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NGHIÊN CỨU & TRAO ĐỔI

ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CỦA BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU 
ĐẾN NGUY CƠ NGẬP LỤT Ở TỈNH NGHỆ AN

Trần Hồng Thái(1), Hoàng Văn Đại(2), Lưu Đức Dũng (3)

(1)Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia
(2)Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu
(3)Viện Chiến lược, Chính sách Tài nguyên và Môi trường

Biến đổi khí hậu (BĐKH) khiến mực nước biển dâng (NBD) là một trong những thách
thức to lớn đối với các tỉnh ven biển ở Việt Nam. Theo các kịch bản BĐKH và NBD,
(Bộ Tài nguyên và Môi trường, 2009; 2012), Nghệ An là một trong những địa phương

có khả năng chịu ảnh hưởng nặng nề trong tương lai. Do vậy, kết quả đánh giá khả năng ngập lụt
theo các kịch bản cung cấp cơ sở khoa học quan trọng phục vụ chiến lược phát triển kinh tế trong
bối cảnh BĐKH ở địa  phương. Từ đó, việc nghiên cứu đánh giá nguy cơ ngập lụt do BĐKH trong
tương lai ở khu vực ven biển Nghệ An được thực hiện. Kết quả tính toán cho thấy, đến 10% diện tích
các huyện ven biển Nghệ An có thể bị ngập lụt vào cuối thế kỷ 21 theo kịch bản BĐKH trung bình. 

Từ khóa: Ngập lụt, biến đổi khí hậu.    

1. Mở đầu
Nghệ An là tỉnh nằm ở trung tâm khu vực

Bắc Trung Bộ với diện tích 16.490 km2 và đường
bờ biển dài 82 km. Sông Cả là hệ thống sông
chính trong Tỉnh với  mật độ sông suối tương đối
dày, ngắn với dốc đổ ra biển, đây là điều kiện để
hình thành lũ nhanh và mạnh (hình 1). Khu vực
nghiên cứu thuộc khí hậu nhiệt đới gió mùa có

nhiều ảnh hưởng bởi các tổ hợp thời tiết khác
nhau gây mưa lớn tạo lũ sớm trên các sông trong
lưu vực. Trong bối cảnh BĐKH và NBD như
hiện nay, tình hình mưa cũng như ngập lụt sẽ
càng trở nên nghiêm trọng, do đó, việc đánh giá
các tác động của BĐKH và NBD đến ngập lụt
của tỉnh Nghệ An là một trong những nhiệm vụ
cần thiết [3]. 

Hình 1. Bản đồ khu vực nghiên cứu

Người đọc phản biện:  PGS. TS. Ngô Trọng Thuận

h h l l
Hình 2. Mạng tính toán thủy lực trong mùa lũ

trên các sông trong mô hình Mike 11

2. Phương pháp đánh giá tác động của
BĐKH và NDB đến ngập lụt

Bài báo trình bày kết quả đánh giá tác động
của BĐKH và NBD ở lưu vực sông Cả thuộc địa
phận Nghệ An dựa trên cơ sở sử dụng mô hình
thủy lực MIKE 11 (hình 2), MIKE FLOOD, để
đánh giá ngập lụt trong các điều kiện biên khác
nhau. Để tính toán ngập lụt, mô hình sẽ mô

phỏng thủy lực cho mùa lũ và tính toán dòng
chảy lũ. Chỉ tiêu Nash được dùng để đánh giá độ
tin cậy của mô hình trong hiệu chỉnh và kiểm
định bộ thông số trong mô phỏng để hiệu chỉnh
sử dụng năm 1978, còn kiểm định sử dụng kết
quả của năm 1988, các giá trị Nash đều nằm
trong giới hạn cho phép (bảng 1).
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V  trí M t 
c t 

K t qu   hi u ch nh n m 1978 K t qu  ki m nh n m 1988 
Hmax (m) Qmax (m3) Hmax (m) Qmax (m3) 

T  TT N T  TT N T  TT N T  TT N 
D a 1 24,9 24,57 0,87 9920 8980 0,85 24,97 24,51 0,88 8630 8570 0,89

Bara ô L ng 41 20,32 19,85 0,88    19,88 19,58 0,91  9354  
Yên Th ng 44 12,95 12,32 0,9 13100 12947 0,86 12,21 11,83 0,89 7230 7990 0,83 

Nam àn 49 10,16 9,71 0,88    9,44 9,41 0,84  8862  
Ch  Tràng 63 7,37 7,09 0,9    6,96 6,74 0,94  12541  
B n Th y 70 5,8 5,68 0,93 5,32 5,39 0,9  12504
Linh C m 94 7,88 7,54 0,82 7,3 7,31 0,91  6677

Bảng 1. Kết quả hiệu chỉnh, kiểm định mùa lũ 

Th i k  
V  trí 

 
L  

Linh c m D a B n Th y Ch  Tràng ô L ng Yên Th ng 

 2020 1% 0,09 0,1 0,09 0,09 0,11 0,05 
5% 0,01 0,1 0,01 0,02 0,1 0,01 

 2030 1% 0,12 0,14 0,12 0,12 0,15 0,08 
5 % 0,04 0,13 0,04 0,03 0,14 0,04 

 2050 1% 0,2 0,22 0,2 0,19 0,24 0,13 
5% 0,1 0,22 0,11 0,1 0,22 0,08 

 2070 1% 0,28 0,32 0,28 0,27 0,34 0,18 
5% 0,18 0,31 0,48 0,17 0,32 0,14 

 2100 1% 0,38 0,42 0,39 0,36 0,45 0,25 
5% 0,26 0,4 0,31 0,26 0,43 0,2 

Bảng 2. Kết quả gia tăng mực nước theo các thời kỳ tương lai (m)

TT: Thực đo, TT: tính toán: N: Nash
3. Kịch bản BĐKH ở tỉnh Nghệ An
Kịch bản biến đổi nhiệt độ và lượng mưa cho

tỉnh Nghệ An được xây dựng dựa trên kịch bản
BĐKH và NBD cho Việt Nam cập nhật năm
2012 của Bộ Tài nguyên và Môi trường [1], sử
dụng kịch bản phát thải trung bình B2 với các
đặc điểm sau:

Nhiệt độ ở Nghệ An có xu hướng tăng, đặc
biệt tăng mạnh nhất vào mùa khô. Nhiệt độ trung
bình năm đến năm 2020 tăng 0,5oC, năm 2030
là 0,7oC và năm 2050 có thể tăng từ 1,0 - 1,4oC.
Do sự gia tăng của nhiệt độ khá rõ rệt, dẫn tới bốc
hơi tiềm năng trên các lưu vực sông của tỉnh Nghệ
An cũng có xu hướng tăng. Lượng bốc hơi tiềm
năng thời kỳ 2020 - 2039 tăng từ 7,6 - 13,8%; thời
kỳ 2040-2059 tăng từ 13,7 -25,6%; thời kỳ 2060
- 2079 tăng từ 19,8 - 35,9%; thời kỳ 2080 - 2099
tăng từ 24 - 44,3% so với thời kỳ nền.

Lượng mưa cũng có xu hướng tăng lên,
nhưng không đồng đều trong năm. Lượng mưa
mùa khô có xu hướng tăng từ 0,6 -  2,6%, nhưng
có một số trạm lại có lượng mưa mùa khô giảm
nhẹ. Lượng mưa mùa mưa tăng ở hầu hết các
trạm, phổ biến từ 3,0 - 5,1%. Lượng mưa năm
tăng từ 0,6 - 3,7%.

Theo kịch bản B2, mực nước vùng biển Nghệ
An tăng theo thời gian, đến năm 2020, NBD từ
7 - 8 cm và đến cuối cuối thế kỷ 21, NBD tới 49
- 65 cm so với thời kỳ nền.

4. Tác động của BĐKH và NBD đến ngập
lụt ở hạ lưu ven biển tỉnh Nghệ An 

a. Tác động đến dòng chảy lũ
Dưới ảnh hưởng của BĐKH, quá trình mực

nước và lưu lượng tại các vị trí trên hệ thống
sông theo thời gian ngày càng tăng. Kết quả dự
báo mực nước, lưu lượng trên hệ thống sông Cả
theo thời gian được trình bày ở bảng 2.

Từ bảng 2 ta thấy, tại các trạm Chợ Tràng,
Linh Cảm, Bến Thủy mực nước đều tăng mạnh
trong cả trường hợp lũ 1% và 5%. Cụ thể: 

Đến năm 2020, mực nước lớn nhất tại các
trạm vùng hạ lưu tăng từ 0,01 -  0,09 m so với

thời kỳ nền, trong khi đó, mặc dù đến ngã ba Chợ
Tràng mực nước lớn nhất tăng lên mức từ 0,02 -
0,09 m thì trên sông Hào (nhánh từ sông La) tại
trạm Linh Cảm vẫn có sự gia tăng mực nước từ
0,0 1 - 0,09 m. Điều này cho thấy diễn biến mực
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nước biển thời kỳ 2020 đã có phần nghiêm trọng
so với thời kỳ nền.

- Thời kỳ 2030, 2050 sẽ có sự khác biệt lớn về
mực nước so với thời kỳ 2020. Mực nước lớn
nhất tại Bến Thủy và Chợ Tràng có thể tăng từ
0,03 - 0,22 m và các trạm thượng lưu như Yên
Thượng cũng tăng lên từ 0,04 - 0,13 m so với
thời kỳ nền.

- Đến năm 2070 có thể thấy sự tăng rõ rệt tại
hầu hết các trạm, mực nước lớn nhất tại các trạm
vùng thượng lưu có thể tăng lên 0,14 - 0,34 m, còn
tại Linh Cảm cũng tăng lên 0,28 m so với thời kỳ
nền. 

Đến năm 2100, mực nước lớn nhất tại các
trạm Bến Thủy, Chợ Tràng, Linh Cảm tăng lên
tới 0,26 - 0,39 m so với thời kỳ nền, và các vị trí
thượng lưu cũng gia tăng từ 0,2 - 0,45 m. 

Trên cơ sở các kết quả tính toán, kết hợp với
mô phỏng chồng xếp đã xây dựng bản đồ ngập
lụt cho tỉnh Nghệ An, trong đó, độ sâu ngập được
phân thành 3 cấp: cấp 1: <0,5 m; cấp 2: 0,5 - 1 m;

cấp 3: >1 m. Một số bản đồ nguy cơ ngập lụt
theo các thời kỳ nền, 2020, 2050, 2100 ứng với
lũ 1% được dẫn ra trong hình 3.

b. Tác động đến ngập lụt
Diện tích các vùng ngập lụt được tính toán

trên cơ sở chồng xếp các bản đồ hành chính và
bản đồ ngập lụt. Bản đồ ngập lụt cho cái nhìn
tổng quan về tình trạng ngập lụt và được biểu thị
dưới dạng tỉ lệ diện tích các huyện có nguy cơ
ngập lụt theo các thời kỳ.

Nguy cơ ngập lụt ở tỉnh Nghệ An tăng rõ rệt
theo thời gian. Trong đó các huyện luôn luôn có
nguy cơ bị ngập lụt trong tương lai là Diễn Châu,
Nghi Lộc, Quỳnh Lưu, thành phố Vinh và thị xã
Cửa Lò; đặc biệt thành phố Vinh là nơi có khả
năng bị ngập lụt nghiêm trọng nhất (hình 4). 

Nhìn chung, thời kỳ 2020 và 2030 xét theo lũ
1% và 5%, diện tích ngập lụt tại thị xã Cửa Lò hầu
như không có sự biến động đáng kể, chỉ dao động
trong khoảng 0,1% so với thời kỳ nền. 

 

 

Th i k  
n n 

2020 

2050 2100 

g y g p g

 

Hình 3. Bản đồ nguy cơ ngập lụt tại tỉnh Nghệ
An ứng với lũ 1%

Hình 4. Tăng tỉ lệ diện tích có nguy cơ ngập lụt
tại các huyện qua các thời kỳ tương lai so với
thời kỳ nền

Thời kỳ 2050, trong trường hợp lũ 1% và 5%
diện tích ngập lụt tại huyện Quỳnh Lưu và thành
phố Vinh có sự gia tăng lớn. Trong đó, tại Quỳnh
Lưu, tỉ lệ diện tích ngập cấp 1 nằm trong khoảng
từ 1,1 - 1,16%, cấp 2 từ 1,11 - 1,71%, cấp 3 từ
0,11 - 3,3% và thành phố Vinh từ 0,27 - 1,67% ở
cấp ngập 1, từ 1,09 - 1,29% ở cấp 2, đặc biệt là
cấp 3 với 1,69 - 3,43% tỉ lệ diện tích có nguy cơ
ngập so với thời kỳ nền.

Thời kỳ 2070, tại huyện Diễn Châu có sự gia
tăng đáng kể so với các thời kỳ trước, với trường
hợp lũ 1% với 2,27% tỉ lệ diện tích có nguy cơ
ngập cấp 3. Bên cạnh đó, huyện Quỳnh Lưu
cũng có tỉ lệ diện tích ngập đáng kể trong cả lũ
5% và lũ 1% với cấp ngập 1 gia tăng từ 0,4 -
1,97%, cấp ngập 2 từ 0,34 - 1,72%, cấp ngập 3
từ 0,23 - 4,83% so với thời kỳ nền. Tỷ lệ diện
tích có nguy cơ ngập gia tăng tại thành phố Vinh
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trong trường hợp lũ 1% so với thời kỳ nền cũng
cao hơn rất nhiều với cấp ngập 3 là 3,77%, cấp
ngập 1, 2 từ 2,06 - 2,2%.

Đến thời kỳ 2100, khả năng ngập lụt tăng lên
tới 18,61% so với thời kỳ nền. Bên cạnh đó, tại
thành phố Vinh mức gia tăng trong cả 3 cấp ngập
với 2,24% ở cấp 1, tăng 3,17% ở  cấp 2 và 4,29%
ở cấp 3 so với thời kỳ nền.

5. Kết luận
Nguy cơ ngập lụt trên địa bàn tỉnh Nghệ An

ngày càng gia tăng nghiêm trọng đối với cả lũ
1% (100 năm lặp lại) và 5% (20 năm lặp lại). Đỉnh
lũ tại các trạm trên hệ thống sông Cả có sự gia tăng
nhanh chóng theo thời gian, nhất là các trạm khu
vực thượng lưu như Yên Thượng, Dừa, Đô Lương,
tới thời kỳ 2100 có thể tăng so với thời kỳ nền tới
26 cm (lũ 5%) – 40 cm (lũ 1%). Ở hạ lưu tại Chợ
Tràng, đỉnh lũ gia tăng tới 26 cm (lũ 5%) - 36 cm
(lũ 5%); Đỉnh lũ tại Linh Cảm trên sông La tăng

đến 38cm so với thời kỳ nền.
Dựa vào các bản đồ ngập lụt có thể thấy trên

tỉnh Nghệ An có đến 14 huyện có nguy cơ ngập
lụt nghiêm trọng trong tương lai, đặc biệt đối với
lũ 1%. Nhìn chung, diện tích các huyện có nguy
cơ ngập lụt trong tương lai có thể vượt qua mức
10% so với tổng diện tích huyện. Trong đó, các
huyện ngập nghiêm trọng nhất là các huyện ven
biển như Hưng Nguyên, Diễn Châu, Quỳnh Lưu,
Nghi Lộc và thành phố Vinh. Cụ thể, đến thời kỳ
2100, tỉ lệ diện tích có nguy cơ ngập tại Hưng
Nguyên lên tới 77,65%, tại thành phố Vinh là
42,85%, tại Diễn Châu là 27,57%, Nghi Lộc và
Quỳnh Lưu có nguy cơ ngập thấp hơn, khoảng
16%. Bên cạnh đó, huyện Nam Đàn tuy không
phải là một trong các huyện ven biển nhưng
trong tương lai cũng là vùng có nguy cơ ngập lụt
nghiêm trọng với tỉ lệ diện tích ngập lụt tính đến
thời kỳ 2100 có thể lên đến 44,36%.  

ASSESSMENT OF CLIMATE CHANGE ON INUNDATION IN NGHE AN 
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Abtracts: Sea level rise due to climate change is one of the great challenges to coastal
provinces. Actually, reports of climate change and sea level rise scenarios (MONRE, 2009; 2012)
showed that, Nghe An is one of the province would be greatly impacted by sea level rise due to cli-
mate change in the future. Therefor, detail inundation assessment results under climate change sce-
narios in the future provide important basic information for strategy of social-economic
development of  Nghe An. From this, the research of inundation due to climate change over coastal
areas of Nghe An province was implemented. Our research results showed that, by the end of 21st
century, the inundation area would be 10% area of coastal districts in Nghe An province under
the medium scenario.

Key words: Inundation, climate change.


