 

hiệu quả tài nguyên nước góp phần ổn định sản xuất, phát triển bền vững kinh tế - 

xã hội [18]. 

Các nghiên cứu về xâm nhập mặn ở Việt Nam, phần lớn đều tập trung vào 

khu vực Đồng bằng sông Cửu Long, tiêu biểu như Đề tài Cấp Nhà nước “Nghiên 

cứu cơ sở khoa học xác định nguyên nhân, đề xuất giải pháp ứng phó với xâm nhập 

mặn trong điều kiện Biến đổi khí hậu ở vùng đồng bằng sông Cửu Long” (Lê Hữu 

Thuần, 2013) [15]. Chỉ có một số ít nghiên cứu được thực hiện cho các khu vực 

khác, có thể kể đến Dự án “Dự tính xâm nhập mặn trên các sông chính tỉnh Quảng 

Trị theo các kịch bản phát triển kinh tế  - xã hội đến năm 2020” (Trần Ngọc Anh và 

cộng sự, 2009) [31], Nghiên cứu “Đánh giá tác động của biến đổi khí hậu đến diễn 

biến xâm nhập mặn các lưu vực sông Hồng – Thái Bình và Đồng Nai” (Trần Hồng 

Thái, Trần Thị Vân, 2011) [32]; Luận án Tiến sỹ “Nghiên cứu xâm nhập mặn nước 

dưới đất trầm tích đệ tứ vùng Nam Định” (Hoàng Văn Hoan, 2014) [7]; Đề tài 

“Nghiên cứu đề xuất các giải pháp thủy lợi kết hợp nông nghiệp để ứng phó với hạn 

hán và xâm nhập mặn tại các tỉnh ven biển Đồng bằng sông Hồng” (Vũ Thế Hải và 

cộng sự, 2014) [34]. 

 Các nghiên cứu về rủi ro thiên tai trong bối cảnh BĐKH: 

Trong những năm gần đây, có rất nhiều đề tài, dự án nghiên cứu về các vấn 

đề thiên tai được lồng ghép trong bối cảnh liên quan đến BĐKH. Các hiện tượng 

nước biển dâng, biến thiên nhiệt độ, lượng mưa, mức độ ảnh hưởng của bão… được 

nghiên cứu, mô phỏng và đánh giá tác động đến con người và sản xuất. Nghiên cứu 

của Nguyễn Xuân Hiển và cộng sự (2013) về “Đánh giá rủi ro do biến đổi khí hậu 

và nước biển dâng ở tỉnh Bình Thuận” đã sử dụng phương pháp chồng chập các bản 

đồ hiểm họa và thiệt hại tiềm năng để đánh giá rủi ro đối với các loại thiên tai bao 

gồm ngập lụt, hạn nông nghiệp, thiếu hụt nước và nước biển dâng trong bối cảnh 
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biến đổi khí hậu cho tỉnh Bình Thuận. Kết quả được thể hiện trên bản đồ và xếp loại 

theo đơn vị huyện. Mức độ rủi ro trong nghiên cứu được phân thành 5 cấp, bao gồm 

rất cao, cao, trung bình, thấp và rất thấp tương ứng với các khả năng tác động và 

thiệt hại tiềm năng khác nhau [16]. 

Năm 2012, Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu, Chương 

trình Phát triển Liên Hợp Quốc (UNDP) và một số đơn vị, tổ chức phi chính phủ, 

các chuyên gia trong - ngoài nước về quản lý rủi ro thiên tai và thích ứng với biến 

đổi khí hậu cùng nghiên cứu, xây dựng “Báo cáo đặc biệt của Việt Nam về Quản lý 

rủi ro thiên tai và hiện tượng cực đoan nhằm thúc đẩy thích ứng với biến đổi khí 

hậu” (Báo cáo SREX Việt Nam). Báo cáo này đã được công bố tại Hội nghị giới 

thiệu Hội đồng tư vấn của Ủy ban quốc gia về Biến đổi khí hậu (VPCC) năm 2015. 

Đây là báo cáo toàn diện nhất về cực đoan khí hậu, rủi ro thiên tai và thích ứng với 

biến đổi khí hậu, giới thiệu hệ thống quản lý rủi ro thiên tai và cực đoan khí hậu ở 

Việt Nam hướng tới một tương lai có sức chống chịu và bền vững [1]. 

Kết quả của các dự án, đề tài nghiên cứu trên có ý nghĩa rất quan trọng đối 

với công tác chủ động triển khai các biện pháp ứng phó và giảm thiểu thiệt hại do 

thiên tai của các tỉnh cũng như công tác chỉ đạo phòng chống của Ban chỉ đạo 

Trung ương về phòng, chống thiên tai. Tuy nhiên, hầu hết các dự án, đề tài đều chỉ 

tập trung đánh giá hiểm họa thiên tai hoặc đánh giá tính dễ bị tổn thương, chưa đánh 

giá rủi ro thiên tai; mới thực hiện dự báo, cảnh báo hiểm họa thiên tai chứ chưa thực 

hiện cảnh báo rủi ro thiên tai như trong quy định tại Luật Phòng, chống thiên tai 

năm 2013.  

1.2. Các nghiên cứu về rủi ro thiên tai gây ra bởi nước dâng do bão 

1.2.1. Các nghiên cứu trên thế giới 

Trung tâm Dịch vụ Thông tin Hải dương Quốc gia (Ấn Độ) (INCOIS, 2016) 

nhận định về các yếu tố ảnh hưởng tới độ cao mực nước dâng trong bão, bao gồm: 

- Kích thước và quy mô của trường gió trong bão (bán kích gió cực đại). 

- Cường độ và tốc độ gió trong bão. 

- Quỹ đạo bão. 



16 

 

- Áp suất tâm (ảnh hưởng của áp suất tới độ cao mực nước dâng trong bão 

nhỏ hơn so với ảnh hưởng của gió). 

- Vị trí trượt lở đất. 

- Cao độ đường bờ. 

- Độ dốc và các đặc tính của đường bờ. 

Từ đó, cơ quan này đã đưa ra 3 mức độ rủi ro thiên tai nhằm cảnh báo nguy 

cơ nước dâng do bão cho khu vực ven biển dựa trên độ cao mực nước dâng, bao 

gồm:  

- Rất cao (Độ cao mực nước dâng trong bão > 5m). 

- Cao (Độ cao mực nước dâng trong bão trong khoảng 3 - 5m). 

- Trung bình (Độ cao mực nước dâng trong bão trong khoảng 1,5 - 3m). 

Dựa trên cách phân cấp này, các khu vực ven biển Ấn Độ được phân vùng 

nguy cơ nước dâng do bão như sau: 

- Khu vực ven biển và các quần đảo ngoài khơi vịnh Bengal và tiếp giáp với 

Bangladesh có độ cao mực nước dâng lớn nhất (~ 10 - 13m) - Mức độ rủi ro rất cao. 

- Khu vực bờ Đông Ấn Độ, nằm giữa Pradip và Balasore ở Orissa có độ cao 

mực nước dâng lớn (~ 5 - 7m) - Mức độ rủi ro cao. 

- Khu vực ven bờ Andhra nằm giữa Bapatla và Kakinada bao gồm hai cửa 

sông chính là Krishna và Godavari có độ cao mực nước dâng đối lớn (~ 5 - 7m) - 

Mức độ rủi ro cao. 

- Khu vực ven bờ Tamilnadu nằm giữa Pamban và Nagapattinam có độ cao 

mực nước dâng tương đối lớn (~ 3 - 5m) - Mức độ rủi ro cao. 

- Khu vực ven biển Gujarat dọc theo bờ Đông Ấn Độ có độ cao mực nước 

dâng trung bình (~ 2 - 3m) - Mức độ rủi ro trung bình. 

Tuy nhiên, cách xác định mức độ rủi ro cũng như phân vùng nguy cơ rủi ro 

do nước dâng trong bão như trên chỉ xét đến ảnh hưởng của các yếu tố tự nhiên tới 

độ cao nước dâng mà không xét đến các yếu tố kinh tế - xã hội và con người của 

từng khu vực, vì vậy còn khá nhiều điểm hạn chế, đặc biệt là trong công tác cảnh 

báo, dự báo theo thời gian thực. 
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1.2.2. Các nghiên cứu trong nước 

Hiện nay ở Việt Nam, có một số nghiên cứu về rủi ro thiên tai. Nhưng hầu 

chưa có sự thống nhất về phương pháp và cách tiếp cận cũng như tiêu chí phân cấp 

cấp độ rủi ro thiên tai. Chính vì vậy, các nghiên cứu thường thiếu tính thống nhất, 

và tồn tại sự khác biệt khá lớn trong các kết quả công bố kết quả cho cùng một khu 

vực hay đối tượng. Tuy nhiên, cũng có thể nhắc tới một số các công trình nghiên 

cứu về rủi ro thiên tai gây ra bởi nước dâng do bão tiêu biểu như dưới đây. 

Rủi ro ngập lụt, nước dâng do triều cường và bão đã được nghiên cứu trong 

đề tài “Đánh giá mức độ rủi ro vùng bờ tỉnh Thừa Thiên - Huế do nước biển dâng 

và xây dựng phần mềm trợ giúp ra quyết định” do (Nguyễn Thị Việt Liên, 2010). 

Đề tài đã đạt được một số kết quả như hoàn thiện mô hình số trị TSIM08: tính toán 

NDDB với các tính năng mới cho phép ghép lưới, tính đến địa hình khô - ướt để mô 

phỏng chi tiết hơn, chính xác hơn cho vùng biển ven bờ Thừa Thiên - Huế với 344 

lớp ngập lụt tương ứng với tần suất bão 1000 năm. Mức độ rủi ro do ngập lụt, nước 

dâng do triều cường và bão trong nghiên cứu này được phân thành 15 cấp độ, tương 

ứng với tần suất 1%, 2%, 5%, 10% và 20% và nước biển dâng do biến đổi khí hậu 

0cm, 30cm và 75cm và tính toán diện tích ngập lụt đối với đối tượng sử dụng đất, 

dân số. Nhìn chung, nghiên cứu đã bước đầu đưa ra những nhận định khái quát về 

mức độ rủi ro, trong đó, ngoài các yếu tố liên quan đến hiểm họa, các yếu tố về kinh 

tế, xã hội cũng đã được đề cập. Việc chia mức độ rủi ro thành 15 cấp độ tương ứng 

với mức độ hiểm họa từ ngập lụt do nước dâng trong bão và triều cường thể hiện 

vai trò quyết định của các yếu tố này tới mức độ rủi ro của khu vực [20]. 

1.3. Điều kiện tự nhiên và vị trí địa lý khu vực ven biển Bắc Bộ 

1.3.1. Vị trí địa lý và địa hình 

Vịnh nằm ở phía tây bắc biển Đông, ba mặt được bao bọc bởi đất liền. Phía 

tây là lục địa Việt Nam và Trung Quốc. Phía Đông Bắc là bán đảo Lôi Châu và phía 

đông là đảo Hải Nam. Diện tích toàn vịnh khoảng 126250km2 (36000 hải lý vuông). 

Chiều ngang của vịnh nơi rộng nhất khoảng 310 km (176 hải lý), nơi hẹp nhất ở cửa 
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vịnh rộng khoảng 220 km (119 hải lý). Chiều dài bờ biển phía Việt Nam khoảng 

763 km, phía Trung Quốc khoảng 695 km [13,14]. 

Vùng biển vịnh Bắc Bộ phía Việt Nam là vùng biển nông, đáy biển tương 

đối bằng phẳng, có 2 vịnh kín là vịnh Hạ Long và vịnh Bái Tử Long. Độ sâu vịnh 

Bắc Bộ không lớn, trung bình 38,5m sâu nhất không quá 100m. 

 Khu vực từ Quảng Ninh đến Ninh Bình: từ Móng Cái đến Đồ Sơn bờ biển 

chạy theo hướng Đông Bắc - Tây Nam, địa hình chia cắt mạnh, phức tạp. Phần vịnh 

phía Việt Nam có khoảng 2300 đảo đá ven bờ, trong đó có 26 đảo lớn. Quan trọng 

hơn cả là quần đảo Cát Bà với tổng diện tích 34531 ha và quần đảo Cô Tô với tổng 

diện tích 3850 ha. đảo Bạch Long Vĩ là đảo lớn hơn cả nằm cách đất liền Việt Nam 

khoảng 110km, cách đảo Hải Nam (Trung Quốc) khoảng 130km. Phần ven lục địa, 

đáy biển bằng phẳng, thường có các bãi triều, rừng ngập mặn. Chất đáy vùng biển 

Móng Cái là bùn nhuyễn, vùng ngang khu vực Cửa Ông - Hòn Gai là cát nhỏ lẫn vỏ 

sò, đá sỏi, ven bờ từ cửa Bạch Đằng đến Ninh Bình là bùn phù sa. Vùng quanh các 

đảo có nhiều rạn đá với tổng diện tích khoảng 260 km2, trong đó tập trung nhiều 

nhất ở Quảng Ninh [13,14] 

1.3.2. Điều kiện tự nhiên 

a) Đặc điểm khí tượng khí hậu 

*Đặc trưng gió 

Chế độ gió khu vực Bắc Bộ chịu sự chi phối của chế độ gió mùa Đông Nam 

Á, tại đây hoàn lưu tín phong của vùng cận chí tuyến bị nhiễu loạn và thay thế bằng 

một dạng hoàn lưu phát triển theo mùa [6]. 
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Hình 1. 3. Hoa gió trạm Hòn Dáu, (a) trung bình tháng 1 nhiều năm, (b) trung bình 

tháng 7 nhiều năm 

Theo số liệu quan trắc tại trạm Hòn Dáu từ 1975 – 2017 cho thấy, trong các 

tháng mùa đông (từ tháng 11 đến tháng 4 năm sau), thời kỳ hoạt động mạnh của gió 

mùa cực đới khô – lạnh, các hướng gió thịnh hành bao gồm Bắc, Đông Bắc và 

Đông, với tần suất mỗi hướng tương ứng khoảng 18%, 12% và 36%; gió các hướng 

còn lại có tần suất nhỏ dưới 6%. Tốc độ gió trung bình các tháng mùa đông đạt 4,5 

m/s, cực đại đạt 24 m/s. Trong các tháng mùa hè (từ tháng 5 – 10), gió chủ yếu có 

hướng Nam, Đông Nam và Đông, tần suất tương ứng các hướng đạt 17%, 16% và 

15%; các hướng gió còn lại có tần suất nhỏ. Tốc độ gió trung bình các tháng mùa hè 

đạt 5,1 m/s, cực đại đạt 45 m/s trong điều kiện có bão. 

*Đặc trưng bão 

Khu vực Bắc Bộ nằm trong đới chịu tác động trực tiếp của các cơn bão thịnh 

hành ở Tây Thái Bình Dương cũng như biển Đông. Theo số liệu thống kê từ năm 1961 

- 2017, có tổng số 110 cơn bão ảnh hưởng đến vùng này, trung bình từ 2,0 - 2,5 

cơn/năm, ba tháng nhiều bão nhất là các tháng 7, 8 và 9. Hàng năm vùng này phải 

hứng chịu mật độ lớn nhất bão và áp thấp nhiệt đới so với các đoạn bờ biển khác 

dọc ven biển Việt Nam. Bão đổ bộ vào vùng Quảng Ninh – Hải Phòng chiếm 

khoảng 14%. 

Trung bình hàng năm có trên 6 cơn bão đổ bộ và ảnh hưởng trực tiếp vào 
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nước ta thì có trên 1 cơn đổ bộ vào khu vực này. Tốc độ gió mạnh nhất trong bão 

ghi được ở các trạm khí tượng ở vùng này là từ 40 – 45 m/s. 

b) Chế độ Hải văn 

* Đặc điểm chế độ sóng 

Ở Khu vực này nhìn chung sóng không lớn. Sóng trung bình có độ cao 

khoảng 0,7 - 0,8m. Có sóng lớn nhưng những sóng lớn này chủ yếu xuất hiện vào 

các tháng mùa hè, sóng lớn nhất ở vùng này có độ cao khoảng 2,8 - 3,0 m. 

Thời kỳ chuyển tiếp từ hè sang đông, chế độ sóng có nhiều nét giống thời kỳ 

mùa đông, trong khi đó ở nửa phần phía nam vẫn thể hiện rõ tính giao thời, tức là 

hướng sóng phân tán. Sóng tồn tại nhiều hướng, có sóng hướng nam đông nam, 

đông, đông bắc và hướng bắc, tần suất các hướng đó chênh nhau không nhiều, mỗi 

hướng có tần suất chiếm khoảng xấp xỉ 10%, riêng hướng đông có tần suất lớn hơn 

một chút, khoảng 15% [28]. 

* Đặc điểm dao động mực nước và thủy triều 

Thủy triều vùng này thuộc chế độ nhật triều thuần nhất. Hầu hết số ngày 

trong tháng (trên dưới 25 ngày), mỗi ngày chỉ có một lần nước lớn và một lần nước 

ròng. 

Chế độ thủy triều ở đây là nhật triều điển hình. Nét riêng biệt ở đây là hiện 

tượng sinh con nước và thủy triều lên cao nhất vào các buổi chiều các tháng mùa hạ, 

buổi sáng các tháng mùa đông những ngày có con nước cường. Trong vịnh Bắc Bộ 

có dòng hải lưu chảy theo phương bắc nam kéo theo nước lạnh, lại có gió mùa đông 

bắc nên đây là vùng biển lạnh nhất nước ta. Nhiệt độ có khi xuống tới 13oC. Độ lớn 

triều vùng này thuộc loại lớn nhất nước ta, trung bình khoảng trên dưới 2 – 2,5 m 

vào kỳ nước cường [27]. 

Kỳ nước cường thường xảy ra 2 - 3 ngày sau ngày mặt trăng có độ xích vĩ 

lớn nhất. Ở thời kỳ này, mực nước lên xuống nhanh có thể tới 0,5m trong một giờ. 

Kỳ nước kém thường xảy ra 2 - 3 ngày sau ngày mặt trăng qua mặt phẳng xích đạo. 

Vào những ngày này mực nước lên xuống chậm, có lúc gần như đứng và trong ngày 
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có hai lần nước lớn, hai lần nước ròng nên những ngày đó còn được gọi là ngày con 

nước sinh [27]. 

* Đặc điểm dòng chảy ven bờ 

Để mô tả đặc điểm chế độ dòng chảy, trước hết cần xét đến tần suất hướng 

và tốc độ dòng chảy được thể hiện qua dòng chảy đối với các tháng đặc trưng cho 4 

mùa. 

Về mùa đông, chủ yếu quan sát thấy dòng chảy tổng cộng có hướng nam tây 

nam, hướng nam và nam đông nam với tốc độ khoảng 50 - 80 cm/s. Đôi khi quan 

sát thấy dòng chảy mạnh hơn khoảng 100 cm/s nhưng tần suất nhỏ chỉ khoảng 4 - 

5%. Ngoài ra trong tháng 1 cũng xuất hiện dòng chảy có hướng bắc, bắc tây bắc với 

tốc độ tương đương với dòng chảy ngược hướng vừa nêu trên [28]. 

Về mùa hè, dưới tác động của nước lục địa do các sông chảy ra gây ảnh 

hưởng đến hoàn lưu nước vùng này nên chế độ dòng chảy có khác mùa đông một 

chút, hướng thịnh hành của dòng chảy là nam tây nam, tây nam và hướng ngược với 

nó là bắc đông bắc, đông bắc là chủ yếu, song thành phần dòng chảy có hướng nam 

tây nam chiếm ưu thế hơn. Các hướng dòng chảy vuông góc với bờ thể hiện về mùa 

hè rõ hơn về mùa đông, tức là các hướng chảy ra vịnh và từ vịnh vào. Song tần suất 

các hướng này cũng chỉ rất nhỏ so với các hướng thịnh hành vừa nêu trên. 

Vùng ven biển có chế độ triều lưu phức tạp, phụ thuộc chặt chẽ vào điều kiện 

địa phương. Địa hình vùng này bị chia cắt rất mạnh với những eo, luồng lạch lớn 

nhỏ chằng chịt và chịu ảnh hưởng đồng thời của cả biển khơi và nước lục địa. Ở 

một số cửa lạch hẹp có thể quan sát thấy triều lưu chảy mạnh với tốc độ trên dưới 

90 - 100 cm/s. Cũng như thủy triều, dòng triều có biến thiên giữa ngày này sang 

ngày khác mà chu kỳ nổi bật nhất là chu kỳ nửa tháng với các kỳ nước cường có 

dòng triều mạnh và elip dòng triều có dạng bẹt, các kỳ nước kém có dòng triều yếu 

với elip dòng triều có dạng gần tròn. Dòng triều cũng biến thiên đáng kể về cường 

độ trong chu kỳ 19 năm, tương tự như mực nước triều [28]. 

* Đặc điểm nước dâng do bão 

Nguyên nhân chính sinh ra nước dâng cao là do bão. Song những nguyên 
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nhân khác không kém phần quan trọng góp phần tác động vào quá trình sinh ra 

nước dâng là địa hình đường bờ và địa hình độ dốc đáy biển vùng ven bờ nơi bão 

đổ bộ. Dọc bờ biển từ bắc xuống nam, từ Quảng Ninh đến Ninh Bình, trị số nước 

dâng giảm dần. Ở vùng ven bờ Thái Bình, Nam Định, Ninh Bình, nước dâng cao 

nhất dao động trong khoảng từ 2,0 – 2,5m, trong khi đó, dọc ven bờ Quảng Ninh, 

nước dâng cao nhất lên tới 3,0 – 3,5 m [17]. 

1.4. Nuôi trồng thủy sản 

Tuy không có nhiều thuận lợi như đồng bằng sông Cửu Long, nhưng khu 

vực ven biển Bắc Bộ cũng là vùng được thiên nhiên ưu đãi để phát triển nuôi trồng 

thủy sản. Phát huy lợi thế sẵn có, các tỉnh Nam Ðịnh, Thái Bình, Hải Phòng, Quảng 

Ninh đã có những chủ trương chính sách cụ thể để nâng cao năng suất và chất 

lượng. 

Với mục tiêu phát triển Hải Phòng thành trung tâm thủy sản về giống, thức 

ăn, khoa học công nghệ, chế biến, buôn bán hàng thủy sản có giá trị gia tăng cao, 

trung tâm lưu giữ bảo quản thành phẩm và xuất khẩu cho nghề cá khu vực phía Bắc 

và Bắc Trung Bộ, những năm qua thành phố Hải Phòng đã có những thành quả 

đáng kể từ nuôi trồng thủy sản. Sản lượng nuôi, trồng luôn đạt cao hơn khai thác. 

Trong những năm gần đây, sản lượng nuôi, trồng có xu hướng tăng mạnh là 45270 

tấn, là 46132 tấn, với tốc độ tăng sản lượng bình quân là 5,21%. Giá trị sản lượng 

nuôi trồng cũng tăng theo từng năm. Năm 2015, nuôi, trồng thủy sản đạt 534 tỷ 

đồng, năm 2016 đạt 602 tỷ đồng, tốc độ tăng giá trị bình quân giai đoạn 2010 - 2016 

là 6,83%/năm. Năm 2016, mặc dù diện tích nuôi, trồng thủy sản của thành phố giảm 

gần 350 ha so với năm 2015, nhưng sản lượng vẫn tăng hơn 5%. Nếu như năm 

2016, diện tích nuôi trồng thủy sản nước ngọt giảm gần 1000 ha để thực hiện các dự 

án giao thông, khu công nghiệp, khu dân cư, thì bù lại Hải Phòng có 7627 ha vùng 

chuyển từ diện tích cấy lúa năng suất thấp sang nuôi thủy sản, và được tập trung 

thành vùng sản xuất quy mô lớn. Sau khi chuyển đổi thành công, được sự hỗ trợ kịp 

thời của thành phố và các địa phương, người dân mạnh dạn đầu tư vốn, ứng dụng 

khoa học kỹ thuật vào nuôi thâm canh. Diện tích nuôi thâm canh hiện đạt gần 500 
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ha, nuôi bán thâm canh gần 2500 ha. Khu vực nuôi thủy sản nước lợ diện tích cũng 

giảm gần 700 ha do dành đất cho các dự án, nhưng cũng nhờ đầu tư công nghệ mới, 

nuôi tôm gối vụ, kéo dài thời gian thu hoạch sản phẩm nên hiệu quả đã tăng rõ rệt  

[9,23]. 

Nuôi trồng thủy sản ở Quảng Ninh phát triển trên cả ba loại hình mặt nước 

(nước ngọt, nước lợ và nuôi biển). Diện tích nuôi trồng thủy sản không ngừng tăng, 

đối tượng và loại hình nuôi ngày một đa dạng và phong phú. Trong đó, nuôi trồng 

thủy sản trên biển là thế mạnh của Quảng Ninh và cũng là lĩnh vực phát triển nhất, 

tập trung vào các loài nhuyễn thể như; hàu Thái Bình Dương, tu hài và ngọc trai. 

Các đối tượng nuôi này đã tạo ra một sản lượng hàng hóa phong phú để xuất khẩu 

và tiêu thụ trong nước có giá trị kinh tế cao. Năm 2015, sản lượng nhuyễn thể toàn 

tỉnh đạt 5500 tấn thì đến năm 2016 đã đạt tới 7229 tấn. Trong đó phải kể đến nghề 

nuôi tu hài ở Vân Ðồn. Ðây là nghề nuôi thu hút đầu tư lớn nhất từ trước đến nay. 

Theo số liệu của huyện Vân Ðồn, tính đến năm 2016, đã có hơn 10 công ty, xí 

nghiệp và hơn 450 hộ gia đình đầu tư nuôi tu hài, với sản lượng thu hoạch cuối năm 

2016 đầu năm 201 là trên 1000 tấn. Với giá tu hài trên thị trường rẻ nhất vào 

khoảng 120000 - 140000 đồng/kg, đây được coi là nghề xóa đói, giảm nghèo và làm 

giàu cho bà con huyện đảo [22,8]. 

Ở vùng ven biển Bắc Bộ, Nam Ðịnh là tỉnh có nhiều thành công trong việc 

thực hiện các dự án chuyển đổi nuôi trồng thủy sản. Toàn tỉnh hiện có 44 dự án 

chuyển đổi, trong đó 32 dự án đã đạt hiệu quả kinh tế cao gấp nhiều lần so với trước 

khi chuyển đổi. Ở vùng nuôi nước lợ, đã hình thành các vùng nuôi tập trung với các 

con nuôi là đối tượng có giá trị kinh tế cao như vùng nuôi tôm sú, tôm thẻ chân 

trắng ở Bạch Long, Giao Phong (Giao Thủy): Hải Hòa, Hải Ðông, Hải Lý, Hải 

Chính (Hải Hậu), vùng nuôi cua biển, vùng nuôi cá bống bớp, cá vược và một số 

loài khác ở các huyện Nghĩa Hưng, Hải Hậu. Hiện tại, cả tỉnh có gần 32 nghìn hộ 

tham gia nuôi, trồng thủy sản với 40 nghìn lao động. Trong đó có hơn 5000 lao 

động tham gia vùng dự án chuyển đổi. Sản lượng nuôi, trồng năm 2016 đạt 49305 

tấn, tăng 29216 tấn so với trước khi triển khai các dự án. Nhờ các dự án mà tốc độ 
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tăng về sản lượng cao hơn nhiều so với tăng diện tích. Riêng sản lượng từ các dự án 

chuyển đổi năm 2016 đạt hơn 5727 tấn, năng suất bình quân đạt 29 tấn/ha/năm. Giá 

trị canh tác sau khi chuyển đổi đạt trên 157 triệu đồng/ha/năm, gấp 2,7 lần so với 

trồng lúa, làm muối. Ðối với các dự án chuyển đổi sang nuôi, trồng thủy sản mặn, 

lợ, giá trị canh tác sau chuyển đổi trung bình đạt trên160 triệu đồng/ha/năm, gấp 

gần ba lần so với trước khi chuyển đổi và hiệu quả kinh tế năm 2016 bình quân đạt 

trên 715 triệu đồng/ha/năm, gấp gần bốn lần so với trước khi chuyển đổi [11,25]. 

Thái Bình là một tỉnh ven biển đồng bằng Bắc Bộ, có chiều dài bờ biển là 

52km, với 5 cửa sông lớn đổ ra biển. Bãi biển tương đối bằng phẳng, tỷ lệ cát chiếm 

từ 80 - 90%. Do có nguồn nước ngọt đổ ra biển nên độ mặn ven bờ không cao 

khoảng 15 - 25%, nguồn thức ăn phong phú rất thuận lợi cho sự phát triển của động 

vật thân mềm nhất là con ngao. Tiềm năng nuôi trồng thủy sản nước mặn lợ của 

Thái Bình vào khoảng 17000 ha. Trong những năm gần đây Thái Bình đã và đang 

chuyển đổi một số lớn diện tích làm muối trồng lúa kém hiệu quả sang nuôi trồng 

thủy sản nước mặn, lợ như các xã Thái Đô, Thụy Trường, Thụy Xuân (Thái Thụy). 

Đông Minh, Nam Cường - Tiền Hải. Đối tượng nuôi đa dạng như tôm Sú, tôm thẻ 

chân trắng, rong câu, cá vược, cá song, cua xanh,…Tận dụng tiềm năng sẵn có, 

Thái Bình tập trung phát triển nuôi trồng thủy sản (NTTS) mặn, lợ theo hướng sản 

xuất hàng hóa, phát triển nuôi những đối tượng có giá trị kinh tế cao, thị trường tiêu 

thụ thuận lợi. 

Phát triển nuôi trồng thủy sản mặn lợ của Thái Bình năm 2013 - 2016 luôn 

giữ tốc độ tăng trưởng cao, bình quân  13 - 15% về sản lượng (trong đó diện tích và 

sản lượng nuôi nhuyễn thể (ngao) tăng cao 25 - 30%/năm; nuôi nước lợ tăng 9 -  

11%/năm), giá trị sản lượng tăng bình quân 10 - 11%/năm [10,24]. 

Ninh Bình có nhiều tiềm năng và lợi thế để phát triển ngành thủy sản như: có 

khoảng trên 6000 ha mặt nước mặn lợ và gần 19000 ha đất mặt nước nội địa có thể 

quy hoạch để phát triển nuôi trồng thủy sản; Hệ thống giao thông thuận lợi, gần các 

trung tâm kinh tế lớn và là thị trường tiêu thụ rất rộng lớn như: thủ đô Hà Nội, Hải 

Phòng, Thanh Hóa và đặc biệt là Quảng Ninh, nơi có cửa khẩu Móng Cái giao 
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thương rất thuận tiện với thị trường Trung Quốc. Cùng đó, lực lượng lao động trong 

ngành đông đảo, có kinh nghiệm và tâm huyết với nghề; Sản phẩm thủy sản của 

tỉnh Ninh Bình khá đa dạng và có giá trị kinh tế khá cao, được thị trường ưa chuộng 

như: Tôm sú, tôm thẻ chân trắng, cua xanh, cá bớp, ngao, cá trắm cỏ, trắm đen, cá 

chép. 

Với những tiềm năng và lợi thế đó, trong những năm gần đây ngành thủy sản 

tỉnh Ninh Bình đã phát triển khá mạnh, đóng góp rất lớn vào cơ cấu kinh tế của tỉnh, 

góp phần nâng cao thu nhập, giải quyết việc làm và ổn định kinh tế xã hội của địa 

phương. Từ các mô hình nuôi nhỏ lẻ, tự phát, sản xuất bấp bênh, năng suất, sản 

lượng và hiệu quả kinh tế không cao; khai thác thủy sản chậm phát triển, tàu thuyền 

khai thác có công suất nhỏ chủ yếu là khai thác các vùng ven bờ, năng suất và sản 

lượng khai thác  thấp, giá trị kinh tế và hiệu quả sản xuất chưa cao. 

Đến nay, trên địa bàn toàn tỉnh bước đầu hình thành các vùng sản xuất tập 

trung quy mô lớn như: vùng nuôi hải sản Kim Sơn, nuôi cá ruộng Nho Quan, Gia 

Viễn, Yên Mô.Với nuôi thủy sản mặn lợ, tổng diện tích nuôi toàn vùng đạt 31525 

ha. Trong đó: diện tích nuôi tôm sú là hơn1969 ha, tôm thẻ chân trắng 170 ha, nuôi 

ngao 1000 ha, nuôi cá 35 ha, diện tích ương giống nước lợ 10 ha. Sản lượng ước 

17020 tấn, tăng 9,4% so năm 2016. Trong đó, sản lượng tôm sú ước 307 tấn, tôm 

thẻ chân trắng 430 tấn, cua xanh nước lợ (cua biển) 400 tấn, ngao 16000 tấn.  

Hiện nay, sản phẩm thủy sản chủ lực của tỉnh Ninh Bình là: Tôm sú, tôm thẻ 

chân trắng, ngao, cua xanh nước lợ, cá trắm đen, cá chép, cá trắm cỏ,... Đây là 

những sản phẩm có nhiều tiềm năng lợi thế để phát triển trong những năm tiếp theo 

[12,26]. 

Dù mỗi tỉnh, thành phố có một thế mạnh, một hướng đi khác nhau, nhưng 

đều tập trung vào việc nâng cao giá trị, hiệu quả kinh tế trong nuôi, trồng thủy sản. 

Những kết quả đạt được đã minh chứng nuôi trồng thủy sản đang trở thành một lĩnh 

vực mũi nhọn trong phát triển kinh tế nông nghiệp của mỗi địa phương.  
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CHƯƠNG II. SỐ LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU QUY TRÌNH 

PHÂN CẤP CẤP ĐỘ RỦI RO THIÊN TAI GÂY BỞI NGUY CƠ NDDB 

2.1. Sơ đồ nghiên cứu 

Các cơn bão trong quá khứ đổ bộ và ảnh hưởng trực tiếp đến khu vực ven 

biển Bắc Bộ được thu thập, sau đó mô phỏng nước dâng do bão cho một số cơn bão 

có cường độ lớn và gây thiệt hại nặng. Tiếp đến, kết quả nước dâng do bão được sử 

dụng làm số liệu đầu vào cho việc xây dựng bộ chỉ số rủi ro gây ra bởi nước dâng 

do bão, đồng thời phân cấp cấp độ rủi ro gây ra bởi nước dâng do bão cho khu vực 

Bắc Bộ. Cách tiếp cận cụ thể và các bước nghiên cứu được mô tả trong (Hình 2.1). 

 
Hình 2. 1. Sơ đồ nghiên cứu 

a) Nước dâng do bão 

Xác định một số cơn bão lịch sử gây nước dâng do bão cho khu vực ven biển 

Bắc Bộ gồm các tỉnh, thành phố (Quảng Ninh, Hải Phòng, Thái Bình, Nam Định, 

Ninh Bình) trong giai đoạn (1961 - 2017). Đồng thời lựa chọn một số cơn bão điển 

hình để làm đầu vào cho việc tính toán để phục vụ mô phỏng nước dâng do bão. 

- Xây dựng miền tính, lưới tính nước dâng do bão. 

- Xây dựng bộ bản đồ nước dâng do bão cho khu vực ven Bắc Bộ bằng phần 

mềm Mapinfo, ArGIS. 
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b) Phân cấp cấp độ rủi ro thiên tai gây ra bởi nước dâng do bão 

- Xác định bộ chỉ số rủi ro do nước dâng do bão theo báo cáo SREX, IPCC 

2012. 

- Xây dựng bản đồ chỉ số rủi ro gây bởi nước dâng do bão cho các huyện ven 

biển từ Quảng Ninh đến Ninh Bình bằng phầm mềm ArGIS, Mapinfo. 

2.2. Bộ số liệu sử dụng nghiên cứu 

2.2.1. Bộ cơ sở dữ liệu sử dụng tính toán nước dâng 

Các tài liệu, số liệu đã thu thập, phục vụ nghiên cứu bao gồm: 

- Bản đồ nền 1:10000 do Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp. 

- Thu thập số liệu địa hình (bản đồ, bình đồ, mặt cắt) dưới nước, trên cạn của 

khu vực nghiên cứu. 

- Thu thập số liệu quỹ đạo bão lấy từ số liệu thống kê quỹ đạo bão của Nhật 

Bản từ trang web : http://agora.ex.nii.ac.jp/digital-typhoon/, được thống kê dưới 

(Bảng 2.1) 

- Thu thập số liệu mực nước tại trạm Hòn Dáu và xử lý số liệu khí tượng, 

thủy hải văn phục vụ hiệu chỉnh và kiểm định mô hình. 

Bảng 2. 1. Thống kê các cơn bão ảnh hưởng đến khu vực Bắc Bộ 1961 - 2017 

Stt Tên bão Vị trí đổ bộ 

Thời gian đổ 

bộ/ảnh 

hưởng 

Tốc độ gió  

tại tâm bão 

(m/s) 

Áp suất 

nhỏ nhất 

tại tâm bão 

(mb) 

1 RUBY Nghệ An 24/9/1961 27,50 992 

2 PATSY Thanh Hóa 11/8/1962 37,50 990 

3 CARLA Thanh Hóa 22/9/1962 22,50 999 

4 AGNES Hải Phòng 23/7/1963 22,50 992 

5 CARMEN Quảng Ninh 17/8/1963 30,00 970 

6 FAYE Quảng Ninh 1/9/1963 20,00 960 

7 WINNIE Quảng Ninh 3/7/1964 30,00 968 

8 TILDA Nghệ An 22/9/1964 32,50 965 

9 CLARA Nghệ An 8/10/1964 30,00 980 

10 FREDA Quảng Ninh 15/7/1965 50,00 965 

11 NADINE Nghệ An 19/8/1965 32,50 990 

12 ROSE Quảng Ninh 5/9/1965 32,50 985 

13 PHYLLIS Quảng Ninh 2/8/1966 30,00 994 

14 ROSE Thái Bình 13/8/1968 32,50 970 

15 WENDY Quảng Ninh 9/9/1968 35,00 975 

http://agora.ex.nii.ac.jp/digital-typhoon/
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Stt Tên bão Vị trí đổ bộ 

Thời gian đổ 

bộ/ảnh 

hưởng 

Tốc độ gió  

tại tâm bão 

(m/s) 

Áp suất 

nhỏ nhất 

tại tâm bão 

(mb) 

16 DINAH Quảng Ninh 30/5/1971 37,50 980 

17 HARRIET Quảng Ninh 6/7/1971 35,00 925 

18 JANE Thanh Hóa 18/7/1971 37,50 975 

19 CORA Nam Định 28 /8/1972 27,50 975 

20 JOAN Quảng Ninh 22/8/1973 30,00 994 

21 KATE Quảng Ninh 26/8/1973 35,00 975 

22 MARGE Quảng Ninh 14/9/1973 30,00 965 

23 RUTH Thái Bình 19/10/1973 25,00 960 

24 DINAH Nam Định 14/6/1974 35,00 965 

25 DELLA Thanh Hóa 27/10/1974 50,00 960 

26 IRIS Quảng Ninh 20/9/1976 20,00 975 

27 SARAH Thanh Hóa 21/7/1977 35,00 970 

28 FREDA Quảng Ninh 9/1977 27,50  

29 ELAINE Quảng Ninh 27/8/1978 17,50 970 

30 LOLA Thái Bình 2/10/1978 17,50 975 

31 ELLIS Quảng Ninh /6/1979 21,50  

32 HERBERT Quảng Ninh 28/6/1980 25,00 990 

33 JOE Thanh Hóa 23/7/1980 22,50 970 

34 RUTH Quảng Ninh 16/9/1980 22,50 980 

35 WINOMA Hải Phòng 17/7/1982 22,50 985 

36 IRVING Thanh Hóa 16/9/1982 37,00 950 

37 NANCY Thanh Hóa 18/10/1982 18,00 935 

38 LEX Nghệ An 26/10/1983 19,00 985 

39 IKE Quảng Ninh 6/9/1984 19,00 950 

40 WAYNE Nam Định 5/9/1986 25,00 955 

41 ELLEN Quảng Ninh 19/10/1986 22,50 965 

42 DOT Quảng Ninh 11/6/1989 32,50 965 

43 FAYE Quảng Ninh 11/7/1989 37,50 980 

44 IRVING Quảng Ninh 24/7/1989 35,00 985 

45 DAN Nghệ An 13/10/1989 35,00 960 

46 ELSIE Thanh Hóa 22/10/1989 52,50 935 

47 NATHAN Quảng Ninh 18/6/1990 30,00 980 

48 ED Thái Bình 20/9/1990 27,50 970 

49 ZEKE Hải Phòng 14/7/1991 22,50 970 

50 FRED Nghệ An 17/8/1991 27,50 960 

51 CHUCK Quảng Ninh 29/6/1992 22,50 965 

52 ELI Quảng Ninh 13/7/1992 22,50 965 

53 KORYN Quảng Ninh 28/6/1993 27,50 905 

54 LEWIS Thái Bình 12/7/1993 32,50 975 

55 BECKY Quảng Ninh 18/9/1993 42,50 980 

56 AMY Thái Bình 31/7/1994 27,50 985 



29 

 

Stt Tên bão Vị trí đổ bộ 

Thời gian đổ 

bộ/ảnh 

hưởng 

Tốc độ gió  

tại tâm bão 

(m/s) 

Áp suất 

nhỏ nhất 

tại tâm bão 

(mb) 

57 HARRY Hải Phòng 28/8/1994 22,50 985 

58 JOEL Hải Phòng 7/9/1994 25,00 988 

59 LUKE Nghệ An 14/9/1994 30,00 990 

60 LOIS Nghệ An 29/8/1995 32,50 975 

61 FRANKIE Thái Bình 24/7/1996 32,50 975 

62 NIKI Hải Phòng 23/8/1996 42,50 970 

63 SALLY Nam Định 9/9/1996 22,50 940 

64 ZITA Quảng Ninh 23/8/1997 40,00 980 

65 EVE Nghệ An 20/10/1999 40,00 990 

66 HAGUPIT Nghệ An 13/9/2002 17,50 985 

67 KONI Quảng Ninh 22/7/2003 22,50 975 

68 KROVANH Hải Phòng 25/8/2003 25,00 970 

69 NEPARTAK Quảng Ninh 17/11/2003 47,50 970 

70 WASHI Thái Bình 31/7/2005 17,50 945 

71 VICENTE Nghệ An 18/9/2005 17,50 985 

72 DAMREY Thanh Hóa 27/9/2005 52,50 955 

73 KAITAK Nghệ An 1/11/2005 35,00 950 

74 TORAJI Quảng Ninh 5/7/2007 27,50 996 

75 FRANCISCO Thái Bình 25/9/2007 20,00 990 

76 KAMMURI Quảng Ninh 7/8/2008 27,50 975 

77 HAGUPIT Quảng Ninh 24/9/2008 40,00 935 

78 SOUDELOR Quảng Ninh 12/7/2009 45,00 996 

79 MUJIGAE Thái Bình 12/9/2009 35,00 998 

80 PARMA Quảng Ninh 13/10/2009 42,50 920 

81 CONSON Hải Phòng 17/7/2010 22,50 970 

82 MINDULLE Thanh Hóa 24/8/2010 27,50 980 

83 HAIMA Hải Phòng 24/6/2011 22,50 990 

84 NOCK-TEN Thanh Hóa 30/7/2011 62,50 985 

85 NESAT Hải Phòng 30/9/2011 37,50 950 

86 NALGAE Nghệ An 4/10/2011 25,00 940 

87 KAI-TAK Quảng Ninh 17/8/2012 27,50 965 

88 SONTINH Hải Phòng 28/10/2012 37,50 945 

89 BEBINCA Thái Bình 23/6/2013 22,50 990 

90 JEBI Quảng Ninh 3/8/2013 22,50 980 

91 MANGKHUT Thanh Hóa 8/8/2013 30,00 994 

92 HAIYAN Quảng Ninh 11/11/2013 20,00 895 

93 KALMAEGI Quảng Ninh 17/9/2014 30,00 960 

94 KUJARA Quảng Ninh 24/6/2015 32,50 985 
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2.2.2. Bộ cơ sở dữ liệu sử dụng tính toán phân cấp cấp độ rủi ro thiên tai gây 

bởi nước dâng do bão 

Quá trình chuẩn bị cho công tác đánh giá mức độ rủi ro do nguy cơ NDDB 

cần được tiến hành chu đáo, tỉ mỉ nhằm có được những đánh giá chính xác và đầy 

đủ nhất. Trong đó, việc thu thập tài liệu và số liệu làm dữ liệu đầu vào cho quá trình 

tính toán là hết sức quan trọng và là điều kiện tiên quyết. Tính chính xác của kết quả 

tính toán phụ thuộc trước hết vào chất lượng và khối lượng số liệu có được. 

Dữ liệu sử dụng để tính toán rủi ro thiên tai gây ra bởi NDDB bao gồm:  

- Kết quả tính toán NDDB và nguy cơ NDDB cho khu vực ven biển Bắc Bộ 

- Niên giám thống kê các tỉnh Quảng Ninh, Hải Phòng, Thái Bình, Nam 

Định, Ninh Bình năm 2016, 2017. 

- Các tài liệu, báo cáo liên quan đến các hoạt động sản xuất khác nhau trong 

lĩnh vực NTTS, quy hoạch NTTS. 

- Số liệu về kinh tế - xã hội: dân số và cơ cấu dân số, dân cư hoạt động trong 

lĩnh vực NTTS,…Quy hoạch phát triển kinh tế xã hội vùng nghiên cứu và quản lý 

rủi ro thiên tai. Các thông tin cần được đưa về một định dạng chuẩn (dạng bảng - 

ma trận) để thuận lợi cho việc nghiên cứu chuỗi số liệu được mô tả ở (Bảng 2.2). 

Bảng 2. 2. Thống kê số người trong độ tuổi lao động tham gia hoạt động thủy sản 

Quận/Huyện/Thị xã 

Lao động 

chuyên 

thuỷ sản 

Lao động 

thuỷ sản kiêm 

các ngành 

nghề khác 

Lao động các 

ngành phi 

thuỷ sản có 

hoạt động phụ 

thuỷ sản 

Tổng số 

Tổng số 33464 42796 72237 148497 

Thành phố Hạ Long 1334 501 604 2439 

Thành phố Móng Cái 2191 2672 4924 9787 

Thành phố Uông Bí 283 714 696 1693 

Thị xã Quảng Yên 5912 4595 2401 12908 

Huyện Tiên Yên 643 677 2363 3683 

Huyện Đầm Hà 526 380 3599 4505 

Huyện Hải Hà 1837 558 4216 6611 

Huyện Vân Đồn 2682 3138 2435 8255 

Huyện Cô Tô 723 682 599 2004 

Quận Hải An 209 178 109 496 

Quận Kiến An 46 107 131 284 
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Quận/Huyện/Thị xã 

Lao động 

chuyên 

thuỷ sản 

Lao động 

thuỷ sản kiêm 

các ngành 

nghề khác 

Lao động các 

ngành phi 

thuỷ sản có 

hoạt động phụ 

thuỷ sản 

Tổng số 

Quận Đồ Sơn 573 1141 1507 3221 

Quận Dương Kinh 950 882 832 2664 

Huyện Thuỷ Nguyên 3967 3238 4341 11546 

Huyện Kiến Thụy 951 2157 2870 5978 

Huyện Tiên Lãng 439 1248 5092 6779 

Huyện Cát Hải 2526 838 555 3919 

Huyện Thái Thụy 1722 2289 10792 14803 

Huyện Tiền Hải 2311 3770 4041 10122 

Huyện Nghĩa Hưng 848 3377 3843 8068 

Huyện Giao Thuỷ 511 3546 4682 8739 

Huyện Hải Hậu 1412 2393 6626 10431 

Huyện Kim Sơn 868 3715 4979 9562 

 

2.3. Phương pháp và cơ sở lý thuyết mô hình mô phỏng nước dâng do bão 

2.3.1. Phương pháp tính toán nước dâng do bão 

a) Mô phỏng trường gió trong bão 

Đã có nhiều nghiên cứu mô phỏng và tính toán trường gió và áp suất trong 

bão, phần lớn các nghiên cứu này chủ yếu sử dụng số liệu vệ tinh và dữ liệu quan 

trắc bề mặt để tính toán và đưa ra trường gió và áp suất trong bão. Tuy nhiên, trong 

nghiên cứu này tác giả lựa chọn phương pháp mô hình gió trong bão của Boose và 

nnk, 1994. Mô hình này đã tổng hợp các lực tác động để mô phỏng và tính toán 

phân bố trường gió trong bão. Trường gió được tính tại từng thời điểm nhất định 

cho các điểm phía trong và phía ngoài mắt bão. Các thông số được sử dụng để tính 

toán trường gió bao gồm vị trí tâm bão, hướng và tốc độ di chuyển của bão, bán 

kính mắt bão, tốc độ gió cực đại và thông số bề mặt. 

Công thức tính gió cho một điểm S(x,y) nằm trong mắt bão: 

 [ (1 sin )]
s m f

mw

R
V F V V

R
             (2.1) 

Công thức tính gió cho một điểm S(x,y) nằm ngoài mắt bão: 

 [ (1 sin )]( )xmw

s m f

R
V F V V

R
             (2.2) 
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Trong đó: F là hệ số suy giảm gió do địa hình (đất: 0,8 , biển: 1,0), Vm là vận 

tốc gió cực đại trên biển (m/s), Vf là tốc độ chuyển động của bão (m/s),  là góc 

theo chiều kim đồng hồ của đường thẳng nối điểm S(x,y) với tâm bão () và hướng 

di chuyển của bão, R là khoảng cách từ điểm S(x,y) đến tâm bão (km), Rmw là bán 

kính gió cực đại của bão (km), x là hệ số profile gió cho từng cơn bão (theo 

Simpson và Riehl, 1981 thì 0,4 < x < 0,8).   

Áp suất tại điểm S(x,y) cách tâm bão (x0, y0) được tính theo công thức: 

 
2 0.5

w
[1 ( / ) ]

s m
P P P r R


  

         ( 2.3) 

Trong đó: P áp suất ở rìa bão (mb);
C s

P P P   : PC: áp suất ở tâm bão (mb), 

Rmw, bán kính gió cực đại (km), r là khoảng cách từ tâm bão tới điểm tính (km). 

b) Mô phỏng nước dâng do bão 

Mô hình MIKE 21FM do Viện Thủy lực Đan Mạch (DHI phát triển), là một 

gói phần mềm dùng để mô phỏng dòng chảy, lưu lượng, chất lượng nước và vận 

chuyển bùn cát và các chất ô nhiễm ở các cửa sông, sông, hồ, biển và các khu vực 

chứa nước khác. Hệ phương trình mô phỏng là hệ phương trình nước nông Navier-

Stock, gồm phương trình liên tục và 2 phương trình động lượng: 

h hu hv
hS

t x y
  

 
  


                    (2.4) 

   

22

0

0

2

1 xyxx
s

sx bx

SS

ghhu hu hvu f vh gh
t x y x x

hT hT hu Sxx xyx yx y

 
  



          
    

           


  (2.5) 
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33 

 

Trong đó, các ký hiệu có gạch ngang ở trên đầu biểu thị các thành phần được 

lấy trung bình theo độ sâu cột nước (h =  + d). Ý nghĩa của các ký hiệu được đưa 

ra trong Bảng 2.3. 

Bảng 2. 3. Các ký hiệu trong hệ phương trình nước nông 

Ký hiệu Ý nghĩa Ký hiệu Ý nghĩa 

T Thời gian h Độ sâu cột nước 

x, y Trục tọa độ hệ Đề các g Gia tốc trọng trường 

S Lưu lượng f Tham số lực coriolis 

0 Mật độ nước tham chiếu u, v Vận tốc theo các hướng 

 Mật độ nước  Dao động mực nước 

pa Áp suất không khí bx, by 
Các thành phần ứng suất 

đáy 

Sxx, Sxy, Syx, 

Syy 
Các thành phần ứng suất sóng sx, sy 

Các thành phần ứng suất 

bề mặt 

Txx, Txy, Tyx, 

Tyy 

Các thành phần ứng lực nhập 

lưu theo phương ngang 
us, vs Vận tốc tại các nhập lưu 

  

Trong mô hình MIKE 21 FM, có nhiều sơ đồ sai phân khác nhau được sử 

dụng, các sơ đồ sai phân bậc cao thường cho kết quả chính xác hơn các sơ đồ sai 

phân bậc thấp nhưng đòi hỏi thời gian tính toán dài hơn và ngược lại. Để xem xét 

độ ổn định của mô hình, mô hình sử dụng hệ số CFL (Courant-Friedrich-Levy) theo 

công thức dưới đây: 

   HD

t t
CFL gh u gh v

x y

 
   

 
                             (2.7) 

Để mô hình được ổn định, số CFL phải nhỏ hơn 0,8. Trong quá trình tính 

toán, nếu số CFL lớn hơn 0,8, phải thay đổi bước thời gian sao cho số CFL nhỏ hơn 

0,8 nhằm ổn định mô hình. 

* Kỹ thuật biên di động và thuật toán khô – ướt 

Để áp dụng MIKE 21 FM cho các vùng nước nông như vùng cửa sông, đặc 

biệt đối với các khu vực bãi triều, kỹ thuật biên di động và thuật toán khô ướt được 



34 

 

sử dụng bằng cách xem xét các độ sâu ô lưới liên tục cho từng bước tính và định 

nghĩa giới hạn của ô lưới khô và ô lưới ngập nước. Biên của miền tính sẽ được thay 

đổi theo từng bước thời gian phụ thuộc vào các ô lưới khô, ướt trong miền tính. Để 

phân biệt các ô lưới này, mô hình sử dụng 3 độ sâu tham chiếu hdry, hflood và hwet, độ 

sâu ướt hwet phải lớn hơn độ sâu ngập hflood và lớn hơn độ sâu khô hdry. Một ô lưới 

được coi là khô hoàn toàn nếu các ô bên cạnh không bị ngập và độ sâu nước trong ô 

lưới đó nhỏ hơn hdry. Ô lưới được coi là khô một phần xảy ra trong 2 trường hợp: 1) 

khi một hoặc một số các ô bên cạnh bị ngập và độ sâu nước trong ô lưới đó nhỏ hơn 

hdry, hoặc 2) độ sâu nước tại ô lưới đó lớn hơn hdry nhưng nhỏ hơn hwet.. Một ô lưới 

được coi là ướt nếu độ sâu nước lớn hơn hwet. Khi một ô lưới bị ướt, cả hai thành 

phần khối lượng và động lượng đều được tính toán; khi một ô lưới được coi là khô 

sẽ bị loại ra khỏi miền tính, lượng nước nhỏ còn lại trong ô lưới cũng bị loại bỏ. Độ 

sâu nước này được lưu và tái sử dụng để bảo toàn khối lượng. 

* Độ nhớt rối, ma sát bề mặt 

Trong mô hình MIKE 21 FM, có ba cách lựa chọn độ nhớt rối theo phương 

ngang là: chấp nhận không có độ nhớt rối, độ nhớt rối bằng hằng số, hoặc sử dụng 

công thức tính độ nhớt rối của Smagorinsky. Cần lưu ý rằng, khi sử dụng công thức 

tính độ nhớt rối của Smagorinsky, sẽ làm tăng thời gian tính toán của mô hình.  

Kết quả tính toán thử nghiệm theo các kịch bản cho thấy, khi tính mực nước 

bằng mô hình MIKE 21 FM, hệ số nhớt rối ngang không làm ảnh hưởng nhiều đến 

kết quả tính, do đó để giảm thời gian chạy dự tính có thể sử dụng hệ số nhớt rối là 

một hằng số thay cho công thức Smagorinsky. 

Độ trở kháng đáy được tính bằng cách sử dụng ứng suất đáy, và có thể được 

định nghĩa bằng hệ số Chézy hoặc hệ số Manning. Ứng suất đáy được xác định bởi 

quy luật sau: 

0

b

f b bc u u





                       (2.8) 

 Trong đó b là ứng suất đáy, cf là hệ số kéo. Hệ số kéo có thể được xác định 

theo hệ số Chézy C hoặc hệ số Manning M. 
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                                  (2.9) 
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                     (2.10) 

2.3.2. Thiết lập mô hình tính nước dâng do bão 

a) Miền tính, lưới tính, địa hình 

Để tính toán chi tiết nước dâng do bão cho khu vực ven biển Bắc Bộ, phương 

pháp tính lưới tính phi cấu trúc được sử dụng. Miền tính lớn được sử dụng trong 

nghiên cứu này là toàn bộ Biển Đông với 3526 nút lưới, chiều dài của cạnh mắt lưới 

nhỏ nhất là 1000 m khu vực ven biển Việt Nam, lớn nhất khoảng 25 km khu vực 

giữa biển Đông (Hình 2.2).  

  

Hình 2. 2. Miền tính và độ sâu địa hình khu vực biển Đông 

Lưới tính là lưới phi cấu trúc cần đủ dày ở khu vực cửa sông và khu vực ven 

bờ, lưới ngoài khơi có thể lấy thưa hơn. Diện tích nhỏ nhất của 1 phần tử là 1250 m2 

ở khu vực các cửa sông. Diện tích lớn nhất là 25 km2 ở khu vực ngoài khơi. Miền 

tính có độ phân giải thô nhất ở vùng ngoài khơi là 5000 m, mịn nhất ở vùng bờ khu 

vực cửa sông là 50 m.  
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Lưới tính 

 

Địa hình 

Hình 2. 3. Lưới tính và địa hình khu vực tính toán 

b) Kiểm nghiệm mô hình tính toán trường gió và áp trong bão 

Mô hình tính toán trường gió và áp của Boose (1994) được áp dụng để tính 

toán trường gió và áp suất trong bão. Số liệu đầu vào của mô hình là các thông số 

của các cơn bão, bao gồm:  

1) Vị trí (kinh độ, vĩ độ) của tâm bão. 

2) Áp suất tâm bão. 

3) Hướng và tốc độ di chuyển của bão.  

4) Bán kính và vận tốc gió cực đại.  

Ngoài ra, số liệu đầu vào còn có tọa độ các điểm lưới tính (cho mô hình tính 

sóng trong bão và mô hình tính nước dâng do bão) và tính chất của lưới tính 

(đất/biển). Kết quả tính toán từ mô hình mô phỏng gió trong bão được kiểm tra với 

số liệu gió thực đo trong thời kỳ hoạt động của bão tại trạm khí tượng Hòn Dáu, các 

cơn bão được sử dụng để kiểm tra bao gồm: a) Bão Niki 1996; b) Bão Damrey, 

2005 (Hình 2.6 và Hình 2.7). Đánh giá về sai số và độ chính xác giữa tốc độ gió 

tính toán và đo đạc thông qua hai đại lượng gồm độ lệch (BIAS) và trung bình quân 

phương (RMS) được tính toán cho từng cơn bão.  

     
   ii HobsHcom

N
BIAS

1

                                                                     
(2.11) 
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  ii HobsHcom
N

RMS

                                                                 
(2.12) 

Trong đó: N là tổng số phần tử , Hcomi, Hobsi là số liệu tính toán, thực đo. 

Kết quả kiểm tra cho thấy giá trị BIAS của bão Niki 1996 là 2,71 m/s có giá 

trị dương, nghĩa là tốc độ gió tính toán lớn có xu thế hơi lớn hơn số liệu thực đo. 

Đối với bão Damrey 2005 giá trị BIAS là – 1,50 m/s nghĩa là tốc độ gió tính toán có 

xu thế bé hơn so với số liệu thực đo. Trung bình giá trị RMS là của Niki là 4,38 m/s 

còn của Damray là 4,07 m/s. Điều này có thể chấp nhận được so với tốc độ gió 

trong bão, thường có vận tốc lớn hơn 15 m/s (Bảng 2.4). 
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Hình 2. 4. Vận tốc gió tính toán và thực đo tại trạm Hòn Dáu của bão Damrey 2005 
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Hình 2. 5. Vận tốc gió tính toán và thực đo tại trạm Hòn Dáu của bão Niki1996 
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Bảng 2. 4. Kết quả kiểm nghiệm mô hình tính toán trường gió 

Tên Bão 
Sai số 

BIAS (m/s) RMSE (m/s) 

Niki, 1996 2,71 4,38 

Damrey, 2005 -1,50 4,07 

 

Mô hình mô tả tương đối tốt cấu trúc trường gió và trường áp trong bão, áp 

suất tăng dần từ tâm bão ra ngoài, vận tốc gió giảm dần từ khu vực bán kính gió cực 

đại về hai phía trong và ngoài tâm bão (Hình 2.6, Hình 2.7).  

  

12h ngày 26/9/2005 0h ngày 27/9/2005 

Hình 2. 6. Kết quả tính toán trường gió và trường áp trong cơn bão Damrey 2005 
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00h ngày 22/8/1996 12h ngày 22/8/1996 

Hình 2. 7. Kết quả tính toán trường gió và trường áp trong cơn bão Niki1996 

c) Hiệu chỉnh và kiểm nghiệm mô hình nước dâng 

Trước tiên, mô hình được hiệu chỉnh với mực nước thuỷ triều và sau đó kiểm 

nghiệm với mực nước tổng cộng trong bão. Trong báo cáo này, mô hình được hiệu 

chỉnh đối với mực nước thủy triều trong bão Damrey năm 2005 tại trạm Hòn Dáu. 

Bộ thông số của mô hình được trình bày trong Bảng 2.5. Kết quả hiệu chỉnh cho 

thấy mô hình mô phỏng thủy triều tốt cả về pha và biên độ, chênh lệch lớn nhất về 

biên độ xuất hiện tại thời điểm chân triều. Hệ số tương quan giữa 2 chuỗi số liệu 

tính toán và phân tích điều hòa là 0,99, sai số trung bình là 1 cm, sai số tuyệt đối là 

24 cm tại thời điểm chân triều (Hình 2.8). 

Bảng 2. 5. Các thông số của mô hình MIKE 21 FM 

TT Thông số Giá trị Chú thích 

1 Bước thời gian 30 giây  

2 Hệ số CFL 0,8  

3 
Hệ số nhớt 

(Smagorinsky formulation) 
0,28  

4 Điều kiện ban đầu 0 Chạy 2 ngày để ổn định 

5 Hệ số ma sát 43 Manning (m^(1/3)/s) 
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Hình 2. 8. Kết quả hiệu chỉnh triều tại trạm Hòn Dáu, (a) biến trình, (b) tương 

quan

 

Hình 2. 9. Kết quả hiệu chỉnh nước dâng trong bão Damrey 2005  

trạm Hòn Dáu, (a) biến trình, (b) tương quan 

Kết quả hiệu chỉnh mô hình mô phỏng nước dâng cho thấy, mô hình mô 

phỏng tốt về cả đỉnh và pha nước dâng sau thời điểm bão đổ bộ. Trước thời điểm 

bão đổ bộ, đỉnh mực nước thiên thấp so với số liệu quan trắc. Hệ số tương quan 

giữa 2 chuỗi số liệu tính toán và thực đo là 0,95, sai số trung bình là 4,0 cm, sai số 

tuyệt đối là 7,0 cm tại thời điểm chân triều trước khi bão đổ bộ. Tính riêng cho thời 

kỳ sau bão đổ bộ, sai số lớn nhất là 2,9 cm tại thời điểm nước dâng thực đo đạt đỉnh 

(Hình 2.9). 

Sau khi được hiệu chỉnh, mô hình nước dâng do bão được kiểm định theo 

mực nước tổng cộng trong bão Wukong năm 2000 tại trạm Hòn Dáu. Tại trạm Hòn 

Dáu, hệ số tương quan giữa 2 chuỗi số liệu tính toán và thực đo là 0,97, sai số trung 

bình nhỏ hơn 1 cm, sai số tuyệt đối là 4,3 cm tại thời điểm chân triều trước khi bão 

đổ bộ, sau bão đổ bộ sai số lớn nhất là 2,1 cm tại thời điểm nước dâng thực đo đạt 
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đỉnh được hiện thị chi tiết tại Hình 2.10. 

Với các kết quả hiệu chỉnh và kiểm nghiệm mô hình trên đây, chứng minh 

rằng mô hình mô phỏng nước dâng đủ độ tin cậy để thực hiện các tính toán tiếp theo 

về nước dâng cho khu vực đồng bằng Bắc Bộ 

 

Hình 2. 10.  Kết quả kiểm nghiệm nước dâng trong bão Wukong 2000 tại trạm 

 Hòn Dáu, (a) biến trình, (b) tương quan 

2.4. Phương pháp và quy trình phân cấp cấp độ rủi ro thiên tai gây ra bởi nước 

dâng do bão 

2.4.1. Phương pháp  

Trên cơ sở tổng quan, đánh giá các ưu nhược điểm của các phương pháp 

đánh giá rủi ro đối với NDDB đã được thực hiện trên thế giới cũng như ở Việt Nam 

cho các quy mô khác nhau, luận văn sử dụng khái niệm về rủi ro thiên tai của 

IPCC(2012), SREX (2015), trong đó, rủi ro thiên tai được cấu thành từ 3 yếu tố:  

(1) Hiểm họa (H: Hazard). 

(2) Mức độ phơi bày trước hiểm họa (E: Exposure). 

(3) Tính dễ bị tổn thương (V: Vulnerability).  

Nếu thiếu một trong ba yếu tố thì không hình thành rủi ro thiên tai.  

Khi đó rủi ro thiên tai được biểu diễn dưới biểu thức sau: 

R = f (H, E, V)          (2.13) 
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Hình 2. 11. Cách tiếp cận trong xác định, phân cấp cấp độ rủi ro của IPCC. 

Trong đó: 

*Hiểm họa (H): Là khả năng xảy ra trong tương lai của các hiện tượng tự 

nhiên hoặc do con người gây ra, có tác động bất lợi đến các đối tượng dễ bị tổn 

thương, nằm trong phạm vi ảnh hưởng của hiểm họa đó.  

*Mức độ phơi bày trước hiểm họa (E):  Là được sử dụng để chỉ sự hiện diện 

(theo vị trí) của con người, các hoạt động sinh kế, các dịch vụ môi trường và các 

nguồn tài nguyên thiên nhiên, cơ sở hạ tầng, các tài sản kinh tế, xã hội, văn hóa,… ở 

những nơi có thể chịu những ảnh hưởng bất lợi bởi các hiểm họa và vì thế sẽ bị tổn 

hại, mất mát, hư hỏng tiềm tàng trong tương lai.  

*Tính dễ bị tổn thương (V): Là đề cập đến khuynh hướng của các yếu tố dễ 

bị tác động của hiểm họa như con người, cuộc sống của họ và tài sản.  

Theo hướng tiếp cận của IPCC, nhiều nghiên cứu đã xác định cấp độ rủi ro 
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thiên tai dựa trên đặc điểm của 3 yếu tố: hiểm họa, mức độ phơi bày và tính dễ bị 

tổn thương. 

Đối với rủi ro thiên tai gây bởi nước dâng do bão, sử dụng phương pháp trên 

để tính toán và xây dựng bản đồ phân cấp, cấp độ rủi ro thiên tai. Sau khi xác định 

được các thành phần chính của RRTT, các thành phần này sẽ được định lượng hóa 

thông qua một (hoặc nhóm) yếu tố (hay chỉ số) phụ. Ví dụ, hiểm họa sẽ được biểu 

diễn bởi cường độ, phạm vi ảnh hưởng, tần suất xuất hiện hay thời gian duy trì hiểm 

họa đó. Tính dễ bị tổn thương sẽ được thể hiện bởi các số liệu về con người, kinh tế, 

xã hội và khả năng ứng phó,... Tương tự mức độ phơi bày sẽ là một hàm của các 

yếu tố phụ như: dân cư, cơ sở hạ tầng hay yếu tố môi trường.  

 
 

Hình 2. 12. Sơ đồ các thành phần, hợp thành rủi ro thiên tai với: R = f (H, E, V) 

2.4.2. Quy trình phân cấp cấp độ rủi ro gây bởi nước dâng do bão 

Bước 1: Xử lý dữ liệu 

Sau khi thu thập số liệu, bước tiếp theo của quy trình là sàng lọc và lựa chọn 

bộ số liệu để đưa vào tính toán. Việc lựa chọn số liệu nên dựa trên các đặc tính sau: 

Tính đại diện: Số liệu phải đặc trưng cho lĩnh vực cần đánh giá tác động do 

NDDB. 

Tính đầy đủ và liên tục: Số liệu thu thập phải đầy đủ, hạn chế tối đa sự 
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khuyết thiếu giữa các đơn vị hành chính của vùng cần nghiên cứu. 

Tính cập nhật: Số liệu thu thập cần sử dụng số liệu mới, cập nhật nhất trong 

điều kiện có thể nhằm phản ánh chính xác các biến động của điều kiện tự nhiên và 

kinh tế - xã hội vùng nghiên cứu.  

Tính đồng bộ: Do số liệu thu thập ở nhiều nguồn khác nhau nên sẽ có sự 

khác biệt giữa các nguồn số liệu. Do đó tính đồng bộ trong số liệu thu thập cần phải 

được đảm bảo.  

Số liệu thu thập sẽ được chọn lọc và chỉ đưa vào sử dụng tính toán những chỉ 

số cần thiết, đầy đủ (giảm thiểu tối đa số liệu bị khuyết giữa các đơn vị hành chính) 

và đặc trưng trong đánh giá tác động của NDDB tới lĩnh vực NTTS. Việc xử lý sơ 

bộ số liệu tuân theo các nguyên tắc đã trình bày ở trên để đảm bảo chất lượng bộ số 

liệu tính toán. Trên lý thuyết, sử dụng càng nhiều chỉ số càng làm cho kết quả đánh 

giá chính xác hơn nhưng mặt khác lại có thể làm cho quá trình đánh giá phân tích 

trở lên phức tạp hơn. Điều này có thể do mối liên hệ giữa các chỉ số với nhau khi 

cùng thể hiện một đại lượng (có thể là quan hệ đồng biến hoặc nghịch biến).  

Sau khi tổng hợp được bộ số liệu tính toán, việc xác định các yếu tố của Chỉ 

số rủi ro được tiến hành trong bước 2 dưới đây: 

Bước 2: Xác định các yếu tố của Chỉ số rủi ro thiên tai 

Nội dung tại bước này là xác định các yếu tố/thành phần chính của chỉ số rủi 

ro (R), hiểm họa (H), mức độ phơi bày (E) và tính dễ bị tổn thương (V). Trong đó V 

lại bao gồm 2 yếu tố phụ là độ nhạy cảm (S) và khả năng thích ứng (AC). 

Các thành phần H, E và V sẽ được biểu diễn bởi một hoặc nhiều chỉ số phụ. 

Do đó để định lượng từng thành phần H, E và V, ta cần nhóm các chỉ số đã thu thập 

từ số liệu trong bước 2 vào từng thành phần tương ứng. Ví dụ: chỉ số về diện tích 

nuôi trồng thủy sản sẽ là một chỉ số phụ của thành phần độ nhạy cảm thuộc yếu tố 

tính dễ bị tổn thương dưới tác động của NDDB. Như vậy, một cách khái quát thì 

mỗi thành phần H, E và V sẽ bao gồm các biến chỉ số phụ (H1, H2,…Hn), thành 

phần E sẽ bao gồm (E1, E2,…En), thành phần S sẽ bao  gồm (S1, S2,…Sn) và 

(AC1 AC2,…ACn). Đối với từng biến chỉ số phụ lại có thể có các biến thành phần 



45 

 

con tương ứng (S11, S12,…S1n), (S21, S22,…S2n); và (AC11, AC 12,…AC 1n), 

(AC21, AC22,…AC2n). Số lượng các chỉ số phụ của mỗi thành phần sẽ phụ thuộc 

vào nguồn số liệu đầu vào. Về cơ bản, càng nhiều chỉ số phụ sẽ giúp phản ánh chính 

xác hơn các thành phần chính của chỉ số rủi ro.  
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Bảng 2. 6. Các chỉ thị và xu thế quan hệ với mức độ rủi ro 

TT Thành phần Chỉ số đánh giá rủi ro Nguồn Diễn giải 

Xu 

thế 

quan 

hệ 

với R 

(1) HIỂM HỌA (H) ↑ 

1 

Chỉ số cường độ 

hiểm họa, phạm 

vi ảnh hưởng, 

tần suất (H) 

Nguy cơ nước dâng do bão 

lớn nhất 

Kết quả từ mô 

hình tính toán 

nước dâng do 

bão 

Chỉ thị phản ánh cường độ của nước dâng 

do bão có thể tác động tới vùng nghiên cứu. 

Nguy cơ NDDB lớn nhất càng lớn càng làm 

tăng nguy cơ thiệt hại do NDDB và gây khó 

khăn cho công tác thích ứng/ứng phó trong 

tương lai, do đó làm tăng chỉ số rủi ro. 

↑ 

(2) MỨC ĐỘ PHƠI BÀY (E) ↑ 

2 

Chỉ số nguy cơ 

NDDB 

lớn nhất 

Nguy cơ nước dâng do bão 

lớn nhất 

Kết quả từ mô 

hình tính toán 

nước dâng do 

bão 

Chỉ thị phản ánh cường độ của nước dâng 

do bão có thể tác động tới vùng nghiên cứu. 

Nguy cơ NDDB lớn nhất càng lớn càng làm 

tăng nguy cơ thiệt hại do NDDB và gây khó 

khăn cho công tác thích ứng/ứng phó trong 

tương lai, do đó làm tăng chỉ số rủi ro. 
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3 
Chỉ số diện tích 

(E1) 

Diện tích theo đơn vị 

hành chính 
Số liệu thống kê 

Diện tích của các huyện ven biển càng lớn 

thì diện tích chịu tác động của NDDB có 

khả năng lớn hơn, do vậy có khả năng làm 

tăng mức độ rủi ro cho các huyện này 

↑ 

4 
Chỉ số dân số 

(E2) 

Dân số phân theo đơn vị 

hành chính 
Số liệu thống kê 

Tại những khu vực có dân số cao thì khả 

năng số dân sẽ chịu tác động của NDDN sẽ 

cao hơn, do đó có khả năng làm tăng mức 

độ rủi ro cho khu vực đó 

↑ 

(3) TÍNH DỄ BỊ TỔN THƯƠNG (V) ↑ 

TT Thành phần 
Chỉ số đánh giá tính dễ bị 

tổn thương 
Nguồn Diễn Giải 

Xu 

thế 

quan 

hệ 

với V 

3.1 
Mức độ nhạy 

cảm S 
↑ 

5 
Chỉ số KT –XH 

(S1) 
Mật độ dân số (S1-1) Số liệu thống kê 

Tác động của NDDB sẽ gia tăng tại những 

khu vực có mật độ dân số cao, do số dân 

chịu ảnh hưởng lớn hơn và làm gia tăng tính 

dễ bị tổn thương 

↑ 
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5 
Dân số trung bình nông thôn 

(S1-2) 
Số liệu thống kê 

Đây là nhóm dân số dễ chịu tác động của 

NDDB, hoạt động sản xuất phụ thuộc vào 

điều kiện tự nhiên, do đó dân số TB nông 

thôn/tỷ lệ dân số nông thôn càng cao càng 

làm tăng tính dễ bị tổn thương 

↑ 

6 
Tỷ lệ dân số nông thôn (S1-

3) 
Số liệu thống kê ↑ 

 

7 

Số học sinh mầm non 

(S1-4) 
Số liệu thống kê 

Chỉ thị phản ánh tính dễ bị ảnh hưởng bởi 

tác động của NDDB do không chủ động 

phòng tránh được tác động của NDDB. 

↑ 

8 

Chỉ số NTTS 

(S2) 

Số trang trại nuôi trồng thủy 

sản (S2-1) 
Số liệu thống kê 

Chỉ thị phản ánh mức độ phụ thuộc vào điều 

kiện tự nhiên và do đó sẽ dễ dàng chịu tác 

động của NDDB. Số trang trại NTTS càng 

cao càng làm tăng tính dễ bị tổn thương 

↑ 

9 
Diện tích nuôi trồng thủy 

sản (S2-2) 
Số liệu thống kê 

Chỉ thị phản ánh mức độ phụ thuộc vào điều 

kiện tự nhiên và do đó sẽ dễ dàng chịu tác 

động của NDDB. Diện tích NTTS, tỷ lệ 

diện tích NTTS, chỉ số phát triển diện tích 

NTTS càng cao càng làm tăng tính dễ bị tổn 

thương 

↑ 

10 
Tỷ lệ diện tích nuôi trồng 

thủy sản (S2-3) 
Số liệu thống kê ↑ 

11 
Chỉ số phát triển diện tích 

NTTS (S2-4) 
Số liệu thống kê ↑ 

12 
Sản lượng thủy sản (S2-5) 

 
Số liệu thống kê 

Chỉ thị phản ánh mức độ phụ thuộc vào điều 

kiện tự nhiên và do đó sẽ dễ dàng chịu tác 

động của NDDB. Sản lượng thủy sản càng 

↑ 
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13 

cao càng làm tăng tính dễ bị tổn thương 

↑ 

3.2 
Khả năng 

thích ứng (AC) 
↓ 

14 

Chỉ số giáo dục 

(AC1) 

Số trường phổ thông 

(AC1-1) 
Số liệu thống kê 

Chỉ thị phản ánh mức độ phát triển giáo dục 

– văn hóa xã hội. Số trường phổ thông, số 

học sinh phổ thông thể hiện khả năng phổ 

cập kiến thức, có thể làm tăng khả năng 

nhận thức của cộng đồng về thiên tai. Các 

chỉ thị này sẽ làm gia tăng khả năng chống 

chịu và làm giảm tính dễ bị tổn thương. 

↓ 

15 
Số học sinh phổ thông 

(AC1-2) 
Số liệu thống kê ↓ 

16 
Số giáo viên phổ thông 

(AC1-3) 
Số liệu thống kê ↓ 

20 

Chỉ số Y tế 

(AC2) 

Tổng số cơ sở y tế 

(AC2-1) 
Số liệu thống kê 

Chỉ thị phản ánh chất lượng của hệ thống y 

tế chăm sóc sức khỏe cho người dân ở địa 

phương. Chỉ thị này làm gia tăng khả năng 

chống chịu, phục hồi trước tác động của 

NDDB đặc biệt là trong và sau thiên tai, do 

đó sẽ làm giảm tính dễ bị tổn thương. 

↓ 

21 
Số cán bộ ngành y 

(AC2-2) 
Số liệu thống kê ↓ 

22 
Số cán bộ ngành dược 

(AC2-3) 
Số liệu thống kê ↓ 

23 

Tỷ lệ xã/phường/thị trấn đạt 

chuẩn quốc gia về y tế 

(AC2-4) 

Số liệu thống kê ↓ 
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Bước 3: Xây dựng và đánh giá chỉ số rủi ro thiên tai  

i. Xây dựng chỉ số rủi ro thiên tai 

 Chuẩn hóa số liệu 

Chuẩn hóa số liệu nhằm chuyển đổi các chỉ số từ các số liệu có giá trị và đơn 

vị khác nhau về các giá trị không thứ nguyên nằm trong khoảng 0 - 1 để có thể so 

sánh giữa các đơn vị hành chính. Cần lưu ý là chỉ chuẩn hóa cho từng chỉ số một. Ví 

dụ, chuẩn hóa chỉ số sản lượng NTTS của các huyện thị trong vùng nghiên cứu hay 

chuẩn hóa tỷ lệ dân số nông thôn,… Tuy nhiên trước khi chuẩn hóa cần lưu ý xác 

định mối quan hệ giữa chỉ số cần chuẩn hóa với chỉ số rủi ro/chỉ số dễ bị tổn 

thương. Việc xác định mối quan hệ giữa chỉ số phụ và chỉ số rủi ro/chỉ số dễ bị tổn 

thương có thể được xác định dựa trên các tài liệu tham khảo, tham vấn chuyên gia 

hoặc kinh nghiệm cộng đồng. Theo nghiên cứu, hầu hết các chỉ số phụ của thành 

phần độ nhạy cảm S có quan hệ đồng biến với chỉ số dễ bị tổn thương – tức là làm 

gia tăng tính dễ bị tổn thương tại vùng nghiên cứu; trong khi đó chỉ số của khả năng 

thích ứng AC lại có quan hệ nghịch biến với chỉ số dễ bị tổn thương – tức là làm 

giảm tính dễ bị tổn thương. Các chỉ số hiểm họa (H), mức độ phơi bày (E) và tính 

dễ bị tổn thương (V) đều có quan hệ đồng biến với chỉ số rủi ro. 

Nếu quan hệ giữa chỉ số phụ và chỉ số rủi ro/chỉ số dễ bị tổn thương là đồng 

biến, công thức chuẩn hóa được áp dụng như sau: 

                                                                 (2.14) 

Nếu quan hệ là nghịch biến, công thức chuẩn hóa sẽ là: 

                                          (2.15) 

Trong đó: xij là giá trị chuẩn hóa, Xij là giá trị của chỉ số i tại đơn vị hành 

chính thứ j trong bảng ma trận số liệu đã được lập trong bước 3: Max{Xij} và 

Min{Xij} lần lượt là giá trị lớn nhất và nhỏ nhất của chỉ số i trong toàn bộ các đơn 

vị hành chính của vùng nghiên cứu. 
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 Xác định trọng số  

Sau khi chuẩn hóa số liệu, chúng ta cần biết được đóng góp (hay trọng số) 

của từng chỉ số đối với thành phần chính H, E và V. Trọng số của từng chỉ số phụ 

cũng là cơ sở để đánh giá tầm quan trọng của các chỉ số. Có nhiều phương pháp để 

xác định trọng số trong đó phổ biến là phương pháp trọng số cân bằng (giá trị trọng 

số như nhau giữa các chỉ số), phương pháp đánh giá chuyên gia trong đó các chuyên 

gia có kinh nghiệm trong lĩnh vực sẽ cho giá trị trọng số dựa vào đóng góp trong 

thực tiễn của chỉ số đó. Cả hai phương pháp trên đều đã được áp dụng nhiều trong 

các nghiên cứu, tuy nhiên các phương pháp này cũng bộc lộ một số nhược điểm sau. 

Đối với phương pháp trọng số cân bằng, do giá trị trọng số đều bằng nhau nên khó 

có thể đưa ra những đánh giá về tầm quan trọng của từng chỉ số và hơn nữa điều 

này không đúng trong thực tế. Phương pháp chuyên gia cho phép sát với thực tế hơn 

nhưng lại yêu cầu một đội ngũ chuyên gia giàu kinh nghiệm và phải có hiểu biết về 

địa phương. Do vậy, báo cáo này lựa chọn phương pháp tính trọng số bất cân bằng 

của Iyengar và Sudarshan (1982) bằng phương pháp toán học trong đó đánh giá 

trọng số của từng chỉ số dựa trên độ lệch chuẩn của từng chỉ số. Đây là một phương 

pháp đã được áp dụng gần đây trong một số nghiên cứu như tại luận án tiến sĩ của 

Hà Hải Dương (2014) và Tăng Thế Cường (2016). Dưới đây sẽ trình bày chi tiết 

phương pháp này: 

Trọng số của từng chỉ số thành phần được xác định bởi công thức: 

                                                       (2.16) 

Trong đó: 

- wj là trọng số của chỉ thị thành phần con thứ j của H, E và S, AC. 

- Var(xj) là phương sai của chỉ số phụ thứ j được xác định bởi công thức: 

                                                                        (2.17) 

- C: được xác định bởi công thức sau: 
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                                                (2.18)                             

Trong đó: 

- m: số các yếu tố thành phần đóng góp vào chỉ số rủi ro/chỉ số dễ bị tổn 

thương; 

Cần lưu ý là tổng trọng số của nhóm chỉ số phụ phải bằng 1. 

=1   0 < wj < 1 

Sau khi xác định được trọng số, giá trị các nhóm chỉ số phụ cho từng đơn vị 

hành chính sẽ được tính theo công thức sau: 

                         (2.19) 

i = 1 ÷ m, số đơn vị hành chính của khu vực tính toán 

Trong đó: 

- Mij: giá trị của nhóm chỉ số phụ thứ j của đơn vị hành chính thứ i. 

- Wj: giá trị trọng số của chỉ số phụ thứ j 

 Xây dựng bộ chỉ số  

Sau khi xác định được trọng số và giá trị tương ứng của chỉ số phụ cho từng 

đơn vị hành chính, chúng ta sẽ xác định giá trị cho từng thành phần chính của chỉ số 

dễ bị tổn thương cho từng đơn vị hành chính. Ví dụ tính giá trị của thành phần độ 

nhạy cảm S như sau: 

                                                                (2.20) 

Trong đó Si là giá trị của thành phần độ nhạy cảm cho đơn vị thứ i, mMi là số 

các chỉ số phụ của nhóm chỉ số phụ Mi và m là tổng số chỉ số phụ của thành phần 

độ nhạy cảm. 

Tính tương tự cho thành phần năng lực thích ứng ACi. Cuối cùng chỉ số dễ bị 

tổn thương cho một đơn vị hành chính i sẽ là: 

                                                                (2.21) 

Tính tương tự cho thành phần hiểm họa (H), mức độ phơi bày (E). Cuối cùng 
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chỉ số rủi ro cho một đơn vị hành chính i sẽ là: 

                                                                                 (2.22) 

j. Xây dựng bản đồ chỉ số rủi ro do NDDB đối với NTTS 

Sau khi có kết quả tính toán các biến chính cũng như chỉ số rủi ro, các kết 

quả tính toán sẽ được hiển thị trên bản đồ theo đơn vị cấp huyện và được chồng 

chập để xây dựng bản đồ rủi ro chung cho toàn tỉnh. Các kết quả này sẽ là cơ sở hỗ 

trợ cho việc đánh giá cũng như đề xuất các biện pháp ứng phó với nước biển dâng.  

Bước 4: Đánh giá rủi ro do NDDB  

Sử dụng bản đồ rủi ro để xác định phân bố không gian của mức độ rủi ro do NDDB 

tại các tỉnh ven biển Bắc Bộ. Trên cơ sở đó phân tích đánh giá, giải thích sự khác 

nhau giữa các đơn vị hành chính.  
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CHƯƠNG III. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU PHÂN CẤP CẤP ĐỘ RỦI RO 

THIÊN TAI GÂY BỞI NƯỚC DÂNG DO BÃO 

3.1. Kết quả tính toán nước dâng do bão khu vực Bắc Bộ 

Trong nghiên cứu này tác giả đã thống kê những cơn bão đã đổ bộ vào Việt 

Nam và ảnh hưởng trực tiếp đến khu vực ven biển Bắc Bộ. Bên cạnh đó thu thập 

thống kê  một số cơn bão có cường độ mạnh phục vụ việc thực hiện tính toán nước 

dâng do bão tác giả đã chọn được khoảng 94 cơn bão trong quá khứ có cường độ 

lớn và gây ảnh hưởng đến khu vực ven biển Bắc Bộ từ năm 1961 đến 2017 để phục 

vụ tính toán được thống kê chi tiết ở (Bảng 2.1)  

Ở khu vực ven biển Bắc Bộ từ Quảng Ninh đến Ninh Bình, Thanh Hóa, bão 

ảnh hưởng tập trung chủ yếu vào các tháng 7, 8, 9 (76%) tần xuất xuất hiện bão ảnh 

hưởng lớn nhất, trên 2 cơn bão một năm (Bảng 3.1) thể hiện tần xuất các cơn bão đổ 

bộ vào khu vực Bắc Bộ. 

Bảng 3. 1. Thống kê tần suất xuất hiện bão ảnh hưởng đến khu vực Bắc Bộ 

STT Tỉnh đổ bộ Mùa bão 

Số cơn 

trong 

57 năm 

Phần trăm 

% toàn VN 

% Mùa 

bão 

Số 

cơn/năm 

1 Quảng Ninh 7, 8, 9 58 18.5 79 1.05 

2 Hải Phòng 7, 8, 9 13 4.2 77 0.24 

3 Thái Bình 7, 8, 9 14 4.5 71 0.25 

4 Nam Định 7, 8, 9 11 3.5 73 0.20 

5 Thanh Hóa 7, 8, 9 22 7.0 68 0.40 

 

Trong 94 cơn bão lịch sử trên, khu vực ven biển vịnh Bắc Bộ hầu hết đều 

chịu ảnh hưởng ít nhiều, ngoài một số các cơn bão có cường độ thấp và đổ bộ vào 

thời điểm triều thấp có gây nước dâng nhưng không ảnh hưởng nhiều thì bên cạnh 

đó một số cơn bão có cường độ lớn đổ bộ vào lúc thời điểm triều cường gây nước 

dâng lớn và ảnh hưởng nghiêm trọng đến khu vực ven biển.  

Kết quả tính toán NDDB từ các cơn bão điển hình nhận được các giá trị nước 

dâng cho các vị trí ven biển khu vực vịnh Bắc Bộ là khác nhau nhưng chuỗi số liệu 

nhận được thấy tương đối đồng nhất. 
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Bảng 3. 2. Một số cơn bão điển hình được lựa chọn hiển thị kết quả 

Stt Năm Tên bão Tháng Tỉnh đổ bộ 

1 1986 WAYNE 8 Nam Định 

2 1996 FRANKIE 7 Thái Bình 

3 1996 NIKI 8 Hải Phòng 

4 2000 WUKONG 9 Hà Tĩnh 

5 2005 WASHI 7 Thái Bình 

6 2005 DAMREY 9 Thanh Hóa 

 

Dưới đây là kết quả hình ảnh nước dâng đại diện một số cơn bão điển hình 

được lựa chọn trích xuất (Bảng 3.2) vào thời điểm nước dâng lớn nhất thể hiện diễn 

biến nước dâng gây ra bởi bão (Bảng 3.3) và (Hình 3.1). 

 
a. Wayne_1986 

 
b. Frankie_1996 

 
c. Nike_1996 

 
d. Wukong _2000 
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e. Washi_2005 

 
f. Damrey_2005 

Hình 3. 1. Phân bố mực nước trong bão của một số cơn bão khu vực vịnh Bắc Bộ 

Từ những số liệu quan trắc ghi nhận được trong lịch sử giá trị nước dâng do 

bão lớn nhất trong khu vực đã từng xảy ra tới 3,5 m. Bên cạnh đó kết quả mô phỏng 

NDDB nhận thấy khu vực vịnh Bắc Bộ có sự tương đồng khá cao về độ lớn nước 

dâng do bão với giá trị nước dâng do bão phổ biến từ 1,9 – 3.7 m, trung bình là 2,5 

m, được thống kê chi tiết dưới (Bảng 3.3) ngoài ra với những số liệu ghi nhận được 

thủy triều tại khu vực này phổ biến là nhật triều đều, có biên độ triều lớn lên tới 1,8 

m thậm chí có khu vực cao hơn. 

 

Hình 3. 2. Tọa độ các điểm trích nước dâng do bão 
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Bảng 3. 3. Nước dâng do bão lớn nhất cho các điểm ven biển 

TT 

Vị trí 
Nước dâng do 

bão lớn nhất (m) 
Ghi chú Kinh 

độ 
Vĩ độ 

1 107,94 21,50 1,91 Móng Cái - Quảng Ninh 

2 107,78 21,43 1,90 Hải Hà - Quảng Ninh 

3 107,71 21,39 1,90 Hải Hà - Quảng Ninh 

4 107,64 21,32 1,88 Đầm Hà - Quảng Ninh 

5 107,58 21,28 1,88 Đầm Hà - Quảng Ninh 

6 107,51 21,25 1,88 Vân Đồn - Quảng Ninh 

7 107,58 21,18 1,88 Vân Đồn - Quảng Ninh 

8 107,50 21,11 1,98 Vân Đồn - Quảng Ninh 

9 107,44 21,07 2,79 Vân Đồn - Quảng Ninh 

10 107,17 20,96 3,02 Hạ Long - Quảng Ninh 

11 107,03 20,92 3,40 Hạ Long - Quảng Ninh 

12 107,04 20,95 3,35 Hạ Long - Quảng Ninh 

13 107,44 21,06 2,96 Cẩm Phả - Quảng Ninh 

14 107,38 21,03 2,83 Cẩm Phả - Quảng Ninh 

15 107,26 20,98 2,88 Cẩm Phả - Quảng Ninh 

16 106,90 20,82 3,73 Cát Hải - Hải Phòng 

17 107,04 20,90 3,19 Cát Hải - Hải Phòng 

18 107,09 20,87 2,88 Cát Hải - Hải Phòng 

19 106,73 20,68 2,94 Kiến Thụy - Hải Phòng 

20 106,80 20,72 3,36 Đồ Sơn - Hải Phòng 

21 106,70 20,66 2,59 Tiên Lãng - Hải Phòng 

22 106,58 20,52 2,90 Thái Thụy - Hải Phòng 

23 106,59 20,37 2,74 Tiền Hải - Thái Bình 

24 106,59 20,34 2,63 Tiền Hải - Thái Bình 

25 106,53 20,23 2,06 Giao Thủy - Nam Định 

26 106,54 20,24 2,10 Giao Thủy - Nam Định 

27 106,34 20,15 1,95 Hải Hậu - Nam Định 

28 106,26 20,05 2,01 Hải Hậu - Nam Định 

29 106,14 19,97 2,07 Nghĩa Hưng - Nam Định 

30 106,00 19,96 2,20 Kim Sơn -Ninh Bình 

 

Trong nghiên cứu này sau khi có kết quả nước dâng do bão từ các cơn bão 

trong quá khứ. Tác giả tiếp tục tiến hành mô phỏng nguy cơ nước dâng do bão lớn 
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nhất cho khu vực vịnh Bắc Bộ. Số liệu đầu vào vẫn là những cơn bão trong quá khứ 

tác giả giữ nguyên các thông số đầu vào chỉ thay đổi cường độ bão, vị trí trí và thời 

gian đổ bộ của những cơn bão đã được sử dụng tính toán nước dâng trước đó và 

dưới đây là kết quả nguy cơ nước dâng do bão lớn nhất. 

Với kết quả mô phỏng này nguy cơ NDDB trong tương lai, nếu có siêu bão 

đổ bộ, nước dâng do bão có thể lên đến 4,9 m trung bình vào khoảng 3,5 m (Bảng 

3.4). Ngoài ra biên độ thủy triều trong khu vực này dao động trong khoảng từ 1,7 – 

2,0 m. Nên sự nguy hiểm gây bởi nước dâng do bão cho khu vực là rất lớn nếu bão 

đổ bộ vào thời điểm triều cường.   

Bảng 3. 4. Nguy cơ nước dâng do bão lớn nhất cho các điểm ven biển 

TT 
Vị trí Nguy cơ NDDB 

lớn nhất (m) 
Ghi chú 

Kinh độ Vĩ độ 

1 107,94 21,50 4,68 Móng Cái - Quảng Ninh 

2 107,78 21,43 4,72 Hải Hà - Quảng Ninh 

3 107,71 21,39 4,83 Hải Hà - Quảng Ninh 

4 107,64 21,32 4,93 Đầm Hà - Quảng Ninh 

5 107,58 21,28 4,30 Đầm Hà - Quảng Ninh 

6 107,51 21,25 3,52 Vân Đồn - Quảng Ninh 

7 107,58 21,18 2,69 Vân Đồn - Quảng Ninh 

8 107,50 21,11 2,72 Vân Đồn - Quảng Ninh 

9 107,44 21,07 3,86 Vân Đồn - Quảng Ninh 

10 107,17 20,96 3,71 Hạ Long - Quảng Ninh 

11 107,03 20,92 3,81 Hạ Long - Quảng Ninh 

12 107,04 20,95 3,62 Hạ Long - Quảng Ninh 

13 107,44 21,06 3,78 Cẩm Phả - Quảng Ninh 

14 107,38 21,03 2,70 Cẩm Phả - Quảng Ninh 

15 107,26 20,98 2,67 Cẩm Phả - Quảng Ninh 

16 106,90 20,82 3,97 Cát Hải - Hải Phòng 

17 107,04 20,90 3,24 Cát Hải - Hải Phòng 

18 107,09 20,87 3,25 Cát Hải - Hải Phòng 

19 106,73 20,68 3,76 Kiến Thụy - Hải Phòng 

20 106,80 20,72 3,80 Đồ Sơn - Hải Phòng 

21 106,70 20,66 3,37 Tiên Lãng - Hải Phòng 

22 106,58 20,52 3,43 Thái Thụy - Hải Phòng 

23 106,59 20,37 3,08 Tiền Hải - Thái Bình 
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TT 
Vị trí Nguy cơ NDDB 

lớn nhất (m) 
Ghi chú 

Kinh độ Vĩ độ 

24 106,59 20,34 3,40 Tiền Hải - Thái Bình 

25 106,53 20,23 3,02 Giao Thủy - Nam Định 

26 106,54 20,24 2,84 Giao Thủy - Nam Định 

27 106,34 20,15 2,62 Hải Hậu - Nam Định 

28 106,26 20,05 2,68 Hải Hậu - Nam Định 

29 106,14 19,97 2,87 Nghĩa Hưng - Nam Định 

30 106,00 19,96 2,92 Kim Sơn -Ninh Bình 

 

Tỉnh Quảng Ninh có 9 huyện, thành phố ven biển và ven sông Bạch Đằng sẽ 

chịu ảnh hưởng lớn từ nguy cơ nước dâng do bão. Đặc biệt một số huyện có địa thế 

thấp và nằm sát ven biển như huyện Quảng Yên, huyện Tiên Yên là một trong 

những huyện sẽ nằm trong danh sách chịu ảnh hưởng lớn từ nguy cơ nước dâng. 

Ngoài ra 2 huyện đảo Cô Tô, huyện đảo Vân Đồn mặc dù có các đảo che chắn 

nhưng chịu cũng ảnh hưởng lớn từ nguy cơ nước dâng.    

Tại khu vực ven bờ tỉnh Quảng Ninh như huyện Hải Hà, thành phố Móng 

Cái, huyện Đầm Hà có nguy cơ mực nước dâng cao nhất tương ứng với các mức 

4,83 mét, 4,68 mét và 4,93 mét. Tiếp đến, các điểm phía trong khu vực sông Bạch 

Đằng khi có bão ảnh hưởng sẽ dồn nước từ biển vào kết hợp với lượng nước từ 

sông đổ ra gây dâng cao tại các xã dọc bờ sông, có thể tràn qua đê khi độ cao mực 

nước vượt qua cao trình đỉnh đê như tại thị xã Quảng Yên, thành phố Hạ Long, 

huyện Tiên Yên. Đối với các khu vực ngoài khơi như huyện đảo Cô Tô, huyện đảo 

Vân Đồn, mực nước dâng tương đối cao nhưng không phải lớn nhất. Thành phố 

Uông Bí có nguy cơ mực nước dâng thấp nhất do khu vực này không trực tiếp giáp 

biển. 

Đối với Hải Phòng và Thái Bình, nguy cơ mực nước dâng lớn nhất tại huyện 

Cát Hải, quận Hải An, tiếp đến là các quận Dương Kinh, Đồ Sơn, huyện Kiến Thụy, 

huyện Tiên Lãng, nhỏ nhất tại quận Kiến An và huyện Thủy Nguyên dao động 

trong khoảng từ 3,24 - 3,97 m. Các huyện thuộc Thái Bình như Tiền Hải, Thái Thụy 

dao động vào khoảng 3,08 – 3,04 m. 
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Các huyện thuộc tỉnh Nam Định, Ninh Bình có nguy cơ nước dâng lớn nhất 

dao động trong khoảng 2,62 - 3,02 m. Bờ biển tỉnh Ninh Bình có dạng cong, có khả 

năng trữ nước, cho nên mực nước dâng do bão thường cao ở các điểm ven bờ 

(huyện Kim Sơn 2,87 m). Một điểm đáng lưu ý là ven biển Ninh Bình có hệ thống 

rừng ngập mặn sát ngay đê Bình Minh cũng làm cản trở đáng kể sự lan truyền của 

nước dâng do bão.  

3.2. Kết quả phân cấp cấp độ rủi ro thiên tai (R) gây ra bởi nguy cơ NDDB cho 

lĩnh vực nuôi trồng thủy sản 

Để có tính đồng bộ trong nghiên cứu tác giả đã phân cấp các mức độ theo 5 

cấp khác nhau gồm: Rất cao, Cao, Trung bình, Thấp, Rất thấp. Để qui chuẩn cho 

các thành phần : Hiển họa (H), Mức độ phơi bày (E), Tính dễ bị tổn thương (V), và 

Mức độ rủi ro (R). Được thể hiện rõ trong bảng đánh giá chi tiết cho từng chỉ số. 

3.2.1. Đánh giá mức độ hiểm họa (H ) 

Kết quả xây dựng bản đồ hiểm họa do NDDB đối với NTTS cho các huyện 

ven biển được thể hiện trong (Hình 3.3). Từ kết quả nguy cơ nước dâng (Bảng 3.4) 

cho thấy nguy cơ nước dâng cao nhất giảm dần đối với các huyện từ Quảng Ninh 

xuống Ninh Bình. Các huyện ven biển có khả năng đối mặt với những hiểm họa do 

nguy cơ NDDB gây ra tương ứng thể hiện rất rõ dưới (Bảng 3.5) điển hình là thành 

phố Móng Cái, thành phố Hạ Long, thị xã Quảng Yên, huyện Hải Hà, huyện Đầm 

Hà, huyện đảo Vân Đồn ở mức độ hiểm họa rất cao Dọc xuống phía Nam có sự xuất 

hiện của quận Hải An và huyện Cát Hải thuộc thành phố Hải Phòng cũng ở mức độ 

hiểm họa rất cao. Tiếp đến ở mức độ cao hầu hết đều thuộc các quận, huyện thuộc 

thành phố Hải Phòng đó là các huyện như: quận Kiến An, quận Đồ Sơn, quận 

Dương Kinh, huyện Thủy Nguyên, huyện Kiến Thụy, huyện Tiên Lãng. Ngoài ra 

còn có các huyện như: huyện Kim Sơn, Thuộc Ninh Bình. Huyện Giao Thủy thuộc 

Nam Định, huyện Thái Thụy, huyện Tiền Hải thuộc Thái Bình và huyện Tiên Yên 

thuộc Quảng Ninh đều ở mức độ cao. Ở mức độ thấp hơn là mức độ hiểm họa trung 

bình thì có huyện Nghĩa Hưng, huyện Hải Hậu thuộc Nam Định và thành phố Uông 

Bí của Quảng Ninh. 
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Bảng 3. 5. Bảng chỉ số mức hiểm họa (H) gây ra bởi nguy cơ NDDB 

Quận/Huyện/Thị xã 
Mức độ _ Hiểm họa (H) 

Bảng chỉ số Chuẩn hóa kết quả Phân Cấp 

Thành phố Hạ Long 0,81 0,81 Rất Cao 

Thành phố Móng Cái 0,97 0,97 Rất Cao 

Thành phố Uông Bí 0,47 0,47 Trung Bình 

Thị xã Quảng Yên 0,81 0,81 Rất Cao 

Huyện Tiên Yên 0,78 0,78 Cao 

Huyện Đầm Hà 0,90 0,90 Rất Cao 

Huyện Hải Hà 1,00 1,00 Rất Cao 

Huyện Vân Đồn 0,82 0,82 Rất Cao 

Huyện Cô Tô 0,79 0,79 Cao 

Quận Hải An 0,80 0,80 Rất Cao 

Quận Kiến An 0,69 0,69 Cao 

Quận Đồ Sơn 0,78 0,78 Cao 

Quận Dương Kinh 0,80 0,80 Cao 

Huyện Thuỷ Nguyên 0,69 0,69 Cao 

Huyện Kiến Thụy 0,78 0,78 Cao 

Huyện Tiên Lãng 0,74 0,74 Cao 

Huyện Cát Hải 0,81 0,81 Rất Cao 

Huyện Thái Thụy 0,72 0,72 Cao 

Huyện Tiền Hải 0,65 0,65 Cao 

Huyện Nghĩa Hưng 0,60 0,60 Trung Bình 

Huyện Giao Thuỷ 0,63 0,63 Cao 

Huyện Hải Hậu 0,57 0,57 Trung Bình 

Huyện Kim Sơn 0,61 0,61 Cao 

Phân cấp Cấp độ Mức độ hiểm họa (H) 

Rất thấp 0,0    =< 0,2 Rất thấp 

Thấp 0,2    =< 0,4 Thấp 

Trung bình 0,4    =< 0,6 Trung bình 

Cao 0,6    =< 0,8 Cao 

Rất cao 0,8    =< 1,0 Rất cao 
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Hình 3. 3. Bản đồ hiểm họa (H) do NDDB đối với lĩnh vực NTTS 

3.2.2. Đánh giá mức độ phơi bày (E) 

Chỉ số đầu tiên khi xem xét mức độ phơi bày do nguy cơ NDDB đối với lĩnh 

NTTS là nguy cơ nước dâng. Từ kết quả tính toán nguy cơ nước dâng cho thấy, các 

huyện có địa hình thấp chịu ảnh hưởng lớn nhất bởi nguy cơ nước dâng. 

Mức độ phơi bày ngoài việc phụ thuộc vào nguy cơ NDDB thì còn còn phụ 

thuộc vào rất nhiều yếu tố như: diện tích NTTS và số trang trại NTTS của từng 

huyện. Các khu vực có diện tích NTTS lớn nhất là thị xã Quảng Yên, huyện Giao 

Thủy, huyện Tiền Hải, huyện Kim Sơn, huyện Thái Thụy. Các huyện đảo Vân Đồn, 

huyện Tiên Lãng, huyện Nghĩa Hưng, huyện Hải Hậu theo thứ tự giảm dần có diện 

tích NTTS lớn hơn các huyện còn lại. Diện tích NTTS thấp nhất tại huyện Cô Tô 

(tỉnh Quảng Ninh) và quận Kiến An (Hải Phòng). Huyện Tiền Hải và huyện Giao 

Thủy cũng là 2 huyện có số trang trại NTTS lớn nhất. Tiếp đến là thị xã Quảng Yên, 

thành phố Móng Cái, huyện Cát Hải, huyện Hải Hậu. Do đó, các huyện có mức độ 

phơi bày lớn nhất là huyện Tiền Hải, huyện Giao Thủy, thị xã Quảng Yên. Tiếp đến 

ở mức cao ở khu vực Quảng Ninh gồm có: thành phố Móng Cái, huyện Hải Hà, 
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huyện đảo Vân Đồn. Dọc xuống phía Nam là các huyện của thành phố Hải Phòng 

như; quận Hải An, quận Kiến An, quận Đồ Sơn, quận Dương Kinh, huyện Thủy 

Nguyên, huyện Kiến Thụy ngoài ra dịch xuống phía Nam còn có huyện Nghĩa 

Hưng và huyện Hải Hậu thuộc Nam Định, thì ở mức độ phơi bày trung bình còn lại 

thành phố Uông Bí ở mức độ phơi này là thấp kết quả được thể hiện rõ trong (Bảng 

3.6 và Hình 3.4) 

Bảng 3. 6. Bảng chỉ số mức độ phơi bày (E) gây ra bởi nguy cơ NDDB 

Quận/Huyện/Thị xã 
Mức độ _ Phơi bày ( E ) 

Bảng chỉ số Chuẩn hóa kết quả Phân Cấp 

Thành phố Hạ Long 0,42 0,57 Trung bình 

Thành phố Móng Cái 0,57 0,76 Cao 

Thành phố Uông Bí 0,27 0,37 Thấp 

Thị xã Quảng Yên 0,71 0,96 Rất cao 

Huyện Tiên Yên 0,43 0,58 Trung bình 

Huyện Đầm Hà 0,47 0,63 Cao 

Huyện Hải Hà 0,54 0,72 Cao 

Huyện Vân Đồn 0,51 0,68 Cao 

Huyện Cô Tô 0,39 0,53 Trung bình 

Quận Hải An 0,44 0,59 Trung bình 

Quận Kiến An 0,35 0,47 Trung bình 

Quận Đồ Sơn 0,40 0,54 Trung bình 

Quận Dương Kinh 0,41 0,56 Trung bình 

Huyện Thuỷ Nguyên 0,44 0,60 Trung bình 

Huyện Kiến Thụy 0,44 0,60 Trung bình 

Huyện Tiên Lãng 0,47 0,63 Cao 

Huyện Cát Hải 0,49 0,66 Cao 

Huyện Thái Thụy 0,50 0,67 Cao 

Huyện Tiền Hải 0,74 1,00 Rất cao 

Huyện Nghĩa Hưng 0,42 0,56 Trung bình 

Huyện Giao Thuỷ 0,67 0,90 Rất cao 

Huyện Hải Hậu 0,38 0,52 Trung bình 

Huyện Kim Sơn 0,45 0,60 Cao 

Phân cấp Cấp độ Mức độ Phơi bày ( E ) 

Rất thấp 0,0    =< 0,2 Rất thấp 
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Thấp 0,2    =< 0,4 Thấp 

Trung bình 0,4    =< 0,6 Trung bình 

Cao 0,6    =< 0,8 Cao 

Rất cao 0,8    =< 1,0 Rất cao 

 

 

Hình 3. 4. Bản đồ mức độ phơi bày (E) do NDDB đối với lĩnh vực NTTS 

3.2.3. Đánh giá tính dễ bị tổn thương (V) 

Tính dễ bị tổn thương (V) được biểu diễn bởi nhiều chỉ số như chỉ số như: số 

lao động, chỉ số NTTS, chỉ số thu nhập bình quân tháng, ... Mỗi chỉ số này lại có thể 

bao gồm các chỉ số phụ, ví dụ: chỉ số NTTS được cấu thành từ các chỉ số phụ, bao 

gồm: chỉ số tỷ lệ diện tích NTTS, chỉ số phát triển diện tích NTTS, chỉ số sản lượng 

thủy sản,… phân theo cấp huyện. Các chỉ số phụ này có thể có quan hệ đồng biến 

hoặc nghịch biến với tính dễ bị tổn thương (V). 

Qua kết quả tính toán cho thấy các huyện có tính dễ bị tổn thương rất cao lần 

lượt là huyện Tiền Hải, huyện Thái Thụy, huyện Giao Thủy và thị xã Quảng Yên. 

Còn các huyện như; huyện Hải Hậu, huyện Nghĩa Hưng, huyện Kim Sơn, huyện 

Thủy Nguyên có mức độ dễ bị tổn thương ở cấp độ cao. Các huyện có mức độ dễ bị 
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tổn thương ở cấp độ trung bình gồm có; thành phố Móng Cái, huyện Hải Hà, huyện 

đảo Vân Đồn, huyện đảo Cô Tô của Quảng Ninh và quận Đồ Sơn, quận Dương 

Kinh và huyện Kiến Thụy. Ở mức thấp gồm có: TP.Hạ Long, huyện Tiên Yên, 

huyện Đầm Hà của tỉnh Quảng Ninh, huyện Cát Hải và huyện Tiên Lãng của thành 

phố Hải Phòng. Tiếp theo  ở mức độ dễ bị tổn thương thấp nhất thì có thành phố 

Uông Bí, quận Hải An, và quận Kiến An. Kết quả phân cấp tính dễ bị tổn thương 

(V) được thể hiện chi tiết ở (Hình 3.5 và Bảng 3.7). 

Các khu vực có độ nhạy cảm cao, khả năng ứng phó thấp thì tính dễ bị tổn 

thương sẽ có xu hướng cao hơn và ngược lại. Ví dụ như: huyện Tiền Hải, huyện 

Thái Thụy có số lao động trong lĩnh vực NTTS, sản lượng thủy sản cao nhất trong 

tất cả các huyện, tỷ lệ diện tích NTTS cũng tương đối cao, trong khi mức thu nhập 

bình quân theo tháng lại thấp, dẫn đến khả năng ứng phó thấp. Tương tự, thị xã 

Quảng Yên có tỷ lệ diện tích NTTS cao nhất, số lao động trong lĩnh vực NTTS, sản 

lượng thủy sản tương đối cao nên tính dễ bị tổn thương của huyện này cũng ở cấp 

độ rất cao. 

Phân tích theo chiều ngược lại với các quận huyện có tính dễ bị tổn thương 

thấp, rất thấp. Quận Hải An và quận Kiến An có số lao động trong lĩnh vực NTTS 

thấp nhất trong các quận, huyện, tỷ lệ diện tích NTTS, sản lượng thủy sản cũng ở 

mức rất thấp, trong khi mức thu nhập bình quân lại cao, do vậy tính dễ bị tổn 

thương của các khu vực này ở cấp độ rất thấp.  

Thành phố Uông Bí do không trực tiếp giáp biển, các chỉ số tỷ lệ diện tích 

NTTS, sản lượng thủy sản rất thấp, thu nhập bình quân đầu người theo tháng lại 

tương đối cao, nên thành phố này ít bị tổn thương do NDDB ảnh hưởng đến NTTS. 

Các quận, huyện ven biển của thành phố Hải Phòng tính dễ bị tổn thương đều ở 

mức rất thấp đến trung bình do các chỉ số liên quan đến lĩnh vực NTTS không cao, 

thu nhập bình quân đầu người theo tháng lại cao hơn các khu vực khác. 
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Bảng 3. 7. Bảng chỉ tính dễ bị tổn thương (V) gây ra bởi nguy cơ NDDB 

Quận/Huyện/Thị xã 
Tính dễ bị  _ Tổn thương (V) 

Bảng chỉ số Chuẩn hóa kết quả Phân Cấp 

Thành phố Hạ Long 0,13 0,23 Thấp 

Thành phố Móng Cái 0,27 0,47 Trung bình 

Thành phố Uông Bí 0,10 0,18 Rất thấp 

Thị xã Quảng Yên 0,46 0,82 Rất cao 

Huyện Tiên Yên 0,14 0,25 Thấp 

Huyện Đầm Hà 0,21 0,37 Thấp 

Huyện Hải Hà 0,25 0,44 Trung bình 

Huyện Vân Đồn 0,28 0,49 Trung bình 

Huyện Cô Tô 0,26 0,46 Trung bình 

Quận Hải An 0,07 0,12 Rất thấp 

Quận Kiến An 0,05 0,08 Rất thấp 

Quận Đồ Sơn 0,25 0,44 Trung bình 

Quận Dương Kinh 0,27 0,48 Trung bình 

Huyện Thuỷ Nguyên 0,35 0,61 Cao 

Huyện Kiến Thụy 0,23 0,40 Trung bình 

Huyện Tiên Lãng 0,21 0,37 Thấp 

Huyện Cát Hải 0,14 0,24 Thấp 

Huyện Thái Thụy 0,56 0,99 Rất cao 

Huyện Tiền Hải 0,57 1,00 Rất cao 

Huyện Nghĩa Hưng 0,36 0,64 Cao 

Huyện Giao Thuỷ 0,46 0,81 Rất cao 

Huyện Hải Hậu 0,41 0,73 Cao 

Huyện Kim Sơn 0,44 0,78 Cao 

Phân cấp Cấp độ Tính dễ bị tổn thương (V) 

Rất thấp 0,0    =< 0,2 Rất thấp 

Thấp 0,2    =< 0,4 Thấp 

Trung bình 0,4    =< 0,6 Trung bình 

Cao 0,6    =< 0,8 Cao 

Rất cao 0,8    =< 1,0 Rất cao 
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Hình 3. 5. Bản đồ tính dễ bị tổn thương (V) do NDDB đối với lĩnh vực NTTS 

3.2.4. Đánh giá mức độ rủi ro (R) 

Căn cứ vào kết quả tính toán của 3 thành phần H, E, V ở trên, tác giả cũng đã 

xây dựng được bộ chỉ số rủi ro cho các huyện, thành phố ven biển thuộc khu vực 

Bắc Bộ (Bảng 3.9) thể hiện rõ kết quả tính toán tổng hợp của các thành phần. Bên 

cạnh đó từ kết quả của các thành phần: + Hiểm họa (H), + Mức độ phơi bày trước 

hiểm họa (E),+ Tính dễ bị tổn thương (V), Kết quả phân cấp cấp độ rủi ro thiên tai 

gây bởi nguy cơ NDDB được thể hiện dưới (Hình 3.6). 

Bảng 3. 8. Bảng chỉ số phân cấp cấp độ rủi ro (R) gây ra bởi nguy cơ NDDB 

Quận/Huyện/Thị xã 
Mức độ _ Rủi ro (R) 

Bảng chỉ số Chuẩn hóa kết quả Phân Cấp 

Thành phố Hạ Long 0,46 0,69 Cao 

Thành phố Móng Cái 0,60 0,91 Rất cao 

Thành phố Uông Bí 0,28 0,43 Trung bình 

Thị xã Quảng Yên 0,66 1,00 Rất cao 

Huyện Tiên Yên 0,45 0,68 Cao 

Huyện Đầm Hà 0,53 0,80 Cao 
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Quận/Huyện/Thị xã 
Mức độ _ Rủi ro (R) 

Bảng chỉ số Chuẩn hóa kết quả Phân Cấp 

Huyện Hải Hà 0,59 0,90 Rất cao 

Huyện Vân Đồn 0,53 0,81 Rất cao 

Huyện Cô Tô 0,48 0,73 Cao 

Quận Hải An 0,44 0,66 Cao 

Quận Kiến An 0,36 0,55 Trung bình 

Quận Đồ Sơn 0,48 0,72 Cao 

Quận Dương Kinh 0,49 0,75 Cao 

Huyện Thuỷ Nguyên 0,49 0,75 Cao 

Huyện Kiến Thụy 0,48 0,73 Cao 

Huyện Tiên Lãng 0,47 0,71 Cao 

Huyện Cát Hải 0,48 0,72 Cao 

Huyện Thái Thụy 0,59 0,90 Rất cao 

Huyện Tiền Hải 0,65 0,99 Rất cao 

Huyện Nghĩa Hưng 0,46 0,69 Cao 

Huyện Giao Thuỷ 0,58 0,88 Rất cao 

Huyện Hải Hậu 0,46 0,69 Cao 

Huyện Kim Sơn 0,50 0,76 Cao 

Phân cấp Cấp độ Mức độ rủi ro (R) 

Rất thấp 0,0    =< 0,2 Rất thấp 

Thấp 0,2    =< 0,4 Thấp 

Trung bình 0,4    =< 0,6 Trung bình 

Cao 0,6    =< 0,8 Cao 

Rất cao 0,8    =< 1,0 Rất cao 

 

Bảng 3. 9. Kết quả tổng hợp phân cấp cấp độ rủi ro thiên tai gây bởi  NDDB đối 

với lĩnh vực NTTS cho các huyện ven biển Bắc Bộ 

Quận/Huyện/Thị xã 

Phân cấp cấp độ rủi ro thiên tai  gây bởi nguy cơ 

nước dâng do bão 

Mức độ 

Hiểm họa 

( H ) 

Mức độ 

Phơi bày 

( E ) 

Tính dễ bị 

Tổn 

thương 

( V ) 

Mức độ 

Rủi ro 

( R ) 

Thành phố Hạ Long Rất cao Trung bình Thấp Cao 
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Quận/Huyện/Thị xã 

Phân cấp cấp độ rủi ro thiên tai  gây bởi nguy cơ 

nước dâng do bão 

Mức độ 

Hiểm họa 

( H ) 

Mức độ 

Phơi bày 

( E ) 

Tính dễ bị 

Tổn 

thương 

( V ) 

Mức độ 

Rủi ro 

( R ) 

Thành phố Móng Cái Rất cao Cao Trung bình Rất cao 

Thành phố Uông Bí Trung bình Thấp Rất thấp Trung bình 

Thị xã Quảng Yên Rất cao Rất cao Rất cao Rất cao 

Huyện Tiên Yên Cao Trung bình Thấp Cao 

Huyện Đầm Hà Rất cao Cao Thấp Cao 

Huyện Hải Hà Rất cao Cao Trung bình Rất cao 

Huyện Vân Đồn Rất cao Cao Trung bình Rất cao 

Huyện Cô Tô Cao Trung bình Trung bình Cao 

Quận Hải An Rất cao Trung bình Rất thấp Cao 

Quận Kiến An Cao Trung bình Rất thấp Trung bình 

Quận Đồ Sơn Cao Trung bình Trung bình Cao 

Quận Dương Kinh Cao Trung bình Trung bình Cao 

Huyện Thuỷ Nguyên Cao Trung bình Cao Cao 

Huyện Kiến Thụy Cao Trung bình Trung bình Cao 

Huyện Tiên Lãng Cao Cao Thấp Cao 

Huyện Cát Hải Rất cao Cao Thấp Cao 

Huyện Thái Thụy Cao Cao Rất cao Rất cao 

Huyện Tiền Hải Cao Rất cao Rất cao Rất cao 

Huyện Nghĩa Hưng Trung bình Trung bình Cao Cao 

Huyện Giao Thuỷ Cao Rất cao Rất cao Rất cao 

Huyện Hải Hậu Trung bình Trung bình Cao Cao 

Huyện Kim Sơn Cao Cao Cao Cao 
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Hình 3. 6. Bản đồ rủi ro (R) do NDDB đối với lĩnh vực NTTS 

Dựa vào (Bảng 3.9) và (Hình 3.6) dễ nhận thấy thành phố Uông Bí, quận 

Kiến An là 2 địa phương duy nhất có mức độ rủi ro (R) ở mức trung bình. Ngoài ra, 

ở mức độ rủi ro lớn nhất thì có một số huyện, quận, thành phố, thị xã thuộc như: 

huyện Giao Thủy, huyện Tiền Hải, huyện Thái Thụy, huyện Hải Hà, huyện đảo. 

Vân Đồn, thị xã Quảng Yên và thành phố Móng Cái đạt mức độ rủi ro ở cấp độ lớn 

nhất. Còn lại mức độ rủi ro ở mức độ cao chia đều cho cả khu vực từ Quảng Ninh 

đến Ninh Bình. 

Từ kết quả tổng hợp phân cấp cấp độ rủi ro thiên tai (R) gây bởi NDDB đối 

với lĩnh vực NTTS cho các huyện ven biển Bắc Bộ dựa vào (Bảng 3.9) có thể nhận 

thấy cả 3 thành phần: Mức độ hiểm họa (H), Mức độ phơi bày (E) và Tính dễ bị tổn 

thương (V) đều ảnh hưởng trực tiếp đến mức độ rủi ro thiên tai (R). Tuy nhiên, mỗi 

thành phần sẽ đóng góp những ảnh hưởng nhất định. Trong quá trính tính toán và 

phân tích tác giả nhận thấy mức độ hiểm họa gây bởi nguy cơ NDDB là thành phần 

đóng vai trò quan trọng nhất nó ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả phân cấp cấp độ rủi 

ro thiên tai trong lĩnh vực NTTS tại khu vực Bắc Bộ. 
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KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 

Kết luận 

Luận văn đã sử dụng khái niệm về rủi ro thiên tai của IPCC(2012), SREX 

(2015) để phân cấp cấp độ rủi ro thiên tai do nước dâng do bão trong lĩnh vực thủy 

sản tại khu vực ven biển Bắc Bộ. Theo đó, rủi ro thiên tai nước dâng do bão được 

cấu thành từ 3 yếu tố: (1) Hiểm họa nước dâng do bão, (2) Mức độ phơi bày trước 

hiểm họa và (3) Tính dễ bị tổn thương. 

 Mức độ hiểm họa (H) gây bởi NDDB 

Hiểm họa nước dâng do bão cho vùng ven biển Bắc Bộ từ Quảng Ninh đến 

Ninh Bình cho thấy, độ lớn nước dâng do bão tại khu vực ven biển Bắc Bộ dao 

động vào khoảng từ 1,9 – 3,7 m và mức nước dâng do bão trung bình vào khoảng 

2,5 m. Đối với hiểm họa nguy cơ nước dâng do bão trong tương lai, khi có siêu bão 

đổ bộ, nước dâng do bão có thể lên đến 4,9 m, trung bình dao động khoảng 3,5 m.  

 Mức độ phơi bày (E) trước hiểm họa (H) gây bởi NDDB 

Các huyện có mức độ phơi bày trước hiểm họa nước dâng do bão rất cao bao 

gồm huyện Tiền Hải (Thái Bình), Giao Thủy (Nam Định) và Quảng Yên (Quảng 

Ninh). Các quận/huyện có mức độ phơi bày cao gồm có: Móng Cái, Đầm Hà, Hải 

Hà, Vân Đồn (tỉnh Quảng Ninh), Tiên Lãng, Cát Hải (TP. Hải Phòng), Thái Thụy 

(tỉnh Thái Bình) và Kim Sơn (tỉnh Ninh Bình). Trong số các quận/huyện còn lại, 

ngoại trừ Uông Bí (tỉnh Quảng Ninh) có mức độ phơi bày thấp thì các quận huyện 

còn lại có mức độ phơi bày ở mức độ trung bình, đáng chú ý là không có 

quận/huyện nào có mức độ phơi bày ở mức rât thấp. 

 Tính dễ bị tổn thuơng (V) trước hiểm họa (H) gây bởi NDDB 

Các huyện có tính dễ bị tổn thương của lĩnh vực thủy sản trước hiểm họa 

nước dâng do bão rất cao gồm huyện Tiền Hải, Thái Thụy (thuộc tỉnh Thái Bình), 

Giao Thủy (Nam Định), thị xã Quảng Yên (Quảng Ninh). Các huyện Hải Hậu, 

Nghĩa Hưng (Nam Định), Kim Sơn (Ninh Bình), Thủy Nguyên (Hải Phòng) có tính 

dễ bị tổn thương cao. Móng Cái, Hải Hà, Vân Đồn, Cô Tô (Quảng Ninh) và Đồ 

Sơn, Dương Kinh và Kiến Thụy (Hải Phòng) có tính dễ bị tổn thương trung bình. 
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TP Hạ Long, Tiên Yên, Đầm Hà (Quảng Ninh), Cát Hải, Tiên Lãng (Hải Phòng) có 

tính dễ bị tổn thương thấp, các huyện còn lại có tính dễ bị tổn thương rất thấp. 

 Mức độ rủi ro(R) trước hiểm họa (H) gây bởi NDDB 

Khu vực ven biển Bắc Bộ có nguy cơ rủi ro cao đối với lĩnh vực thủy sản 

trước hiểm họa nước dâng do bão. Kết quả cho thấy, hầu hết các quận, huyện ven 

biển đều có rủi ro từ mức trung bình trở lên. Mức độ rủi ro cao  được chia đều cho 

cả khu vực từ Quảng Ninh đến Ninh Bình. Mức độ rủi ro rất cao xuất hiện ở các 

quận, huyện như; huyện Giao Thủy, huyện Tiền Hải, huyện Thái Thụy, huyện Hải 

Hà, huyện đảo Vân Đồn, thị xã Quảng Yên và thành phố Móng Cái. Thành phố 

Uông Bí, quận Kiến An là 2 địa phương duy nhất có mức độ rủi ro  trung bình. 

Kiến nghị 

Hiện có nhiều cách tiếp cận trong nghiên cứu về rủi ro thiên tai, mỗi cách 

tiếp cận dựa trên nguồn số liệu và chỉ tiêu khác nhau, do đó có thể cho những kết 

quả không hoàn toàn trùng khớp khi phân cấp cấp độ rủi ro thiên tai cho từng đơn vị 

nhỏ. Đồng thời, việc lựa chọn các chỉ số để xác định các thành phần của rủi ro thiên 

tai còn mang tính khách quan và phụ thuộc vào hiện trạng dữ liệu thu thập được, do 

đó kết quả nghiên cứu còn hạn chế. 

Việc phân cấp cấp độ rủi ro thiên tai gây bởi NDDB cho lĩnh vực thủy sản là 

bước đầu nghiên cứu chi tiết rủi ro thiên tai cho một lĩnh vực cụ thể. Chính vì vậy 

số liệu ban đầu vẫn còn hạn chế nên có thể ảnh hưởng ít nhiều đến kết quả. Các 

nghiên cứu tiếp theo cần cập nhật thêm các dữ liệu mới hơn và chính xác hơn để 

tăng mức độ chính xác của kết quả. 

Phương pháp phân cấp cấp độ rủi ro cho lĩnh vực nuôi trồng thủy sản được 

xây dựng trong luận văn là cơ sở để các nhà khoa học tham vấn và sử dụng trong 

các nghiên cứu tiếp theo cho các lĩnh vực khác. 

Từ kết quả chuẩn hóa và xây dựng bản đồ rủi ro thiên tai các địa phương có 

thể chủ động tham khảo, ứng dụng xây dựng phương án ứng phó phòng, chống và 

giảm nhẹ thiệt hại do NDDB gây ra đối với lĩnh vực NTTS cho các tỉnh khu vực 

ven biển Bắc Bộ.  
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