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Giới thiệu
Nghiên cứu này được thực hiện ở 2 tỉnh của Đồng bằng sông Cửu Long là Kiên Giang và Cà Mau, với mục địch cung cấp
cho những nhà hoạch định chính sách của tỉnh và huyện những hiểu biết về tính dễ bị tổn thương và các điểm nóng liên
quan đến Biến đổi khí hậu trong giai đoạn đến năm 2050. Nghiên cứu tập trung vào tính dễ bị tổn thương về các lĩnh vực
Kinh tế-xã hội, nông nghiệp, sinh kế, định cư đô thị, giao thông vận tải, công nghiệp và năng lượng.
Thời kỳ cơ sở được sử dụng trong nghiên cứu này là năm 1980-1999 (Và trận lũ tháng 9 năm 2000), và các năm 2030 và
2050 cũng được lựa chọn để xây dựng mô hình theo các kịch bản phát thải khí nhà kính lựa chọn (B2 và A2). Những mô
hình đã được thực hiện bao gồm mô hình Biến đổi khí hậu ( chi tiết hóa cho khu vực), mô hình thủy văn (B2 và A2) và mô
hình đới bờ (B2).
Mục đích chính của nghiên cứu đánh giá tính dễ bị tổn thương này nhằm xác định và đánh giá “tính dễ bị tổn thương sinh
lý và xã hội” của 2 tỉnh Cà Mau và Kiên Giang. Trong bối cảnh này, và cho các mục đích của báo cáo này, “tính dễ bị tổn
thương” được xem như là một hàm của:
• Sự phơi lộ với các điều kiện khí hậu và độ nhạy cảm với tác động của biến đổi khí hậu;
• Tần số, cường độ và mức độ rủi ro liên quan đến khí hậu của cộng đồng, đánh giá về xác suất xảy ra (khả năng)
và tầm quan trọng của các nguy cơ (hậu quả);
• Năng lực hoặc năng lực thích ứng để ứng phó với các rủi ro liên quan đến khí hậu (bao gồm cả các biện pháp
thích ứng, chiến lược đối phó, hành động phản ứng với những tác động hoặc giảm thiểu rủi ro)..
Phương pháp tiếp cận
Theo mục đích của nghiên cứu này, chúng tôi đã thông qua một tiêu chuẩn “Khung và Phương pháp luận đánh giá tương
quan tính dễ bị tổn thương và rủi ro (VRA)” để ước tính tính dễ bị tổn thương tổng hợp cho 5 lĩnh vực sau: dân số, nghèo
đói, nông nghiệp và sinh kế, công nghiệp và năng lượng; các khu định cư đô thị và giao thông vận tải. Cách tiếp cận này
dựa trên phương pháp tiếp cận chung của IPCC đã được chấp nhận để đánh giá tính dễ bị tổn thương cho hệ thống tự
nhiên, kết hợp với một cách tiếp cận dựa vào rủi ro để đánh giá tác động của thiên tai như ngập lụt, lũ lụt và nước biển
dâng đến hệ thống xã hội và con người.
Việc tích hợp các phương pháp tiếp cận dựa vào rủi ro và dựa vào tính dễ bị tổn thương được xem là một phương tiện cần
thiết và thực tế cho việc phân tích và nhận biết được các mối đe dọa đến hệ thống tự nhiên và con người do các tác động
của BĐKH, và cả những nguy cơ không liên quan đến khí hậu. Nếu đặt tính dễ bị tổn thương xã hội trong bối cảnh rủi ro,
và xem xét tính dễ bị tổn thương và nguy cơ tương đương nhau, chúng tôi đã thiết lập được một khung tương đối đơn giản
nhưng thực tế để đánh giá cả không gian địa lý và các lĩnh vực dễ bị tổn thương ở đồng bằng sông Cửu Long.
Cách tiếp cận này cho thấy sự cần thiết trong việc không chỉ xác định “đối tượng nào” trong xã hội dễ bị tổn thương nhất
mà còn xác định “cơ sở hạ tầng và dịch vụ nào” có thể phơi lộ và dễ bị tổn thương nhiều hơn, và phản ánh sự đa dạng và
phức tạp của hệ thống con người và tự nhiên, và kết hợp các khía cạnh xã hội như dân số, nghèo đói, sức khỏe ..., cũng
như các thuộc tính sinh học-vật lý của địa hình, tài nguyên thiên nhiên và cơ sở hạ tầng vật chất.
Biến đổi khí hậu tại Đồng bằng sông Cửu Long
Biến đổi khí hậu là một thách thức lớn về môi trường đối với Việt Nam. Biểu hiện chính của biến đổi khí hậu là sự nóng
lên toàn cầu do phát thải khí nhà kính từ các hoạt động của con người. Biến đổi khí hậu cũng dẫn đến biến động mạnh về
lượng mưa và sự gia tăng các hiện tượng thời tiết và khí hậu cực đoan như lũ lụt và hạn hán. Mực nước biển dâng cao
cũng sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến vùng ven biển, có khả năng tràn vào đất liền hoặc làm tăng độ mặn, làm mất dần rừng
ngập mặn và tăng chi phí xây dựng các công trình cơ sở hạ tầng ven biển, ví dụ như xây mới các cảng và các khu vực đô
thị ven biển.
Hầu hết diện tích vùng đồng bằng sông Cửu Long ở độ cao dưới 5m so với mực nước biển, biến nó trở thành 1 trong 3
vùng đồng bằng dễ bị tổn thương nhất trên thế giới bởi sự gia tăng mực nước biển. Khoảng 38% diện tích của đồng bằng
sẽ bị ngập dưới nước, nếu nước biển tăng 1m. Với sự thay đổi khí hậu toàn cầu, tác động và tần số của các hiện tượng thời
tiết khắc nghiệt được dự kiến sẽ tăng. Sự gia tăng mức độ và thời gian lũ lụt, những thay đổi trong mùa mưa và lượng mưa
mùa khô, ngập lụt do mực nước biển dâng và xâm nhập mặn có thể là mối đe dọa đáng kể đến năng suất nông nghiệp và
thủy sản của khu vực, cũng như các hệ sinh thái tự nhiên còn lại ven biển.
Khí hậu ở vùng đồng bằng là khí hậu nhiệt đới gió mùa và chịu ảnh hưởng của cả gió mùa Tây Nam và Đông Bắc. Nhìn
chung, mùa khô kéo dài từ tháng mười hai đến tháng tư trong khi mùa mưa từ tháng năm đến tháng mười một. Nhiệt độ
trung bình hàng năm ở vùng đồng bằng là xấp xỉ 28°C. Lượng bốc hơi trung bình hàng tháng là khoảng 150 mm. Lượng
mưa hàng tháng thay đổi từ 0 mm vào mùa khô và khoảng 250 mm vào mùa mưa. Có sự khác biệt đáng kể về lượng mưa
hàng năm tại mỗi khu vực ở vùng đồng bằng. Lượng mưa trung bình hàng năm dao động từ dưới 1.500 mm ở khu vực
miền Trung và Tây Bắc đến hơn 2.350 mm ở phía Nam.
Lũ lụt là đặc tính chung trong khu vực Đồng bằng và người dân đã phải quen với việc đương đầu với vấn đề này. Gần đây
Chính phủ Việt Nam đã áp dụng Chiến lược “Sống chung với lũ” cho khu vực đồng bằng sông Mekong, chú trọng hơn tới
công tác phòng chống lũ lụt và bảo tồn hệ thống tự nhiên và các chức năng sinh thái.
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Mô hình BĐKH và các kịch bản phát thải
Những mô hình đã được ứng dụng
Dựa trên việc xem xét các tài liệu có liên quan đến tác động BĐKH và thích ứng và phân tích các dữ liệu sơ bộ cho
Năm 2000, IPCC đã công bố các kịch bản phát thải khí nhà kính dự kiến và có thể sử dụng để đánh giá các tác động tiềm
vùng ĐBSCL đã thực hiện trong giai đoạn khởi động, một điều dễ nhận thấy là có những lỗ hổng và những giới hạn
năng của biến đổi khí hậu. Trong Báo cáo đặc biệt về các kịch bản phát thải khí nhà kính năm 2000, được biết đến rộng
về kiến thức quan trọng xung quanh việc định lượng các tác động BĐKH tại Việt Nam, đặc biệt là đối với khu vực
rãi là "các kịch bản phát thải SRES”, các kịch bản phát thải này được tổ hợp thành 4 kịch bản gốc là A1, A2, B1 và B2,
đồng bằng sông Cửu Long (Bộ TN&MT, năm 2010). Nguyên nhân chính là việc dự báo những tác động trong tương
với xu hướng phát triển khác nhau, bao trùm phạm vi rộng các lực lượng chủ chốt về dân số, kinh tế và kỹ thuật:
lai của BĐKH (đối với Việt Nam hoặc bất cứ nơi nào khác trên thế giới) là một ngành khoa học tiên tiến, và cụ thể
tại từng địa phương (tức là ít hơn ~250 km2 so với độ phân giải lưới của GCM), lý giải cho những dự báo đó thậm
chí còn phức tạp hơn. Mô hình khí hậu chính thống của chính phủ Việt Nam sử dụng MAGICC / SCENGEN 5,3, và
• Kịch bản gốc A1 – Giả định về một thế giới của sự tăng trưởng kinh tế nhanh chóng; dân số thế giới tăng đạt
xác định kịch bản mực nước biển dâng và BĐKH cho Việt Nam trong thế kỷ 21.
đỉnh vào giữa thế kỷ ; cùng với truyền bá nhanh chóng các cônghệ nghệ mới, tân tiến hơn; Kịch bản A1 được
chia thành 3 nhóm mô tả các hướng thay đổi công nghệ thay thế, như: A1FI: Tiếp tục sử dụng thái quá nhiên
liệu hóa thạch; A1T: Chú trọng đến việc sử dụng các nguồn năng lượng phi hoá thạch; và A1B: cân bằng giữa
Mô hình BĐKH (Chi tiết hóa khu vực)
tất cả các nguồn.

Kịch bản phát thải khí nhà kính

Gần đây nhất, mô hình thống kê chi tiết hóa cho toàn bộ ĐBSCL đã được hoàn thành bởi IMHEN cho các biến khí
hậu cơ sở, và chúng tôi đã sử dụng dữ liệu thống kê chi tiết hóa này cho nhiệt độ và lượng mưa, cùng với các kịch bản
chi tiết hóa trong khu vực cho mực nước biển dâng (IMHEN 2010) và các kịch bản dòng chảy thủy văn phát triển cho
• Kịch bản gốc B2 –Mô tả một thế giới với dân số và phát triển kinh tế ở mức trung bình, chú trọng đến các giải
các dòng chính sông Mekong trên Kratie của Ủy ban sông Mê Kông, để đánh giá các tác động của BĐKH ở ĐBSCL
pháp mang tính địa phương để phát triển bền vững kinh tế, xã hội, và môi trường.
và 2 tỉnh Cà Mau và Kiên Giang. Các kịch bản phát triển của MRC dựa trên PRECIS, và đã được sử dụng trong một
số báo cáo của IMHEN về các tác động của BĐKH ở thượng nguồn sông Mekong của Việt Nam. Tính đến giữa tháng
• Kịch bản gốc A2 – Mô tả một thế giới không đồng nhất, dân số tiếp tục tăng; nền kinh tế chậm phát triển ; chậm
Ba năm 2011, mô hình DEM chính thống cho ĐBSCL đã được công bố và một bản sao đã được sử dụng cho dự án.
thay đổi về công nghệ.
Các ứng dụng mô hình cụ thể được chọn để sử dụng trong nghiên cứu này được trình bày ở Bảng 1 (dưới đây). Phần
Các dự báo phát thải được sử dụng rộng rãi trong việc đánh giá biến đổi khí hậu trong tương lai, và các giả định cơ bản mềm SDSM và SIMCLIM cũng được sử dụng để so sánh tham khảo.
liên quan đến thay đổi kinh tế xã hội, cơ cấu dân số và thay đổi công nghệ như là đầu vào cho việc đánh giá tác động và
tính dễ bị tổn thương đối với biển đổi khí hậu. Quỹ đạo phát thải khí nhà kính theo các kịch bản khác nhau được mô tả
trong Hình 1.
Bảng 1. Các Phương pháp và kết quả đầu ra trong các mô hình Khí hậu Khu vực được sử dụng.
Phát thải toàn cầu hiện đang tiến đến gần (hoặc có thể cao hơn) kịch bản phát thải tồi tệ nhất (A1F1 hoặc A2) và không
Phương pháp lập mô hình
Các kịch bản phát
Biến số
chắc chắn rằng phát thải đó sẽ nằm các phát thải thấp hoặc trung bình vào năm 2030.
thải
Các kịch bản biến đổi khí hậu, nước biển dâng cho Việt Nam đã được xây dựng và công bố năm 2009 theo các kịch bản
Nhiệt độ và lượng mưa hàng Mô hình thống kê chi tiết hóa sử dụng A2, B2, B1
phát thải khí nhà kính ở mức thấp (B1), trung bình (B2) và cao (A2, A1FI). Kịch bản trung bình B2 được khuyến nghị
tháng, theo mùa, trung bình SimCLIM tập hợp các kết quả đầu ra
cho các Bộ, ngành và địa phương làm định hướng để đánh giá ban đầu tác động của biến đổi khí hậu, nước biển dâng và
năm
từ 21 GCM sử dụng trong IPCC AR4
xây dựng kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu. Kế thừa kết quả của các nghiên cứu trước đó làm cơ sở, mô
hình nước biển dâng và BĐKH cập nhật năm 2011 đã lựa chọn các kịch bản phát thải khí nhà kính sau: B1 (kịch bản
Mức nước biển dâng trung bình Mô hình động lực chi tiết hóa năng sử A1Fi, B2, B1
thấp) , B2, A1B (kịch bản trung bình), A2 và A1FI (kịch bản cao).
hàng năm
dụng PRECIS
Theo mục đích của nghiên cứu này, mô hình biến đổi khí hậu (bao gồm cả chi tiết hóa khu vực) đã được hoàn thành bởi
Nhiệt độ tối đa và tối thiểu hàng Mô hình động lực chi tiết hóa sử dụng B2
IMHEN sử dụng kịch bản B2 và A2, được sử dụng làm dữ liệu đầu vào cho các mô hình thuỷ văn. Mô hình đới bờ cũng
tháng, theo mùa và hàng năm
PRECIS
đã được hoàn thành bằng cách sử dụng kịch bản B2, là do sự khác biệt rất nhỏ giữa hai kịch bản đến năm 2050.
•

Kịch bản gốc B1 – Mô tả một thế giới hội tụ với dân số phát triển nhanh giống như A1 nhưng có sự thay đổi
nhanh chóng hơn nữa về cơ cấu kinh tế hướng đến nền kinh tế dịch vụ và thông tin.

Hình 1 Các
kịch bản phát
thải khí nhà
kính và thay
đổi dự kiến về
nhiệt độ bề mặt
(Nguồn: IPCC,
2007)

Số ngày >35°C

Kết quả từ MRI AGCM Nhật Bản

A1B

Độ ẩm và tốc độ gió trung bình Mô hình động lực chi tiết hóa sử dụng B2
hàng năm và theo mùa
PRECIS

Thông tin về tất cả các mô hình chi tiết hóa trừ MRI AGCM của Nhật được thực hiện trong giai đoạn cơ sở (19801999, tương ứng với IPCC AR4) và các quãng thời gian 20 năm chú trọng tới các mốc 2030, 2050, 2070 và 2090 (ví
dụ tương ưng các giai đoạn 2020- 2039, 2040-2059, 2060-2079, 2080-2099). Đối với MRI AGCM Nhật Bản, giai
đoạn cơ sở (ví dụ như hiện tại) là 1979-2003 và các kịch bản trong tương lai đang được xây dựng trong giai đoạn
‘tương lai gần’ (2015-2039) và ‘tương lai trước mắt’ (2075-2099). Giải pháp không gian cho các kịch bản biến đổi
khí hậu là 20km (đối với kết quả của AGCM / MRI), 25 km (đối với kết quả của PRECIS) và khoảng 30 - 50 km đối
với kết quả mô hình thống kê chi tiết hóa.
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NGHIÊN CỨU TÁC ĐÔNG CỦA BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU ĐẾN ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG VÀ ĐỀ XUẤT CÁC GIẢI PHÁP THÍCH ỨNG (PHẦN A ) – TẬP BẢN ĐỒ KIÊN GIANG

Các biến số Biến đổi Khí hậu

Lượng mưa

Nhiệt độ

Sự thay đổi lượng mưa trung bình theo tháng và theo mùa cho 2 tỉnh Kiên Giang và Cà Mau được trình bày trong
Bảng 4 dưới đây.

So với giai đoạn cơ sở 1980-1999, theo kịch bản B2 trung bình tới năm 2050, mức tăng trung bình của nhiệt độ sẽ xấp
xỉ 1,4°C ở Cà Mau và 0,9°C ở Kiên Giang.

Bảng 4: Thay đổi lượng mưa (%), Kịch bản B2 và A2
Tỉnh Cà Mau

Bảng 2: Độ tăng nhiệt độ trung bình so với năm 2010
Tỉnh Cà Mau

Tỉnh Kiên Giang

Kịch bản B2

Kịch bản A2

Kịch bản B2

Kịch bản A2

2030

2050

2030

2050

2030

2050

2030

2050

Mùa đông (XII-II)

0.6

1.1

0.6

1.1

0.4

0.8

0.4

0.8

Mùa xuân (III-V)

0.7

1.2

0.7

1.1

0.4

0.7

0.4

0.7

Mùa hè (VI-VIII)

0.8

1.5

0.9

1.5

0.5

0.9

0.5

0.9

Mùa thu (IX-XI)

0.9

1.6

0.9

1.5

0.6

1

0.6

1

Trung bình

0.7

1.4

0.8

1.3

0.5

0.9

0.5

0,8

Mùa

Nhiệt độ trung bình tăng sẽ
thay đổi theo mùa. Vào cuối
thế kỷ (2100) mức tăng
trung bình tối đa dự đoán là
khoảng từ 3 tới 3,5°C đối
với kịch bản phát thải cao
(A2).
Nhiệt độ trung bình tối đa
và tối thiểu cũng được dự
báo sẽ tăng lên so với
đường cơ sở
0,8°C vào
1. Theo kịch bản phát
thải thấp (B1):
2. Theo kịch bản phát
thải trung bình (B2):

Bảng 3: Độ tăng nhiệt độ trung bình tối cao và tối thấp (°C)
Tỉnh Cà Mau
Kịch bản B2

Tối cao

Tối thấp

Tối cao

2050

2030

2050

2030

2050

2030

2050

1

1,3

0.7

0.2

1

1.5

2.4

1.6

0.9

1.7

0.2

0.8

0.3

0.7

-0.2

0.8

Mùa hè (VI-VIII)

1.4

2

0.8

1.7

0.6

1.5

2.2

3

Mùa thu (IX-XI)

1.5

1.7

1.5

1.4

1.4

2.1

1.3

0.9

Trung bình

1.2

1.7

0.8

1.0

0,8

1.5

1.4

1.6

Mùa đông (XII-II)
Mùa xuân
V)

-

-

-
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Tối thấp

Tỉnh Kiên Giang

2030

-

3. Theo kịch bản phát
thải cao (A2):

Nhiệt độ trung bình hàng
tháng và nhiệt độ trung bình
theo mùa được dự báo sẽ tăng
lên cho cả 2 tỉnh Cà Mau và
Kiên Giang cho 2 khoảng
thời gian năm 2030 và 2050,
được trình bày trong Bảng 2.
Sự gia tăng nhiệt độ dự kiến
trong khoảng từ 0.7°C đến
1.4°C tại Cà Mau, và từ
0.5°C đến 0.9°C tại Kiên
Giang.

-

(III-

vào cuối thế kỷ 21, nhiệt độ trung bình năm sẽ tăng khoảng 1,5- 2,0°C trên
đa phần diện tích của Cà Mau, Kiên Giang, trong đó mức tăng của Cà Mau
là cao hơn so với Kiên Giang.
Vào cuối thế kỷ 21, nhiệt độ trung bình sẽ tăng khoảng 1,5 – 2,5°C so với
trung bình giai đoạn cơ sở trên phần lớn diện tích của Cà Mau, Kiên Giang,
trong đó mức tăng của Cà Mau là cao hơn so với Kiên Giang.

B2

Vào cuối thế kỷ 21, nhiệt độ trung bình năm sẽ tăng khoảng 2,5-3,5 °C trên
đa phần diện tích của Cà Mau, Kiên Giang, tuy nhiên, mức tăng của Cà
Mau là cao hơn so với Kiên Giang.

A2

B2

A2

20 0

2050

2030

2050

2030

2 50

2030

2050

Tháng I

-3.7

-6.7

-3.7

-6.3

-5.8

-10.5

-5.9

-10.1

Tháng II

-2.2

-4

-2.3

-3 8

-2.1

-3.8

-2.1

-3.6

Tháng III

-4.1

-7.4

-4.1

-7.1

-10.8

-19.5

-10.9

-18.7

Tháng IV

-2.6

-4.7

-2.6

-4.5

-4

-7.2

-4

-6.9

Tháng V

-0.2

-0.3

-0.1

-0.3

-0.3

-0.6

-0.4

-0.6

Tháng VI

1.2

2.1

1.2

2

1.5

2.7

1.5

2.6

Tháng VII

1.6

3

1.7

2.8

1.8

3.3

1.8

3.1

Tháng VIII

0.6

1.1

0.6

1

0.7

1.2

0.7

1.2

Tháng IX

0.6

1.2

0.7

1.1

0.9

1.6

0.9

1.5

Tháng X

6.5

11.9

6.7

11.4

7.4

13.5

7.6

12.9

Tháng XI

2.2

4

2.3

3.9

1.9

3.4

1.9

3.2

Tháng XII

-5.1

-9.3

-5.2

-8.9

-3.6

-6.5

-3.6

-6.3

Mùa đông (VII-II)

-4.3

-7.8

-4.3

-7.4

-3.6

-6.6

-3.7

-6.3

Mùa xuân (III-V)

-1.2

-2.3

-1.3

-2.2

-1.8

-3.2

-1.8

-3.1

Mùa hè (I-VIII)

1.1

2

1.1

1.9

1.3

2.3

1.3

2.2

Mùa thu (IX-XI

.3

6.1

3.4

5.8

3.6

6.6

3.7

6.2

1.3

2.4

1.3

2.3

1.5

2.8

1.5

2.6

Trung bình

Tóm tắt sự thay đổi lượng mưa như sau:
1. Theo kịch bản phát
thải thấp (B1):

Lượng mưa năm ở Cà Mau, Kiên Giang vào cuối thế kỷ 21 sẽ tăng
khoảng 3 – 4% so với giai đoạn cơ sở

2. Theo kịch bản phát
thải trung bình (B2):

Lượng mưa có xu hướng tăng vào các tháng mùa mưa (có tháng đến
25%) và giảm vào các tháng mùa khô (có thể giảm đến 30-35%). Vào
cuối thế kỷ 21, lượng mưa năm tăng trên hầu khắp diện tích Cà Mau,
Kiên Giang với mức tăng vào khoảng 5-10% so với giai đoạn cơ sở.
Vào cuối thế kỷ 21, lượng mưa ngày lớn nhất phổ biến là giảm ở Cà
Mau và Kiên Giang với mức giảm vào khoảng 20-30%. Tuy nhiên tồn
tại ngày mưa bất thường với lượng mưa gấp rưỡi, thậm chí gấp đôi so
với kỷ lục hiện nay.

3. Theo kịch bản phát
thải cao (A2):

Lượng mưa trung bình năm sẽ tăng trong thế kỷ 21 ở cả 2 tỉnh Kiên
Giang và Cà Mau; tuy nhiên tốc độ tăng cao hơn ở Cà Mau.

Nhiệt độ cao nhất tăng chậm hơn so với nhiệt độ thấp nhất. Vào cuối thế kỷ
21, nhiệt độ cao nhất có thể cao hơn so với kỷ lục hiện tại khoảng 2-2,5°C,
trong khi đó nhiệt độ thấp nhất sẽ tăng 3,5-4,0°C.
Vào cuối thế kỷ 21, số lượng ngày nóng (nhiệt độ cao nhất lên đến hơn
35°C) sẽ tăng thêm khoảng 15-20 ngày so với giai đoạn cơ sở ở cả hai tỉnh
Cà Mau và Kiên Giang.

Tỉnh Kiên Giang

Theo như Bảng 4, sự tăng lượng mưa lớn nhất vào các tháng mùa thu, trong khi sự giảm lượng mưa lớn nhất
là vào các tháng mùa đông, dẫn đến sự thay đổi đáng kể vào đầu mùa khô.

NGHIÊN CỨU TÁC ĐÔNG CỦA BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU ĐẾN ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG VÀ ĐỀ XUẤT CÁC GIẢI PHÁP THÍCH ỨNG (PHẦN A ) – TẬP BẢN ĐỒ KIÊN GIANG

Các biến số Biến đổi Khí hậu

Một số yếu tố khí hậu khác

Nước biển dâng

•

Áp suất bề mặt trung bình tăng trên phạm vi cả nước.

Các kịch bản nước biển dâng (NBD) cho vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang theo các kịch bản thấp, trung bình và
cao.

•

Độ ẩm tương đối giảm vào các tháng mùa khô và tăng trong các tháng mùa mưa. Tuy nhiên, độ ẩm tương đối
hàng năm có xu hướng giảm nhẹ ở cả 2 tỉnh.

Mô hình tác động

Bảng 5: Nước biển dâng
Kịch bản phát
thải

Hai mô hình tác động đã được sử dụng trong nghiên cứu này, bao gồm:

Các giai đoạn trong tương lai
2030

2050

2070

2090

Thấp (B1)

15

28

45

63

Trung bình (B2)

15

30

49

70

Cao (A1F1)

16

32

57

88

•

Vào cuối thế kỷ 21, mực nước biển ở vùng biển Cà Mau – Kiên Giang sẽ dâng thêm khoảng 72 cm (kịch bản
thấp), 82cm (kịch bản trung bình) và 105cm (kịch bản cao nhất) so với giai đoạn 1980-1999. Tuy nhiên với
mục đích của nghiên cứu này, chúng tôi tham chiếu với cả giai đoạn 2030 và 2050 tương ứng với nước biển
dâng 15 cm và 30 cm theo kịch bản cao A2.
Tốc độ gió
Sự thay đổi tốc độ gió trung bình theo mùa cho 2 tỉnh Kiên Giang và Cà Mau ứng với kịch bản B2 được trình
bày trong Bảng 6 dưới đây. Tốc độ gió trung bình tăng vào các tháng mùa đông, mùa xuân và mùa thu, nhưng
lại giảm vào các tháng mùa hè. Tốc độ gió trung bình hàng năm tăng ở hầu hết phần diện tích ở Cà Mau nhưng
không có xu hướng rõ ràng tại Kiên Giang.

Mô hình thủy văn của IMHEN mô phỏng các tác động liên quan đến sự thay đổi thủy văn, NBD, ngập lụt và lũ
lụt, và xâm nhập mặn. Theo mức cơ sở (1980-1999 và sự kiện lũ lụt năm 2000), 2030 (2020-2039) và 2050 (20402059) đường thời gian với dự báo ngập úng do lũ đối với cả hai kịch bản phát thải A2 và B2 và dự báo xâm nhập
mặn đối với B2;

Mô hình thủy văn được thực hiện sử dụng Mô hình Định tính và Định lượng (IQQM) nhằm mô phỏng dòng chảy của nước
qua các hệ thống sông Đồng bằng Mekong, giúp thực hiện các công trình quản lý như đập và hệ thống tưới. Dòng chảy bắt
nguồn từ thượng nguồn Mekong lấy từ Kratie từ Ủy ban Sông Mekong. Mô hình thủy năng cũng được thiết lập sử dụng
phần mềm ISIS giúp đại diện cho các tương tác phức tạp gây ra bởi tác động thủy triều, đảo dòng chảy trong mùa mưa và
mùa khô và hiện tượng tràn bờ trong mùa lũ. Mô hình xâm mặn cũng được thực hiện sử dụng ISIS.
•

Mô hình HydroGIS của Viện Kỹ thuật Biển mô phỏng ngập lụt ven biển kết hợp với NBD và bão, mô phỏng
nước dâng do bão và bồi lắng, xói lở ven biển. Kịch bản cơ sở (2000-2009) đã được mô hình hóa để trở thành kịch
bản tương lai cho năm 2050 (2050-2059) đối với kịch bản B2.

Mô hình đới bờ này đã sử dụng Mô hình Dòng chảy đôi MIKE 21/3 mô phỏng quá trình kết hợp thủy lực, gió gây ra song,
dòng bùn, dòng cát, xói mòn/bồi lắng, triều cường và bão tại khu vực ven biển gần bờ biển Kiên Giang và tây Cà Mau
theo các điều kiện hiện tại và dự kiến trong tương lai.

Bảng 6. Sự thay đổi tốc độ gió trung bình theo mùa (m/s), Kịch bản B2
Tỉnh Cà Mau

Tỉnh Kiên Giang

2030

2050

2030

2050

Mùa đông (XII-II)

0.6

0.6

0.3

0.2

Mùa xuân (III-V)

0.6

0.7

0.1

0.1

Mùa hè (VI-VIII)

-0.2

-0.2

-0.2

-0.2

Mùa thu (IX-XI)

0.2

0.1

0.2

0.2

Trung bình

0.4

0.4

-0.1

-0.1

Các vấn đề đã biết trong kết quả lập mô hình
Có một số vấn đề liên quan tới biến đổi khí hậu không đưa vào lập mô hình và một số kết quả thu được từ việc mô phỏng thu nhỏ rất
khó hiểu và cần có điều tra chi tiết hơn để làm rõ:
•
•
•
•
•
•

Tác động gây ra do biến đôi khí hậu từ các hiện tượng tự nhiên khác (ví dụ. El Nino/Dao động Phương Nam) vẫn chưa được
đánh giá;
Kết quả nhiệt độ A2 rất gần với kết quả B2 và trong một số trường hợp không ấm như vậy, thậm chí tới năm 2050, ngược lại
với dự báo trong IPCC (2007).
Thay đổi nhiệt độ tới 2050 đôi khi không lớn như thay đổi trong năm 2030, điều này không thống nhất với các tình trạng biến
đổi khí hậu đã biết;
Thay đổi lượng mưa dự kiến theo kịch bản A2 đôi khi thấp hơn thay đổi theo B2 (đối với dự kiến theo mùa và theo tháng).
Thiếu sự khác biệt đáng kể trong tốc độ gió giữa các kịch bản 2030 và 2050.
Mạng lưới quan trắc khí tượng thủy văn được bố trí không đủ theo các vùng khí hậu;

So sánh 2 kịch bản B2 và A2
Sự khác nhau giữa thay đổi phần trăm dự kiến đối với cả hai kịch bản mô hình A2
và B2 trình bày ở Bảng 7
Bảng 7. Sự khác nhau về những thay đổi dự kiến của 2 kịch bản A2 và B2.
Nước biển dâng

2030

2050

Nước biển dâng

1.0%

14.0%

Diện tích ngập lụt

2.7%

12.8%

Nhiệt độ trung bình hàng năm

0.0%

2.0%

Nhiệt độ trung bình tối đa

0.0%

1.5%

Nhiệt độ trung bình tối thiểu

0.0%

-3.2%

Lượng mưa

0.0%

0.0%

Tốc độ gió

0.0%

1.2%

Sự khác biệt và các vấn đề nổi bật thể hiện trong tính chất của quá trình lập mô hình có bao gồm các biện pháp lập mô hình phức hợp.

ATLAS OF MAPS
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Các nguy cơ của Biến đổi khí hậu
Các mô hình BĐKH chỉ ra rằng có rất nhiều nguy cơ liên quan đến BĐKH trong bối cảnh hiện tại của ĐBSCL,
đó là:
•
•
•
•
•
•

Nước biển dâng (NBD) – cùng với sự tăng dần của ngập lụt và xâm nhập mặn
Các hiện tượng khí hậu cực đoan như bão, nước dâng do bão, giông hoặc lũ lụt (cùng với sự giảm độ mặn
do thể tích nước ngọt tăng lên)
Tăng nhiệt độ trung bình, cũng như tăng khoảng nhiệt độ (tối thấp và tối cao)
Giảm lượng mưa trong mùa khô và nhiều dấu hiệu chuyển tiếp giữa các mùa
Lượng mưa tăng trong mùa mưa (đặc biệt là vào tháng 10).
Thay đổi tốc độ gió

Do đó các nguy cơ được đưa vào phân tích tính dễ bị tổn thương như sau:
•
Lũ lụt và ngập úng – bao gồm nước biển dâng và tăng lượng mưa hoặc dòng chảy sông
•
Xâm nhập mặn – kết hợp giữa mực nước biển dâng và tăng lưu lượng qua hệ thống sông và kênh
•
Triều cường – kết hợp giữa mực nước tràn bờ do sự kiện bão cùng với tình trạng mực nước biển dâng và bão
Các trận bão lớn được coi là có tác động tiềm tàng rất cao, tuy nhiên việc lập mô hình các trận bão tại thời điểm
hiện nay còn rất sơ sài và do đó trong khi không thể phân biệt được giữa các huyện hoặc tỉnh đối với tính dễ bị tổn
thương đối trước các trận bão lớn, chúng tôi đề xuất là cần tiến hành mô hình chi tiết hơn về những thay đổi tiềm
năng tới tần suất, cường độ, khoảng thời gian xảy ra bão và đường đi của bão được thực hiện liên tục đối với
nghiên cứu này để có thể hiểu tốt hơn về tác động này nhằm đưa ra các biện pháp thích ứng thích hợp. Bên cạnh
yếu tố Triều cường, tác động của bão lớn tới đất liền không được đưa vào phân tích tính dễ bị tổn thương mà cần
phải được xem xét như là một nguy cơ cơ đáng kể đối với toàn bộ khu vực nghiên cứu với các tác động tiềm năng
đáng kể.

Các tác động của những nguy cơ này được nêu trong Bảng 8 dưới đây theo quan điểm liên ngành, cho phép phân
tích về mức độ nghiêm trọng tổng thể của nguy cơ đối với các tỉnh mục tiêu. Trong thực tế, các nguy cơ cực
đoan nhất từ BĐKH sẽ là kết hợp của các hiện tượng sau đây. Ví dụ, mực nước biển dâng 30cm kết hợp với một
cơn bão mang theo mưa bổ sung và nước dâng do bão sẽ gây ra một tác động kết hợp lớn hơn so với khi các hiện
tượng này xảy ra đơn lẻ.

Những nguy cơ như nhiệt độ tăng lên, thay đổi lượng mưa trong mùa mưa và khô hoặc thay đổi tốc độ gió có tác
động tương đối thấp trong giai đoạn nghiên cứu đến năm 2050, và do đó không được bao gồm trong đánh giá
tính dễ bị tổn thương cho từng tỉnh và huyện.
Ảnh; M. Russell
Hình 8 – Tác động liên ngành của các nguy cơ
Nguy cơ của BĐKH

Mức
độ
Năng lượng & Công nghiệp
nghiêm trọng

Quy hoạch đô thị & GTVT

NBD - 15 cm
(Ngập lụt & Xâm nhập
mặn)
Dự đoán NBD theo
kịch bản A2 2030

Thấp

Tuổi thọ của các cột điện giảm nhẹ

Gia tăng các vấn đề về thoát nước đô thị khi
Ít tác động
triều cường cao/mưa to

Trung bình

Một số đường giao thông thấp có thể bị ảnh
Một số đồng ruộng và hồ ao nuôi tôm bị ngập.
Một số tác động đến hệ thống điện trung thế hưởng.
và hạ thế
Gia tăng các vấn đề về thoát nước đô thị khi Mùa màng bị thiệt hại hoặc giảm năng suất
triều cường cao/mưa to

Cao

Cao độ của các nhà máy cần được nâng lên
dần, nếu có chu kỳ nâng cấp thường xuyên thì
sẽ giảm được chi phí đáng kể.
Gia cố để tăng khả năng bảo vệ của các nhà
máy và các khu công nghiệp.
Di chuyển một số nhà máy nằm ở vị trí thấp
tới độ cao cao hơn hoặc những nơi được bảo
vệ tốt hơn, cho đến khi tuổi thọ kinh tế của
chúng kết thúc.
Tuổi thọ của các cột điện giảm nhẹ do ngập
lụt
tăng.

NBD - 30 cm
(Ngập lụt & Xâm nhập
mặn)
Dự đoán NBD theo
kịch bản A2 2050

NBD -50 cm
(Ngập lụt & Xâm nhập
mặn)
Dự đoán NBD theo
kịch bản A2 2070
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Những khu vực đô thị nằm ở vị trí thấp bị ngập
khi triều cường cao và mưa to trong giai đoạn
ngắn: sẽ ảnh hưởng nhỏ nhưng số người bị ảnh
hưởng tăng lên.
Xói mòn bờ biển bảo vệ các khu vực đô thị và
đường giao thông: sẽ tăng lên tại một số khu
vực (nhưng có thể bồi đắp tại một số khu vực
khác).
Đường quốc lộ, tỉnh lộ đang xây dựng hoặc
nằm trong quy hoạch vẫn vận hành để nâng
cao độ.

Sinh kế & Nông nghiệp

Cần những con đê cao hơn do đó kém ổn định
hơn cho 3 hệ thống sinh kế chính.
Xói mòn bờ biển làm giảm diện tích đất sẵn có
phục vụ nuôi tôm.
Suy giảm diện tích rừng ngập mặn làm giảm
năng suất lâm sản (không phải gỗ)
Thay đổi hệ sinh thái làm giảm năng suất thu
hoạch động vật có vỏ và cua (cả những con
non mới sinh) và nguồn lợi tôm trong khu vực.
Tăng độ mặn của nước ngầm dẫn đến giảm
năng suất lúa và mất cây ăn quả.

Kinh tế xã hội

Một số hộ nghèo có thể gặp khó khăn
khi chống chịu với các tác động

Hoạt động nông nghiệp có xu hướng
giảm, trong khi các hoạt động công
nghiệp và dịch vụ gia tăng

Số lượng người dân và cơ sở hạ tầng
xã hội và công nghiệp phải di dời là
đáng kể. Giảm 20% GDP của ngành
nông nghiệp và 10% ngành dịch vụ
và công nghiệp.

NGHIÊN CỨU TÁC ĐÔNG CỦA BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU ĐẾN ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG VÀ ĐỀ XUẤT CÁC GIẢI PHÁP THÍCH ỨNG (PHẦN A ) – TẬP BẢN ĐỒ KIÊN GIANG

Nguy cơ của BĐKH

Bão

Ngập lụt

Đợt nóng

Mức
độ
Năng lượng & Công nghiệp
nghiêm trọng
Hệ thống phân phối điện cao áp và trung áp
phải được điều chỉnh như là một phần của chu
kỳ thay thế bình thường để phù hợp với sinh
kế
mới
và
tải
trọng
điện.
Những công trình có tuổi thọ cao ít có khả
năng bị gỉ sét.
Độ mặn sẽ giới hạn thời gian khai thác từ
nguồn nước bề mặt (Kiên Giang)

Rất cao

Mất cung cấp điện do gió phá hủy.
Chậm khôi phục lại việc cấp điện tại khu vực
nông thôn, đặc biệt là vào mùa mưa, có thể
kéo dài tới hàng tháng để khôi phục lại toàn
bộ hệ thống cung cấp điện tại những khu vực
nông thôn.
Tác động đến kinh tế của các máy phát điện
dự phòng chạy bằng dầu diesel, do chúng cần
được sử dụng để chế biến tôm và cá ướt.
Tăng giá đã do việc sử dụng các máy phát
điện dự phòng.

Quy hoạch đô thị & GTVT

Sinh kế & Nông nghiệp

Những cây cầu mới nâng lên cao hơn so với
mực tăng của nước biển.
Công trình giao thông nằm ở vị trí thấp (cầu
cảng, bến phà) bị ngập lụt: sẽ ảnh hưởng đến
người sử dụng nếu không được xây dựng lại.
Các nhánh sông, đường giao thông đường thủy
trong đất liền bị xói mòn và tràn: sẽ chủ yếu
ảnh hưởng đến những người sống dọc theo khu
vực đó.
Các thiết bị kiểm soát nước trở nên kém hiệu
quả: có thể ảnh hưởng đến vận chuyển nước và
giao thông đường thủy.
Độ mặn làm gia tăng sự ăn mòn các kết cấu
bằng thép và bê tông (như cột điện, máy biến
áp,
dây
dẫn,
…)

Thay đổi độ mặn nên cần có chi phí để chuyển
đổi sang hệ thống canh tác mới.
Thay đổi động lực mặn ở các con kênh dẫn đến
sự thay đổi số lượng cá (cả cá nước ngọt và các
loài cá nước mặn mới sinh)
Giảm năng suất lúa và vụ mùa khô có thể thất
bại nếu xâm nhập mặn diễn ra trong thời gian
quá dài.
Tăng chi phí chuyển đổi sang hệ thống sinh kế
mới, như từ trồng lúa chuyển sang trồng lúa,
nuôi tôm kết hợp hoặc từ trồng lúa, nuôi tôm
kết hợp chuyển sang nuôi tôm thâm canh.
Tăng sự thay đổi của ranh giới mặn/ngọt làm
cho rủi ro mùa màng thất bại tăng.
Mùa màng thất bại nếu xâm nhập mặn gia
tăng, không thể tưới tiêu.

Thiệt hại về người và công trình tại các khu
vực đô thị do gió lớn và mưa/lũ lụt.
Thiệt hại tiềm ẩn đến những công trình kết cấu
yếu như các cầu trên kênh rạch và cầu cảng: sẽ
làm gián đoạn việc đi lại trong những khu vực
nông thôn.

Những khu vực đô thị nằm ở vị trí thấp bị ngập
lụt khi triều cường cao và mưa to trong thời
gian dài (đặc biệt là tại Kiên Giang từ dòng
chảy sông Mekong: có thể ảnh hưởng đến số
lượng đông dân cư và sẽ còn gia tăng.
Đường giao thông quốc lộ/tỉnh lộ đang xây
dựng hoặc trong quy hoạch vẫn vận hành để
nâng cao độ và có thể hoạt động như một rào
cản để phân tán nước.

Giảm năng suất/mất mùa màng do lũ lụt
Mất mùa tôm trong hệ thống thâm canh do lũ
lụt và mất điện.
Phá hủy đê trong cả hệ thống trồng lúa và nuôi
tôm
Gây thiệt hại cho các tàu đánh cá
Mất thời gian đánh bắt cá
Những thay đổi có thể có với môi trường sống
đại dương, làm giảm sản lượng đánh bắt cá.
Giảm năng suất lâm sản (không phải gỗ) và
những các loài thủy sinh khác do các khu rừng
và các vùng đất ngập nước bị ngập úng.
Suy giảm bãi cát cho động vật có vỏ sinh sản.
Mất cơ sở hạ tầng nuôi tôm xa bờ và cây trồng.
Thiệt hại đến các kết cấu đê.
Giảm năng suất do thu hoạch lúa sớm/muộn tại
một số khu vực.
Mất toàn bộ mùa màng do ngập lụt xảy ra
trong thời gian dài và những thiệt hại do nó
gây ra.
Mất mùa tôm do nước ngọt bị xâm nhập mặn.
Thiệt hại đến cây ăn quả.
Mất hoa màu.

Cao

Có thể bị mất điện tại những khu vực bị ngập
lụt do các trạm biến thế 110/22kV bị ngập lụt
trên mức bình thường vào mùa mưa. Hạn chế
thiệt hại lâu dài.
Giảm tạm thời năng suất công nghiệp do các
nhà máy bị ngập lụt.
Tác động nhỏ do hệ thống điện đã được xây
dựng cho mùa lụt.

Thấp

Tăng nhu cầu sử dụng đá và điều hòa nhiệt
độ. Nhưng tác động tổng thể thấp nếu so sánh
với nhu cầu điện công nghiệp. Nếu đợt nóng
đến vào mùa khô thì sẽ dẫn đến việc cắt điện
trên diện rộng khi năng lực cacbon của Việt Hậu quả tản nhiệt ở những khu vực đô thị: có Mất mùa tôm do rủi ro bệnh dịch gia tăng.
thể tác động đến những người dễ bị tổn thương
Nam giảm.
Giảm năng suất trồng lúa.
trong những đợt nóng.
Giảm năng lực của hệ thống phát điện.
Tăng tần suất/thời gian cắt điện (không chỉ là
vấn đề tỉnh hay huyện nữa mà là vấn đề khu
vực)
ATLAS OF MAPS

Kinh tế xã hội

Di dời người dân và cơ sở hạ tầng xã
hội và công nghiệp. Giảm 40% GDP
của ngành nông nghiệp và 30%
ngành dịch vụ và công nghiệp.

Số lượng người dân và cơ sở hạ tầng
xã hội và công nghiệp phải di dời là
đáng kể. Giảm 20% GDP của ngành
nông nghiệp và 10% ngành dịch vụ
và công nghiệp.

9

NGHIÊN CỨU TÁC ĐÔNG CỦA BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU ĐẾN ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG VÀ ĐỀ XUẤT CÁC GIẢI PHÁP THÍCH ỨNG (PHẦN A ) – TẬP BẢN ĐỒ KIÊN GIANG

Nguy cơ của BĐKH

Nước dâng do bão
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Mức
độ
Năng lượng & Công nghiệp
nghiêm trọng

Cao

Cũng như ngập lụt, một vài tác động đến tài
sản năng lượng và công nghiệp do xói mòn do
ngập lụt kéo theo nước mặn vào nhiều hơn
nước ngọt. Các trạm biến thế 110/22kV ven
biển có thể bị cắt dòng, xâm nhập mặn gây ra
một số tác động dài hạn.

Quy hoạch đô thị & GTVT

Sinh kế & Nông nghiệp

Kinh tế xã hội

Thiệt hại đến cơ sở hạ tầng đê và hồ ao.
Mất hoàn toàn vụ mùa nuôi tôm.
Di dời người dân và cơ sở hạ tầng xã
Các khu vực đô thị ven biển nằm ở vị trí thấp, Mất mùa tôm do các máy sục khí không thể hội và công nghiệp. Giảm 40% GDP
đặc biệt là các trung tâm như Hà Tiên, Rạch làm việc nếu không có điện.
của ngành nông nghiệp và 30%
Giá, Sông Đốc và Năm Căn: có thể ảnh hưởng Mất năng suất các cây trồng lâu năm khác.
ngành dịch vụ và công nghiệp.
đến số đông dân cư và sẽ còn tiếp tục gia tăng. Mất hoàn toàn vườn cây ăn quả.
Gây thiệt hại cho các tàu đánh cá
Mất thời gian đánh bắt cá
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Lũ lụt và ngập úng
Lũ lụt là hiện tượng xảy ra thường xuyên theo mùa ở ĐBSCL và người dân nơi đây gần như đã quen với việc đối phó
với lũ lụt hàng năm.
Bản đồ cơ sở dưới đây cho thấy mức độ của lũ năm 2000 là một hiện tượng cực đoan (coi là 1 trong 100 năm lũ lụt).
Hiện tượng lũ này được kết hợp với nước biển dâng , và lượng mưa tại lưu vực sông Mekong và dòng chảy sông từ 2
kịch bản khí hậu (B2 và A2) để xây dựng các bản đồ lũ lụt năm 2030 và 2050. Các bản đồ lũ lụt được hiển thị dưới
đây tương ứng với kịch bản A2. Vì nó dựa trên một hiện tượng lũ lụt cực đoan, ngập lụt được mô tả không đại diện
cho ngập lụt thường xuyên, nhưng lại dự báo ngập lụt trong thời gian lũ lụt cực đoan. Tần suất của lũ "1 trong 100
năm" có thể hoặc không thể thay đổi, và sẽ phụ thuộc vào lượng mưa trên toàn bộ lưu vực Mekong, bao gồm một số
quốc gia (ngoài khu vực của nghiên cứu).

Lũ lụt và ngập úng - 2000

Mô hình cho thấy ngập lụt được dự báo sẽ gia tăng đáng kể tại trung tâm đồng bằng và sau đó lan rộng ra ngoài về
phía bờ biển. Đến năm 2050, hiện tượng lũ lụt được dự báo sẽ xảy ra trên phần lớn miền Bắc và miền Tây Kiên Giang
với độ sâu hơn 1m tại nhiều khu vực. Các huyện phía Nam của Kiên Giang và nhiều huyện của Cà Mau đều trải qua
nhiều đợt lũ lụt nhưng mức độ nghiêm trọng ít hơn và độ sâu đều dưới 1m. Mô hình còn cho thấy một phần diện tích
rộng lớn hơn của khu vực này sẽ bị ngập lụt với độ sâu lớn hơn.
Nếu mức độ ngập lụt sâu thì những con đê dọc theo kênh mương và xung quanh cánh đồng lúa có thể bị tràn dẫn đến
ngập nhà cửa và cây trồng. Nước lũ có thể phá hủy đê điều và các cơ sở hạ tầng nông nghiệp khác.

Lũ lụt và ngập úng – 2030

Lũ lụt và ngập úng - 2050

ATLAS OF MAPS

11

NGHIÊN CỨU TÁC ĐÔNG CỦA BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU ĐẾN ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG VÀ ĐỀ XUẤT CÁC GIẢI PHÁP THÍCH ỨNG (PHẦN A ) – TẬP BẢN ĐỒ KIÊN GIANG

Xâm nhập mặn
Xâm nhập mặn ở mức tối đa xảy ra trong mùa khô khi có giảm dòng chảy của nước ngọt trong các kênh rạch và sông
từ lượng mưa và sông Cửu Long. Vào cao điểm các tháng mùa khô, đặc biệt là tháng 5, xâm nhập mặn sẽ thay đổi tùy
thuộc vào lượng mưa của mùa đó. Sự phân chia độ mặn chính ở Cà Mau, Kiên Giang liên quan đến sản xuất nông
nghiệp.
Trong các tỉnh Cà Mau, Kiên Giang, đã có một khu vực rộng lớn bị ảnh hưởng bởi xâm nhập mặn trong mùa khô
hàng năm. Tại Cà Mau, nông dân thích nghi với những thay đổi về độ mặn bằng cách chuyển đổi từ nuôi tôm sang
trồng lúa trong mùa khô, và ngược lại trong mùa mưa. Tác động của việc này là họ không thể sản xuất một vụ lúa thứ
hai trong mùa khô vì những người nông dân đã chuyển sang nơi khác.
4 ppt (phần nghìn) là mức độ xâm nhập mặn tác động tới sản xuất nông nghiệp ví dụ như lúa gạo.
Bản đồ “Biên độ xâm nhập mặn trong tháng 5 (2000 – 2010)” chỉ rõ biên độ xâm nhập mặn 4 ppt trong giai đoạn
tháng 5 hàng năm trong vòng 10 năm.

Độ mặn 4ppt - tháng 5 (1980 – 1999)

12

Mô hình thủy văn chỉ ra rõ vào năm 2030 và 2050, những khu vực ven biển của huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang
hiện đang bị ảnh hưởng bởi xâm nhập mặn, độ mặn sẽ giảm đi vào mùa khô. Trong mùa mưa, những con kênh
dọc theo 2 tỉnh Kiên Giang và Cà Mau sẽ đầy nước và do đó cần thiết phải có hệ thống thoát nước mưa. Chúng
đầy nước là do mưa hoặc dòng chảy từ song Mekong và các hệ thống kênh rạch chính. Sự suy giảm độ mặn tại
huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang là lớn do dòng chảy qua các con sông và hệ thống kênh rạch tăng.
Đường đồng đẳng độ mặn – là đường nồng độ mặn không đổi. Trong các bản đồ dưới đây, sử dụng đường đẳng
mặn 4ppt. Các bản đồ cho thấy sự thay đổi dự kiến của độ mặn cho 3 giai đoạn 20 năm. Trong một số năm, số
lượng của dòng chảy và lượng mưa thấp hơn sẽ làm cho nước mặn lan rộng ra trong đất liền hơn so với bình
thường. Mức độ xâm nhập dự báo này được thể hiện bởi đường đẳng mặn tối đa. Trong những năm khác với dòng
chảy và lượng mưa trung bình cao hơn, sẽ cho kết quả xâm nhập mặn ít. Mức độ dự báo xâm nhập trong những
năm này được thể hiện bởi các đường đẳng mặn tối thiểu

Dự báo độ mặn 4ppt - tháng 5 (2040 - 2059)

Dự báo độ mặn 4ppt - tháng 5 (2040 - 2059)
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Triều cường

Những con sóng lớn khi Triều cường có thể gây phá hủy cơ sở hạ tầng dọc bờ biển.
Những con sóng này sẽ phá hoại rừng ngập mặn và gây xói mòn các đập đất. Các
đê bằng đất bị phơi lộ do rừng ngập mặn bị phá hủy hoặc bị vỡ do xói mòn trong
mùa mưa. Sóng sẽ thâm nhập vào rừng ngập mặn và làm xói mòn các đê biển. Việc
chuyển đổi rừng ngập mặn thành các hồ ao nuôi trồng thủy sản tạo ra nhiều cơ sở
hạ tầng có tiềm năng bị phơi lộ đáng kể với tình trạng triều cường.

ĐBSCL có 2 đợt gió mùa rõ rệt, đó là gió mùaTây Nam (vào mùa mưa) thổi trên bờ dọc theo bờ biển phía Tây của cả hai tỉnh, và gió mùa Đông Bắc
(vào mùa khô) thổi trên bờ phía Đông bờ biển Cà Mau. Gió mùa phân hóa mạnh có thể dẫn tới mực nước theo hướng gió cao hơn. Hiện tượng này
tạo ra Triều cường, sau đó kết hợp với thủy triều cao tạo ra mực nước có chiều cao thông thường lên tới 0,8 – 0,9 m. Gió mùa Đông Bắc thổi mạnh
cũng tạo ra các đợt sóng cao trên 3m ở khu vực xa bờ tác động tới bờ phía Tây của cả hai tỉnh bởi các đợt sóng cao trên 1m. Các đợt sóng lớn hơn
10 – 20 % dự kiến sẽ tác động tới bờ biển trong năm 2050. Gió mùa Đông Bắc đến Đông mạnh trong mùa khô tạo ra các đợt sóng lớn trên 3m ở
ngoài khơi và 2 m tại khu vực gần bờ biển phía Đông Cà Mau. Các đợt sóng lớn hơn từ 12 – 25 cm sẽ tác động tới vùng bờ biển trong năm 2050.
Bản đồ chỉ mô tả giai đoạn cơ sở và năm 2050 do có ít sự khác biệt giữa các kết quả bản đồ từ mô hình cho tới năm 2030.
Chiều cao sóng đáng kể (Cơ sở)

Điều kiện gió mùa Đông Nam – Tỉnh Kiên Giang
Chênh lệch về

Chiều

cao

Sóng

đáng

kể

(2009

-

Sự gia tăng mực nước biển được dự báo bởi mô hình khí hậu sẽ làm tăng chiều cao
của mực nước khi nước dâng do bão lên hơn 1m. Mực nước này kết hợp với sóng 1
- 2 m sẽ tràn qua những con đê được xây dựng theo tiêu chuẩn hiện tại. Sóng cũng
sẽ có thể thâm nhập sâu hơn vào rừng ngập mặn và một dải mỏng rừng ngập mặn
khoảng 20-30 m sẽ không đủ khả năng bảo vệ đê điều hoặc hồ ao.
Khi gió tiến vào từ phía Tây Bắc, huyện Ngọc Hiển (đảo ở mũi Cà Mau) nằm theo
hướng gió và mực nước sẽ tăng cao. Huyện Ngọc Hiển bị phơi lộ với nước dâng do
bão do gió mùa Tây Bắc và Đông Nam và đặc biệt dễ bị tổn thương với nước dâng
do bão.
Điều kiện gió mùa Tây Bắc – Ngọc Hiển (Cà Mau)
(Trên: cơ sở, Dưới: 2050)

Dòng triều

2050)
Điều kiện gió mùa Đông Bắc
Chiều cao sóng đáng kể (Cơ sở)

Tỉnh Cà Mau
Sự khác biệt về Chiều cao Sóng đáng kể (2009 - 2050)
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Bão

Chiều cao sóng đáng kể trong cơn bão Linda (1997)

Năm 1997, Bão Linda di chuyển qua khu vực phía Nam mũi Cà Mau, gây
thiệt hại trên diện rộng cho hai tỉnh. Bão gây lũ lụt, phá huỷ các khu rừng
trồng, rừng đước, nhà cửa, công trình điện, kèm theo ngập úng gây thiệt hại
cho sản xuất nông nghiệp. Có báo cáo cho rằng cơn bão Linda gây thiệt hại
593 triệu USD, chủ yếu là gây thiệt hại/phá hủy nhà cửa.

Tỉnh Cà Mau

Những làng đánh cá dọc theo bờ biển trên đất liền và đặc biệt là trên các
hòn đảo sẽ có nhiều khả năng bị phá hủy trên diện rộng với sự mất mát về
nhà cửa và tàu thuyền. Sự phá hủy này đi kèm với xói mòn bờ biển và thiệt
hại do gió mạnh và lũ lụt trong đất liền.
Các hiệu ứng vật lý lớn nhất của Linda trên đất liền là ở bờ biển phía Đông
Cà Mau khi bão đến gần và vượt qua bờ biển. Điều này xảy ra khi thủy
triều lên và gió trên bờ mạnh kết hợp cùng áp suất thấp dẫn đến tình trạng
triều cường nghiêm trọng. Các trường sóng có chiều dài dài đồng nghĩa với
sóng
cao
hơn
3
mét
dẫn
vào
bờ.
Sự gia tăng mực nước biển được dự báo bởi mô hình khí hậu cho thấy triều
cường trong một cơn bão sẽ tăng cường. Như số liệu được thể hiện cho 2
tỉnh Cà Mau, Kiên Giang phía bên phải đây, độ cao mặt nước có thể lên
đến 2 m và kết hợp với 4 - 5 m sóng sẽ dẫn đến thiệt hại nghiêm trọng đến
các đê bảo vệ bờ biển, và các làng đánh cá ở vùng cửa sông, cửa kênh dọc
theo bờ biển. Huyện Ngọc Hiển (hòn đảo ở mũi Cà Mau) sẽ gần như hoàn
toàn bị ngập nước và dòng nước cực mạnh được dự báo sẽ chảy qua sông
Cái Lớn gây nên xói mòn dọc theo biên giới phía Nam của huyện Năm
Căn.
Dự báo mực nước bề mặt và dòng chảy của bão – Kịch bản B2, 2050
Nếu có một cơn bão giống như Linda đi qua mũi Cà Mau
lúc thủy triều lên cao, mực nước bề mặt và dòng chảy
được dự báo cho năm 2050 theo kịch bản B2 được mô tả
theo như mô hình phía bên trái.

Thang
70 km / giề

Trường gió trong cơn bão Linda (1997)

Quy
mô
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Trong cơn bão Linda gió trên đất liền rất mạnh, hơn 140 km/giờ
tiến vào bờ biển phía Đông của Cà Mau. Phía trong đất liền Cà
Mau và phía Nam Kiên Giang , đã có những cơn gió rất mạnh và
tốc độ gió trên phần còn lại của Kiên Giang hơn 70 Km giờ.
Hướng gió xung quanh cơn bão cho thấy gió ngoài khơi bờ biển
phía tây hạn chế sự hình thành của nước dâng do bão và sóng
lớn đã không tấn công vào bờ biển.
Đảo Phú Quốc và những hòn đảo của Kiên Giang sẽ có gió rất
mạnh.

Tỉnh Kiên Giang
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Đánh giá tính dễ bị tổn thương
Bảng 9 – Các chỉ thị tính dễ bị tổn thương

Tổng dân số
Mật độ dân số
Số người bị ảnh hưởng do mỗi
nguy cơ
Số hộ bị ảnh hưởng do mỗi nguy
cơ

Nghèo đói

Thu nhập bình quân đầu người
hàng năm
Số hộ nghèo
% hộ nghèo
Số giáo viên
Số bác sỹ
Diện tích đất nông nghiệp đầu
người
% hộ DTTS

Tổng số hộ nghèo
Mật độ hộ nghèo
Số hộ nghèo bị ảnh hưởng do mỗi
nguy cơ
% hộ nghèo bị ảnh hưởng do mỗi
nguy cơ

Số hộ nông thôn
Số lượng dòng thu nhập
Nguồn nhân lực > 10,000 hoặc
sản xuất ra giá trị >250 Tỷ
VND
GDP bình quân hàng năm mỗi
hộ gia đình
Diện tích đất trồng lúa đầu
người
Diện tích đất NTTS đầu người

Tổng dân số
Diện tích đất nông nghiệp đầu
người
Số người nông thôn bị ảnh hưởng
do mỗi nguy cơ
Số hộ nông thôn bị ảnh hưởng do
mỗi nguy cơ

Số hộ phụ thuộc vào công
nghiệp
Đóng góp vào GDP bình quân
hàng năm của mỗi hộ gia đình
từ ngành công nghiệp
Số hộ kết nối với lưới điện
quốc gia
Chiều
dài
đường
điện
cao/trung thế
Số lượng nhà máy điện/trạm
biến áp cao thế
% thu nhập phi nông nghiệp
Số lượng nhà máy
Số lượng các ngành công
nghiệp khác

Số hộ phụ thuộc vào công nghiệp
Số hộ kết nối với lưới điện quốc
gia
Số hộ gia đình phụ thuộc vào
công nghiệp bị ảnh hưởng do mỗi
nguy cơ
Số hộ kết nối với lưới điện quốc
gia bị ảnh hưởng do mỗi nguy cơ
Số Km đường điện cao thế bị ảnh
hưởng do mỗi nguy cơ

Năng lượng & Công nghiệp

Dân số

Tổng dân số
Mật độ dân số
Nhân khẩu bình quân mỗi hộ
Số hộ gia đình
Số người trong độ tuổi lao
động
Tốc độ tăng trưởng dân số tự
nhiên trung bình

Sinh kế

Chỉ số tính dễ bị tổn t ương Chỉ thị dự báo tương lai
cơ sở

Mục đích cơ bản của nghiên cứu này là nhằm nhận biết và đánh giá “tính dễ bị tổn thương về mặt sinh lý và xã hội” của hai tỉnh Cà Mau và Kiên Giang. Trong
bối cảnh này và trên cơ sở mục đích của báo cáo này, “tính dễ bị tổn thương” được xem như là một hàm của:
•

Mức độ phơi lộ với các nguy cơ của khí hậu;

•

Mức độ nhạy cảm đối với các nguy cơ của biến đổi khí hậu

•

Khả năng hoặc năng lực thích ứng để ứng phó với các rủi ro liên quan đến khí hậu (bao gôm các biện pháp thích ứng, chiến lược hay hành động ứng phó với
các tác động hoặc các biện pháp giảm thiểu nguy cơ) vv.

•
Tần suất, quy mô và mức độ của các rủi ro liên quan đến khí hậu đối với cộng đồng, đánh giá về khả năng xuất hiện (rất có khả năng xảy ra) và nguy cơ (hậu
quả;

Quy trình đánh giá mức độ dễ bị tổn thường bắt đầu bằng các cuộc họp nhóm nhằm xây dựng các bảng câu hỏi để khảo sát các cán bộ tại hai tỉnh. Bảng câu hỏi
được thiết kế để bảo đảm thông tin cần thiết để cung cấp số liệu cho các biện pháp và chỉ số được các chuyên gia ở từng lĩnh vực coi là hiệu quả. Khảo sát thực địa
tại cấp huyện được thực hiện trong tháng 3 và tháng 4 năm 2011.
Chúng tôi đã sử dụng các chỉ số xây dựng số liệu thống kê trong đó bao gồm các biện pháp về nguồn lực con người (ví dụ tỷ lệ mù chữ, số liệu thống kê y tế, vv),
năng lực kinh tế (ví dụ GDP bình quân đầu người và các biện pháp giải quyết tình trạng bất bình đẳng về thu nhập), các biện pháp sinh kế (đa dạng nghề nghiệp,
dòng thu nhập,số người trưởng thành có việc làm vv) và năng lực xã hội (mật độ dân số, tỷ lệ phần trăm đất sản xuất cùng với các biện pháp quản trị nhà nước và
biện pháp thể chế.
Phân tích năng lực thích ứng
Điều quan trọng trong giai đoạn này là phương pháp luận đánh giá tính dễ bị tổn thương phải đại diện và làm nổi bật hệ thống tự nhiên và con người, và sự tương
tác năng động giữa các thành phần này. Trong đó, bắt buộc phải làm sáng tỏ năng lực thích ứng hiện tại trong cộng đồng như là một phần của đánh giá tính dễ bị
tổn thương theo như yêu cầu trong khung đánh giá tính dễ bị tổn thương và rủi ro. Năng lực thích ứng được định nghĩa là "khả năng hay năng lực của hệ thống để
sửa đổi hoặc thay đổi đặc tính hoặc hành vi, để đối phó tốt hơn với áp lực hiện tại hoặc dự kiến bên ngoài". Năng lực thích ứng theo đó có thể được mô tả như là
một tập hợp các hành động tiềm năng góp phần giảm bớt tính dễ bị tổn thương, và có thể ảnh hưởng đến mức độ phơi lộ hiện tại hoặc tương lai hoặc mức độ nhạy
cảm - hoặc cả hai.
Phương pháp tiếp cận do đó đo lường được năng lực thích ứng theo cách tương tự như với mức độ phơi lộ và nhạy cảm thông qua một số các chỉ thị cho thấy năng
lực của một cộng đồng hay hệ thống để xây dựng khả năng phục hồi (ví dụ như mức thu nhập, số lượng các nguồn thu nhập, % người dân có việc làm đầy đủ).
Những biện pháp này sau đó được kết hợp vào dữ liệu huyện.
Năng lực thích ứng cũng có thể phản ánh khả năng của các cơ quan và tổ chức cấp tỉnh huyện chịu trách nhiệm quản lý hệ thống tự nhiên và con người. Khả năng
thích ứng của họ được xác định bằng rất nhiều yếu tố ví dụ khả năng thu thập và phân tích thông tin, khả năng trao đổi, lập kế hoạch và tiến hành các biện pháp
thích ứng nhằm giảm tính dễ bị tổn thương đối với các tác động biến đổi khí hậu. Như vậy năng lực thể chế không đượa đưa vào quá trình CVRA.
Quá trình xếp hạng tính dễ bị tổn thương
Giai đoạn đầu tiên trong quá trình đánh giá tính dễ bị tổn thương là đánh giá mức độ cụ thể của các hệ thống, cả về tự nhiên và con người ví dụ như đường bộ,
nguồn nước và các khu công nghiệp vv bị “phơi lộ” trước các rủi ro và tác động của khí hậu.
Các chỉ số cơ bản mô tả tình trạng hiện tại và trình bày một biện pháp đo lường độ nhạy và năng lực thích ứng hiện nay. Bản đồ phạm vi địa lý của các điểm phơi
lộ tới ba yếu tố biến đổi khí hậu mang tới các chỉ số nguy cơ. Các chỉ số cơ sở được sử dụng như được nêu trong Bảng 9. Đối với từng lĩnh vực trong số 5 lĩnh
vực chúng tôi đã tiến hành đánh giá tại các huyện, coi như là một hàm số đối với tính dễ bị tổn thương của các huyện đối với các chỉ số chủ chốt. Để làm điều này,
đầu tiên mỗi huyện được xếp hạng theo chỉ số, sau đó sẽ tính toán ‘ mức độ phơi lộ cơ sở tương quan’ trung bình cho từng tỉnh.
Trong giai đoạn 2 của đánh giá, các huyện đã được xếp hạng theo ‘độ nhạy tương ứng’ của họ (từ thấp tới rất cao) đối với các dự báo nguy cơ cơ trong tương lai
được tạo ra từ việc lập mô hình thủy lực và mô hình đới bờ.
Các chỉ số Dự báo tiếp theo mô tả các điểm tiếp theo chúng ta có thể dự đoán. Có thể sử dụng mức tăng trưởng dân số để dự báo thay đổi trong các chỉ số độ
nhạy và các kết quả đầu ra của các mô hình khí hậu cho thấy sự phơi lộ sắp tới đối với các tác động biến đổi khí hậu có thể sử dụng để dự báo thay đổi trong các
chỉ số về nguy cơ. Các chỉ số Dự báo tiếp theo được sử dụng như đã trình bày ở Bảng 9. Khu vực này bị ảnh hưởng bởi từng nguy cơ có thể sử dụng để tính toán
số người sẽ phải chịu ảnh hưởng. Bản đồ nguy cơ lũ lụt, ngập úng, xâm nhập mặn và triều cường cho năm 2030 và 2050 được dùng để dự báo tính dễ bị tổn
thương theo các điều kiện trong tương lai.
Các chỉ số này được sử dụng nhằm đặt ra các đặc tính cơ sở đặc thù từng lĩnh vực đối với dân số, tình trạng đói nghèo, nông nghiệp và sinh kế, công nghiệp và
năng lượng và định cư đô thị và giao thông. Các chỉ số dự báo tiếp theo được sử dụng để xây dung hồ sơ tính dễ bị tổn thương trong tương lai, đánh giá tsac động
tương lai và đo lường rủi ro liên quan tới các kịch bản biến đổi khí hậu khác nhau của chúng tôi trong năm 2030 và 2050.
Đánh giá các Biện pháp phòng ngừa hiện nay
Tính dễ bị tổn thương đối với từng nguy cơ cũng sẽ phụ thuộc vào mức độ dân số và các hệ thống chịu ảnh hưởng bởi các tác động vật lý trực tiếp của nguy cơ đó.
Sự phơi lộ cũng sẽ phụ thuộc vào một số các yếu tố như nơi sinh sống của người dân và cách họ bảo vệ cộng đồng và nguồn sinh kế của mình. Hơn nữa, việc phục
hồi của hệ thống nông nghiệp được xác định bởi mức độ của các biện pháp ứng phó như các cấu trúc đê và hệ thống tưới tiêu hiện hữu. Sự phục hồi định cư và
công nghiệp sẽ tùy thuộc vào vị trí của họ và sự có mặt cũng như tình trạng của đê điều và các biện pháp bảo vệ khác, trong khi đó các yếu tố như cơ sở hạ tầng
giao thông và năng lượng sẽ phụ thuộc vào vị trí và tiêu chuẩn xây dựng. Các yếu tố này rất cụ thể đối với từng nguy cơ và không được nêu trong các chỉ số được
ATLAS OF MAPS
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Số dân đô thị
Số hộ đô thị
Diện tích đô thị
% đô thị
Thoát nước/Bể tự hoại
Cung cấp nước
Đường thủy
Đường bộ
Đường bộ trong huyện
Các trung tâm vận chuyển

Số dân đô thị
Diện tích đô thị đầu người (Ha)
Số hộ đô thị bị ảnh hưởng do mỗi
nguy cơ
Số khu định cư đô thị bị ảnh
hưởng do mỗi nguy cơ
Số Km đường giao thông bị ảnh
hưởng do mỗi nguy cơ

mô tả ở trên.

Lồng ghép các biện pháp phòng chống vào đánh giá tính dễ bị tổn thương
Nhằm lồng ghép các biện pháp phòng chống cụ thể vào đánh giá tính dễ bị tổn thương, chúng tôi
đã thực hiện một đánh giá về sự có mặt và chất lượng của các biện pháp cứng nhằm phòng chống
các tác động cụ thể. Chúng tôi đã sử dụng các ý kiến chuyên gia nhằm đánh giá sự đầy đủ của các
biện pháp phòng chống cho từng lĩnh vực trong sô 5 lĩnh vực đã nêu trong Bảng 10 dưới đây.
Thông tin về các biện pháp phòng chống được thu thập thông qua các cuộc trao đổi và phỏng vấn
với cơ quan quản lý cấp tỉnh và cấp huyện và từ các báo cáo sẵn có trong từng lĩnh vực. Các đánh
giá cho thấy không có các biện pháp thích ứng tiếp theo nhằm giảm thiểu các tác động biến đổi khí
hậu.
Ý kiến chuyên gia về sự có mặt và chất lượng của các biện pháp phòng chống theo từng thời kỳ
được đưa vào đánh giá về tính dễ bị tổn thương như là một yếu tố quan trọng trong việc xếp hạng
tính dễ bị tổn thương.

Trong khi các hình thức chức năng cụ thể của tính dễ bị tổn thương sẽ thay đổi tùy theo bối cảnh và vị trí, mối quan hệ chung
giữa quy mô lĩnh vực và các chỉ số giúp chúng ta có thể điển hình hóa hồ sơ tính dễ bị tổn thương cho từng huyện. Mục tiêu là
không chỉ đơn giản nhằm xác định các biện pháp định lượng mà để biểu thị mối quan hệ giữa các hệ thống tự nhiên và con
người dưới hình thức tiêu chuẩn có thể sử dụng như là một công cụ so sánh và tương phản tính dễ bị tổn thương trong cả hai
bối cảnh thời gian và không gian địa lý. Hồ sơ này có thể dùng để dự báo các thay đổi về quy mô và phạm vi tính dễ bị tổn
thương theo ngành theo thời gian và giúp có được cái nhìn đánh giá cụ thể theo lĩnh vực và vị trí nhằm can thiệp để xây dựng
các biện pháp phục hồi đối với biến đổi khí hậu.

Bảng 10. Các hợp phần về Biện pháp Phòng chống cứng được các chuyên gia đánh giá.

Ngập úng

Xâm mặn

Triều cường

Nông nghiệp & Trồng trọt và xử lý
Sinh kế
nông sản,
Giống lúa, các biện
pháp canh tác

Hệ thống đê
Hệ thống cảnh
báo

Cửa cống

Đê ven biển, vành
đai rừng ngập
mặn dầy
Hệ thống cảnh
báo

Định cư, dân số Cao độ thích hợp của
và đói nghèo
cơ sở hạ tầng

Tiêu thoát đô thị,
tuân thủ luật xây
dựng

Cơ sở hạ tầng
nước và vệ sinh
môi trường

Cơ sở hạ tầng bảo
vệ bờ biển
Hệ thống cảnh
báo

Tuân thủ luật xây
dựng

Vật liệu xây dựng
phù hợp

Các hệ thống đê
và bảo vệ

Hợp phần

Tất cả nguy cơ

Cơ sở hạ tầng Cao độ thích hợp của
Giao thông và cơ sở hạ tầng đê điều
Năng lượng

Con số dưới đây minh họa việc đánh giá tính dễ bị tổn thương được sử dụng để xây dựng ‘hồ sơ tính dễ bị
tổn thương’ cho từng huyện. Việc khái niệm hóa các chiều cạnh của tính dễ bị tổn thương sử dụng đồ thị
xuyên tâm giúp chúng ta có thể kiểm tra và mô tả các khía cạnh khác nhau của tính dễ bị tổn thương liên
quan lẫn nhau, và để kết hợp các phát hiện từ khảo sát ngành cấp huyện và lĩnh vực sử dụng kết quả đầu
ra từ các mô hình thủy văn và tác động bờ biển. Hình dạng và diện tích trong hồ sơ tính dễ bị tổn thương
được mô tả dưới dạng này sẽ tính theo tỉ lệ phần trăm đối với độ nhạy và sự phơi lộ ít hơn đối với năng
lực thích ứng. Cách tiếp cận này kết nối với các chiều cạnh môi trường và kinh tế xã hội với năng lực của
các cộng đồng và thiết chế địa phương nhằm thích ứng với biến đổi khí hậu.
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Giải đoán Hồ sơ Tính dễ bị tổn thương
Hồ sơ tính dễ bị tổn thương minh họa sự biến đổi tính dễ bị tổn thương của một huyện theo thời gian trong từng lĩnh vực của 5
lĩnh vực đã đề cập đến. Hình dạng của hồ sơ theo từng giai đoạn có thể giải đoán tùy theo từng lĩnh vực. Tính dễ bị tổn thương
cân bằng đối với từng lĩnh vực sẽ tạo ra một hình dạng giống như một ngôi sao cân đối, và những điểm bị méo trong ngôi sao
cho thấy các lĩnh vực đó sẽ dễ bị tổn thương hoặc ít bị tổn thương hơn. Ví dụ lý thuyết nêu trên có thể giải đoán như sau:
Tình hình hiện tại – Hiện nay trong khi các biện pháp phòng chống hiện hữu giữ tính dễ bị tổn thương cấp huyện ở mức thấp
trên toàn bộ các ngành, tính dễ bị tổn thương của ngành nông nghiệp và sinh kế cao hơn và tính dễ bị tổn thương của ngành
năng lượng và công nghiệp thấp hơn. Một phân tích về giá trị các chỉ số khác nhau đại diện cho từng lĩnh vực sẽ cho thấy các
yếu tố góp phần tạo nên tính dễ bị tổn thương khác nhau. Tính dễ bị tổn thương về năng lượng và công nghiệp thấp sẽ phản ánh
mức độ phát triển thấp trong tỉnh. Tính dễ bị tổn thương cao trong ngành nông nghiệp có thể là do có sự phụ thuộc lớn vào các
hệ thống lúa chịu ảnh hưởng bởi ngập úng hoặc tình trạng xâm mặn.
Với dân số tăng lên và sự phơi lộ tới các nguy cơ tăng lên trong huyện đã làm tăng tính dễ bị tổn thương của
huyện và khả năng các biện pháp giảm thiểu hiện hữu nhằm đối phó với các tác động đã được dự báo được
giảm xuống do đó ngôi sao sẽ tăng kích cỡ.
2030 – huyện sẽ trở nên ngày càng dễ bị tổn thương Trong khi hồ sơ vẫn ở hình dạng tương tự như vậy, tính dễ bị tổn thương
đối với đói nghèo sẽ tăng cao hơn các yếu tố khác. Điều này có thể là do tỷ lệ hộ nghèo ban đầu cao và dự kiến sẽ tiếp tục tăng
thêm và trở nên dễ bị chịu ảnh hưởng bởi rủi ro biến đổi khí hậu hơn.
2050 – tăng dân số, thiếu các biện pháp phòng chống đầy đủ và độ phơi lộ tăng lên cùng với tăng mức dễ bị tổn thương trong
tất cả các lĩnh vực. Nông nghiệp và sinh kế cho thấy tính dễ bị tổn thương tăng lên. Nguyên nhân cụ thể có thể xác định qua
một phân tích các chỉ số nêu trên. Ví dụ về nguyên nhân có thể là tính dễ bị tổn thương do dân số vùng nông thôn lớn và nguồn
thu nhập bổ sung bị hạn chế do suy giảm diện tích đất nông thôn trên đầu người.

Đối với từng tỉnh, việc tính toán hồ sơ dễ bị tổn thương được lập bản đồ phân bố tính dễ bị tổn thương.
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Xác định và Phân tích Rủi ro Tương lai

3) Các tác động tiêu cực tới cơ sở hạ tầng do con người xây dựng nên và những tiện ích mà chúng mang lại cho cộng đồng,
ngành công nghiệp, chính phủ và môi trường tự nhiên (bao gồm các toàn nhà, đường xá, cảng, cơ sở hạ tầng điện và nước
vv); và
4) Tính dễ bị tổn thương về mặt sinh lý xã hội có thể liên quan tới sự xáo trộn về môi trường và các hệ thống dọc theo bờ
biển và sông.

Trên thế giới đã có các phương pháp và công cụ đánh giá rủi ro có phạm vi ứng dụng rất lớn từ các biện pháp
lát cắt tới các biện pháp lĩnh vực cụ thể từ quy mô địa phương tới quy mô toàn cầu. Hầu hết các phương pháp
luận được thiết kế để đánh giá rủi ro theo hình thái học hoặc kinh tế, trong khi đó việc đánh giá xã hội và sinh
thái đã tập trung vào tính dễ bị tổn thương và độ nhạy.
Nghiên cứu này sử dụng kết quả từ việc mô hình hóa các phơi lộ cùng với việc quan sát và các phát hiện chính từ các cuộc khảo
Người bị coi là ‘gặp rủi ro’ khi họ không thể ứng phó với nguy cơ. Một thảm họa xảy ra khi có một số người sát và tham vấn theo ngành nhằm xác định các mức độ rủi ro tương đối từ một mối đe dọa cụ thể - coi nó như là một hàm số đại
người dễ bị tổn thương đáng kể phải chịu ảnh hưởng từ các thiệt hại nghiêm trọng và/hoặc là bị cắt rời khỏi diện cho ‘khả năng xảy ra’ và ‘hậu quả’ nhằm nêu bật các rủi ro chủ yếu tại cấp tỉnh và cấp huyện.
hệ thống sinh kế của họ mà không thể tự phục hồi nếu không có sự hỗ trợ từ bên ngoài.
Quy trình đánh giá rủi ro bao gồm việc xếp hạng rủi ro tương lai sử dụng các biện pháp định tính như ‘khả năng xảy ra ’ và ‘hậu
Rủi ro được xác định theo tần suất các kết quả khí hậu cụ thể nhân lên theo hậu quả của kết quả đó đem lại. quả’ của các tác động biến đổi khí hậu tiềm năng đối với mỗi một ngành mục tiêu như được nêu ở Bảng 12 và mô tả ở Bảng 11 và
Nhằm mục đích chuẩn bị cho Nghiên cứu này chúng tôi tập trung vào 4 xem xét chủ yếu nhằm đánh giá các Bảng 13.
Bảng 12. Ma trận xếp hạng Rủi ro
rủi ro liên quan tới tình trạng mực nước biển dâng, lũ lụt, ngập úng, xâm mặn và các hậu quả của triều cường:
1) Các tác động tiêu cực tới tính bền vững của nền kinh tế địa phương, và đặc biệt là sinh kế hộ gia
đình;
2) Tác động tiêu cực tới tính dễ bị tổn thương xã hội ví dụ sự xuất hiện của các sự kiện cực đoan liên
quan tới tỉ lệ tử vong hoặc sự ngắt quãng về mặt xã hội;
Bảng 11. Các biện pháp định tính đối với khả năng xảy ra
Mứ
c độ

Mô tả

5

Gần chắc chắn

Có thể xảy ra vài lân một năm

Có thể xảy ra nhiều hơn là không xảy ra – tần
suất trên 50%

4

Khả năng cao

Có thể xảy ra khoảng 1 lần 1 năm

Có thể không xảy ra – Cơ hội 50/50

3

Có thể

Có thể xảy ra khoảng 1 lần 10 Có thể xảy ra hoặc không xảy ra nhưng vẫn ở
năm
mức tương đối - Tần suất dưới 50% nhưng vẫn
còn cao

2

Có thể không

Có thể xảy ra một lần trong 10 Không xảy ra nhưng không phải là không thể năm trong vòng 25 năm
tần suất thấp nhưng cao hơn 0

1

Hiếm khi

Không xảy ra trong vòng 25 năm Thấp – Tần suất rất thấp, gần như bằng 0
tới

18

Sự kiện đơn lẻ

Chính
4

Thảm họa
5

Gần như chắc chắn
M (10)
H (15)
E (20)
E (25)
(5)
Khả năng cao (4)
L (4)
M (8)
H (12)
H (16)
E (20)
Có thể (3)
L(3)
M (6)
M (9)
H (12)
H(15)
Hiếm khi (2)
L (2)
L (4)
M (6)
M (8)
M (10)
Có thể không (1)
L (1)
L (2)
L (3)
L (4)
M (5)
E = >20
Rủi ro lớn; cần chú ý có ngay hành động thích ứng.
H = 12 – 20 Rủi ro cao; cần chú ý tới xây dựng phương án thích ứng trong tương lai gần.
M = 5 – 12 Rủi ro trung bình; dự kiến là các biện pháp phòng ngừa hiện tại vẫn đầy đủ trong ngắn hạn nhưng
cần chú ý tới vào trung hạn và cần duy trì kiểm tra.
L = <5
Rủi ro thấp; Cần có các biện pháp phòng chống và thường xuyên kiểm tra lại tuy vậy các biện pháp
phòng chống hiện có sẽ vẫn đủ và sẽ không cần có thêm hành động nào để xử lý trừ khi chúng trở
nên nghiêm trọng hơn.

Môi trường tự nhiên

1 Không
đáng kể

Kinh tế địa phương

Không có thiệt hại về cơ sở hạ tầng.

Không có ảnh hưởng trái chiều hoặc khiếu nại về sức
khỏe con người.

Tác động tiêu cực nhỏ về các nhân tố kinh
tế chủ chốt (ví dụ sản xuất lúa gạo, nuôi
trồng thủy sản, du lịch, nghề cá)

Không bị thiệt hại về môi trường

2 Nhỏ

Bảng 13. Các biện pháp định lượng hậu quả
Cộng đồng

Sự ngắt quãng về dịch vụ cơ sở hạ tầng địa phương.
Không có thiệt hại về lâu dài.
Cần phụ hồi một số công trình nhỏ. Cần sớm làm mới 510% cơ sở hạ tầng.

Gián đoạn ngắn hạn trong tiếp xúc với chủ lao động,
khách hàng và toàn cộng đồng.
Ảnh hưởng nhẹ tới sức khỏe con người hoặc ảnh hưởng
chung đến điều kiện tiện nghi.
Ví dụ đơn lẻ nhưng đáng chú ý về suy giảm tính cố kết xã
hội

Gián đoạn tạm thời đối với một nhân tố
kinh tế chủ chốt (ví dụ sản xuất nông
nghiệp, du lịch, nghề cá)

Thiệt hại môi trườn gnhor có thể khắc
phục, ví dụ tác động tiêu cực đến một loài
cụ thể

3 Trung bình

Dịch vụ cơ sở hạ tầng

Khả năng

Nhỏ
2

Thiệt hại cơ sở hạ tầng và mất dịch vụ trên quy mô lớn.
Thiệt hại có thể khắc phục được bằng cách bảo trì và sửa
chữa nhỏ.
Thiệt hại một phần cơ sở hạ tầng địa phương. Sớm làm
mới 10-20% cơ sở hạ tầng

Gián đoạn thường xuyên trong tiếp xúc với chủ lao động,
khách hàng và toàn cộng đồng.
Suy giảm đáng kể về tính cố kết xã hội

Gián đoạn tạm thời đối với một nhân tố
kinh tế chủ chốt (ví dụ sản xuất nông
nghiệp, du lịch, nghề cá)

4 Chủ yếu

Mức
độ

Rủi ro thường xuyên

Không đáng
kể
1
M(5)

Hậu quả
Trung bình
3

Thiệt hại cơ sở hạ tầng trên quy mô lớn cần khắc phục
lớn.
Thiệt hại dịch vụ cơ sở hạ tầng khu vực, ví dụ cầu bị lũ lụt
cuốn trôi.

Bị thương vĩnh viễn hoặc tử vong do một sự kiện đơn lẻ.
Các báo cáo tiêu cực trên truyền thông trong nước.
Suy giảm nghiêm trọng và rộng khắp về dịch vụ và chất
lượng cuộc sống trong cộng đồng

Một nhân tố kinh tế chủ chốt bị gán đoạn
trong một khoảng thời gian (ví dụ mỏ phốt
pho, du lịch hoặc nghề cá)

Ví dụ đơn lẻ nhưng đáng chú ý tới thiệt
hại môi trường có thể khắc phục bằng các
nỗ lực nhanh chóng ví dụ giảm dự trữ cá

Thiệt hại nghiêm trọng tới môi trường và
nguy cơ cơ về thiệt hại môi trường vẫn
tiếp tục diễn ra
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5 Thảm họa

Cần sớm làm mới 20-50% cơ sở hạ tầng. Khôi phục sử
dụng đất ví dụ đất nông nghiệp và đất thổ cư

Thiệt hại/mất mát lâu dài cơ sở hạ tầng trên cả nước.
Không còn hỗ trợ cơ sở hạ tầng và hoán vị sự phát triển
khu dân cư và khu thương mại.

Tác động xấu nghiêm trọng tới sức khỏe người dân – dân
tới rất nhiều sự việc phức tạp gây ra thương tật hoặc
thương vong.
Dịch vụ cấp cứu.
Khu vực sẽ bị đánh giá là không thể hỗ trợ cộng đồng của
mình

Có trên một nhân tố chủ chốt của nền kinh
tế bị gián đoạn trong một khoảng thời gian
dài (ví dụ mỏ phốt pho, du lịch hoặc nghề
cá)

Thiệt hại môi trường lớn và rộng khắp và
thiệt hại môi trường liên tiếp không thể
khắc phục được
ví dụ: rặng san hô bị chết

Đánh giá rủi ro
Phạm vi không gian của ba yếu tố tác động chính đang xem xét có thể lập thành bản đồ, có thể xác định
một loạt các yếu tố hậu quả dựa trên sự phơi lộ đối với tác động đó. Tương tự như vậy khả năng xảy ra
của mỗi một nguy cơ cũng có thể xác định được. Việc đánh giá rủi ro trong nghiên cứu này được trình
bày ở Bảng 11. Hậu quả và khả năng xảy ra được xem xét bằng việc sử dụng mức độ thích ứng đối với
biến đổi khí hậu hiện tại (2010) và không bao gồm các phản ứng thích ứng có thể có tới năm 2030 và
2050.
Bảng 14. Giá trị khả năng xảy ra và hậu quả được sử dụng cho các mức độ Phơi lộ
đối với từng Tác động Biến đổi Khí hậu

Nguy cơ

Ngập úng

Phơi lộ

Rủi ro

< 25% của Khu vực

Không đáng
kể

1

có thể

3

3

< 75% của Khu vực

Nhỏ

2

Có thể

4

8

>75% của Khu vực
và sâu

Trung bình

3

có thể

3

9

< 50% của Khu vực

Không đáng
kể

1

chắc chắn

5

5

>50% của Khu vực

Nhỏ

2

chắc chắn

5

10

Cục bộ

Nhỏ

2

Hiếm khi

2

4

Rộng khắp

Trung bình

3

Hiếm khi

2

6

Mở rộng

Chủ yếu

4

Hiếm khi

2

8

Lâu dài

Thảm họa

5

Hiếm khi

2

10

Xâm mặn

Triều
cường

Khả năng xảy
ra

Hậu quả

Thấp
Trung
bình
Trung
bình
Trung
bình
Trung
bình
Thấp
Trung
bình
Trung
bình
Trung
bình

Các điểm nóng
Các điểm nóng rủi ro được xác định như là các khu vực vốn nằm trong thang cao nhất của nguy cơ và rủi
ro đặc thù tại một khu vực đối với hiệu ứng kết hợp của biến đổi khí hậu và được coi là khu vực có nguy
cơ cao nhất bao gồm sự định cư đô thị, đặ biệt là giao thông, năng lượng và cơ sở hạ tầng công nghiệp và
khu vực nông thôn bị phơi lộ cao do tác động của biến đổi khí hậu (ví dụ như các diện tích bị ảnh hưởng
bởi tình trạng nước biển dâng và ngập úng). Các khu vực sau đây đã được xác định là điểm nóng trong
các lĩnh vực sau đây( Bảng 15)

Ảnh; M.
Russell trừ
ảnh trên
bên phải là
Wikipedia,
ảnh giữa
bên phải
M Kowel.
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Bảng 15. Các điểm nóng được xác định trong Phân tích Rủi ro và Tính dễ bị tổn thương.
Dân số
Rạch Giá
Châu Thành

Đói nghèo
Châu Thành

Nông nghiệp &
Sinh kế

Công nghiệp &
Năng lượng

Hòn Đất

Châu Thành

Châu Thành

Rạch Giá

Hòn Đất

Kiên Lương

Châu Thành

Rạch Giá

Hà Tiên

Kiên Lương
Giồng Riềng

Định cư đô thị &
Giao thông

Rạch Giá

Gò Quao
An Biên
An Minh

Cần nhấn mạnh là các dự báo được xây dựng cho tính dễ bị tổn thương trong tương lai theo các kịch bản biến đổi khí hậu khác nhau và trong quá trình hồ sơ dễ bị tổn thương được xây dựng cho cả hai kịch bản phát thải A2 và B2
trong 3 lát thời gian (hiện tại năm 2010, 3030 và 2050), chỉ có các bản đồ A2 được trình bày trong Báo cáo này được dùng để minh họa. Các kịch bản này được xếp hạng trung bình (B2) và cao (A2), tuy nhiên do hiện nay tình trạng
phát thải toàn cầu hiện vượt quá kịch bản A1Fi cao nhất, cần nhớ rằng ngay cả các bản đồ nguy cơ A2 cũng rất hạn chế khi so sánh với các tác động khí hậu thực tế.
Trong thực tế, có rất ít sự khác biệt lớn giữa tính dễ bị tổn thương được đánh giá theo các kịch bản A2 và B2 trong giai đoạn 2030 và 2050 – những sự khác nhau này vẫn chưa đủ để ảnh hưởng tới việc lập bản đồ tính dễ bị tổn thương
ở bất cứ một cấp độ đáng kể nào.
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Tỉnh Kiên Giang

Dân số và cơ cấu dân số

Địa hình

Tổng số dân của tỉnh Kiên Giang là 1.6 triệu dân, phân bố tại 13 huyện và 118
xã. Với mật độ dân số 266 người/km2, thấp hơn so với mật độ dân số của các
tỉnh khác trong đồng bằng sông Mekong , cho thấy hệ tự nhiên vùng nông
thôn và chú trọng vào ngành nuôi trồng thủy sản. 73% dân số sống tại khu vực
nông thôn và chỉ 27% sống tại thành phố. Tốc độ tăng trưởng dân số trong
những năm gần đây là 1.3% và tỷ lệ di dân ròng là -0.7%, chủ yếu di dân đến
thành phố Hồ Chí Minh để tìm kiếm công việc với mức thu nhập cao hơn.

Tỉnh Kiên Giang
nằm ở bờ biển phía
Tây của ĐBSCL.
Ngoài một vài đồi
núi cô lập không bị
ngập khi có lũ, phần
diện tích còn lại là
vùng đất thấp với độ
cao tăng dần về phía
Đông Bắc. Tỉnh
Kiên Giang còn bao
gồm 2 huyện đảo
Phú Quốc và Kiên
Hải.

Số người DTTS chiếm tỷ lệ thấp so với tổng dân số (13.6%). Tuy nhiên, tỷ lệ
người nghèo là DTTS lại cao hơn so với trung bình với tỷ lệ trên 30% dân tộc
thiểu số sống trong nghèo đói.
Kiên Giang là trung tâm nuôi trồng thủy sản lớn thứ 2 của cả nước. Bên cạnh
đó, tỉnh còn có cảng biển nước sâu tại Hà Tiên và ngành công nghiệp du lich
phát triển mạnh tại đảo Phú Quốc, làm tăng tốc độ phát triển kinh tế của tỉnh
cũng như tạo nhiều cơ hội việc làm cho các hoạt động ở thượng lưu và hạ lưu
trong chuỗi giá trị.
Nông nghiệp là ngành kinh tế chiếm tỷ trọng 42% tổng GDP của tỉnh và sử
dụng tới 56% tổng lao động của tỉnh, chính điều này làm cho năng suất của
tỉnh thấp và giá trị gia tăng cho người lao động cũng thấp. Ngược lại, ngành
du lịch (đại diện cho ngành kinh tế du lịch) có tỷ lệ đóng góp vào GDP tương
đương với tỷ lệ tạo việc làm (32%).

Mật độ dân số hiện tại
Hệ thống thủy lợi

Trung tâm hành chính
Diện tích đất (ha)
Dân số
Mật độ dân số (người/ha)
Số hộ gia đình
Số người trung bình trong một hộ
Thu nhập bình quân đầu người một năm
Tỷ trọng đóng góp vào GDP của ngành công
nghiệp (hộ gia đình)
Tỷ lệ thất nghiệp
Giáo dục (Số giáo viên/1000 người)
Y tế (Số bác sỹ/1000 người)
DTTS (% Kinh/dân tộc khác)

Thành phố Rạch Giá
634,000
1,706,000
2.69
393,792
4.26

Tỉnh Kiên Giang có
một hệ thống kênh
rạch chằng chịt xuyên
suốt toàn bộ tỉnh. Hệ
thống kênh rạch đóng
nhiều vai trò trong
việc thoát nước, giữ
nước và GTVT. Công
trình kênh chính đã
được người Pháp xây
dựng từ thế kỷ 20. Hệ
thống này có cửa cống
kết nối với hệ thống
thủy lợi.

20,294,000 VND
1,928,367 VND
1.8%
8.8
0.22
86.4/13.6

ATLAS OF MAPS
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Tỉnh Kiên Giang
Sinh kế và Nông nghiệp

Năng lượng và công nghiệp

Mạng lưới giao thông đường bộ

Tỉnh Kiên Giang có một hệ thống phân phối điện rộng rãi và hiện đại. Các
cột điện trung thế (22/12.7kV) và hạ thế (380/220V) hầu hết từ năm 1997
và trước đó, và được thiết kế cho 10 năm sử dụng.Nhưng thực tế chúng
được sử dụng lâu hơn và những cột từ tận năm 1997 vẫn chưa được thay
thế.Các trạm/ cột phân phối điện trung thế (22/12.7kV) và cao thế (110kV)
và các trạm biến thế có lẽ đã được sử dụng tới 30 năm. Hệ thống phân phối
điện nhìn chung là an toàn về kỹ thuật. Tổng các cột điện trong tỉnh là
khoảng 100.000. Tổng giá trị vốn đầu tư ước đạt 35 Triệu Đô la Mỹ. Tỉnh
Kiên Giang đã được nối với hệ thống cao thế liên tỉnh bởi trạm cao thế
110kV và với lưới điện cao thế quốc gia 220kV tới các tỉnh còn lại của Việt
Nam.
Mỗi năm có khoảng 20 sự cố mất điện, nửa ngày hoặc cả ngày vào mùa khô
hàng năm khi lưới điện quốc gia của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN),
chủ yếu là các nhà máy thủy điện ở miền Bắc và miền Trung bị quá tải công
suất. Rất nhiều ngành công nghiệp do đó phải có các máy phát điện diesel
dự phòng.
Cũng giống như Đảo Phú Quốc, chín hòn đảo nhỏ phải có máy phát điện
diesel dự phòng riêng ngoài nguồn điện từ lưới điện, được tỉnh Kiên Giang
tài trợ. Kể từ tháng 7 năm 2004, nguồn cung cấp điện cho Đảo Phú Quốc
được cấp từ nhà máy điện diesel Phú Quốc mới. Nhà máy này được Công
ty Điện lực Kiên Giang quản lý, nằm cách thị trấn Dương Đông của Đảo
Phú Quốc 5 km.
Mạng lưới điện

Sinh kế và Nông nghiệp
Kiên Giang có tổng diện tích 634.000 ha, nông nghiệp là nhân tố quan
trọng nhất của ngành sản xuất cơ bản (443.000 ha). Việc sử dụng đất của
tỉnh được trình bày ở trên. Canh tác lúa là hoạt động nông nghiệp chủ yếu.
Tỉnh có thể được chia thành ba vùng sinh thái chính:
(i) Khu vực Kiên Lương/Hòn Đất – giáp ranh với Cambodia và An
Giang, chịu ảnh hưởng bởi lũ lụt hàng năm, được chi thành một khu vực bị
xâm mặn nhiều hơn ở phía tây nam của kênh/đất liền chính của Hòn Đất;
và một khu vực nước ngọt ở phía Đông Bắc trên trục này. Khu vực này bị
ảnh hưởng bởi lũ lụt từ tháng 9 đến tháng 11, có 62.000 ha trồng lúa cho
thu hoạch với năng suất 3,5 tấn/ha;
(ii) Các huyện phía đông giữa biên giới Cần Thơ và phía đông sông Cái
Lớn, bao gồm Tân Hiệp, Châu Thành, Giồng Riềng, và Gò Quao. Khu vực
này chịu ảnh hưởng của lũ lụt nhưng ở phía trên của khu vực bị xâm mặn
nghiêm trọng.
(iii) Vườn Quốc gia u Minh Thượng và khu vực An Biên/An Minh phía
bắc sông Cái Lớn có 64.000 ha canh tác lúa/tôm bị ảnh hưởng nặng nề bởi
nước mặn.Lũ lụt ảnh hưởng tới hầu hết các khu vực đất liền trong tỉnh hàng
năm. Lũ ngập sâu và kéo dài trước đây không được chính quyền tỉnh coi là
vấn đề nghiêm trọng bởi vì sinh kế chủ yếu trong khu vực đồng bằng là
nông nghiệp. Sở NN&PTNT và toàn bộ cộng đồng có nhận thức rất cao về
vấn đề này. Mô hình canh tác tôm-lúa truyền thống ở An Minh và An Biên
được coi là lý tưởng bởi vì nó duy trì hoạt động canh tác lúa và cung cấp
thức ăn cho tôm.
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Có 3 trung tâm dân cư chính ở trong 15 huyện của tỉnh Kiên Giang: các thành phố
Rạch Giá (trên bờ biển trong khu trung tâm tỉnh); Hà Tiên (tại đỉnh bắc sát biên
giới Campuchia) và Đảo Phú Quốc, theo phân loại đô thị, bao gồm vài thị xã nhỏ
(trung tâm là thị xã Dương Đông) và các thôn.
Vận chuyển hàng hóa ở Kiên Giang chủ yếu bằng đường bộ trừ các sản phẩm
nông nghiệp (là tỉnh trồng lúa lớn thứ hai trong cả nước) và vật liệu xây dựng
được vận chuyển bằng sông Cái Lớn phía nam của Rạch Giá và kênh đào từ Rạch
Giá sang Hà Tiên (được xây dựng từ năm 1930 để dẫn nước sạch sang Hà Tiên).
Vận tải đường thủy qua hệ thống kênh đào là phương thức chủ yếu để tới các khu
vực vùng sâu vùng xa nơi hệ thống giao thông đường bộ còn hạn chế (có 83.000
tàu thuyền đủ các loại). Quốc lộ 80 và 63 là những tuyến đường chính dọc theo bờ
biển phục vụ cho các trung tâm đô thị chính. Các tuyến đường chính khác là quốc
lộ 61 nối với phía Đông của tỉnh Cần Thơ.
Ở Tắc Cậu, phía Nam của Rạch giá, có một cảng nội địa phục vụ cho tàu thuyền
500-1.000 tấn. Cá biển đánh bắt được của tỉnh được vận chuyển tới Tắc Cậu vì
đây là khu công nghiệp chế biến cá. Nếu số lượng nhiều hơn thì sẽ được chuyển
tới Cần Thơ và Hồ Chí Minh trong các công-ten-nơ polixetiren đặt trong các xe tải
lạnh. Những loại cá rẻ nhất sẽ được bán ở các chợ địa phương. Ở Rạch Giá thì chỉ
sử dụng các bến phà. Nhân tố chính hạn chế sự phát triển của tỉnh là thiếu một
cảng nội địa nước sâu, mặc dù tỉnh nằm ở vị trí rất quan trọng, tiếp giáp với Campu-chia.
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Tính dễ bị tổn thương về dân số - tỉnh Kiên Giang

Tính dễ bị tổn thương về dân số của tỉnh- Kịch bản A2 (Thời kỳ cơ sở, 2030, 2050)

Tính dễ bị tổn thương về dân số: là mức độ dễ bị tổn thương của con người và dân số trong
vùng nghiên cứu dưới các tác động của biến đổi khí hậu, và nhận ra được sự khác biệt về khu
vực trong thành phần của cơ cấu dân số và xu hướng (ví dụ như lượng người di cư về các vùng
đô thị ven biển tạo ra sự tăng trưởng dân số trung bình lớn hơn tại một số huyện). Tốc độ gia
tăng dân số là nguyên nhân chính dẫn đến sự thay đổi ở vùng đồng bằng sông Cửu Long, đặc
biệt là sự gia tăng dân số, số hộ gia đình có khả năng phơi lộ với những nguy cơ của biến đổi khí
hậu, và sự gia tăng nhu cầu sử dụng tài nguyên thiên nhiên và ứng dụng vào sinh kế bền vững.
Mối quan hệ giữa biến đổi dân số và các xu hướng nhân khẩu học liên quan sẽ ảnh hưởng đến
khả năng của các cộng đồng địa phương và các hộ gia đình để xây dựng khả năng phục hồi với
biến đổi khí hậu Trong một thời gian dài, tốc độ tăng trưởng dân số của vùng nghiên cứu tiếp tục
làm tăng mức độ dễ bị tổn thương trước biến đổi khí hậu, và càng làm cho vấn đề thích ứng với
biến đổi khí hậu khó khăn hơn. Trong bối cảnh này, một huyện được đánh giá là dễ bị tổn thương
nếu có số dân cao, tốc độ phát triển nhanh hoặc nhiều hộ gia đình có nhiều thành viên trong một
hộ. Việc sử dụng các chỉ số và phương pháp dưới đây, cùng với dự đoán tốc độ dân số tương lai,
chúng ta có thể ước lượng hoặc xếp hạng mức độ dễ bị tổn thương dân số tại cấp huyện.

Rủi ro
Bảng 16. Rủi ro
của BĐKH đối
với dân số.

Các thành phần
Tác động của biến đổi Định cư ở đô thị
khí hậu

Các hộ gia đình ở
nông thôn

Nhiệt độ

Không đáng kể

Không đáng kể

Không đáng kể

Nước biển dâng

Rủi ro lớn

Rủi ro lớn

Rủi ro lớn

Lũ & Ngập lụt

Rủi ro lớn

Rủi ro lớn

Rủi ro lớn

Xâm nhập mặn

Không đáng kể

Rủi ro thấp

Rủi ro thấp

Nước dâng do bão

Rủi ro thấp

Rủi ro thấp

Rủi ro lớn

Bão nhiệt đới

Rủi ro lớn

Rủi ro lớn

Rủi ro lớn

Định cư ở đô thị

Rủi ro chủ yếu đối với nhóm dân số trong khu vực nghiên cứu có liên quan đến các ảnh hưởng của nước biển dâng, lũ lụt và ngập lụt
và các hiện tượng khí hậu cực đoan. Rủi ro về xâm nhập mặn và nhiệt độ tăng cao có tác động tương đối nhỏ.
Bản đồ tính dễ bị tổn thương dân số được xây dựng chủ yếu từ số liệu dân số và nhân khẩu học
thu thập được trong khảo sát cấp huyện. Ở từng tỉnh chúng tôi xếp hạng các huyện với tổng số 40
huyện theo các chỉ số này và thấy rằng:
Tính dễ bị tổn thương dân số hiện nay ở tất cả các huyện ở Kiên Giang thấp;
Tới năm 2030 có hai trong tổng số 15 huyện ở Kiên Giang được đánh giá là ở mức trung bình;
Tới năm 2050 ở Kiên Giang, xếp hạng của Thành phố Rạch Giá và Châu Thành dự kiến sẽ tăng từ
trung bình lên cao, chủ yếu là do kết hợp giữa yếu tố tăng trưởng dân số cao và diện tích đất hạn
chế.

Các điểm nóng
2 huyện có tính dễ bị tổn thương về dân số cao nhất ở tỉnh Kiên Giang là thành phố Rạch Giá và Châu Thành:
Thành phố Rạch Giá: được đánh giá là có tính dễ bị tổn thương cao bởi dân số cao và mật độ dân số đông cùng với tỷ lệ nhập cư
tương đối cao. Tính dễ bị tổn thương cao còn do mức độ phơi lộ cao với lũ lụt, ngập lụt, xâm nhập mặn và nước dâng do bão.
Huyện Châu Thành: là huyện có dân số nông thôn khá lớn, mật độ dân số và tốc độ tăng trưởng dân số cao. Huyện Châu Thành có
mức độ phơi lộ cao với lũ lụt, ngập lụt, xâm nhập mặn và nước dâng do bão – mức độ phơi lộ sẽ tiếp tục tăng cao trong tương lai do
những tác động sẽ xảy ra trên một diện tích rộng lớn hơn. Một số lượng lớn các hộ gia đình nghèo và hộ dân tộc ít người, thu nhập
thấp và thiếu đất canh tác là những yếu tố dẫn đến tính dễ bị tổn thương cao của khu vực này trong tương lai và khi dân số phát triển
cao, tác động sẽ xảy ra trên diện rộng hơn, đặc biệt đến năm 2030.
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Tính dễ bị tổn thương về nghèo đói, tỉnh Kiên Giang

Với mỗi tỉnh chúng tôi xếp loại các huyện theo 40 chỉ số, và chúng tôi phát hiện ra rằng:
Mức độ tổn thương do đói nghèo hiện nay tại các huyện của tỉnh Kiên Giang là thấp;

Trong nghiên cứu này, chúng tôi nhận thấy đói nghèo là một vấn đề đa chiều, bao gồm các chỉ số về y tế, tài chính, giáo dục, và mức độ
tiếp cận với tài nguyên thiên nhiên và thu nhập của người dân. Chúng tôi sử dụng phương pháp kết hợp các chỉ số tiêu chuẩn dành riêng
cho Việt Nam (ví dụ như mức thu nhập của các hộ gia đình, dân tộc thiểu số, giáo dục, trình độ học vấn, tỷ lệ biết chữ và tiếp cận với
trường lớp và tiếp cận với các dịch vụ y tế) cùng với khả năng tiếp cận với quỹ đất.

Đến năm 2030, 5 trên 15 huyện của Kiên Giang được đánh giá tổn thương ở mức trung bình (bao
gồm các huyện Giồng Riềng, An Minh, Hòn Đất, Châu Thành); và

Việc sử dụng các chỉ số và dự báo về tốc độ tăng trưởng dân số trong tương lai, chúng ta có thể ước lượng hoặc đánh giá tính dễ bị tổn
thương về đói nghèo tại cấp huyện và so sánh mức độ tổn thương giữa các huyện. Chúng tôi giả thiết rằng ước tính về mức độ nghèo đói
tương đối sẽ không thay đổi (không có sự giảm nghèo đói).

Trong khi tất cả các chỉ số về đói nghèo là khá quan trọng, tại Kiên Giang nguyên nhân chính
của tính dễ bị tổn thương do đói nghèo có xu hướng liên quan đến quỹ đất sản xuất. Việc tiếp cận
với đất canh tác rất quan trọng trong việc xóa nghèo ở vùng nông thôn.

Đến năm 2050, huyện Châu Thành của Kiên Giang được đánh giá là ở mức tổn thương cao.

Ở hầu hết các huyện, quỹ đất hạn chế cũng là một vấn đề hiện nay hoặc sẽ là vấn đề lớn trong
tương lai. Ở đồng bằng sông Cửu Long, áp lực về quỹ đất càng tăng mạnh trong tương lai, và
tiếp theo sẽ là áp lực đối với sinh kế của các hộ gia đình nói riêng và nền kinh tế khu vực nói
chung.
Rủi ro
Bảng 17. Rủi ro của BĐKH đối với nghèo đói.
Các thành phần

Tính dễ bị tổn thương Nghèo đói theo Tỉnh – Kịch bản A2 (Cơ sở, 2030, 2050)

Tác động của biến Hộ gia đình nghèo
đổi khí hậu

Giáo dục & Y tế

Nhóm dân tộc thiểu
số

Nhiệt độ

Rủi ro không đáng
kể

Rủi ro không đáng
kể

Rủi ro không đáng
kể

Nước biển dâng

Rủi ro cao

Rủi ro cao

Rủi ro cao

Lũ & Ngập lụt

Rủi ro cao

Rủi ro ít

Rủi ro cao

Xâm nhập mặn

Rủi ro không đáng Rủi ro thấp
kể

Rủi ro thấp

Nước dâng do bão

Rủi ro thấp

Rủi ro thấp

Rủi ro cao

Bão nhiệt đới

Rủi ro cao

Rủi ro cao

Rủi ro cao

Rủi ro chủ yếu với đói nghèo ở khu vực nghiên cứu liên quan đến các hậu quả của nước biển
dâng, lũ và ngập lụt, và tác động của các hiện tượng khí hậu cực đoan. Những rủi ro do xâm
nhập mặn và nhiệt độ ở mức độ tương đối thấp hơn.

Các điểm nóng
Huyện dễ bị tổn thương nhất về nghèo đói là huyện Châu Thành
Huyện Châu Thành: Với nhiều hộ gia đình nghèo và hộ gia đình người dân tộc thiểu số,
thu nhập thấp và thiếu diện tích đất canh tác đã dẫn đến mức độ tổn thương cao của huyện
trong tương lai, đặc biệt khi dân số phát triển cao vào những năm 2030.
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Tính dễ bị tổn thương về nông nghiệp và sinh kế, tỉnh
Kiên Giang

Theo dự báo, tình hình này sẽ có sự thay đổi vào năm 2030 và 2050, xếp loại mức độ tổn thương ở các huyện đất liền sẽ tăng từ trung bình lên
cao, chủ yếu là do sự gia tăng lũ lụt và ngập lụt và sự phụ thuộc quá nhiều vào ngành sản xuất nông nghiệp lúa nước và hệ thống nông nghiệp.
Tính dễ bị tổn thương về Sinh kế và Nông nghiệp cấp Tỉnh- Kịch bản A2 (Cơ sở, 2030, 2050)

Tính dễ bị tổn thương về nông nghiệp và sinh kế: mô tả tính dễ bị tổn thương của các hoạt
động sản xuất nông nghiệp, cơ sở hạ tầng và hệ thống sinh kế trong khu vực nghiên cứu dưới các
ảnh hưởng của biến đổi khí hậu, và nhận thấy ở Việt Nam, một hộ gia đình nông nghiệp đơn lẻ
được coi là “một đơn vị kinh tế cơ bản” cấu thành nên một ngành kinh tế nông nghiệp cấp xã,
huyện và tỉnh, và qua đó có thể nhận biết được những ảnh hưởng hiện tại và tương lai của biến đổi
khí hậu. Trong bối cảnh này, hệ thống nông nghiệp và sinh kế có thể bị tổn thương nếu có nguy cơ
bị tàn phá bởi biến đổi khí hậu; khó có khả năng phục hồi nhanh chóng và hoàn toàn bởi hậu quả
của biến đổi khí hậu hoặc cơ hội phục hồi là không đáng kể.
Chúng tôi tính toán các mức độ tổn thương sinh kế và nông nghiệp bằng cách kết hợp các số liệu
và thông tin từ các huyện và qua cuộc khảo sát ngành, bao gồm: tài sản xã hội con người (nghề
nghiệp, khả năng tiếp cận với việc làm, số người lao động ở độ tuổi trưởng thành,v.v), tài sản tự
nhiên (nước, đất, thủy hải sản, v.v); kinh tế (sản lượng vùng, GDP và tài sản cho hoạt động sản
xuất); và nguồn vốn (đặc điểm tài chính hộ gia đình) cùng với các chiến lược sinh kế ngành lúa
nước.
Các huyện được xếp hạng trong khu vực nghiên cứu theo sự phơi lộ tương ứng của họ đối với lũ
lụt, Ngập úng, Xâm mặn và Triều cường và thấy rằng mức độ phơi lộ tới rủi ro khí hậu như Lũ
lụt, Ngập úng và Xâm mặn, cùng với sự phụ thuộc lớn vào các nguồn lực tự nhiên đối với sinh kế
của họ làm cho cộng đồng nông thôn trở nên dễ bị tổn thương.
Tuy vậy tính dễ bị tổn thương nông nghiệp và sinh kế tổng thể đối với tất cả các huyện ở Kiên
Giang được đánh giá ở mức từ thấp đến trung bình – chủ yếu là do mức độ kiểm soát, thích ứng
và phục hồi ở các huyện;
Rủi ro
Bảng 18. Rủi ro của BĐKH đối với nông nghiệp và sinh kế .
Nông nghiệp

Sinh kế

Tác động của biến đổi Ngành sản xuất lúa
khí hậu

Ngành nuôi tôm-lúa

Nuôi trồng thủy sản

GDP hộ gia đình

Nhiệt độ

Rủi ro lớn

Rủi ro lớn

Rủi ro lớn

Rủi ro thấp

Nước biển dâng

Rủi ro lớn

Rủi ro thấp

Rủi ro thấp

Rủi ro thấp

Lũ & ngập lụt

Rủi ro lớn

Rủi ro thấp

Rủi ro thấp

Rủi ro lớn

Xâm nhập mặn

Rủi ro thấp

Rủi ro thấp

Rủi ro không đáng kể

Rủi ro không đáng
kể

Rủi ro thấp

Rủi ro lớn

Rủi ro lớn

Rủi ro thấp

Rủi ro lớn

Rủi ro lớn

Rủi ro lớn

Rủi ro lớn

Nước dâng do bão
NBão nhiệt đới
N

Những huyện dễ bị tổn thương nhất là những huyện có số hộ gia đình phụ thuộc vào ngành nông nghiệp cần đến nước nhiều
nhất (như hệ thống trồng lúa nước), và có mức độ phơi lộ cao nhất với lũ lụt từ sông và ngập lụt. Với các huyện ven biển, ảnh
hưởng bởi xâm nhập mặn và Triều được đánh giá là ít tổn thương hơn, chủ yếu do mức độ kiểm soát cao và khả năng bảo vệ của
các hệ thống đê biển và cửa cống thoát nước.
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Các điểm nóng
Các huyện dễ bị tổn thương nhất về nông nghiệp và sinh kế là:
Huyện An Biên: có dân số nông thôn cao, thu nhập thấp và được bù đắp một phần do quỹ
đất canh tác cho mỗi đầu người ở mức tương đối. Trong tương lai, huyện sẽ là vùng dễ bị
tổn thương do có mức độ phơi lộ cao với cả ba nguy cơ của biến đổi khí hậu.
Huyện An Minh: có dân số nông thôn cao, thu nhập thấp và được bù đắp một phần do quỹ
đất canh tác cho mỗi đầu người ở mức tương đối.
Thành phố Rạch Giá: có số lượng hộ gia đình nông thôn thấp, do vậy có tính dễ bị tổn
thương thấp, tuy nhiên mức độ dễ bị tổn thương này sẽ tăng trong tương lai do ảnh hưởng
của ngập lụt và xâm nhập mặn.
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Huyện Hòn Đất: mật độ dân số thấp, mức độ tiếp cận với đất canh tác tương đối tốt do vậy, ban đầu huyện Hòn Đất được đánh
giá là huyện có mức độ dễ bị tổn thương thấp. Tuy nhiên, trong tương lai, tốc độ phát triển dân số nông thôn cao và xu hướng bị
ngập lụt và bão lớn sẽ làm tăng mức độ dễ bị tổn thương của huyện.
Huyện Châu Thành: là huyện có mức độ dễ bị tổn thương khá cao bởi dân số nông thôn cao và thu nhập hàng năm thấp, tuy
nhiên được cải thiện một phần do có nhiều nguồn thu nhập. Mặc dù vậy, mức độ dễ bị tổn thương của huyện vẫn tiếp tục tăng
trong tương lại do phần lớn diện tích đất nông nghiệp của Châu Thành bị ảnh hưởng bởi các tác động của biến đổi khí hậu.
Huyện Giồng Riềng: đây là huyện có dân số rất đông, thu nhập hàng năm thấp, và chịu nhiều ảnh hưởng của ngập lụt và xâm
nhập mặn, vì vậy huyện đang ở tình trạng dễ bị tổn thương cao cả về dân số và mức độ ảnh hưởng của ngập lụt.
Huyện Gò quao: là huyện phụ thuộc nhiều vào nông nghiệp, chỉ số GDP khiêm tốn và khả năng tiếp cận với đất canh tác ở mức
trung bình. Trong tương lai, huyện sẽ trở thành huyện có mức độ dễ bị tổn thương cao hơn do hiện nay ngập lụt và xâm nhập mặn
đang tăng dần.
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Tính dễ bị tổn thương về năng lượng và công nghiệp, tỉnh Kiên Giang
Tính dễ bị tổn thương về năng lượng và công nghiệp: mức độ dễ bị tổn thương của cơ sở hạ tầng ngành năng lượng và công
nghiệp và dịch vụ dưới các ảnh hưởng của biến đổi khí hậu, và nhận ra rằng ngành công nghiệp và năng lượng đóng vai trò quan
trọng trong sự phát triển kinh tế, tốc độ tăng trưởng và quá trình chuyển đổi ngành nghề trong đồng bằng, để xây dựng năng lực
phục hồi và thích ứng trong tương lai.Trong bối cảnh này, cơ sở hạ tầng cho các ngành công nghiệp và năng lượng và dịch vụ sẽ bị
tổn thương nếu biến đổi khí hậu gây ra các tác động làm thiệt hại cho các ngành, và khả năng phục hồi nhanh và hoàn toàn sẽ khó
bởi các tác động bất lợi của biến đổi khí hậu hay cơ hội phục hồi có nhưng không đáng kể. Chúng tôi tính toán mức độ dễ bị tổn
thương của các ngành năng lượng và công nghiệp bằng cách kết hợp dữ liệu và thông tin từ các huyện và qua cuộc khảo sát ngành,
bao gồm: tài sản xã hội con người (% dân số làm việc trong các ngành công nghiệp, số lượng hộ gia đình phụ thuộc vào công
nghiệp); tài sản tự nhiên (sự đa dạng của phát triển công nghiệp, năng lực sản xuất); kinh tế (sản lượng ngành, GPD bình quân mỗi
hộ gia đình hàng năm đóng góp từ các ngành công nghiệp); và nguồn vốn tài chính (mức độ đầu tư, mối liên kết hộ gia đình và mức
độ dịch vụ) cùng với địa điểm và quy mô vùng công nghiệp, sản xuất năng lượng và cơ sở hạ tầng truyền tải điện năng.
Bản đồ tính dễ bị tổn thương về năng lượng và công nghiệp của tỉnh- Kịch bản A2 (Thời kỳ cơ sở, 2030, 2050)

Chúng tôi xếp hạng dễ bị tổn thương tổng thể của từng huyện theo các chỉ số và nhận thấy
rằng trong năm 2010, tính dễ bị tổn thương của ngành công nghiệp và năng lượng của tất
cả các huyện ở Kiên Giang được coi là từ thấp đến trung bình.
Tuy nhiên, tính dễ bị tổn thương dự kiến sẽ tăng lên vào năm 2030 và vào năm 2050 việc
đánh giá cho sáu huyện (Tân Hiệp, An Minh, An Biên, Kiên Lương, Giồng Riềng, Châu
Thành, Hòn Đất và thành phố Rạch Giá) dự kiến sẽ tăng từ trung bình đến cao, chủ yếu là
do sự phơi lộ với các nguồn tài nguyên nước bề mặt, nước biển dâng và kết hợp ảnh hưởng
của lũ lụt, xâm nhập mặn và Triều cường.
Các huyện dễ bị tổn thương nhất là những huyện có một số lượng lớn các hộ gia đình phụ
thuộc nhiều vào ngành công nghiệp địa phương để đảm bảo việc làm hoặc thu nhập và có
mức độ phơi lộ cao với nước biển dâng, lũ lụt, ngập lụt và các hiện tượng khí hậu cực đoan
và các ảnh hưởng của chúng tới các khu công nghiệp, nhà máy và cơ sở hạ tầng và dịch vụ
phát điện và cung cấp điện. Các huyện ven biển được đánh giá là ít bị tổn thương do các
ảnh hưởng của xâm nhập mặn và nước dâng do bão, là do mức độ kiểm soát cao và khả
năng bảo vệ của các hệ thống đê biển và cửa cống thoát nước.

Rủi ro
Tác động của biến đổi
khí hậu

Ngành công nghiệp
Công nghiệp cơ
bản

Cơ sở hạ tầng điện

Công nghiệp cơ
bản

Công nghiệp cơ bản

Nhiệt độ

Rủi ro lớn

Nhiệt độ

Rủi ro lớn

Nhiệt độ

Rủi ro lớn

Nước biển dâng

Rủi ro lớn

Nước biển dâng

Rủi ro lớn

Nước biển dâng

Rủi ro lớn

Lũ lụt & ngập úng

Rủi ro lớn

Lũ lụt & Ngập úng

Rủi ro lớn

Lũ lụt & Ngập úng

Rủi ro lớn

Xâm nhập mặn

Rủi ro thấp

Xâm nhập mặn

Rủi ro thấp

Xâm nhập mặn

Rủi ro thấp

Triều cường

Rủi ro thấp

Triều cường

Rủi ro thấp

Triều cường

Rủi ro thấp

Bão

Rủi ro lớn

Bão

Rủi ro lớn

Bão

Rủi ro lớn

Các điểm nóng
Các huyện dễ bị tổn thương nhất ở Kiên Giang là: :
• Huyện Châu Thành: Đóng góp cao vào GDP từ ngành công nghiệp và sự hiện diện
của cơ sở hạ tầng năng lượng dẫn đến tính dễ bị tổn thương cao. Tính dễ bị tổn
thương tăng lên trong tương lai do các tác động xảy ra trên một diện tích rộng hơn.
• Huyện Hòn Đất: Dân số đông có nghĩa rằng một số lượng lớn các hộ gia đình phụ
thuộc vào ngành công nghiệp, tăng tính dễ bị tổn thương trong tương lai khi dân số
tăng và mở rộng cơ sở hạ tầng điện.
•

Thành phố Rạch Giá: Tập hợp của các ngành công nghiệp và cơ sở hạ tầng điện
trong thành phố và sự phụ thuộc của thu nhập vào ngành công nghiệp khiến cho
thành phố Rạch Giá dễ bị tổn thương. Sự ảnh hưởng kết hợp của 3 tác động của
BĐKH làm tăng tính dễ bị tổn thương theo thời gian.

Những rủi ro chính cho ngành công nghiệp và cơ sở hạ tầng năng lượng trong khu vực nghiên cứu là các ảnh hưởng kết hợp của nước biển dâng,
lũ lụt và ngập lụt, tác động có liên quan với các hiện tượng khí hậu cực đoan. Các rủi ro liên quan tới xâm nhập mặn và nhiệt độ được coi là nhỏ.
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Tính dễ bị tổn thương về định cư đô thị và giao thông
vận tải, tỉnh Kiên Giang

Định cư đô thị và tính dễ bị tổn thương giao thông cấp tỉnh – Kịch bản A2 (Cơ sở, 2030, 2005)

Tính dễ bị tổn thương đối với các khu định cư đô thị và giao thông vận tải đề cập đến tính dễ
bị tổn thương của các khu định cư đô thị và giao thông vận tải dưới ảnh hưởng của biến đổi khí
hậu và công nhận sự cần thiết phải bảo vệ người và tài sản và tầm quan trọng của hệ thống giao
thông vận tải để hỗ trợ và thúc đẩy phát triển khu vực và tăng trưởng kinh tế đồng bằng sông
Cửu Long.
Trong bối cảnh này, các khu dân cư đô thị và cơ sở hạ tầng giao thông vận tải được coi là dễ bị
tổn thương nếu chúng có xác suất cao phải chịu mất mát, thiệt hại từ biến đổi khí hậu dẫn đến
một xác suất cao của sự không phục hồi một cách nhanh chóng hoặc hoàn toàn bởi vì những tác
động hoặc là không thể đảo ngược hoặc cơ hội được bồi thường các tổn thất là không đáng kể.
Chúng tôi xác định tính dễ bị tổn thương đối với các khu định cư đô thị và giao thông bằng cách
kết hợp dữ liệu và thông tin từ các huyện và các cuộc điều tra ngành, bao gồm: tài sản xã hội con
người (% dân số đô thị); tài sản tự nhiên (% khu đô thị); kinh tế (giá trị của hàng hóa vận
chuyển); và vốn tài chính (cơ sở hạ tầng đô thị và mức độ của dịch vụ) cùng với vị trí, tính chất
và mức độ mạng lưới giao thông và cơ sở hạ tầng.
Tính dễ bị tổn thương tổng thể đối với các khu định cư đô thị và giao thông vận tải cho các
huyện ở Kiên Giang và Cà Mau được đánh giá là từ thấp đến trung bình - chủ yếu là do mức độ
kiểm soát và năng lực thích ứng, phục hồi ở tất cả các huyện;

Trong khi đó nghiên cứu này đã nêu bật tính dễ bị tổn thương cao của người dân nông thôn trong khu vực dự án đối với biến đổi khí
hậu, đánh giá của chúng tôi cho thấy rõ là thành phố Rạch Giá và các đô thị lớn khác ở Hà Tiên và Kiên Lương là đối tượng chính
phải tự đối mặt với tính dễ bị tổn thương tới biến đổi khí hậu vốn sẽ tác động tới rất đông người dân và hộ gia đình.

Ngoài ra, dự kiến tình trạng này sẽ thay đổi vào năm 2030 và vào năm 2050, việc đánh giá tất cả
các huyện nằm trên đất liền theo dự kiến sẽ tăng từ trung bình đến cao, chủ yếu là do sự gia tăng
mức độ phơi lộ với lũ lụt và ngập lụt và phụ thuộc quá nhiều vào các sinh kế cần đến nguồn nước
và các hệ thống nông nghiệp

Các huyện dễ bị tổn thương nhất là những huyện có cơ sở hạ tầng đô thị, các tòa nhà và các hộ gia đình đô thị lớn, có khả năng phơi
lộ cao với lũ lụt, ngập lụt và Triều cường. Các huyện ven biển ít bị tổn thương hơn do các ảnh hưởng tiêu cực của trạng xâm nhập
mặn, là do mức độ kiểm soát cao và khả năng bảo vệ của các hệ thống đê biển và cửa cống thoát nước.
Các điểm nóng
Ở Kiên Giang, các huyện dễ bị tổn thương nhất về các khu định cư đô thị và giao thông vận tải được đánh giá Là:
Thành phố Rạch Giá: nơi có dân số cao, kết hợp với sự tập trung tương đối lớn của cơ sở hạ tầng đô thị và cơ sở hạ tầng giao
thông vận tải làm tăng độ phơi lộ và mức độ nhạy với các tác động của biến đổi khí hậu, đặc biệt là lũ lụt và ngập úng.
Huyện Châu Thành: Mặc dù có một khu vực đô thị tương đối nhỏ, nhưng dân cư đông và sự hiện diện của cơ sở hạ tầng giao
thông vận tải đã làm tăng tính dễ bị tổn thương của huyện. Tính dễ bị tổn thương trong tương lai tăng là do dân số tăng cao, và đặc
biệt là độ nhạy cảm cao với cả ba tác động.
Huyện Kiên Lương: Đô thị hóa ở mức trung bình và tiếp cận với nước và vệ sinh kém dẫn đến tính dễ bị tổn thương cao hơn trong
tương lai.
Thị xã Hà Tiên: đô thị hóa mức độ cao làm cho huyện rất dễ bị tổn thương. Các khu vực đô thị ngày càng phơi lộ nhiều với cả ba
tác động trong tương lai.
Rủi ro
Định cư đô thị
Tác động của
Biến đổi Khí hậu

Các nguy cơ bản đối với định cư đô thị và cơ sở hạ tầng giao thông trong khu vực nghiên cứu về
tác động kết hợp của tình trạng nước biển dâng, Lũ lụt và ngập úng và các tác động do các sự
kiện cực đoan gây ra. Rủi ro liên quan tới tình trạng xâm nhập mặn và nhiệt độ được coi là nhỏ
khi so sánh với các rủi ro nêu trên.
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Giao thông vận tải

Xây dựng

Cấp nước

Rác thải và vệ
sinh môi trường

Giao
thông
đường bộ

Giao thông
đường thủy

Cảng sông & cảng
biển

Nhiệt độ

Rủi ro không
đáng kể

Rủi ro không
đáng kể

Rủi ro không đáng
kể

Rủi ro thấp

Rủi ro không
đáng kể

Rủi ro không đáng kể

Nước biển dâng

Rủi ro lớn

Rủi ro thấp

Rủi ro thấp

Rủi ro thấp

Rủi ro thấp

Rủi ro lớn

Lũ lụt & Ngập
lụt

Rủi ro lớn

Rủi ro thấp

Rủi ro thấp

Rủi ro thấp

Rủi ro thấp

Rủi ro không đáng kể

Xâm nhập mặn

Rủi ro thấp

Rủi ro thấp

Rủi ro không đáng
kể

Rủi ro thấp

Rủi ro không
đáng kể

Rủi ro không đáng kể

Triều cường

Rủi ro lớn

Rủi ro không
đáng kể

Rủi ro không đáng
kể

Rủi ro thấp

Rủi ro thấp

Rủi ro lớn

Bão

Rủi ro lớn

Rủi ro thấp

Rủi ro thấp

Rủi ro thấp

Rủi ro lớn

Rủi ro lớn
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Tổng hợp Tính dễ bị tổn thương khu vực Tỉnh Kiên Giang
Trong giai đoạn đầu của việc đánh giá tính dễ bị tổn thương, chúng tôi bắt đầu bằng cách đánh giá những hệ thống cụ thể, cả hệ
thống tự nhiên và xã hội con người, như đường giao thông, tài nguyên nước, các khu công nghiệp, vv bị “phơi lộ” như thế nào
trước những nguy cơ và tác động. Cuối cùng, chúng tôi đã xác định được một bộ tổng hợp các “chỉ số của tính dễ bị tổn thương”
cho các lĩnh vực và các loại nguy cơ, làm cơ sở cho việc đánh giá tính dễ bị tổn thương của hệ thống thống tự nhiên và xã hội
con người trong khu vực nghiên cứu về mức độ phơi lộ và nhạy cảm, và tính toán rủi ro và năng lực thích ứng. Tính dễ bị tổn
thương xếp hạng cho mỗi huyện dựa trên một bộ tiêu chuẩn của các chỉ số do vậy chúng ta có thể so sánh tính dễ bị tổn thương
không chỉ giữa các huyện mà còn giữa các lĩnh vực. Đánh giá được bổ sung thêm các ý kiến của chuyên gia và sự phản hồi từ
các bên liên quan cũng như các cơ quan chính phủ. Việc xếp hạng tính dễ bị tổn thương trong 5 lĩnh vực để xếp hạng tổng hợp
tính dễ bị tổn thương được thực hiện như sau.
Bản đồ tính dễ bị tổn thương tổng thể- Kịch bản A2 (Thời kỳ cơ sở, 2030, 2050)

So sánh sự xếp hạng của các huyện khác nhau chỉ rõ
tính dễ bị tổn thương tổng thể hiện tại do các tác động
của BĐKH của phần lớn các huyện ở mức độ từ thấp
đến trung bình. Tuy nhiên, trong tương lai nhiều huyện
được đánh giá ở mức độ từ trung bình đến cao. Việc
đánh giá tính dễ bị tổn thương xác định được 3 huyện có
tính dễ bị tổn thương cao do các tác động của BĐKH
vào năm 2050.

Các huyện có tính dễ bị tổn thương cao
Tại tỉnh Kiên Giang, những huyện sau đây
được xác định có tính dễ bị tổn thương tổng
thể cao do các tác động của BĐKH trên các
lĩnh vực trong khu vực nghiên cứu:
Tóm tắt năng lực phục hồi đối với các lĩnh vực
Tác động

Khả năng
phục hồi
tổng thể

Xói mòn &
Bồi lắng

Lũ lụt
&Ngập úng

Xói mòn
& Bồi
lắng

Lũ lụt
&Ngập
úng

Định cư & Dân số

•

••

••

•

Cao

Nghèo đói & Thu nhập

•

••

•••

•

Cao

Nông nghiệp & Sinh kế

••

•••

•••

•

Medium

Công nghiệp & Năng
lượng
Giao thông

•

•

•

•

Cao

•

•

•

•

Cao

Lĩnh vực

•
••
•••
••••

Nhỏ và/hoặc là kiểm soát tốt
Trung bình và/hoặc là kiểm soát được
một phần
Lớn nhưng kiểm soát được phần lớn
Lớn và phần lớn không kiểm soát được
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•

Châu Thành

•

Rạch Giá

•

Hòn Đất
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Tỉnh Kiên Giang – Tóm tắt dữ liệu các huyện
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5.83

Y tế (số bác sỹ/1000
người)

0.37

DTTs (%

88.85/11.15

Kien Hai

Ha Tien

Giang Thanh

Kien Luong

U Minh Thuong

Phu Quoc

Vinh Thuan

An Bien

An Minh

Go Quao

Tan Hiep

Hon Dat

Chau Thanh

Rach Gia

Thấp
Thấp
Cao
Cao
Thấp
Thấp
Thấp
Thấp
Thấp
Cao

Giong Rieng

Số dân thành thị
Số hộ gia đình thành thị
Diện tích thành thị
% thành thị
Cống thoát nước/bể tự hoại
Cung cấp nước
Giao thông đường thủy
Giao thông đường bộ
Đường xá
Trung tâm vận chuyển

U Minh…

Giáo dục (số giáo
viên/1000 người)

Land Use (Ha)

Giong Rieng

3.6%

An Bien

Tỷ lệ thất nghiệp

35000000
30000000
25000000
20000000
15000000
10000000
5000000
0

An Minh

3,024,354 VND

Urban &
Residential,
1368.8

Thu nhập trung bình đầu người

Hon Dat

Đóng góp vào GDP
của ngành công
nghiệp

0.00%

Chau Thanh

30,908,000 VND

5.00%

Go Quao

Thu nhập hàng năm
mỗi hộ

TB
TB
TB
Cao
Cao
Thấp

10.00%

Kien Luong

4.59

15.00%

Giang Thanh

Số người bình quân
trong hộ

TB
Thấp
Thấp
Thấp
Cao
TB

Poor Households (%)
20.00%

Vinh Thuan

49,453

Cao
Cao

Mật độ dân số (Ha)
25
20
15
10
5
0

Ha Tien

Số hộ gia đình

Số hộ phụ thuộc vào công nghiệp
Tỷ lệ đóng góp vào GDP trung
bình hàng năm của mỗi hộ từ
ngành công nghiệp
Số hộ kết nối với lưới điện quốc
gia
Chiều dài đường điện cao/trung
thế
Số nhà máy điện/Trạm biến áp
cao thế
% thu nhập
Số lượng các nhà máy
Số lượng các ngành công nghiệp
khác

250,000
200,000
150,000
100,000
50,000
-

Tan Hiep

21.90

Thấp
Thấp
Trung
bình
Thấp
Cao
TB

Population

120,000.0
100,000.0
80,000.0
60,000.0
40,000.0
20,000.0
-

Kien Hai

Mật độ dân số
(người/ha)

Số hộ gia đình nông thôn
Số dòng sinh kế
Nhân lực > 10,000 hoặc tạo ra giá
trị >250 Tỷ VND
GDP bình quân mỗi hộ một năm
Diện tích đất trồng lúa đầu người
Diện tích đất NTTS đầu người

Total Land Area (Ha)

Rach Gia

226,963

Dân số
Dân số

Thấp

Nghèo đói
10,364

Thu nhập bình quân đầu người
hàng năm
Số hộ nghèo
% hộ nghèo
Số giáo viên
Số bác sỹ
Diện tích đất nông nghiệp đầu
người
% hộ gia đình DTTS

Sinh kế

Diện tích đất (ha)

Cao
Cao
Cao
Cao
Cao
Thấp

Năng lượng & Công nghiệp

Thủ phủ của tỉnh

Xếp
hạng

Tổng dân số
Mật độ dân số
Số người bình quân trong hộ
Số hộ gia đình
Số người trong độ tuổi lao động
Tốc độ tăng trưởng dân số trung
bình hàng năm

Đô thị và Giao thông vận tải

Trung tâm hành chính

Chỉ số tính dễ bị tổn thương

Phu Quoc

Huyện Rạch Giá

Unused,
50.6

Agriculture &
Forestry,
7333.6

Ngập lụt

Tổng số

2000

2030

2050

Đường giao thông (Km)

47.2

26.1

28.3

31.3

Đường điện (Km)

17.5

15.2

15.3

16.4

Diện tích đất nông nghiệp (Km2)

75.65

63.63

67.10

70.80

0.4

0.3

0.4

0.4

12.38

1.00

1.34

2.65

Diện tích đất NTTS (Km2)
Diện tích đất thổ cư và đất thương mại (Km2)
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TÌNH TRANG NGẬP ÚNG VÀ XÂM MẶN DỰ KIẾN CỦA RẠCH GIÁ –

Dân số: tính dễ bị tổn thương cao do dân số hiện tại đông và mật độ dân số cao cùng với lượng người di dân đến nhiểu,
mức độ phơi lộ cao với cả 3 tác động dẫn đến tính dễ bị tổn thương cao.
Nghèo đói: thu nhập cao, số hộ nghèo ít, có điều kiện tiếp cận với các dịch vụ y tế và giáo dục làm cho tính dễ bị tổn
thương thấp trong lĩnh vực này. Các ảnh hưởng kết hợp
của 3 tác động làm tăng tính dễ bị tổn thương theo thời
gian.
Sinh kế: ít hộ gia đình nông thôn nên tại thời điểm hiện
tại, tính dễ bị tổn thương thấp, nhưng mức độ phơi lộ với
ngập lụt và xâm nhập mặn tăng sẽ làm tăng tính dễ bị tổn
thương.
Năng lượng & Công nghiệp: sự tập trung cơ sở hạ tầng
công nghiệp và điện trong thành phố cũng như sự phụ
thuộc của thu nhập vào ngành công nghiệp làm cho thành
phố Rạch Giá dễ bị tổn thương. Các ảnh hưởng kết hợp của
3 tác động làm tăng tính dễ bị tổn thương theo thời gian.
Định cư & GTVT: Dân số đông, diện tích đô thị lớn và
tập trung các trung tâm vận chuyển làm tăng tính dễ bị tổn
thương đối với lĩnh vực này.
Trong tất cả các lĩnh vực, ngoại trừ đói nghèo, tốc độ tăng trưởng dân số và xu hướng di dân sẽ là nhân tố chính làm tăng
mức độ dễ bị tổn thương của khu vực, trong đó nhấn mạnh độ nhảy đối với các tác động của biến đổi khí hậu.

Mức độ phơi lộ, rủi ro và biện pháp phòng chống
Mức độ phơi lộ và rủi ro
Nguy cơ
(% tổng diện tích)
Xếp hạng rủi ro

Thấp

<5

Ngập úng
70
75
81

Thời gian
Hiện tại
2030
2050
Hiện tại
2030
2050

5 – 12

Xâm mặn
95
100
100

Triều cường
1
2
2

9

10

4

9

10

4

9

10

4

Trung bì nh

Xem mô tả chi tiết ở Bảng 12 trang 18.

Mức chịu ảnh hưởng bão lụt cao và mức độ rủi ro trung bình và mức phơi lộ dự kiến sẽ tang lên nhưng không tang lên
trong xếp hạng rủi ro. Phơi lộ xâm mặn hiện nay hầu như là hoàn toàn và dự kiến sẽ hoàn toàn tới năm 2030 và mức xếp
hạng rủi ro nằm ở đoạn trên của mức xếp hạng trung bình. Phơi lộ do triều cường dự kiến cũng sẽ tăng do tăng mực nước
biển làm tăng tác động lên cơ sở hạ tầng bờ biển của thành phố.
Các biện pháp phòng chống
Cơ sở hạ tầng

Lũ lụt

Nông nghiệp
Công nghiệp chính
Năng lượng chính
Đô thị
Giao thôngt

•

Đầy đủ

••

Xâm mặn

Triều cường

••

••

•
••

•••

••

•••

•

••

••••

••

••••

••

•

••••

Thay đổi-dài hạn

•••

Cải thiện-trung hạn

••••

Phục hồi khẩn cấp

Các biện pháp phòng chống trong ngành nông nghiệp hiện đang được xếp hạng ở mức đầy đủ chỉ cần có các biện pháp cải
thiện dài hạn trong các lĩnh vực như nâng cấp đê kè và cải tiến cửa cống, cải tiến canh tác mùa màng và chế biến nông sản
cũng như cải tiến giống lúa và phương pháp canh tác. Mức độ phục hồi tổng thể trong các lĩnh vực năng lượng, giao thông
và công nghiệp ở mức trung bình. Cần có nhiều biện pháp phòng chống nâng cao hơn nữa trong trung hạn đặc biệt là trong
phòng chống lũ lụt. Các biện pháp nâng cao chủ yếu liên quan tới việc nâng cao độ công trình cơ sở hạ tầng lên trên mực
nước lũ và nước mặn. Mức độ phục hồi của khu vực đô thị rất thấp cần có ngay các biện pháp bảo vệ cơ sở hạ tầng đô thị
trước nguy cơ lũ lụt và triều cường, trong trung hạn cần có biện pháp phòng chống xâm mặn. Cụ thể là nâng cao cao độ cơ
sở hạ tầng lên trên mực nước lũ, nâng cao chất lượng nước và vệ sinh môi trường, cải thiện hệ thống tiêu thoát nước đô thị
và gia cố hệ thống đê biển.
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Huyện Hà Tiên

Diện tích đất (ha)

9,952

Dân số

45,810

Mật độ dân số

4.60
11,027

Số người bình quân trong 4.15
hộ
Thu nhập hàng năm mỗi hộ

25,006,000
VND

Đóng góp vào GDP của
ngành công nghiệp

2,617,841
VND

Tỷ lệ thất nghiệp

Không có
số liệu

Giáo dục (số giáo
viên/1000 người)

6.41

Y tế (số bác sỹ/1000
người)

0.46

DTTs (% người Kinh/dân
tộc khác)

85/15

100,000.0
80,000.0
60,000.0
40,000.0
20,000.0
-

Thấp
Thấp
Thấp
Cao
Thấp
Cao
Cao

Population Density (Ha)
25
20
15

Số hộ gia đình nông thôn
Số dòng sinh kế
Nhân lực > 10,000 hoặc tạo ra
giá trị >250 Tỷ VND
GDP bình quân mỗi hộ một năm
Diện tích đất trồng lúa đầu người
Diện tích đất NTTS đầu người

Thấp
Thấp

10

TB

0

Số hộ phụ thuộc vào công
nghiệp
Tỷ lệ đóng góp vào GDP trung
bình hàng năm của mỗi hộ từ
ngành công nghiệp
Số hộ kết nối với lưới điện quốc
gia
Chiều dài đường điện cao/trung
thế
Số nhà máy điện/Trạm biến áp
cao thế
% thu nhập
Số lượng các nhà máy
Số lượng các ngành công nghiệp
khác

TB

Số dân thành thị
Số hộ gia đình thành thị
Diện tích thành thị
% thành thị
Cống thoát nước/bể tự hoại
Cung cấp nước
Giao thông đường thủy
Giao thông đường bộ
Đường xá
Trung tâm vận chuyển

(người/ha)
Số hộ gia đình

120,000.0

Sinh kế

Hà Tiên

Thu nhập bình quân đầu người
hàng năm
Số hộ nghèo
% hộ nghèo
Số giáo viên
Số bác sỹ
Diện tích đất nông nghiệp đầu
người
% hộ gia đình DTTS

Thấp

Total Land Area (Ha)

Năng lượng & Công nghiệp

Trung tâm hành chính

Tổng dân số
Mật độ dân số
Số người bình quân trong hộ
Số hộ gia đình
Số người trong độ tuổi lao động
Tốc độ tăng trưởng dân số trung
bình hàng năm

Xếp
hạng
Thấp
Cao
Thấp
Thấp
Thấp

Đô thị và Giao thông vận tải

Nghèo đói

Dân số

Chỉ số tính dễ bị tổn thương

5

Thấp
Cao
Thấp

Cao
Thấp
TB
Cao

Average Income per Capita
35000000
30000000
25000000
20000000
15000000
10000000
5000000
0

Cao
TB
Thấp

Thấp
Thấp
Thấp
Cao
Thấp
Thấp
Thấp
Thấp

Ngập úng
Đường giao thông (Km)
Đường điện (Km)
Diện tích đất nông nghiệp (Km2)
Diện tích đất NTTS (Km2)
Diện tích đất thổ cư và đất thương mại (Km2)

Tổng số
46.3
13.4
23.94
37.1
1.63

2000
26.6
0.0
9.78
34.5
0.08

2030
28.2
0.0
11.16
35.5
0.17

2050
29.4
0.0
12.33
35.8
0.22

Thấp
Cao
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Bản đồ Ngập úng A2 Hà Tiên

Dân số: Dân số thưa và mật độ dân số thấp nên tính dễ bị tổn
thương ở mức trung bình mặc dù bị phơi lộ với cả 3 tác động.
Nghèo đói: Thu nhập cao, số hộ nghèo ít, tiếp cận tốt với các
dịch vụ y tế nên tính dễ bị tổn thương thấp.
Sinh kế: Ít hộ gia đình nông thôn và điều kiện tiếp cận tốt
với các nguồn thu nhập nên tính dễ bị tổn thương thấp.
Năng lượng & Công nghiệp: nhiều ngành công nghiệp khác
nhau đóng góp vào thu nhập các hộ gia đình nên tính dễ bị
tổn thương thấp. Diện tích nhỏ và ít dân cư đã làm hạn chế
tính dễ bị tổn thương tăng cao, chỉ ở mức độ trung bình.
Đô thị & GTVT: Công nghiệp hóa đô thị là quá trình làm
cho thị xã bị tổn thương. Diện tích đô thị bị phơi lộ với 3 tác
động sẽ tăng lên trong tương lai.

Mức độ phơi lộ, rủi ro và biện pháp phòng chống
Mức độ phơi lộ và rủi ro
Ngập úng
64
67
70

Giai đoạn
Hiện tại
2030
2050
Hiện tại
2030
2050

Nguy cơ
(% tổng diện tích)
Xếp hạng rủi ro

Rủi ro thấp

<5

5 – 12

Xâm măn
100
100
100

Triều cường
6
10
13

6

10

4

6

10

6

9

10

6

Rủi rotrung bìnhXem mô tả chi tiết ở Bảng 12 trang 18.

Mức phơi lộ với lũ lụt cao và dự kiến sẽ tăng lên tới năm 2050. Mức độ phơi lộ với xâm mặn là hoàn toàn. Mức phơi lộ với
triều cường dự kiến sẽ tăng lên và rủi ro từ triều cường tăng lên từ năm 2030.
Các biện pháp phòng chống
Cơ sở hạ tầng

Lũ lụt

Triều cường

•••

•••

•••

••

••••

••

•

•••

Đô thị

•••

•

••••

Giao thông

••

•

••••

Nông nghiệp
Công nghiệp chính
Năng lượng chính

•

Xâm mặn

•••

Đầy đủ

••

Thay đổi-dài hạn

•••

Cải thiện-trung hạn

••••

Phục hồi khẩn cấp

Mức phơi lộ đối với triều cường cần có biện pháp phòng chống đối với tất cả các lĩnh vực. Mức độ phục hồi tổng thể trong
ngành nông nghiệp thấp và cần có các biện pháp phòng chống cho cơ sở hạ tầng nông nghiệp trong trung hạn trong lĩnh vực gia
cố đê kè và nâng cấp cửa cống; cải tiến mùa màng và chế biến nông sản cũng như cải tiến giống lúa và phương pháp canh tác.
Cần có ngay biện pháp phòng chống Triều cường trong ngành nông nghiệp và cơ sở hạ tầng đô thị và các biện pháp phòng
chống lũ lụt trong trung hạn. Cần có các biện pháp nâng cao độ công trình lên trên mực nước lũ và nâng cấp hẹ thống tiêu thoát
nước đô thị và vệ sinh môi trường. Cơ sở hạ tầng giao thông đã bị phơi lộ cũng cần có biện pháp bảo vệ khỏi triều cường trong
thời gian tới, cơ sở hạ tầng năng lượng cũng cần có biện pháp phòng chống trong trung hạn.
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Huyện An Biên

An Bien Total Land Area (Ha)

Dân số

123,077

Mật độ dân số
(người/ha)

3.07

Số hộ gia đình

28,316

Số người bình quân
trong hộ

4.35

Thu nhập hàng năm
mỗi hộ

15,220,000 VND

Đóng góp vào GDP
của ngành công nghiệp

2,590,969 VND

Tỷ lệ thất nghiệp

2.1%

Giáo dục (số giáo
viên/1000 người)

15.56

Y tế (số bác sỹ/1000
người)

0.23

DTTs (% người
Kinh/dân tộc khác)

88.6/11.4

Ha Tien

Kien Hai

Rach Gia

Chau Thanh

An Bien

Vinh Thuan

Tan Hiep

Giang Thanh

-

Go Quao

TB
TB
Thấp
TB
Cao
TB
TB
Thấp
Cao

20,000.0

U Minh Thuong

Số dân thành thị
Số hộ gia đình thành thị
Diện tích thành thị
% thành thị
Cống thoát nước/bể tự hoại
Cung cấp nước
Giao thông đường thủy
Giao thông đường bộ
Đường xá
Trung tâm vận chuyển

40,000.0

Kien Luong

TB
TB

60,000.0

An Minh

Số hộ phụ thuộc vào công nghiệp
Tỷ lệ đóng góp vào GDP TB hàng năm
của mỗi hộ từ ngành công nghiệp
Số hộ kết nối với lưới điện quốc gia
Chiều dài đường điện cao/trung thế
Số nhà máy điện/Trạm biến áp cao thế
% thu nhập
Số lượng các nhà máy
Số lượng các ngành công nghiệp khác

80,000.0

Phu Quoc

TB
Cao
TB

100,000.0

Hon Dat

Số hộ gia đình nông thôn
Số dòng sinh kế
Nhân lực > 10,000 hoặc tạo ra giá trị
>250 Tỷ VND
GDP bình quân mỗi hộ một năm
Diện tích đất trồng lúa đầu người
Diện tích đất NTTS đầu người

120,000.0

Giong Rieng

Dân số

40,029

Cao

Sinh kế

Diện tích đất (ha)

Thu nhập bình quân đầu người hàng
năm
Số hộ nghèo
% hộ nghèo
Số giáo viên
Số bác sỹ
Diện tích đất nông nghiệp đầu người
% hộ gia đình DTTS

Năng lượng & Công nghiệp

Thu Ba

Tổng dân số
Mật độ dân số
Số người bình quân trong hộ
Số hộ gia đình
Số người trong độ tuổi lao động
Tốc độ tăng trưởng dân số TB hàng
năm

Định cư & Giao thông

Trung tâm hành chính

Xếp
hạng
TB
TB
TB
TB
TB
Thấp

Nghèo đói

Chỉ số tính dễ bị tổn thương

Cao
Cao
Thấp
TB
TB
TB

Cao
TB
TB

TB
TB
Cao
TB
Cao
TB

Ngập lụt

Tổng

2000

2030

2050

Đường giao thông (Km)

148,6

55,0

95,4

113,9

Đường điện (Km)

14,4

8,0

11,8

12,1

341,07

132,57

245,53

287,21

Diện tích đất NTTS (Km2)

5,7

0,1

1,9

3,2

Diện tích đất thổ cư và đất thương mại (Km2)

0,89

0,13

0,22

0,26

Diện tích đất nông nghiệp (Km2)
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NGHIÊN CỨU TÁC ĐÔNG CỦA BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU ĐẾN ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG VÀ ĐỀ XUẤT CÁC GIẢI PHÁP THÍCH ỨNG (PHẦN A ) – TẬP BẢN ĐỒ KIÊN GIANG

Ngập úng và Xâm Mặn dự kiến ở An Biên – kịch bảnA2

Dân số: Dân số cao, mật độ trung bình làm cho tính dễ bị tổn
thương cao. Tăng trưởng dân số chậm nên hạn chế được tính
dễ bị tổn thương tăng lên mặc dù bị phơi lộ với cả 3 nguy cơ.
Nghèo đói: Số hộ nghèo cao, GDP đầu người thấp và số hộ
gia đình DTTS ở mức trung bình dẫn đến tính dễ bị tổn
thương cao, sẽ tăng lên do sự phơi lộ với cả 3 nguy cơ. Tốc
độ tăng trưởng dân số chậm nên hạn chế được tính dễ bị tổn
thương tăng lên cho đến sau năm 2030.
Sinh kế: Dân số nông thôn cao, thu nhập nhấp nhưng lại có
diện tích đất sẵn có. Sự phơi lộ với cả 3 nguy cơ làm tăng
tính dễ bị tổn thương trong tương lai.
Năng lượng & Công nghiệp: Mức độ đóng góp trung bình
của ngành công nghiệp vào thu nhập hộ gia đình dẫn đến tính
dễ bị tổn thương ở mức trung bình. Sự thiếu cơ sở hạ tầng
năng lượng và công nghiệp là nguyên nhân làm cho tính dễ
bị tổn thương tăng nhưng với tốc độ chậm trong tương lai.
Đô thị & GTVT: dân số đô thị thưa và hạn chế về cơ sở hạ tầng GTVT cho thấy tính dễ bị tổn thương được duy trì ở mức thấp.

Mức độ phơi lộ, rủi ro và biện pháp phòng chống
Mức độ phơi lộ và rủi ro
Ngập úng
38
69
81

Giai đoạn
Hiện nay
2030
2050
Hiện nay
2030
2050

Nguy cơ
(% tổng diện tích)
Xếp hạng rủi ro

Xâm mặn
90
100
100

Triều cường
1
1
2

6

10

4

6

10

4

9

10

4

Rủi ro thấp
Rủi rotrung bìnhXem mô tả chi tiết ở Bảng 12 trang 18.
<5
5 – 12
Mặc dù phơi lộ với lũ lụt hiện nay ở mức trung bình, dự kiến điều này sẽ tăng lên trong tương lai. Huyện đã gần như phơi lộ hoàn
toàn đối với tình trạng Xâm mặn với mức xếp hạng trung bình. Rủi ro do Ngập úng vẫn cao và rủi ro do Xâm mặn sẽ tang lên
trong tương lai. Do triều cường ít khi xảy ra và chỉ gặp ở khu vực bờ biển, rủi ro này được coi là thấp. Một số khu vực nuôi trồng
thủy sản và các ngành công nghiệp và cơ sở hạ tầng liên quan tại cửa sông Cái Lớn có thể bị ảnh hưởng bởi triều cường.
Các biện pháp phòng chống
Cơ sở hạ tầng

Lũ lụt

Triều cường

••••

•••

•••

••

•••

••

•

••

Đô thị

••

••

•••

Giao thông

•

•

••

Nông nghiệp
Công nghiệp chính
Năng lượng chính

•

Xâm mặn

•••

Đầy đủ

••

Thay đổi-dài hạn

•••

Cải thiện-trung hạn

••••

Phục hồi khẩn cấp

Việc cải thiện các biện pháp kiểm soát cơ sở hạ tầng phục vụ nông nghiệp là yêu cầu cần phải làm cho giai đoạn ngắn đến trung
hạn như củng cố đê điều, nâng cấp các cửa cống, cải thiện cây trồng và quá trình chế biến, cải tiến giống lúa và phương pháp
canh tác. Các biện pháp kiểm soát cơ sở hạ tầng năng lượng và GTVT là tốt và huyện có năng lực phục hồi đối với các lĩnh vực
này. Huyện cấn cải thiện cá biện pháp kiểm soát trung hạn và dài hạn đối với cơ sở hạ tầng công nghiệp và cơ sở hạ tầng đô thị.
Các biện pháp cải thiện chính gồm nâng các công trình lên cao hơn so với mực lũ, cải thiện chất lượng nước và vệ sinh tại những
khu vực nhiễm mặn và tăng cường phòng chống Triều cường.
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Huyện An Minh

Diện tích đất (ha)

59,050

Dân số

115,783

Mật độ dân số
(người/ha)

1.96

Số hộ gia đình

26,767

Số người bình quân
trong hộ

4.33

Thu nhập hàng năm
mỗi hộ

14,583,000 VND

Đóng góp vào GDP
của ngành công nghiệp

1,368,219 VND

Tỷ lệ thất nghiệp

Không có số liệu

Giáo dục (số giáo
viên/1000 người)

7.29

Y tế (số bác sỹ/1000
người)

0.2

DTTs (% người
Kinh/dân tộc khác)

97.6/2.4

Năng lượng & Công nghiệp

Thứ Mười một

Đô thị và Giao thông vận tải

Trung tâm hành chính

Sinh kế

Nghèo đói

Dân số

Chỉ số tính dễ bị tổn thương
Tổng dân số
Mật độ dân số
Số người bình quân trong hộ
Số hộ gia đình
Số người trong độ tuổi lao động
Tốc độ tăng trưởng dân số TB hàng
năm
Thu nhập bình quân đầu người hàng
năm
Số hộ nghèo
% hộ nghèo
Số giáo viên
Số bác sỹ
Diện tích đất nông nghiệp đầu người
% hộ gia đình DTTS
Số hộ gia đình nông thôn
Số dòng sinh kế
Nhân lực > 10,000 hoặc tạo ra giá trị
>250 Tỷ VND
GDP bình quân mỗi hộ một năm
Diện tích đất trồng lúa đầu người
Diện tích đất NTTS đầu người

Xếp
hạng
TB
TB
TB
TB
TB
Thấp

Total Land Area (Ha)
120,000.0
100,000.0
80,000.0
60,000.0
40,000.0
20,000.0
-

Cao
Cao
Cao
TB
TB
Thấp
Thấp
TB
Cao
TB
Cao
Thấp
TB

Số hộ phụ thuộc vào công nghiệp
Tỷ lệ đóng góp vào GDP TB hàng
năm của mỗi hộ từ ngành công nghiệp
Số hộ kết nối với lưới điện quốc gia
Chiều dài đường điện cao/trung thế
Số nhà máy điện/Trạm biến áp cao thế
% thu nhập
Số lượng các nhà máy
Số lượng các ngành công nghiệp khác

TB
Thấp

Số dân thành thị
Số hộ gia đình thành thị
Diện tích thành thị
% thành thị
Cống thoát nước/bể tự hoại
Cung cấp nước
Giao thông đường thủy
Giao thông đường bộ
Đường xá
Trung tâm vận chuyển

Cao
Cao
TB
Thấp
Cao
Cao
Cao
Cao
TB
TB

TB
Thấp
Thấp
Thấp
TB
Thấp

Ngập lụt

Total

2000

2030

2050

Đường giao thông (Km)

167,3

18,5

73,3

115,8

0,0

0,0

0,0

0,0

408,35

26,82

164,94

278,43

Diện tích đất NTTS (Km2)

17,6

3,6

11,7

14,1

Diện tích đất thổ cư và đất thương mại (Km2)

0,70

0,12

0,23

0,38

Đường điện (Km)
Diện tích đất nông nghiệp (Km2)
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NGHIÊN CỨU TÁC ĐÔNG CỦA BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU ĐẾN ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG VÀ ĐỀ XUẤT CÁC GIẢI PHÁP THÍCH ỨNG (PHẦN A ) – TẬP BẢN ĐỒ KIÊN GIANG

Ngập úng và xâm mặn (dự báo) An Minh – Kịch bản
A2

Dân số: dân số đông, mật độ thấp và hiện tại ít phơi lộ với
ngập lụt nên tính dễ bị tổn thương ở mức trung bình. Tốc độ
tăng trưởng dân số thấp nên hạn chế được tính dễ bị tổn
thương tăng lên mặc dù bị phơi lộ với cả 3 nguy cơ.
Nghèo đói: nhiều hộ nghèo và GDP đầu người thấp dẫn đến
tính dễ bị tổn thương ở mức trung bình, sẽ tăng lên do sự
phơi lộ với cả 3 nguy cơ. Tốc độ tăng trưởng dân số chậm
nên hạn chế được tính dễ bị tổn thương tăng lên cho đến sau
năm 2030.
Sinh kế: Dân số nông thôn đông, thu nhập nhất nhưng lại có
diện tích đất sẵn có.
Năng lượng & Công nghiệp: tỷ trọng đóng góp vào GDP
từ ngành công nghiệp thấp, sự thiếu cơ sở hạ tầng năng
lượng và công nghiệp là nguyên nhân làm cho tính dễ bị tổn
thương tăng ở mức rất thấp. Sự phơi lộ với cả 3 nguy cơ sẽ
làm tăng tính dễ bị tổn thương trong tương lai.
Đô thị & GTVT: sự tiếp cận hạn chế với nước và vệ sinh của một bộ phận nhỏ dân cư đô thị dẫn đến tính dễ bị tổn thương ở
mức trung bình. Dân số đô thị thấp và hạn chế về cơ sở hạ tầng GTVT cho thấy tính dễ bị tổn thương được duy trì ở mức thấp
trong tương lai mặc dù bị phơi lộ với cả 3 nguy cơ.

Mức độ phơi lộ, rủi ro và biện pháp phòng chống
Mức độ phơi lộ và rủi ro
Nguy cơ
(% tổng diện tích)
Xếp hạng rủi ro

Rủi ro thấp

<5

Ngập úng
9
3
6
3
6
6

Giai đoạn
Hiện nay
2030
2050
Hiện nay
2030
2050

5 – 12

Rủi ro trung bình

Triều cường
1
1
1
4
4
4

Xâm mặn
99
10
10
10
10
10

Xem mô tả chi tiết trong Bảng 18

Sự phơi lộ đối với lũ lụt hiện ở mức thấp tuy vậy dự kiến xếp hạng sẽ tăng lên. Huyện đã hoàn toàn phơi lộ đối với tình trjang
xâm mặn và mức rủi ro đánh giá ở mức thấp. Rủi ro do Triều cường thấp do yếu tố này phụ thuộc vào khu vực bở biển. Một số
ngành công nghiệp khu vực bờ biển dự kiến có thể bị ảnh hưởng.
Các biện pháp phòng chống
Cơ sở hạ tầng

Ngập lụt

Nông nghiệp
Công nghiệp chính

Đầy đủ

••••

•••

••

•

••

•

•

••

Đô thị

••

••

•••

Giao thông

•

•

••

Năng lượng chính

•

Triều cường

Xâm mặn

•••

••

Thay đổi – dài hạn

•••

Cải thiện –trung hạn

••••

Phục hồi khẩn cấp

Cần có các biện pháp phòng chống cho cơ sở hạ tầng nông nghiệp trong ngắn hạn và trung hạn trong các lĩnh vực: gia cố đê kè và
nâng cấp cửa cống, phương thức canh tác và chế biến nông sản cũng như cải tiến các giống lúa và các biện pháp canh tác. Các
biện pháp kiểm soát cơ sở hạ tầng năng lượng, công nghiệp và GTVT là rất tốt và huyện có năng lực phục hồi đối với các lĩnh
vực này. Cần các cải thiện các biện pháp bào vệ cơ sỏ hạ tầng trong giai đoạn trung đến dài hạn, đậc biệt là các biện pháp bảo vệ
trước triều cường. Các biện pháp cải thiện này chủ yếu là liên quan đến việc nâng các công trình lên cao hơn so với mực lũ, cải
thiện chất lượng nước và vệ sinh.
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Dân số

151,250

Mật độ dân số
(người/ha)

5.30

Số hộ gia đình

34,558

Số người bình quân
trong hộ

4.38

Thu nhập hàng năm
mỗi hộ

15,665,000
VND

Đóng góp vào GDP
của ngành công nghiệp

1,849,385
VND

Tỷ lệ thất nghiệp

2.3%

Giáo dục (số giáo
viên/1000 người)

7.68

Y tế (số bác sỹ/1000
người)

0.19

DTTs (% người
Kinh/dân tộc khác)

62.2/37.8

Dân số
28,544

Cao
Cao
Cao
Cao
TB
Cao

Thu nhập bình quân đầu người
hàng năm
Số hộ nghèo
% hộ nghèo
Số giáo viên
Số bác sỹ
Diện tích đất nông nghiệp đầu
người
% hộ gia đình DTTS

Cao

Nghèo đói
Diện tích đất (ha)

Tổng dân số
Mật độ dân số
Số người bình quân trong hộ
Số hộ gia đình
Số người trong độ tuổi lao động
Tốc độ tăng trưởng dân số TB
hàng năm

Số hộ gia đình nông thôn
Số dòng sinh kế
Nhân lực > 10,000 hoặc tạo ra giá
trị >250 Tỷ VND
GDP bình quân mỗi hộ một năm
Diện tích đất trồng lúa đầu người
Diện tích đất NTTS đầu người

Năng lượng & Công nghiệp

Minh Lương

Xếp hạng

Đô thị và Giao thông vận tải

Trung tâm hành chính

Chỉ số tính dễ bị tổn thương

Sinh kế

Huyện Châu Thành

Cao
TB
TB
TB
Cao
Cao
Cao
Cao
Thấp

TB
Cao
Cao
Số hộ phụ thuộc vào công nghiệp
TB
Tỷ lệ đóng góp vào GDP TB hàng TB
năm của mỗi hộ từ ngành công
nghiệp
Số hộ kết nối với lưới điện quốc
Cao
gia
Cao
Chiều dài đường điện cao/trung
Cao
thế
Số nhà máy điện/Trạm biến áp cao Cao
Cao
thế
TB
% thu nhập
Thấp
Số lượng các nhà máy
Số lượng các ngành công nghiệp
khác
Số dân thành thị
TB
Số hộ gia đình thành thị
TB
Diện tích thành thị
TB
% thành thị
TB
Cống thoát nước/bể tự hoại
Thấp
Cung cấp nước
Thấp
Giao thông đường thủy
TB
Giao thông đường bộ
Thấp
Đường xá
TB
Trung tâm vận chuyển
Cao

Tổng số

2000

2030

2050

Đường giao thông (Km)

139,2

104,8

112,8

118,3

Đường điện (Km)

47,3

39,2

41,1

43,2

250,11

189,42

191,85

201,96

Diện tích đất NTTS (Km2)

0,3

0,2

0,3

0,3

Diện tích đất thổ cư và đất thương mại (Km2)

1,58

0,17

0,18

0,30

Ngập lụt

Diện tích đất nông nghiệp (Km2)
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Ngập úng và xâm mặn (dự báo) Châu Thành – Kịch bản
A2

Dân số: Một diện tích đáng kể sẽ chịu ảnh hưởng bởi 3 tác
động, dân số cao, mật độ dân số đông và tốc độ tăng trưởng
dân số cao làm cho tính dễ bị tổn thương cao, sẽ tăng lên
trong tương lai khi những tác động xảy ra trên diện rộng.
Nghèo đói: Số hộ nghèo và DTTS cao, thu nhập thấp và quỹ
đất nông nghiệp hạn chế, do vậy tính dễ bị tổn thương cao
và sẽ tăng lên trong tương lai do dân số tăng và những tác
động xảy ra trên diện rộng vào năm 2030.
Sinh kế: Tính dễ bị tổn thương cao do dân số nông thôn cao
và thu nhập thấp, nhưng bù lại có nhiều dòng thu nhập. Tuy
nhiên, tính dễ bị tổn thương tăng lên trong tương lai do
những tác động xảy đến trên một diện tích đất nông nghiệp
lớn hơn.
Năng lượng & Công nghiệp: đóng góp lớn vào GDP từ
ngành công nghiệp và cơ sở hạ tầng năng lượng dẫn đến tính
dễ bị tổn thương cao. Tính dễ bị tổn thương tăng lên truong
tương lai khi những tác động xảy ra trên diện rộng.
Định cư & GTVT: mặc dù diện tích đô thị tương đối nhỏ, dân số định cư dày đặc và cơ sở hạ tầng giao thông vận tải làm tăng
tính dễ bị tổn thương trong lĩnh vực này.
Trong tất cả các lĩnh vực, tính dễ bị tổn thương tăng lên trong tương lai do tốc độ tăng trưởng dân số cao, trong đó nhấn mạnh
tính dễ bị tổn thương hiện tại với 3 tác động.

Mức độ phơi lộ, rủi ro và biện pháp phòng chống
Mức độ phơi lộ và rủi ro
Ngập úng
72
82
87
9
9
9

Giai đoạn
Hiện nay
2030
2050
Hiện
0 nay
2030
2050

Nguy cơ
(% tổng diện tích)
Xếp hạng rủi ro

Rủi ro thấp

<5

Rủi ro trung bình

5 – 12

Triều cường
0
1
1
4
4
4

Xâm mặn
100
100
100
10
10
10

Xem mô tả chi tiết ở Bảng 12.trang 18

Mức phơi lộ cao đối với tất cả các lĩnh vực và phơi lộ với lũ lụt dự kiến sẽ tăng lên. Rủi ro hiện tại đối với cả hai yếu tố Ngập úng
và Xâm mặn phân bố ở phần trên của mức trung bình. Một số cơ sở hạ tầng tại cửa sông Cái Lớn có thể bị ảnh hưởng bởi triều
cường.Các biện pháp phòng chống
Cơ sở hạ tầng

Ngâpj úng

•••

••

•••

••

•••

•••

•

••

Đô thị

••

•

••

Giao thông

••

•

••

Nông nghiệp
Công nghiệp chính
Năng lượng chính

•

Đầy đủ

Triều cường

Xâm mặn

••

••

Thay đổi – Dài hạn

•••

Cải thiện- Trung hạn

••••

Phục hồi khẩn cấp

Các biện pháp kiểm soát trong nghành nông nghiệp hiện tại là đầy đủ nhưng vẫn cần có các biện pháp phòng chống trong ngắn
hạn và trung hạn trong các lĩnh vực: gia cố đê kè và nâng cấp cửa cống, phương thức canh tác và chế biến nông sản cũng như cải
tiến các giống lúa và các biện pháp canh tác. Mức độ phục hồi tổng thể trong lĩnh vực năng lượng ở mức trung bình và phục hồi
trong lĩnh vực công nghiệp ở mức thấp. Cần cải thiện các biện pháp phòng chống cho cơ sở hạ tầng năng lượng và cơ sở hạ tầng
công nghiệp, đặc biệt là trong phòng chống lũ lụt. Các biện pháp kiểm soát cơ sở hạ tầng đô thị, GTVT là tốt và huyện có năng
lực phục hồi đối với các lĩnh vực này. Các biện pháp cải thiện này chủ yếu là liên quan đến việc nâng các công trình lên cao hơn
so với mực lũ, cải thiện chất lượng nước và vệ sinh.
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Huyện Giang Thành

TB

Năng lượng & Công
nghiệp

Số hộ phụ thuộc vào công nghiệp
Tỷ lệ đóng góp vào GDP TB hàng
năm của mỗi hộ từ ngành CN
Số hộ kết nối với lưới điện quốc gia
Chiều dài đường điện cao/trung thế
Nhà máy điện/Trạm biến áp cao thế
% thu nhập
Số lượng các nhà máy
Số lượng các ngành công nghiệp
khác

Thấp
Thấp

Số dân thành thị
Số hộ gia đình thành thị
Diện tích thành thị
% thành thị
Cống thoát nước/bể tự hoại
Cung cấp nước
Giao thông đường thủy
Giao thông đường bộ
Đường xá
Trung tâm vận chuyển

Cao
Thấp
Cao
Cao
TB
Thấp
Thấp
Thấp

Nghèo đói

Thu nhập bình quân đầu người hàng
năm
Số hộ nghèo
% hộ nghèo
Số giáo viên
Số bác sỹ
Diện tích đất nông nghiệp đầu
người
% hộ gia đình DTTS
Số hộ gia đình nông thôn
Số dòng sinh kế
Nhân lực > 10,000 hoặc tạo ra giá
trị >250 Tỷ VND
GDP bình quân mỗi hộ một năm
Diện tích đất trồng lúa đầu người
Diện tích đất NTTS đầu người

Tân Khánh Hòa

Diện tích đất (ha)

41,284

Dân số

27,110

Sinh kế

Trung tâm hành chính

Mật độ dân số
(người/ha)

0.66

Số hộ gia đình

6,939

Số người bình quân
trong hộ

3.91

Thu nhập hàng năm
mỗi hộ

19,270,000 VND

Đóng góp vào GDP
của ngành công nghiệp

687,500 VND

Tỷ lệ thất nghiệp

Không có số liệu

Giáo dục (số giáo
viên/1000 người)

8.04

Y tế (số bác sỹ/1000
người)

0.17

DTTs (% người
Kinh/dân tộc khác)

85.7/14.3

Xếp
hạng
Tổng dân số
Thấp
Mật độ dân số
Thấp
Số người bình quân trong hộ
Thấp
Số hộ gia đình
Thấp
Số người trong độ tuổi lao động
Thấp
Tốc độ tăng trưởng dân số TB hàng TB
năm

Đô thị và Giao thông vận tải

Dân số

Chỉ số tính dễ bị tổn thương

Thấp
Cao
Cao
TB
Thấp
Cao
Thấp
TB
Cao
TB
Thấp
Thấp

Thấp
Thấp
Thấp
Thấp
Thấp
Cao

Tổng số

2000

2030

2050

Đường giao thông (Km)

55.5

53.8

53.8

54.0

Đường điện (Km)

0.0

0.0

0.0

0.0

Diện tích đất nông nghiệp (Km2)

322.59

315.42

315.57

318.71

Diện tích đất NTTS (Km2)

382.13

374.29

374.52

377.92

0.04

0.02

0.02

0.02

Ngập lụt

Diện tích đất thổ cư và đất thương mại (Km2)

ATLAS OF MAPS
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Ngập úng và xâm mặn (dự báo) Giang Thành – Kịch bản A2

Dân số: Dân số thấp nên tính dễ bị tổn thương thấp mặc dù
bị phơi lộ trên diện rộng với ngập lụt và xâm nhập mặn.
Nghèo đói: Phần trăm số hộ nghèo và DTTS cao, tiếp cận
hạn chế với y tế và giáo dục của một bộ phận dân cư nhỏ,
nhưng cũng hạn chế sự tăng trưởng trong tương lai.
Sinh kế: Sự phụ thuộc cao vào nông nghiệp nhưng GDP ở
mức trung bình và có khả năng tiếp cận tốt với quỹ đất. Tính
dễ bị tổn thương tăng lên trong tương lai do tốc độ tăng
trưởng dân số cao và những tác động xảy ra trên một diện
tích rộng lớn hơn.
Năng lượng & Công nghiệp: Thu nhập hộ gia đình không
phụ thuộc nhiều vào công nghiệp và sự thiếu cơ sở hạ tầng
công nghiệp dẫn đến tính dễ bị tổn thương rất thấp.
Định cư & GTVT: Hạn chế tiếp cận với nguồn nước và vệ
sinh của dân cư nông thôn dẫn đến tính dễ bị tổn thương. Dân số đô thị thấp và hạn chế về cơ sở hạ tầng GTVT đồng nghĩa với
tính dễ bị tổn thương thấp trong tương lai mặc dù bị phơi lộ với ngập lụt và xâm nhập mặndân số thấp nên tính dễ bị tổn thương
thấp mặc dù bị phơi lộ trên diện rộng với ngập lụt và xâm nhập mặn.

Mức độ phơi lộ, rủi ro và biện pháp phòng chống
Mức độ phơi lộ và rủi ro
Nguy cơ
(% tổng diện tích)
Xếp hạng rủi ro

Rủi ro thấp

<5

Ngập úng
98
98
99
9
9
9

Giai đoạn
Hiện nay
2030
2050
Hiện nay
2030
2050

5 – 12

Rủi ro trung bình

Triều cường
0
0
0
0
0
0

Xâm mặn
90
100
100
10
10
10

Xem chi tiết trong Bảng 12 trang 18

Huyện hoàn toàn phơi lộ và ở mức rủi ro trung bình đối với hai lĩnh vực là Ngập úng và Xâm mặn.
Các biện pháp phòng chống
Cơ sở hạ tầng

Ngập úng
•••

••••

••

Công nghiệp chính

••

••

•

••

•

•

Đô thị

••

••

•

Giao thông

••

•

•

Năng lượng chính

•

Triều cường

Xâm mặn

Nông nghiệp

Đầy đủ

••

Thay đổi – dài hạn

•••

Cải thiện – trung hạn

••••

Phục hồi khẩn cấp

Việc cải thiện các biện pháp kiểm soát cơ sở hạ tầng phục vụ nông nghiệp là yêu cầu cần phải làm cho giai đoạn ngắn hạn để
phòng chống xâm mặn và trung đến dài hạn để phòng chống lũ lụt và xâm mặn. Cần cải thiện các vùng sau; củng cố đê điều,
nâng cấp các cửa cống, cải thiện cây trồng và quá trình chế biến, cải tiến giống lúa và phương pháp canh tác. Trong giai đoạn lâu
dài, việc cải thiện các biện pháp kiểm soát phòng chống lũ lụt là cần thiết đối với hầu hết các lĩnh vực và cần cải thiện các biện
pháp chồng xâm mặn các công trình công nghiệp và đô thị . Các biện pháp cải thiện này chủ yếu là liên quan đến việc nâng các
công trình lên cao hơn so với mực lũ, cải thiện chất lượng nước và vệ sinh..

Ảnh; M. Russell.
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Dân số

Huyện Giồng Riềng

Nghèo đói
63,929

Dân số

212,716

Mật độ dân số
(người/ha)

3.33

Số hộ gia đình

48,885

Số người bình quân
trong hộ

4.35

Thu nhập hàng năm
mỗi hộ

11,426,000 VND

Đóng góp vào GDP
của ngành công nghiệp

1,322,965 VND

Tỷ lệ thất nghiệp

1.8%

Giáo dục (số giáo
viên/1000 người)

8.71

Y tế (số bác sỹ/1000
người)

0.01

DTTs (% người
Kinh/dân tộc khác)

97.2/2.8

Sinh kế

Diện tích đất (ha)

Công

Giồng Riềng

lượng
nghiệp

Năng
Đô thị và Giao thông vận tải

Xếp h

Tổng dân số
Mật độ dân số
Số người bình quân trong hộ
Số hộ gia đình
Số người trong độ tuổi lao động
Tốc độ tăng trưởng dân số TB hàng
năm

Cao
TB
Cao
Cao
Cao
TB

Thu nhập bình quân đầu người hàng
năm
Số hộ nghèo
% hộ nghèo
Số giáo viên
Số bác sỹ
Diện tích đất nông nghiệp đầu người
% hộ gia đình DTTS

Cao

Số hộ phụ thuộc vào công nghiệp
Tỷ lệ đóng góp vào GDP TB hàng năm
của mỗi hộ từ ngành công nghiệp
Số hộ kết nối với lưới điện quốc gia
Chiều dài đường điện cao/trung thế
Số nhà máy điện/Trạm biến áp cao thế
% thu nhập
Số lượng các nhà máy
Số lượng các ngành công nghiệp khác

Cao
Thấp

Số dân thành thị
Số hộ gia đình thành thị
Diện tích thành thị
% thành thị
Cống thoát nước/bể tự hoại
Cung cấp nước
Giao thông đường thủy
Giao thông đường bộ
Đường xá
Trung tâm vận chuyển

TB
TB
TB
TB
TB
Cao
Cao
Cao
TB
Thấp

Cao
TB
Thấp
Cao
TB
Cao
Số hộ gia đình nông thôn
Cao
Số dòng sinh kế
Cao
Nhân lực > 10,000 hoặc tạo ra giá trị TB
>250 Tỷ VND
GDP bình quân mỗi hộ một năm
Cao
Diện tích đất trồng lúa đầu người
TB
Diện tích đất NTTS đầu người
Cao

&

Trung tâm hành chính

Chỉ số tính dễ bị tổn thương

Cao
Cao
TB
Thấp
TB
Cao

Ngập lụt

Tổng số

Đường giao thông (Km)
Đường điện (Km)
Diện tích đất nông nghiệp (Km2)
Diện tích đất NTTS (Km2)
Diện tích đất thổ cư và đất thương mại
(Km2)
ATLAS OF MAPS

2000

2030

2050

187.8

146.4

159.0

168.1

50.2

42.3

43.7

47.0

547.75

470.82

475.15

498.23

0.0

0.0

0.0

0.0

1.75

0.28

0.44

0.79
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Ngập úng và xâm mặn (dự báo) Giồng Riềng – Kịch bản A2

Dân số: Dân số đông với mật độ trung bình đang bị ảnh
hưởng do ngập lụt, dẫn đến tính dễ bị tổn thương tăng lên
trong tương lai do mức độ tăng của sự phơi lộ và dân số.
Nghèo đói: Thu nhập bình quân hàng năm thấp và nhiều hộ
nghèo, hộ DTTS dẫn đến tính dễ bị tổn thương cao, và nó sẽ
tăng lên trong tương lai do tốc độ tăng trưởng dân số.
Sinh kế: Dân số nông thôn đông và thu nhập thấp đang bị
phơi lộ với ngập lụt và xâm nhập mặn dẫn đến tính dễ bị tổn
thương cao khi cả dân số và diện tích bị ảnh hưởng do ngập
lụt tăng lên.
Năng lượng & Công nghiệp: Dân số đông dẫn đến nhiều hộ
phụ thuộc vào công nghiệp, làm tăng tính dễ bị tổn thương
trong tương lai khi dân số và mức độ phơi lộ tăng lên.
Định cư & GTVT: Sự tiếp cận hạn chế với nguồn nước và
sự phơi lộ hiện tại của phần lớn cơ sở hạ tầng GTVT với
ngập lụt làm tăng tính dễ bị tổn thương. Phần trăm dân số sống tại khu vực đô thị thấp và diện tích bị phơi lộ tăng lên không
nhiều làm giảm sự tăng lên của tính dễ bị tổn thương trong tương lai.

Mức độ phơi lộ, rủi ro và biện pháp phòng chống
Mức độ phơi lộ và rủi ro
Nguy cơ
(% tổng diện tích)
Xếp hạng rủi ro

<5

Ngập úng
83
89
94

Thời gian
Hiện nay
2030
2050
Hiện nay
2030
2050

Rủi ro thấp

5 – 12

Xâm mặn
25
20
20

Triều cường
0
0
0

9

5

0

9

5

0

9

5

0

Rủi ro trung bìnhXem mô tả chi tiết ở bảng 12 trang 18

Mức độ phơi lộ với lũ lụt cao và dự kiến sẽ tăng trong khi mức độ phơi lộ với xâm nhập mặn ở mức trung bình và dự kiến sẽ
giảm. Rủi ro do ngập úng tương đối cao tuy vậy xâm mặn vẫn ở mức dưới của phạm vi trung bình.
Các biện pháp phòng chống
Cơ sở hạ tầng

Ngập lụt

Triều cường

Nông nghiệp

••

•

Công nghiệp chính

••

•

•

••

•

•

••

•

•

••

•

•

Năng lượng chính
Đô thị
Giao thông

•

Xâm mặn

•••

Đầy đủ

•

Thay đỏi- dài hạn

••

Cải thiện-trung hạn

•••

Phục hồi khẩn cấp

Cần cải thiện các biện pháp kiểm soát đối với cơ sở hạ tầng nông nghiệp trong ngắn hạn và trung hạn trong các lĩnh vực: gia cố
đê kè và nâng cấp cửa cống, phương thức canh tác và chế biến nông sản cũng như cải tiến các giống lúa và các biện pháp canh
tác. Năng lực phục hồi tổng thể của các ngành khác là tốt, một số cải thiện trong các biện pháp kiểm soát lũ lụt cần phải làm
trong giai đoạn trung đến dài hạn cho hầu hết các lĩnh vực. Các biện pháp cải thiện này chủ yếu là liên quan đến việc nâng các
công trình lên cao hơn so với mực lũ, cải thiện chất lượng nước và vệ sinh.
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Dân số

137,250

Mật độ dân số
(người/ha)

3.12

Số hộ gia đình

32,630

Số người bình quân
trong hộ

4.21

Thu nhập hàng năm
mỗi hộ

19,000,000 VND

Đóng góp vào GDP
của ngành công nghiệp

3,077,822 VND

Tỷ lệ thất nghiệp

1.8%

Giáo dục (số giáo
viên/1000 người)

8.52

Y tế (số bác sỹ/1000
người)

0.25

DTTs (% người
Kinh/dân tộc khác)

66.6/33.4

Dân số
43,951

TB
TB
TB
Cao
Cao
Thấp

Thu nhập bình quân đầu người hàng
năm
Số hộ nghèo
% hộ nghèo
Số giáo viên
Số bác sỹ
Diện tích đất nông nghiệp đầu người
% hộ gia đình DTTS

TB

Số hộ phụ thuộc vào công nghiệp
Tỷ lệ đóng góp vào GDP TB hàng năm
của mỗi hộ từ ngành công nghiệp
Số hộ kết nối với lưới điện quốc gia
Chiều dài đường điện cao/trung thế
Số nhà máy điện/Trạm biến áp cao thế
% thu nhập
Số lượng các nhà máy
Số lượng các ngành công nghiệp khác

Thấp
Cao

Số dân thành thị
Số hộ gia đình thành thị
Diện tích thành thị
% thành thị
Cống thoát nước/bể tự hoại
Cung cấp nước
Giao thông đường thủy
Giao thông đường bộ
Đường xá
Trung tâm vận chuyển

Cao
Cao
Cao
Thấp
TB
Cao
Thấp
TB
TB
Thấp

Sinh kế

Diện tích đất (ha)

Tổng dân số
Mật độ dân số
Số người bình quân trong hộ
Số hộ gia đình
Số người trong độ tuổi lao động
Tốc độ tăng trưởng dân số TB hàng
năm

Năng lượng & Công nghiệp

Gò Quao

Xếp h

Đô thị và Giao thông vận tải

Trung tâm hành chính

Chỉ số tính dễ bị tổn thương

Nghèo đói

Huyện Gò Quao

Cao
Cao
TB
Thấp
TB
Cao
Số hộ gia đình nông thôn
Cao
Số dòng sinh kế
TB
Nhân lực > 10,000 hoặc tạo ra giá trị Cao
>250 Tỷ VND
GDP bình quân mỗi hộ một năm
TB
Diện tích đất trồng lúa đầu người
TB
Diện tích đất NTTS đầu người
Cao

TB
Thấp
Thấp
Thấp
TB
TB

Tổng số

2000

2030

2050

Đường giao thông (Km)

121.2

79.8

104.3

112.5

Đường điện (Km)

11.4

6.8

8.6

10.5

383.34

236.44

241.15

263.84

Diện tích đất NTTS (Km2)

0.1

0.0

0.0

0.0

Diện tích đất thổ cư và đất thương mại (Km2)

1.42

0.07

6.01

6.21

Ngập lụt

Diện tích đất nông nghiệp (Km2)

ATLAS OF MAPS
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NGHIÊN CỨU TÁC ĐÔNG CỦA BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU ĐẾN ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG VÀ ĐỀ XUẤT CÁC GIẢI PHÁP THÍCH ỨNG (PHẦN A ) – TẬP BẢN ĐỒ KIÊN GIANG

Ngập úng và xâm mặn (dự báo) Gò Quao – Kịch bản A2

Dân số: Mức dân số trung bình với mật độ trung bình bị phơi
lộ với Ngập úng và Xâm mặn. Mức tang dân số trung bình và
mức phát lô tăng lên sẽ làm tăng tính dễ bị tổn thương trong
tương lai.
Đói nghèo: Số lượng hộ nghèo và dân tộc thiểu số rất lớn tuy
vậy có nhiều giá trị trung bình ở các chỉ số khác. Mở rộng
diện tích bị ảnh hưởng bởi yếu tố ngập úng làm tang tính dễ
bị tổn thương trong tương lai.
Sinh kế: Phụ thuộc lớn vào nong nghiệp đã cải thiện nhìn
vào mức GDP trung bình và hộ gia đình tiếp cận đất đai.
Mức độ dễ bị tổn thương tăng lên trong tương lai do giảm
dần diện tích đất do Ngập úng và Xâm mặn.
Năng lượng & công nghiệp: Mức phụ thuộc thấp vào công
nghiệp đối với mức thu nhập hộ gia đình và thiếu cơ sở hạ
tầng công nghiệp dẫn tới mức dễ bị tổn thương rất thấp mặc
dù mức độ phơi lộ tới ngành này tăng lên.
Định cư & Giao thông: Chỉ có số ít dân cư sống ở khu đô thị và tương đối hạn chết trong tiếp cận nước và vệ sinh môi trường
dẫn tới một số yếu tố dễ bị tổn thương. Mức tăng dân số trung bình và tăng mức phơi lộ có nghĩa là mức dễ bị tổn thương trong
tương lai thấp so với các huyện khác.

Mức độ phơi lộ, rủi ro và biện pháp phòng chống
Mức độ phơi lộ và rủi ro
Nguy cơ
(% tổng diện tích)
Xếp hạng nguy cơ

Rủi ro thấp

<5

Ngập úng
61
86
92
6
9
9

Giai đoạn
Hiện nay
2030
2050
Hiện nay
2030
2050

5 – 12

Rủi ro trung bình

Triều cường
0
0
0
0
0
0

Xâm mặn
70
80
85
5
10
10

Xem mô tả chi tiết trong Bảng 12 trang 18

Mức độ phơi lộ với lũ lụt và xâm nhập mặn cao và dự kiến sẽ tăng. Rủi ro do cả hai yếu tố Ngập úng và Xâm mặn tăng lên từ
năm 2030.
Các biện pháp phòng chống
Cơ sỏ hạ tầng

Ngập úng
•••

•••

•

Công nghiệp chính

••

••

•

•

•

•

Đô thị

••

••

•

Giao thông

••

•

•

Năng lượng chính

•

Triều cường

Xâm mặn

Nông nghiệp

Đầy đủ

•

Thay đổi-dài hạn

••

Cải thiện- trung hạn

•••

Phục hồi khẩn cấp

Việc cải thiện các biện pháp kiểm soát cơ sở hạ tầng phục vụ nông nghiệp để phòng chống lụt lội và xâm mặn là yêu cầu cần phải
làm cho giai đoạn trung hạn trong các lĩnh vực như củng cố đê điều, nâng cấp các cửa cống, cải thiện cây trồng và quá trình chế
biến, cải tiến giống lúa và phương pháp canh tác. Năng lực phục hồi tổng thể trong các lĩnh vực là rất tốt, các biện pháp kiểm soát
phòng chống lũ lụt và xâm nhập mặn là cần thiết trong giai đoạn dài hạn trên mọi lĩnh vực. Các biện pháp cải thiện này chủ yếu
là liên quan đến việc nâng các công trình lên cao hơn so với mực lũ, cải thiện chất lượng nước và vệ sinh.
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Diện tích đất (ha)

103,863

Dân số

171,000

Mật độ dân số
(người/ha)

1.65

Số hộ gia đình

38,589

Số người bình quân
trong hộ

4.43

Thu nhập hàng năm
mỗi hộ

16,885,000 VND

Đóng góp vào GDP
của ngành công nghiệp

1,497,001 VND

Tỷ lệ thất nghiệp

3.3%

Giáo dục (số giáo
viên/1000 người)

7.85

Y tế (số bác sỹ/1000
người)

0.18

DTTs (% người
Kinh/dân tộc khác)

86.14/13.86

Năng lượng & Công nghiệp

Hòn Đất

Đô thị và Giao thông vận tải

Trung tâm hành chính

Sinh kế

Nghèo đói

Dân số

Huyện Hòn Đất

Chỉ số tính dễ bị tổn thương

Xếp hạ

Tổng dân số
Mật độ dân số
Số người bình quân trong hộ
Số hộ gia đình
Số người trong độ tuổi lao động
Tốc độ tăng trưởng dân số TB hàng năm

Cao
Thấp
Cao
Cao
Cao
Cao

Thu nhập bình quân đầu người hàng
năm
Số hộ nghèo
% hộ nghèo
Số giáo viên
Số bác sỹ
Diện tích đất nông nghiệp đầu người
% hộ gia đình DTTS

TB

Số hộ phụ thuộc vào công nghiệp
Tỷ lệ đóng góp vào GDP TB hàng năm
của mỗi hộ từ ngành công nghiệp
Số hộ kết nối với lưới điện quốc gia
Chiều dài đường điện cao/trung thế
Số nhà máy điện/Trạm biến áp cao thế
% thu nhập
Số lượng các nhà máy
Số lượng các ngành công nghiệp khác

Cao
TB

Số dân thành thị
Số hộ gia đình thành thị
Diện tích thành thị
% thành thị
Cống thoát nước/bể tự hoại
Cung cấp nước
Giao thông đường thủy
Giao thông đường bộ
Đường xá
Trung tâm vận chuyển

Thấp
Thấp
Cao
Cao
TB
Thấp
Cao
Cao
Cao
TB

TB
TB
Thấp
TB
Thấp
TB
Số hộ gia đình nông thôn
Cao
Số dòng sinh kế
TB
Nhân lực > 10,000 hoặc tạo ra giá trị Thấp
>250 Tỷ VND
GDP bình quân mỗi hộ một năm
TB
Diện tích đất trồng lúa đầu người
Thấp
Diện tích đất NTTS đầu người
Thấp

Cao
Cao
Thấp
Thấp
Thấp
Thấp

Ngập lụt

Total

2000

2030

2050

Đường giao thông (Km)

243.7

223.0

224.9

235.8

Đường điện (Km)

91.5

89.9

90.1

91.1

727.82

712.52

713.29

721.31

Diện tích đất NTTS (Km2)

36.3

32.6

32.6

33.3

Diện tích đất thổ cư và đất thương mại (Km2)

1.84

1.38

1.39

1.75

Diện tích đất nông nghiệp (Km2)
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NGHIÊN CỨU TÁC ĐÔNG CỦA BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU ĐẾN ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG VÀ ĐỀ XUẤT CÁC GIẢI PHÁP THÍCH ỨNG (PHẦN A ) – TẬP BẢN ĐỒ KIÊN GIANG

Ngập úng và xâm mặn (dự báo) Hòn Đất – Kịch bản A2

Dân số: Dân số đông, tốc độ tăng trưởng cao và hộ gia
đình đông người hiện đang bị ảnh hưởng do ngập lụt và
xâm nhập mặn gia tăng. Diện tích bị phơi lộ với xâm
nhập mặn giảm làm cho tính dễ bị tổn thương tăng
nhưng không lớn trong tương lai.
Nghèo đói: Thu nhập bình quân hàng năm thấp, nhiều
hộ nghèo và hộ DTTS làm cho tính dễ bị tổn thương
cao, sẽ tăng lên trong tương lai do tốc độ tăng trưởng
dân số.
Sinh kế: Mật độ dân số thấp, tiếp cận tốt với quỹ đất
nông nghiệp nên tính dễ bị tổn thương thấp. Tốc độ tăng
trưởng cao của phần lớn dân số nông thôn, cùng với đó
là sự tăng mức độ phơi lộ với ngập lụt và Triều cường
làm tăng tính dễ bị tổn thương trong tương lai.
Năng lượng & Công nghiệp: dân số đông đồng nghĩa
với nhiều hộ phụ thuộc vào công nghiệp, làm tăng tính
dễ bị tổn thương trong tương lai khi dân số cũng như mức độ phơi lộ của cơ sở hạ tầng điện tăng lên.
Định cư & GTVT: 2 thị trấn lớn, hệ thống thoát nước kém hiệu quả và phần lớn cơ sở hạ tầng GTVT bị phơi lộ với ngập lụt
dẫn đến tính dễ bị tổn thương, sẽ tăng lên trong tương lai khi dân số và mức độ phơi lộ tăng

Mức độ phơi lộ, rủi ro và biện pháp phòng chống
Mức độ phơi lộ và rủi ro
Nguy cơ
(% tổng diện tích)
Xếp hạng nguy cơ

<5

Ngập úng
96
97
98
9
9
9

Giai đoạn
Hiện nay
2030
2050
Hiện nay
2030
2050

Rủi ro thấp

5 – 12

Triều cường
0
1
1
4
4
4

Xâm mặn
50
20
20
10
5
5

Rủi ro trung bình Xem mô tả chi tiết trong Bảng 12 trang 18

Mức phơi lộ do ngập lụt và xâm mặn cao và phơi lộ do triều cường dự kiến sẽ tăng lên;tuy vậy việc lập mô hình hóa cho thấy
sự phơi lộ và các rủi ro liên quan đến tình trạng xâm mặn sẽ giảm từ năm 2030. Rủi ro do Triều cường thấp bởi nó liên quan
chủ yếu tới khu vực bờ biển.
Các biện pháp phòng chống
Cơ sỏ hạ tầng

Ngập lụt
••••

•••

••

•••

••

••

••

•

••

Đô thị

••

••

•••

Giao thông

••

•

••

Nông nghiệp
Công nghiệp chính
Năng lượng chính

•

Đầy đủ

Triều cường

Xâm mặn

••

Thay đổi – dài hạn

•••

Cải thiện – trung hạn

••••

Phục hồi khẩn cấp

Sự phơi lộ đối với triều cường cho thấy cần có các biện pháp bảo vệ nâng cao đối với tất cả các lĩnh vực trong thời gian gian
dài hạn. Năng lực phục hồi tổng thể trong ngành nông nghiệp thấp và cần có biện pháp phòng chống cho cơ sở hạ tầng nông
nghiệp ngay trước mắt để bảo vệ chống lại nguy cơ lũ lụt trước mắt và bảo vệ khỏi tình trạng xâm mặn trong tương lai. Cần
có các biện pháp trong các lĩnh vực như gia cố đê kè và nâng cấp cửa cống, phương thức canh tác và chế biến nông sản cũng
như cải tiến các giống lúa và các biện pháp canh tác. Cần có biện pháp nâng cấp và phòng chống trong thời gian trung hạn và
dài hạn để bảo vệ cơ sở hạ tầng công nghiệp khỏi lũ lụt và cơ sở hạ tầng đô thị khỏi triều cường. Cần có các biện pháp phòng
chống nâng cao trong thời gian dài hạn để bảo vệ cơ sở hạ tầng năng lượng và giao thông đô thị. Các biện pháp cải thiện cần
thiết này chủ yếu là liên quan đến việc nâng các công trình lên cao hơn so với mực lũ, và gia cố để chống chịu triều cường.
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Huyện Kiên Hải

2,558

Dân số

21,272

Mật độ dân số
(người/ha)

8.32

Số hộ gia đình

5,214

Số người bình quân
trong hộ

4.08

Thu nhập hàng năm
mỗi hộ

27,640,000 VND

Đóng góp vào GDP
của ngành công
nghiệp

3,846,660 VND

Tỷ lệ thất nghiệp

6.0%

Giáo dục (số giáo
viên/1000 người)

6.2

Y tế (số bác sỹ/1000
người)

0.05

DTTs (% người

98.1/1.9

Sinh kế

Diện tích đất (ha)

Năng lượng & Công nghiệp

Bãi Nha

Đô thị và Giao thông vận tải

Trung tâm hành
chính

Nghèo đói

Dân số

Chỉ số tính dễ bị tổn thương

Xếp
hạng
Tổng dân số
Thấp
Mật độ dân số
Cao
Số người bình quân trong hộ
Thấp
Số hộ gia đình
Thấp
Số người trong độ tuổi lao động
Thấp
Tốc độ tăng trưởng dân số trung bình Cao
hàng năm
Thu nhập bình quân đầu người hàng Thấp
năm
Thấp
Số hộ nghèo
Thấp
% hộ nghèo
Cao
Số giáo viên
Cao
Số bác sỹ
Cao
Diện tích đất nông nghiệp đầu người
Thấp
% hộ gia đình DTTS
Số hộ gia đình nông thôn
Thấp
Số dòng sinh kế
Thấp
Nhân lực > 10,000 hoặc tạo ra giá trị Thấp
>250 Tỷ VND
GDP bình quân mỗi hộ một năm
Thấp
Diện tích đất trồng lúa đầu người
Cao
Diện tích đất NTTS đầu người
Cao
Số hộ phụ thuộc vào công nghiệp
Tỷ lệ đóng góp vào GDP trung bình
hàng năm của mỗi hộ từ ngành công
nghiệp
Số hộ kết nối với lưới điện quốc gia
Chiều dài đường điện cao/trung thế
Số nhà máy điện/Trạm biến áp cao thế
% thu nhập
Số lượng các nhà máy
Số lượng các ngành công nghiệp khác
Số dân thành thị
Số hộ gia đình thành thị
Diện tích thành thị
% thành thị
Cống thoát nước/bể tự hoại
Cung cấp nước
Giao thông đường thủy
Giao thông đường bộ
Đường xá
Trung tâm vận chuyển

Thấp
Cao
Thấp
Thấp
TB
TB
Thấp
Thấp
Thấp
Thấp
TB
Cao
Thấp
Cao
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Chiều cao sóng trong cơn bão ở Kiên Hải

Dân số: Dân số rất thấp và không bị phơi lộ với lũ lụt
làm cho tính dễ bị tổn thương rất thấp mặc dù bị phơi lộ
cao với Triều cường.
Nghèo đói: GDP hộ gia đình cao, ít hộ nghèo và DTTS
làm cho tính dễ bị tổn thương không ở mức cao mặc dù
việc tiếp cận với y tế và giáo dục bị hạn chế.
Sinh kế: GDP hộ gia đình cao và nhiều nguồn thu nhập
nên hạn chế được tính dễ bị tổn thương tăng lên đối với
100% dân số nông thôn.
Năng lượng & Công nghiệp: Dân số thưa làm giảm
những ảnh hưởng do sự phụ thuộc vào công nghiệp.
Mức độ phơi lộ cao của các hộ gia đình và cơ sở hạ tầng
năng lượng và công nghiệp với Triều cường làm tăng
tính dễ bị tổn thương.
Định cư & GTVT: Sự tiếp cận hạn chế với nguồn nước
và vệ sinh và mức độ phơi lộ tăng của các trung tâm vận
chuyển đường biển với Triều cường làm tăng tính dễ bị tổn thương.

Mức độ phơi lộ, rủi ro và biện pháp phòng chống
Mức độ phơi lộ và rủi ro
Nguy cơ
(% tổng diện tích
Xếp hạng rủi ro

<5

Ngập úng
0
0
0
0
0
0

Giai đoạn
Hiện nay
2030
2050
Hiện nay
2030
2050
Rủi ro thấp

5 – 12

Rủi ro trung bình

Triều cường
12
15
18
6
6
6

Xâm mặn
0
0
0
0
0
0

Xem mô tả chi tiết trong Bảng 12 trang 18

Huyện đảo này ít bị phơi lộ với lũ lụt và xâm nhập mặn nhưng bị phơi lộ cao với Triều cường. Mặc dù rủi ro từ các yếu tố
Ngập úng và Xâm mặn là thấp là do địa hình dốc của huyện đảo, rủi ro do Triều cường ở mức Trung bình do phơi lộ của nhà
cửa và tàu bè dọc theo bờ.
Các biện pháp phòng chống
Cơ sở hạ tầng

Ngập lụt

Nông nghiệp
Công nghiệp chính

50

•

•

•

•

•

••••

•

•

•••

Dô thị

•

•

••••

Giao thông

•

•

•••

Năng lượng chính

Chiều cao sóng đáng kể được lập mô hình cho vùng biển xung quanh Kiên Hải khi cơn bão Linda
tràn qua khu vực Huyện tháng 9 năm 1997 gây thiệt hại đáng kể.

Triều cường

Xâm mặn

•

Đầy đủ

••

Thay đổi – dài hạn

•••

Cải thiện – Trung hạn

••••

Phục hồi khẩn cấp

Huyện có ít cơ sở hạ tầng nông nghiệp nên năng lực phục hồi cao đối với lĩnh vực này. Sự phơi lộ với Triều cường cần được
kiểm soát bằng các cải thiện kịp thời trong việc bảo vệ trên mọi lĩnh vực, đó là bảo vệ khỏi những thiệt hại do gió, ngập lụt từ
Triều cường và những thiệt hại do sóng gây ra. Những công trình nhiều rủi ro bao gồm cơ sở hạ tầng đô thị, hệ thống phát
điện và truyền tải điện, các bến phà, làng chài và tàu thuyền.
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Diện tích đất (ha)

47,285

Dân số

79,236

Mật độ dân số
(người/ha)

1.68

Số hộ gia đình

19,322

Số người bình quân
trong hộ

4.10

Thu nhập hàng năm
mỗi hộ

20,463,000 VND

Đóng góp vào GDP
của ngành công
nghiệp

2,455,398 VND

Tỷ lệ thất nghiệp

2.5%

Giáo dục (số giáo
viên/1000 người)

7.87

Y tế (số bác sỹ/1000
người)

0.37

DTTs (% người
Kinh/dân tộc khác)

85.44/14.56

Năng lượng & Công nghiệp

Kiên Lương

Đô thị và Giao thông vận tải

Trung tâm hành
chính

Sinh kế

Nghèo đói

Dân số

Huyện Kiên Lương

Chỉ số tính dễ bị tổn thương

Xếp hạng

Tổng dân số
Mật độ dân số
Số người bình quân trong hộ
Số hộ gia đình
Số người trong độ tuổi lao động
Tốc độ tăng trưởng dân số TB hàng
năm

Thấp
Thấp
Thấp
Thấp
TB
TB

Thu nhập bình quân đầu người hàng
năm
Số hộ nghèo
% hộ nghèo
Số giáo viên
Số bác sỹ
Diện tích đất nông nghiệp đầu người
% hộ gia đình DTTS
Số hộ gia đình nông thôn
Số dòng sinh kế
Nhân lực > 10,000 hoặc tạo ra giá trị
>250 Tỷ VND
GDP bình quân mỗi hộ một năm
Diện tích đất trồng lúa đầu người
Diện tích đất NTTS đầu người

TB
Thấp
Thấp
Cao
TB
Thấp
TB

Số hộ phụ thuộc vào công nghiệp
Tỷ lệ đóng góp vào GDP TB hàng năm
của mỗi hộ từ ngành công nghiệp
Số hộ kết nối với lưới điện quốc gia
Chiều dài đường điện cao/trung thế
Số nhà máy điện/Trạm biến áp cao thế
% thu nhập
Số lượng các nhà máy
Số lượng các ngành công nghiệp khác

Cao
TB

Số dân thành thị
Số hộ gia đình thành thị
Diện tích thành thị
% thành thị
Cống thoát nước/bể tự hoại
Cung cấp nước
Giao thông đường thủy
Giao thông đường bộ
Đường xá
Trung tâm vận chuyển

Thấp
Thấp
TB
Cao
TB
TB
TB
Thấp
Thấp
TB

TB
Thấp
Thấp
Thấp
Thấp
Thấp

TB
TB
Cao
Cao
TB
Thấp

Tổng số

2000

2030

2050

Đường giao thông (Km)

89,3

68,1

71,9

77,6

Đường điện (Km)

23,7

21,1

22,4

23,1

Diện tích đất nông nghiệp (Km2)

179,08

165,50

166,82

170,61

Diện tích đất NTTS (Km2)

133,6

128,4

129,1

131,2

Diện tích đất thổ cư và đất thương mại (Km2)

2,76

0,76

1,49

1,91

Ngập lụt
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Ngập úng và xâm mặn (dự báo) Kiên Lương – Kịch bản A2

Dân số: Dân số thấp, mật độ dân số thưa làm giảm
tính dễ bị tổn thương. Tốc độ tăng trưởng dân số
trung bình làm hạn chế được tính dễ bị tổn thương
tăng lên mặc dù bị phơi lộ với cả 3 nguy cơ.
Nghèo đói: Số hộ nghèo ít, GDP đầu người ở mức
trung bình, và tiếp cận tốt với đất nông nghiệp làm
giảm tính dễ bị tổn thương mặc dù bị phơi lộ với cả
3 nguy cơ.
Sinh kế: Số hộ nông thôn thấp, thu nhập cao nên
tính dễ bị tổn thương thấp. Tốc độ tăng trưởng dân
số ở mức trung bình làm tăng tính dễ bị tổn thương
trong tương lai.
Năng lượng & Công nghiệp: sự phụ thuộc cao vào
công nghiệp và nhiều cơ sở hạ tầng điện dẫn đến
tính dễ bị tổn thương, sẽ tăng lên khi dân số và mức
độ phơi lộ với Triều cường tăng.
Định cư & GTVT: Mức độ đô thị hóa ở mức trung bình và hạn chế tiếp cận với nguồn nước và vệ sinh làm cho tính dễ
bị tổn thương tăng lên trong tương lai.

Mức độ phơi lộ, Rủi ro và Các biện pháp phòng chống
Mức độ phơi lộ và rủi ro
Nguy cơ
(% tổng diện tích)
Xếp hạng rủi
ro

Rủi ro thấp

<5

Ngập úng
89
89
91
9
9
9

Giai đoạn
Hiện nay
2030
2050
Hiện nay
2030
2050

5 – 12

Rủi ro trung bình

Triều cường
1
2
2
4
4
4

Xâm mặn
100
75
75
10
10
10

Xem mô tả chi tiết trong Bảng 12 trang 18

Mức đô phơi lộ với lũ lụt cao và do tình trạng phơi lộ xâm mặn là 100%, điều này theo dự kiến sẽ giảm xuống vào năm
2030. Rủi ro từ Ngập úng và Xâm mặn cao. Mức độ phơi lộ do triều cường ở mức trung bình nhưng rủi ro ở mức thấp bởi
chủ yếu giới hạn ở bờ biển.
Các biện pháp phòng chống
Cơ sỏ hạ tầng

Ngập lụt

Nông nghiệpl
Công nghiệp chính

•••

•••

•••

••

••

••••

•••

•

•••

Đô thị

••

••

•••

Giao thông

••

•

•

Năng lượng chính

•

Triều cường

Xâm mặn

Đầy đủ

••

Thay đổi –dài hạn

•••

Cải thiện – trung hạn

••••

Phục hồi khẩn cáp

Huyện bị phơi lộ đối với Triều cường cần có biện pháp bảo vệ nâng cao đối với hầu hết các lĩnh vực trong ngắn hạn.
Mức độ phục hồi tổng thể trong lĩnh vực nông nghiệp thấp và cần có biện pháp phòng chống cho cơ sở hạ tầng nông
nghiệp trong trung hạn trong các lĩnh vực như gia cố đê kè và nâng cấp cửa cống, nâng cao kỹ thuật canh tác và chế biến
nông sản, cải tiến giống lúa và biện pháp canh tác cũng như các kỹ thuật nuôi trồng thủy sản và lịch sản xuất để thích
ứng với biến đổi khí hậu. Cần có biện pháp phòng chống cho cơ sở hạ tầng công nghiệp và khu vực đô thị trong thời
gian dài hạn đặc biệt là bảo vệ khỏi nguy cơ triều cường. Các cơ sở hạ tầng năng lượng chủ yếu cần có biện pháp phòng
chống để bảo vệ khỏi nguy cơ lũ lụt và triều cường. Các biện pháp cải thiện cần thiết chủ yếu liên quan đến nâng các
công trình lên trên mực nước lũ, cải tiến các công trình chắn bờ biển và cơ sở hạ tầng tưới tiêu đô thị và vệ sinh môi
trường. Lĩnh vực giao thông có mức độ phục hồi cao và chỉ cần có các biện pháp phòng chống nâng cao trong thời gian
dài hạn.
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Huyện Phú Quốc

Chỉ số tính dễ bị tổn thương

Diện tích đất (ha)

58,891

Dân số

93,654

Mật độ dân số
(người/ha)

1.59

Số hộ gia đình

23,363

Số người bình quân
trong hộ

4.01

Thu nhập hàng năm
mỗi hộ

30,414,000 VND

Đóng góp vào GDP của
ngành công nghiệp

2,845,897 VND

Tỷ lệ thất nghiệp

Không có số liệu

Giáo dục (số giáo
viên/1000 người)

9.65

Y tế (số bác sỹ/1000
người)

0.14

DTTs (% người
Kinh/dân tộc khác)

97.12/2.78

Thấp
Thấp
Thấp
TB
Cao
Cao
Thấp
Thấp
Thấp
Thấp
Thấp
Cao
Cao

Năng lượng & Công nghiệp

Dương Đông

Mật độ dân số
Số người bình quân trong hộ
Số hộ gia đình
Số người trong độ tuổi lao động
Tốc độ tăng trưởng dân số trung bình
hàng năm
Thu nhập bình quân đầu người hàng
năm
Số hộ nghèo
% hộ nghèo
Số giáo viên
Số bác sỹ
Diện tích đất nông nghiệp đầu người
% hộ gia đình DTTS
Số hộ gia đình nông thôn
Số dòng sinh kế
Nhân lực > 10,000 hoặc tạo ra giá trị
>250 Tỷ VND
GDP bình quân mỗi hộ một năm
Diện tích đất trồng lúa đầu người
Diện tích đất NTTS đầu người
Số hộ phụ thuộc vào công nghiệp
Tỷ lệ đóng góp vào GDP trung bình
hàng năm của mỗi hộ từ ngành công
nghiệp
Số hộ kết nối với lưới điện quốc gia
Chiều dài đường điện cao/trung thế
Số nhà máy điện/Trạm biến áp cao thế
% thu nhập
Số lượng các nhà máy
Số lượng các ngành công nghiệp khác

Cao
Cao

Đô thị và Giao thông vận tải

Trung tâm hành chính

Sinh kế

Nghèo đói

Dân số

Tổng dân số

Xếp
hạng
TB
Thấp
Thấp
TB
TB
Cao

Số dân thành thị
Số hộ gia đình thành thị
Diện tích thành thị
% thành thị
Cống thoát nước/bể tự hoại
Cung cấp nước
Giao thông đường thủy
Giao thông đường bộ
Đường xá
Trung tâm vận chuyển

Thấp
Thấp
Thấp
Cao
Thấp
TB
Cao
Cao

Thấp
Thấp
Cao
Cao
Cao
Cao
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Sử dụng đất Phú Quốc và Chiều cao sóng đánh trong cơn bão

Dân số: Mật độ dân số thấp, cùng với mức độ phơi
lộ với lũ lụt và xâm nhập mặn không cao nên tính dễ
bị tổn thương ở mức độ rất thấp.
Nghèo đói: GDP hộ gia đình cao và ít hộ nghèo, hộ
DTTS làm cho tính dễ bị tổn thương ở mức rất thấp.
Sinh kế: GDP hộ gia đình cao và nhiều nguồn thu
nhập nên hạn chế được tính dễ bị tổn thương tăng
cao của 50% dân số nông thôn với sự tiếp cận hạn
chế với đất sản xuất.
Năng lượng & Công nghiệp: Mức độ phơi lộ với lũ
lụt và xâm nhập mặn thấp nên làm giảm được những
ảnh hưởng do phụ thuộc nhiều vào công nghiêp.
Mức độ phơi lộ cao của các hộ gia đình và cơ sở hạ
tầng năng lượng và công nghiệp với Triều cường
làm tăng tính dễ bị tổn thương trong tương lai.
Đô thị & GTVT: Mức độ phơi lộ của dân số đô thị
tại 2 thị trấn và các trung tâm vận chuyển đường biển với Triều cường làm tăng tính dễ bị tổn thương.

Mức độ phơi lộ, rủi ro và biện pháp phòng chống
Mức độ phơi lộ và rủi ro
Nguy cơ
(% tổng diện tích)
Xếp hạng rủi ro

<5

Ngập úng
0
0
0
3
3
3

Giai đoạn
Hiện nay
2030
2050
Hiện nay
2030
2050

Rủi ro thấp

5 – 12

Rủi ro trung bình

Triều cường
1
1
1
4
4
4

Xâm mặn
0
0
0
0
0
0

Xem mô tả chi tiết trong Bảng 12 trang 18

Do địa hình đồi núi, tình trạng ngập úng chỉ xảy ra cục bộ trong thời gian ngắn, do đó mức độ phơi lộ và rủi ro là thấp; và sự
xâm mặn không bị lan tới khu vực trong đất liền. Triều cường dọc theo bờ biển có thể gây thiệt hại rộng khắp cho cơ sở hạ
tầng đô thị và cảng nhưng rủi ro ở mức thấp do tình trạng này chỉ giới hạn ở khu vực bờ biển.
Các biện pháp phòng chống
Cơ sở hạ tầng

Ngập lụt

Xâm mặn

Nông nghiệp

•

•

••

Công nghiệp chính

•

•

••••

•

•

••

Đô thị

•

•

••••

Giao thông

••

•

•••

Năng lượng chính

•

Mô hình chiều cao sóng đáng kể ở vùng biển xung quanh Phú Quốc trong cơn bão Linda
tháng 9 năm 1997 gây thiệt hại đáng kể.
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Triều cường

Đầy đủ

•

Thay đổi-dài hạn

••

Cải

thiện-trung

•••

Phục

hồi

khẩn

Cần có một số biện pháp nâng cấp cơ sở hạ tầng trong thời gian dài hạn để giải quyết vấn đề ngập úng và xâm mặn cục
bộ vào khu vực cửa sông đặc biệt là khu thành phố Dương Đông. Huyện đảo có mức độ phát lộ rất cao đối với triều
cường và cần có biện pháp nâng cấp cần thiết cho cơ sở hạ tàng các ngành như công nghiệp, giao thông và cơ sở vật chất
đô thị dưới các hình thức như bảo vệ khỏi thiệt hại do gió, ngập úng do Triều cường và thiệt hại do sóng biển. Các cấu
trúc bị rủi ro bao gồm cơ sở vật chất đô thị và du lịch, hệ thống phát điện và truyền tải điện, cảng cá và cảng hàng hóa.

NGHIÊN CỨU TÁC ĐÔNG CỦA BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU ĐẾN ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG VÀ ĐỀ XUẤT CÁC GIẢI PHÁP THÍCH ỨNG (PHẦN A ) – TẬP BẢN ĐỒ KIÊN GIANG

Huyện Tân Hiệp

Diện tích đất (ha)

42,288

Dân số

143,439

Mật độ dân số
(người/ha)

3.39

Số hộ gia đình

31,724

Số người bình quân
trong hộ

4.52

Thu nhập hàng năm
mỗi hộ

22,204,000 VND

Đóng góp vào GDP
của ngành công
nghiệp

1,741,494 VND

Tỷ lệ thất nghiệp

Không có số liệu

Giáo dục (số giáo
viên/1000 người)

11.54

Y tế (số bác sỹ/1000
người)

0.07

DTTs (% người
Kinh/dân tộc khác)

96.36/3.64

Năng lượng & Công nghiệp

Tan Hiep

Đô thị và Giao thông vận tải

Trung tâm hành
chính

Sinh kế

Nghèo đói

Dân số

Chỉ số tính dễ bị tổn thương

Xếp
hạng
Tổng dân số
Cao
Mật độ dân số
Cao
Số người bình quân trong hộ
Cao
Số hộ gia đình
TB
Số người trong độ tuổi lao động
Cao
Tốc độ tăng trưởng dân số trung bình TB
hàng năm
Thu nhập bình quân đầu người hàng
năm
Số hộ nghèo
% hộ nghèo
Số giáo viên
Số bác sỹ
Diện tích đất nông nghiệp đầu người
% hộ gia đình DTTS

Thấp

Số hộ phụ thuộc vào công nghiệp
Tỷ lệ đóng góp vào GDP trung bình
hàng năm của mỗi hộ từ ngành công
nghiệp
Số hộ kết nối với lưới điện quốc gia
Chiều dài đường điện cao/trung thế
Số nhà máy điện/Trạm biến áp cao thế
% thu nhập
Số lượng các nhà máy
Số lượng các ngành công nghiệp khác
Số dân thành thị
Số hộ gia đình thành thị
Diện tích thành thị
% thành thị
Cống thoát nước/bể tự hoại
Cung cấp nước
Giao thông đường thủy
Giao thông đường bộ
Đường xá
Trung tâm vận chuyển

TB
TB

TB
TB
Thấp
Cao
TB
Thấp
Số hộ gia đình nông thôn
Cao
Số dòng sinh kế
TB
Nhân lực > 10,000 hoặc tạo ra giá trị Cao
>250 Tỷ VND
GDP bình quân mỗi hộ một năm
TB
Diện tích đất trồng lúa đầu người
TB
Diện tích đất NTTS đầu người
TB

Cao
Cao
TB
TB
TB
Thấp
TB
TB
TB
TB
Cao
TB
TB
TB
Cao
Thấp

Tổng số

2000

2030

2050

Đường giao thông (Km)

159,8

146,4

147,6

157,3

Đường điện (Km)

52,1

47,4

48,2

51,7

385,99

371,33

373,31

384,00

Diện tích đất NTTS (Km2)

0,3

0,1

0,1

0,2

Diện tích đất thổ cư và đất thương mại (Km2)

0,34

0,03

0,07

0,26

Ngập lụt

Diện tích đất nông nghiệp (Km2)
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NGHIÊN CỨU TÁC ĐÔNG CỦA BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU ĐẾN ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG VÀ ĐỀ XUẤT CÁC GIẢI PHÁP THÍCH ỨNG (PHẦN A ) – TẬP BẢN ĐỒ KIÊN GIANG

Ngập úng và xâm mặn (dự báo) Tân Hiệp – Kịch bản A2

Dân số: Dân số đông và nhiều nhân khẩu trong gia đình
cùng với mức độ phơi lộ cao với ngập lụt dẫn đến tính
dễ bị tổn thương cao nhưng tốc độ tăng trưởng trung
bình và mức độ phơi lộ với xâm nhập mặn giảm làm
cho tính dễ bị tổn thương tăng nhưng không nhiều trong
tương lai.
Nghèo đói: Ít hộ DTTS và được tiếp cận tốt với đất sản
xuất nên tính dễ bị tổn thương thấp, sẽ tăng lên cùng với
tốc độ tăng trưởng dân số.
Sinh kế: Dòng thu nhập không nhiều và giá trị của các
chỉ số khác ở mức trung bình gây nên tính dễ bị tổn
thương, sẽ tăng lên cùng với sự tăng trưởng của dân số
trong tương lai.
Năng lượng & Công nghiệp: Đóng góp ở mức trung
bình vào thu nhập các hộ gia đình nên tính dễ bị tổn
thương ở mức trung bình. Sự thiếu cơ sở hạ tầng năng
lượng và công nghiệp nên hạn chế được tính dễ bị tổn thương tăng lên trong tương lai.
Định cư & GTVT: sự hạn chế trong việc tiếp cận với nguồn nước và vệ sinh gây nên tính dễ bị tổn thương mặc dù dân số
đô thị thấp.

Mức độ phơi lộ, rủi ro và biện pháp phòng chống
Mức độ phơi lộ và rủi ro
Nguy cơ
(% tổng diện tích)
Xếp hạng rủi
ro

<5

Ngập úng
91
92
98
9
9
9

Giai đoạn
Hiệ n nay
2030
2050
Hiệ n nay
2030
2050

Rủi ro thấp

Rủi ro trung bình

5 – 12

Triều cường
0
0
0
0
0
0

Xâm mặn
60
20
20
10
5
5

Xem mô tả chi tiêt trong Bảng 12 Trang 18

Mức độ phơi lộ với lũ lụt rất cao và dự kiến sẽ tăng lên đến 100% . Mức độ phơi lộ với xâm nhập mặn ở mức trung bình, dự
kiến sẽ giảm. Rủi ro do Ngập úng vẫn nằm ở mức cao của hạng trung bình nhưng rủi ro do xâm nhập mặn giảm xuống.
Các biện pháp phòng chống
Cơ sở hạ tầng

Ngập lụt

Xâm mặn

Triều cường

••

••

•

••

••

•

••

•

•

Đô thị

••

••

•

Giao thông

••

•

•

Nông nghiệp
Công nghiệp chính
Năng lượng chính

•

Đầy đủ

••

Thay đổi –dài hạn

•••

Cải thiện-trung hạn

••••

Phục hồi khẩn cấp

Hiện trạng tổng thể của các biện pháp kiểm soát ở các lĩnh vự c là tốt. Với ngành nông nghiệp, việc cải thiện các biện
pháp kiểm soát cơ sở hạ tầng phục vụ nông nghiệp là yêu cầu cần phải làm cho giai đoạn dài hạn như củng cố đê điều,
nâng cấp các cửa cống, cải thiện cây trồng và quá trình chế biến, cải tiến giống lúa và phương pháp canh tác. Hiện trạng
tổng thể của lĩnh vực năng lượng và GTVT rất tốt, yêu cầu cần có những cải thiện các biện pháp kiểm soát phòng chống
lũ trong giai đoạn dài hạn, như nâng cao cao trình lên cao hơn so với mực lũ. Năng lực phục hồi tổng thể ngành công
nghiệp và đô thị là tốt, với một số cải thiện các biện pháp kiểm soát phòng chống lũ và xâm nhập mặn trong giai đoạn dài
hạn. Các biện pháp cải thiện này chủ yếu liên quan đến nâng các công trình lên cao hơn so với mực lũ và mực nước bị
nhiễm mặn, nâng cấp hệ thống thoát nước đô thị và chất lượng nước, vệ sinh môi trường.
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NGHIÊN CỨU TÁC ĐÔNG CỦA BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU ĐẾN ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG VÀ ĐỀ XUẤT CÁC GIẢI PHÁP THÍCH ỨNG (PHẦN A ) – TẬP BẢN ĐỒ KIÊN GIANG

Huyện U Minh Thượng

Diện tích đất (ha)

43,270

Dân số

67,698

Mật độ dân số
(người/ha)

1.56

Số hộ gia đình

16,025

Số người bình quân
trong hộ

4.22

Thu nhập hàng năm
mỗi hộ

14,400,000 VND

Đóng góp vào GDP
của ngành công
nghiệp

Không có số liệu

Tỷ lệ thất nghiệp

Không có số liệu

Giáo dục (số giáo
viên/1000 người)

12.18

Y tế (số bác sỹ/1000
người)

0.06

DTTs (% người
Kinh/dân tộc khác)

90.85/9.15

Năng lượng & Công nghiệp

U Minh Thượng

Đô thị và Giao thông vận tải

Trung tâm hành
chính

Sinh kế

Nghèo đói

Dân số

Chỉ số tính dễ bị tổn thương

Xếp
hạng
Tổng dân số
Thấp
Mật độ dân số
Thấp
Số người bình quân trong hộ
TB
Số hộ gia đình
Thấp
Số người trong độ tuổi lao động
Thấp
Tốc độ tăng trưởng dân số trung bình Cao
hàng năm
Thu nhập bình quân đầu người hàng
năm
Số hộ nghèo
% hộ nghèo
Số giáo viên
Số bác sỹ
Diện tích đất nông nghiệp đầu người
% hộ gia đình DTTS

Cao

Số hộ phụ thuộc vào công nghiệp
Tỷ lệ đóng góp vào GDP trung bình
hàng năm của mỗi hộ từ ngành công
nghiệp
Số hộ kết nối với lưới điện quốc gia
Chiều dài đường điện cao/trung thế
Số nhà máy điện/Trạm biến áp cao thế
% thu nhập
Số lượng các nhà máy
Số lượng các ngành công nghiệp khác
Số dân thành thị
Số hộ gia đình thành thị
Diện tích thành thị
% thành thị
Cống thoát nước/bể tự hoại
Cung cấp nước
Giao thông đường thủy
Giao thông đường bộ
Đường xá
Trung tâm vận chuyển

Thấp
Thấp
Thấp
Thấp
Thấp

TB
Cao
Cao
Cao
Thấp
TB
Số hộ gia đình nông thôn
TB
Số dòng sinh kế
Cao
Nhân lực > 10,000 hoặc tạo ra giá trị Cao
>250 Tỷ VND
GDP bình quân mỗi hộ một năm
Cao
Diện tích đất trồng lúa đầu người
Thấp
Diện tích đất NTTS đầu người
TB

TB
Thấp
Cao
Cao
Thấp
Cao
TB
Thấp
TB
TB
TB

Tổng số

2000

2030

2050

Đường giao thông (Km)

99,9

22,3

44,4

67,9

Đường điện (Km)

0,0

0,0

0,0

0,0

259,04

46,40

114,52

179,28

0,1

0,0

0,1

0,1

Ngập lụt

Diện tích đất nông nghiệp (Km2)
Diện tích đất NTTS (Km2)
Diện tích đất thổ cư và đất thương mại (Km2)
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NGHIÊN CỨU TÁC ĐÔNG CỦA BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU ĐẾN ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG VÀ ĐỀ XUẤT CÁC GIẢI PHÁP THÍCH ỨNG (PHẦN A ) – TẬP BẢN ĐỒ KIÊN GIANG

Ngập úng và xâm mặn (dự báo) U Minh Thượng – Kịch bản A2

Dân số: Dân số và mật độ thấp, mức độ phơi lộ với
ngập lụt thấp nên tính dễ bị tổn thương.
Nghèo đói: Nhiều hộ nghèo, GDP đầu người thấp,
và số hộ DTTS ở mức trung bình nên tính dễ bị tổn
thương cao, sẽ tăng lên khi mức độ phơi lộ với ngập
lụt tăng lên trong tương lai.
Sinh kế: Dân số hoàn toàn sống ở khu vực nông
thôn, thu nhập thấp, nhưng bù lại có quỹ đất sẵn có.
Mức độ phơi lộ với ngập lụt tăng dẫn đến tính dễ bị
tổn thương tăng lên trong tương lai.
Năng lượng & công nghiệp: Ít ngành công nghiệp
nên tính dễ bị tổn thương thấp.
Định cư & GTVT: Thiếu trung tâm đô thị và hạn
chế về cơ sở hạ tầng GTVT nên tính dễ bị tổn
thương được duy trì ở mức thấp.

Mức độ phơi lộ, rủi ro và biện pháp phòng chống
Mức độ phơi lộ và rủi ro
Nguy cơ

(% tổng diện tích)
Xếp hạng rủi ro

Rủi ro thấp

<5

Ngập úng
17
34
52
3
6
6

Giai đoạn
Hiện nay
2030
2050
Hiện nay
2030
2050

5 – 12

Rủi ro trung bình

Triều cường
0
0
0
0
0
0

Xâm mặn
100
100
100
10
10
10

Xem mô tả chi tiết trong Bảng 12 trang 18

Huyện bị phơi lộ hoàn toàn trước tình trạng xâm mặn, mặc dù mức phơi lộ đối với lũ lụt thấp hiện nay nhưng dự kiến
sẽ tăng lên. Rủi ro do xâm mặn cao và rủi ro do ngập úng tăng lên vào năm 2030.
Các biện pháp phòng chống
Cơ sở hạ tầng

Ngập lụt
•••

•••

•

Công nghiệp chính

•

••

•

•

•

•

Đô thị

••

••

•

Giao thông

••

•

•

Năng lượng chính

•

Triều cường

Xâm mặn

Nông nghiệp

Đầy đủ

••

Thay đổi-dài hạn

•••

Cải thiện-trung hạn

••••

Phục hồi khẩn cấp

Trong lĩnh vực nông nghiệp , cần có sự cải thiện vể biện pháp kiểm soát trong thời gian trung hạn như gia cố đê
kè và nâng cấp cửa cống, nâng cao kỹ thuật mùa vụ và chế biến nông sản cũng như cải tiến các giống lúa và các
biện pháp canh tác. Tình trạng chung đối với các biện pháp phòng chống trong lĩnh vực năng lượng, công nghiệp
và giao thông rất tốt, cần có thêm các biện pháp phòng chống nâng cao đối với ngập lụt và xâm mặn đối với hầu
hết các lĩnh vực trong giai đoạn dài hạn. Các biện pháp cải thiện này chủ yếu liên quan tới việc nâng cao các
công trình lên trên mực nước lũ và các mức xâm mặn. Khu vực đô thị cần có biện pháp phòng chống nâng cao để
đối phó với tình trạng ngập úng và xâm mặn trong giai đoạn dài. Các biện pháp cải thiện chủ yếu liên quan tới
nâng cao độ công trình trên mực nước lũ, nâng cấp hệ thống tiêu thoát đô thị và cải tạo hệ thống nước và vệ sinh
môi trường.
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Diện tích đất (ha)

39,483

Dân số

89,814

Mật độ dân số
(người/ha)

2.27

Số hộ gia đình

20,980

Số người bình quân
trong hộ

4.22

Thu nhập hàng năm
mỗi hộ

14,400,000 VND

Đóng góp vào GDP
của ngành công
nghiệp

Không có số liệu

Tỷ lệ thất nghiệp

Không có số liệu

Giáo dục (số giáo
viên/1000 người)

12.18

Y tế (số bác sỹ/1000
người)

0.06

DTTs (% người
Kinh/dân tộc khác)

90.85/9.15

DTTs (% người
Kinh/dân tộc khác)

91.15/8.15

Năng lượng & Công nghiệp

Vĩnh Thuận

Đô thị và Giao thông vận tải

Trung tâm hành
chính

Sinh kế

Nghèo đói

Dân số

Huyện Vĩnh Thuận

Chỉ số tính dễ bị tổn thương

Xếp h

Tổng dân số
Mật độ dân số
Số người bình quân trong hộ
Số hộ gia đình
Số người trong độ tuổi lao động
Tốc độ tăng trưởng dân số TB hàng năm

TB
TB
TB
TB
Thấp
TB

Thu nhập bình quân đầu người hàng
năm
Số hộ nghèo
% hộ nghèo
Số giáo viên
Số bác sỹ
Diện tích đất nông nghiệp đầu người
% hộ gia đình DTTS

TB

Số hộ phụ thuộc vào công nghiệp
Tỷ lệ đóng góp vào GDP TB hàng năm
của mỗi hộ từ ngành công nghiệp
Số hộ kết nối với lưới điện quốc gia
Chiều dài đường điện cao/trung thế
Số nhà máy điện/Trạm biến áp cao thế
% thu nhập
Số lượng các nhà máy
Số lượng các ngành công nghiệp khác

Thấp
Thấp

Số dân thành thị
Số hộ gia đình thành thị
Diện tích thành thị
% thành thị
Cống thoát nước/bể tự hoại
Cung cấp nước
Giao thông đường thủy
Giao thông đường bộ
Đường xá
Trung tâm vận chuyển

TB
TB
Thấp
TB
Thấp
Thấp
Thấp
Thấp
Thấp
Thấp

TB
TB
TB
Thấp
TB
Thấp
Số hộ gia đình nông thôn
TB
Số dòng sinh kế
TB
Nhân lực > 10,000 hoặc tạo ra giá trị Cao
>250 Tỷ VND
GDP bình quân mỗi hộ một năm
TB
Diện tích đất trồng lúa đầu người
TB
Diện tích đất NTTS đầu người
Thấp

TB
TB
Thấp
Thấp
Thấp
Thấp

Tổng số

2000

2030

2050

Đường giao thông (Km)

72.1

7.6

33.6

48.3

Đường điện (Km)

14.9

0.8

5.3

9.8

332.04

45.45

153.31

230.98

Diện tích đất NTTS (Km2)

17.2

0.7

2.9

6.5

Diện tích đất thổ cư và đất thương mại (Km2)

1.09

0.04

0.30

0.60

Ngập lụt

Diện tích đất nông nghiệp (Km2)
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Ngập úng và xâm mặn (dự báo) ở Vĩnh Thuận – Kịch bản A2

Dân số: Dân số và mật độ trung bình, nhân khẩu bình
quân hộ gia đình lớn nên làm tăng tính dễ bị tổn
thương do phơi lộ với ngập lụt.
Nghèo đói: Các chỉ số từ thấp đến trung bình dẫn đến
tính dễ bị tổn thương tăng do phơi lộ với ngập lụt
tăng.
Sinh kế: Dân cư nông thôn đông, không nhiều nguồn
thu nhập nhưng bù lại có diện tích đất sẵn có. Mức độ
phơi lộ với ngập lụt tăng dẫn đến tính dễ bị tổn
thương tăng trong tương lai.
Năng lượng & Công nghiệp: Thu nhập hộ gia đình
ít phụ thuộc vào công nghiệp và sự thiếu cơ sở hạ
tầng công nghiệp làm cho tính dễ bị tổn thương thấp
mặc dù mức độ phơi lộ với các tác động gia tăng.
Định cư & GTV: Dân số đô thị ở mức trung bình và
cơ sở hạ tầng GTVT bị hạn chế nên tính dễ bị tổn thương được duy trì ở mức thấp.

Phơi lộ, Rủi ro và Các biện pháp phòng chống
Mức độ phơi lộ và rủi ro
Nguy cơ
(% tổng diện tích
Xếp hạng rủi ro

Nguy cơ thấp

<5

Ngập úng
14
45
68
3
6
6

Giai đoạn
Hiện nay
2030
2050
Hiện nay
2030
2050

Nguy cơ trung bình

5 – 12

Triều cường
0
0
0
0
0
0

Xâm mặn
100
100
100
10
10
10

Xem mô tả chi tiết trong Bảng 12 trang 18

Mặc dù mức phơi lộ đối với ngập úng thấp, dự kiến tình trạng này sẽ bị tăng lên vào năm 2030. Huyện bị phơi lộ hoàn
toàn đối với xâm mặn và rủi ro do xâm mặn ở mức cao.
Các biện pháp phòng chống
Cơ sở hạ tầng

Ngập lụt

Triêu cường

•••

•

•

••

•

•

•

•

Đô thị

••

••

•

Giao thông

••

•

•

Công nghiệp chính
Năng lượng chính

•

Xâm mặn

•••

Nông nghiệp

Đầy đủ

••

Thay đổi –dài hạn

•••

Cải thiện –trung hạn

••••

Phục hồi khẩn cấp

Cần cải thiện các biện pháp phòng chống cho cơ sở hạ tầng nông nghiệp trong thời gian trung hạn trong các lĩnh vực
như gia cố đê kè và nâng cấp cửa cống, nâng cao kỹ thuật canh tác và chế biến nông sản, cải tiến giống lúa và biện
pháp canh tác. Tình trạng chung của các ngành khác là tốt, các biện pháp phòng chống cho lĩnh vực năng lượng được
coi là đầy đủ trong thời gian ngắn hạn. Cần cải thiện các biện pháp kiểm soát lũ lụt và xâm mặn cho khu vực đô thị,
ngành công nghiệp và giao thông trong dài hạn. Câc biện pháp cải thiện chủ yếu liên quan tới việc nâng các công trình
lên trên mực nước lũ và mực xâm mặn để bảo vệ cơ sở hạ tầng đô thị khỏi lũ lụt và xâm mặn và nâng cấp hệ thống
thoát nước đô thị, hệ thống cấp nước và vệ sinh môi trường.
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Về tập bản đồ

Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) đã chọn Sinclair Knight Merz (SKM), liên kết với Trung Tâm Nghiên cứu Môi trường (CENRE) thuộc Viện Khí tượng, Thủy văn và Môi trường (IMHEN),
Acclimatise và Đại học Newcastle, Australia thực hiện ‘Phần A’ của Nghiên cứu Tác động của Biến đổi Khí hậu tới đồng bằng Sông Cửu Long và đề xuất các biện pháp thích ứng (TA 7377 – VIE)
do AusAID tài trợ tập trung vào hai tỉnh cực nam Việt Nam là Cà Mau và Kiên Giang.
Tập bản đồ này là một trong hai sản phẩm đại diện cho kết quả tinh túy của Phần A-Nghiên cứu Tác động của Biến đổi khí hậu tới đồng bằng sông Cửu Long và đề xuất các biện pháp Thích ứng. Tập bản
đồ trình bày thông tin từ 2 nguồn; lập mô hình và kết quả GIS từ IMHEN; và thông tin và số liệu khảo sát tập trung từ các cuộc phỏng vấn với các cán bộ Ủy ban Nhân dân Tỉnh (UBND). UBND Tỉnh và
các phòng ban cấp huyện đã đóng góp vào các hội thảo khởi động và giữa kỳ dự án. Mỗi huyện ở từng tỉnh đều được xem xét trong phạm vi nghiên cứu này thông qua các đợt tham vấn các bên liên quan và
khảo sát thực địa với các cán bộ các cấp.
Tập bản đồ này là một phần của Báo cáo tổng kết Phần A của Dự án: “ Nghiên cứu đánh giá mức độ rủi ro và tính dễ bị tổn thương với biến đổi khí hậu ở tỉnh Cà Mau và Kiên Giang,, Việt Nam”.
Tập bản đồ trình bày ba kết quả đầu ra chính: xác định các điều kiện khí hậu tương lai trong khu vực; đánh giá tác động của các kịch bản khí hậu trong tương lai tới các hệ thống tự nhiên, xã hội và kinh tế
trong khu vực; và phân tích về tính dễ bị tổn thương của từng huyện. Nó bao gồm các biện pháp thực tế mà chính quyền cấp tỉnh và huyện có thể áp dụng để thông tin và củng cố các chương trình của họ.
Chúng tôi cho rằng các bản đồ tác động dự kiến của biến đổi khí hậu và khả năng dễ bị tổn thương hiện nay và trong tương lai sẽ là một công cụ quan trọng đối với các nhà hoạch định chính sách ở cấp quốc
gia, cấp tỉnh và cấp huyện.
Tập bản đồ được soạn thảo bởi các tác giả Michael Russell, Ben Robinson, Sonya Sampson và Peter Mackay. Các bản đồ GIS do CENRE và Michael Russell lập. Thông tin trình bày trong tập bản đồ có
kết hợp những hiểu biết sâu sắcvề dự án do Peter Mackay và Michael Russell lập báo cáo, cũng như các tài liệu nghiên cứu của các chuyên gia đánh giá quốc tế Michael Russell , Ronny Venegas
Carbonell , Ian Hamilton, Anthony Kiem, và Frank Pool .

Trích dẫn;
Viện khoa học Khí tượng Thủy văn và Môi trường, UBND tỉnh Kiên Giang (2011), Nghiên cứu các Tác động của Biến đổi Khí hậu và Đề xuất các Giải pháp Thích ứng trong tập bản đổ của Đồng bằng
sông Cửu Long, tỉnh Kiên Giang. Viện khoa học Khí tượng Thủy văn và Môi trường (IMHEN), Hà Nội, Việt Nam.

Ủy ban Nhân dân tỉnh Cà
Mau

Ủy ban Nhân dân tỉnh Kiên Giang

Trung tâm Nghiên cứu Môi trường
(CENRE)
Viện Khí tượng, Thủy văn và Môi
trường Việt Nam

Ngân hàng Phát triển Châu Á
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