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1. Mở đầu
Khu vực Tây Nguyên là vùng đất gồm có 5

tỉnh xếp theo thứ tự vị trí địa lý từ Bắc vào Nam
là: Kon Tum, Gia Lai, Đắk Lắk, Đắk Nông và
Lâm Đồng. Khu vực Tây Nguyên có diện tích
khá rộng lớn là 54.4 km2, là một trong những
vùng thường xuyên bi ̣ khô hạn ở nước ta, hệ
thống sông suối tuy khá phát triển nhưng do địa
hình dốc, chiều dài sông ngắn nên vào mùa mưa
thường chảy xiết, mùa khô thì hầu như khô kiệt,
do đó nguồn nước mặt khá hạn chế. Gần đây
nhất dưới tác động của hiện tượng El Nino trong
năm 2015-2016, hạn hán đã diễn ra khốc liệt
nhất trong 15 năm qua ở khu vực Tây Nguyên,
lượng nước trên các ao hồ, công trình thủy lợi
rơi vào tình trạng cạn kiệt và gây thiệt hại lớn
cho ngành nông nghiệp. Theo báo cáo của Ban
Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai,
khu vực  Tây Nguyên đã có gần 175.000 ha cây
trồng bị ảnh hưởng hạn hán (Kon Tum 3.800 ha,
Gia Lai 46.000 ha, Đăḱ Lăḱ 80.000 ha, Đăḱ
Nông 23.000 ha, Lâm Đồng 31.300 ha); Tổng

kinh phi ́thiệt hại toàn vùng lên đến gần 4.000 tỷ
đồng (Kon Tum 160 tỷ, Gia Lai 200 tỷ, Đăḱ Lăḱ
2.200 tỷ, Đăḱ Nông 1.200 tỷ và Lâm Đồng 180
tỷ). Nguyên nhân chính gây ra hạn hán là sự thay
đổi của thời tiết dưới tác động biến đổi khí hậu
toàn cầu và tác động của con người đã làm thiên
tai hạn hán ở khu vực Tây Nguyên ngày càng trở
nên gay gắt hơn.

Để tạo cơ sở đánh giá rủi ro do thiên tai hạn
hán gây ra cho các địa phương, căn cứ Luật
phòng, chống thiên tai, Thủ tướng Chính phủ đã
ban hành quyết định số 44/2014/QĐ-TTG Quy
định chi tiết về cấp độ rủi ro thiên tai, trong
chương II, điều 7 có quy định về cấp độ rủi ro
thiên tai do hạn hán. Việc phân cấp cấp độ rủi ro
do hạn hán chỉ dựa trên các thông số của hai loại
hạn là hạn khí tượng và hạn thủy văn và căn cứ
vào cường độ để phân thành 4 cấp mà chưa tính
đến những tác động do hạn hán gây ra cho kinh
tế, xã hội.

Các phương pháp đánh giá rủi ro ngày càng
phát triển đa dạng, có thể nhóm lại theo hai

Tóm tắt: Bài báo nghiên cứu đánh giá mức độ rủi ro do thiên tai hạn hán gây ra cho khu vực
Tây Nguyên sử dụng phương pháp của IPCC, coi rủi ro là tổng hợp của 3 thành phần nguy cơ hiểm
họa, tính phơi bày và tính dễ bị tổn thương. Kết quả tính toán cho thấy có 44% số huyện ở khu vực
Tây Nguyên có mức độ rủi ro được quyết định bởi thành phần hiểm họa, có 37% số huyện có mức
độ rủi ro được quyết định bởi thành phần mức độ phơi bày và 19% số huyện có mức độ rủi ro được
quyết định bởi thành phần tính dễ bị tổn thương. Đắk Lắk là tỉnh có số huyện có nguy cơ rủi ro do
hạn hán cao nhất chiếm 73%, tiếp theo là Gia Lai chiếm 59%, Kon Tum có nguy cơ rủi ro thấp nhất
với 80% số huyện có nguy cơ rủi ro ở mức thấp. Các kết quả được thể hiện trên các bản đồ phân
vùng nguy cơ rủi ro với các cấp độ từ rất thấp đến thấp, trung bình, cao và rất cao, trực quan dễ sử
dụng. Kết quả nghiên cứu có thể sử dụng trong công tác quy hoạch, định hướng phát triển kinh tế -
xã hội ở khu vực Tây Nguyên và phục vụ công tác cảnh báo cấp độ rủi ro do hạn hán tại Quyết định
số 44/2014/QĐ-TTg ngày 15 tháng 8 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ.

Từ khóa: Rủi ro, hạn hán, Tây Nguyên.
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hướng đánh giá trực tiếp (mang tính định tính),
gián tiếp (mang tính định lượng-thông qua bộ chỉ
số). Hiện nay phổ biến trên thế giới và Việt Nam
là các phương pháp điều tra xã hội học, phương
pháp tích hợp bản đồ, phương pháp chỉ số. Việc
thu thập các thông tin các yếu tố cấu thành nên
rủi ro như nguy cơ hiểm họa, tính dễ bị tổn
thương, tính phơi bày thường không đồng nhất
về thứ nguyên, các nhà khoa học đề xuất tính
toán dưới các chỉ số  đặc trưng được chuẩn hóa
phương pháp này phản ánh được mức độ đóng
góp của các yếu tố thành phần cũng như tác động

của từng yếu tố đến mục tiêu cần đánh giá rủi ro.
Trong bài báo này chúng tôi giới thiệu một

số kết quả đánh giá nguy cơ rủi ro do thiên tai
hạn hán dựa theo phương pháp của IPCC trong
đó thành phần hiểm họa dựa trên các tiêu chí về
thiếu hụt mưa và nguồn nước của Quyết định
44/2014/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và
bổ sung các thành phần về mức độ phơi bày và
tính dễ bị tổn thương để làm rõ mức độ nguy cơ
bị ảnh hưởng chi tiết tới các huyện thuộc khu
vực Tây Nguyên.

Hình 1. Bản đồ khu vực Tây Nguyên



2. Phương pháp nghiên cứu
2.1. Số liệu sử dụng
- Số liệu khí tượng thủy văn bao gồm: 39 trạm

đo mưa và 15 trạm thủy văn với chuỗi số liệu từ
năm 1980 đến 2018.

- Số liệu điều tra xã hội học của 5 tỉnh Tây
Nguyên: 1500 phiếu điều tra được thiết kế dưới
dạng các bảng hỏi, chia 2 loại cho cán bộ địa
phương và cho người dân với các thông tin về
kinh tế, xã hội, môi trường, khả năng tiếp nhận
các thông tin dự báo, cảnh báo hạn hán... những
bảng hỏi không đáp ứng được yêu cầu của cuộc
điều tra sẽ bị loại bỏ trước khi nhập số liệu. Dựa
vào các phương án trả lời, các câu hỏi định tính
sẽ được định lượng hóa bằng cách gán giá trị từ
1 đến 5, tương ứng từ thấp đến cao.

2.2. Đánh giá nguy cơ rủi ro do thiên tai hạn
hán 

Theo IPCC, nguy cơ rủi ro do thiên tai hạn
hán được xác định dựa trên nguy cơ xuất hiện
thiên tai (nguy cơ hiểm họa), sự hiện diện của
con người, cơ sở hạ tầng, kinh tế, xã hội có thể
bị ảnh hưởng xấu (tính phơi bày) và khả năng dễ
bị tổn thương trước thiên tai (tính dễ bị tổn
thương) [3, 4].

Quy trình tính toán xác định nguy cơ rủi ro
theo phương pháp chỉ số gồm 6 bước:

Bước 1: Thu thập và xử lý số liệu
Bước 2: Xác định các tiêu chí, các thành

phần 
Bước 3: Chuẩn hóa các chỉ số thành phần
- Nếu quan hệ giữa thành phần phụ và chỉ số

rủi ro là đồng biến, công thức chuẩn hóa như sau:

- Nếu quan hệ giữa thành phần phụ và chỉ số
rủi ro là nghịch biến, công thức chuẩn hóa như
sau:

Trong đó [Xk,i,ji] là giá trị chuẩn hóa; X k,i,ji  là
giá trị ban đầu của thành phần phụ ji của thành
phần chính i của đơn vị hành chính k; MaxXk,i,ji

và MinXk,i,ji lần lượt là giá trị lớn nhất và nhỏ
nhất của thành phần phụ ji trong toàn bộ các đơn
vị hành chính của vùng nghiên cứu. 

Bước 4: Xác định trọng số của các thành
phần sử dụng phương pháp tính trọng số bất cân
bằng do Iyengar & Sudarshan đề xuất (1982).

Trọng số của từng thành phần phụ [Xk,i,ji]
được xác định bởi công thức:

Trong đó wk,i,ji là trọng số của thành phần phụ
ji của thành phần chính i của đơn vị hành chính
k của thành phần H/E/V và tổng trọng số của
wk,i,ji bằng 1; c là hằng số được tính như sau:

Trong đó ni là số thành phần phụ của thành
phần chính i.

- Var(xj) là phương sai của thành phần phụ ji

trên tất cả các đơn vị hành chính được xác định
bởi công thức:

P là số đơn vị hành chính của vùng nghiên
cứu;                là giá trị trung bình của thành phần
phụ ji của thành phần chính i.

Bước 5: Tính toán chỉ số rủi ro theo công
thức:

R=H x E x V
Trong đó: H - Hiểm họa (H); E - Mức độ phơi

bày trước hiểm họa; V- Tính dễ bị tổn thương
V = S xWS + AC x WAC 

Trong đó Ws là trọng số của thành phần nhạy
cảm (S) và WAC là trọng số của thành phần Khả
năng thích ứng (AC).

Bước 6: Đánh giá rủi ro hạn hạn hán 
Theo IPCC-AR5 để đánh giá các thành phần

của rủi ro, áp dụng cách phân cấp theo các ngưỡng
tương ứng với các giá trị được chuyển đổi theo
cấp độ tác động, gán ý nghĩa cho các giá trị
ngưỡng từ rất thấp đến rất cao. Cụ thể nếu giả thiết
phân bố của R là phân bố đều trong khoảng 0-1,
các giá trị chia thành 5 khoảng ứng với với 5 cấp
độ rủi ro (rất thấp, thấp, trung bình, cao và rất
cao), mỗi khoảng có cùng xác suất 20%. 
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Bảng 1. Cơ sở phân cấp cấp độ rủi ro
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Để tổng hợp các thành phần rủi ro bài báo sử
dụng ma trận đánh giá kết hợp ba thành phần
nguy cơ hiểm họa, tính phơi bày và tính dễ bị tổn
thương.

3. Một số kết quả và thảo luận
3.1. Đánh giá nguy cơ hiểm họa 
Để đánh giá nguy cơ hiểm họa do hạn hán

gây ra, bài báo dựa trên các tiêu chí thiếu hụt
mưa và thiếu hụt dòng chảy. Các chỉ tiêu để đánh
giá thiếu hụt mưa và dòng chảy theo Quyết định
44/2014/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ quy
định chi tiết về dự báo, cảnh báo và truyền tin
thiên tai cho hạn hán [1]. Áp dụng công thức tính
chỉ số hiểm họa, kết quả như sau. 

Đối với nguy cơ thiếu hụt lượng mưa trên
50%, vùng xảy ra nặng nhất ở phía tây bắc khu
vực Tây Nguyên tập trung chủ yếu ở các tỉnh

Kon Tum, Gia Lai và Đắk Lắk trong đó Đắk Lắk
có nguy cơ cao hơn, giảm mạnh ở phía nam khu
vực Tây Nguyên thuộc các tỉnh Đắk Nông và
Lâm Đồng.

Đối với nguy cơ thiếu hụt nguồn nước trên
20% và 50%, vùng có nguy cơ cao nhất ở  tỉnh
Đắk Lắk sau đó giảm dần về  phía bắc và phía
nam, trong đó phía Tây bắc thuộc khu vực tỉnh
Kon Tum, nguy cơ thiếu hụt nguồn nước thấp
hơn các nơi khác trong khu vực Tây Nguyên. 

Đối với nguy cơ xảy ra thiếu hụt nguồn nước
trên 70%, vùng có nguy cơ cao nhất ở các huyện
Krông păk, Eaka, Krong Năng và thị xã Buôn
Hồ của tỉnh Đắk Lắk, tiếp theo là vùng An Khê,
Đắk Pơ của Gia Lai sau đó giảm dần về phía bắc,
phía tây và phía nam.

Bảng 2. Kết quả tính toán trọng số hiểm họa khu vực Tây Nguyên

Bảng 3. Kết quả tính toán chỉ số hiểm họa khu vực Tây Nguyên

Một số nơi có nguy cơ hiểm họa do hạn hán
ở mức rất cao tập trung ở các tỉnh Kon Tum và
Đắk Lắk như các huyện Đắk Glei, Đắk Pơ, Sa
Thầy tỉnh Kon Tum, huyện Chư Pưh, Chư Sê
tỉnh Gia Lai, huyện Ea Súp, Krong Buk, Krông
Năng, Cư Mga, Buôn Hồ, Krong Păk, EaKar,
Lắk tỉnh Đắk Lắk. 

Những nơi có nguy cơ hiểm họa do hạn hán

ở mức rất thấp tập trung ở các tỉnh Gia Lai, Kon
Tum và Lâm Đồng như các huyện Chư Păk, Phú
Thiện tỉnh Gia Lai,  huyện Ngọc Hồi, Đăk Tô,
Đắk Hà, Kon Rẫy, Kon Tum tỉnh Kon Tum,
huyện Buôn Đôn tỉnh Đắk Lắk, huyện Di linh,
Bảo Lộc, Đức Trọng và thành phố Đà Lạt tỉnh
Lâm Đồng
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Bảng 4. Kết quả tính toán % số huyện có nguy cơ hiểm họa do hạn hán theo các mức

Tỉnh Đắk Lắk có 87% số huyện có nguy cơ
xảy ra hạn hán cao, số huyện nguy cơ thấp chiếm
7% và 6% số huyện có nguy cơ trung bình; tỉnh
Lâm Đồng có 42% số huyện có nguy cơ cao,
nguy cơ thấp chiếm 50% và 8% số huyện có
nguy cơ trung bình, tỉnh Gia Lai có 41% số
huyện có nguy cơ cao, nguy cơ thấp chiếm 35%

và 24% số huyện có nguy cơ trung bình; tỉnh
Kon Tum có 20% số huyện có nguy cơ cao, nguy
cơ thấp chiếm 70% và 10% số huyện có nguy cơ
trung bình; tỉnh Đắk Nông có 12% số huyện có
nguy cơ cao, nguy cơ thấp chiếm 38% và 50% số
huyện có nguy cơ trung bình.

Hình 2. Bản đồ nguy cơ hiểm họa do hạn hán gây ra cho khu vực Tây Nguyên
3.2. Đánh giá mức độ phơi bày
Theo IPCC, mức độ phơi bày có liên quan đến

các yếu tố phơi nhiễm cụ thể (hoặc các yếu tố có
nguy cơ) như con người, cơ sở hạ tầng, hệ sinh
thái, có thể được biểu thị bằng số lượng, mật độ
... của các yếu tố có nguy cơ [2,3,4]. Mức độ phơi
bày trước hiểm họa do hạn hán gây ra thể hiện
qua các tiêu chí về sử dụng đất và mật độ dân số
trong vùng chịu ảnh hưởng bởi hạn hán. Áp dụng
công thức tính chỉ số hiểm họa, kết quả như trong
bảng 5. 

Với tiêu chí sử dụng đất, nơi mức độ phơi bày
cao là các huyện Cư M’Ga, Krông Păk, Krong
Ana, thành phố Buôn Mê Thuột, EaHleo, Krong
Buk, Krong năng, CưKuin (Đắk Lắk), huyện Đăk
Song, Đăk Mil (Đắk Nông), huyện Đắk Đoa, Chư
Păh, Chư Pưh, IaGrai, Đức Cơ, thành phố Pleicu

(Gia Lai), huyện Lâm Hà, thành phố Bảo Lộc
(Lâm Đồng), thành phố Kon tum tỉnh Kon Tum;
nơi có nơi mức độ phơi bày thấp nhất là huyện
Lạc Dương của tỉnh Lâm Đồng.

Với tiêu chí dân số, nơi có nơi mức độ phơi
bày cao nhất là huyện Krông Năng tỉnh Đắk Lắk,
thành phố Bảo Lộc, Đà Lạt tỉnh Lâm Đồng. 

Một số nơi có mức độ phơi bày tổng hợp cao
trước thiên tai hạn hán như thành phố Pleiku tỉnh
Gia Lai, Đà Lạt tỉnh Lâm Đồng, huyện Krông
Buk, Krông Păk, thị xã Buôn Hồ tỉnh Đắk Lắk.
Nơi có mức độ phơi bày thấp nhất là huyện Lạc
Dương của tỉnh Lâm Đồng, đây là huyện có dân
số không cao, diện tích rừng lớn, diện tích mặt
nước cũng tương đối cao nên mức độ phơi bày
trước thiên tai hạn hán sẽ thấp. 
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Bảng 5. Trọng số các chỉ số mức độ phơi bày cho 5 tỉnh thuộc khu vực Tây Nguyên

Hình 3. Bản đồ phân cấp mức độ phơi bày trước thiên tai hạn hán ở khu vực Tây Nguyên

Bảng 6. Chỉ số mức độ phơi bày trung bình các tỉnh khu vực Tây Nguyên

Bảng 7. Kết quả tính toán % số  huyện có mức độ phơi bày trước thiên tai hạn hán theo các mức
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Số huyện có mức độ phơi bày trước nguy cơ
hạn hán ở mức cao của tỉnh Đắk Lắk chiếm 60%,
mức thấp chiếm 30% và 20% số huyện ở mức
trung bình; số huyện có mức độ phơi bày ở mức
cao của tỉnh Gia Lai chiếm 53%, mức thấp
chiếm 41% và 6% số huyện ở mức trung bình;
tỉnh Đắk Nông có 38% số huyện ở mức cao,
25% số huyện ở mức thấp và 37% số huyện ở
mức  trung bình; tỉnh Lâm Đồng có 33% số
huyện ở mức cao, 50% số huyện ở mức thấp và
18% số huyện có ở mức trung bình; tỉnh Kon
Tum có 10% số huyện ở mức cao, 70% số huyện
có nguy cơ ở mức thấp và 20% số huyện ở mức
trung bình.

3.3. Đánh giá tính dễ bị tổn thương 
Theo IPCC [2,3,4], tính dễ bị tổn thương bao

gồm sự nhạy cảm, thiếu khả năng ứng phó và
thích nghi của mỗi khu vực khi thiên tai khi xảy
ra. Các tiêu chí đánh giá tính nhạy trước hiểm
họa do hạn hán bao gồm: Thông tin về dân số,
sinh kế, thông tin về cảnh báo dự báo, môi
trường, hiện trạng tự nhiên của rừng và nước
ngầm trong khu vực xảy ra hạn hán. 

Kết quả tính toán cho thấy những nơi có chỉ
số tính nhạy ở mức rất cao đều là những nơi tập
trung dân số cao, là trung tâm phát triển kinh tế
xã hội và du lịch dịch vụ của vùng  như thành
phố Kon Tum, huyện Sa Thầy, KonPlong tỉnh
Kon Tum, huyện Bản Đôn, Lắk, Krông Buk tỉnh
Đắk Lắk, huyện Chư Păk, IaGrai, Mang Yang,
Chư Sê, thành phố Pleicu tỉnh Gia Lai, huyện
Đăk Mil tỉnh Đắk Nông, các huyện có tính nhạy

ở mức rất thấp như Đắk Glei, Tu Mơ Rông, Đắk
Tô, Đắk Hà, Ia Hrai tỉnh Kon Tum, huyện Krông
Năng tỉnh Đắk Lắk, huyện Tuy Đức, Đắk R’Lấp,
Đắk Glong tỉnh Đắk Nông, Đam Rông, Lạc
Dương, Đạ Terh tỉnh Lâm Đồng.

Những huyện có chỉ số năng lực đối phó và
thích ứng với thiên tai hạn hán ở mức rất cao như
Đắk Glei (tỉnh Kon Tum), Kbang, Đức Cơ, Ia
Grai, Chư Pưh (tỉnh Gia Lai), Đắk Mil, Krông
Nô, Đắk RLấp (Đắk Nông), Krông Ana, Buôn
Đôn, M'Đrắk, Krông Păk, IaKa (Đắk Lắk), ở
mức rất thấp như tỉnh Lâm Đồng (trừ các huyện
Đà Lạt, Di Linh), huyện Đăk Pơ và Ayunpa (tỉnh
Gia Lai).

Chỉ số dễ bị tổn thương trước thiên tai hạn
hán chênh lệch nhau không nhiều, các tỉnh Gia
Lai, Đắk có chỉ số dễ bị tổn thươngcao nhất và
tương đồng nhau đạt 0.45, tỉnh Lâm Đồng có chỉ
số dễ bị tổn thương thấp nhất đạt 0.39.

Một số nơi có chỉ số tổn thương ở mức rất cao
như thành phố Kon Tum tỉnh Kon Tum, huyện
Krông Nô, ĐăkMil tỉnh Đắk Nông, huyện
M'Đrắk, Buôn Đôn, Krong Ana, Krong Păk tỉnh
Đắk Lắk, huyện Đức Cơ, IaGrai, Chư Pưh tỉnh
Gia Lai. Những huyện có chỉ số về tính tổn
thương ở mức rất thấp là Đăk Hà tỉnh Kon Tum,
huyện Đăk Pơ, huyện Ayunpa, IaPa tỉnh Gia Lai,
huyện Tuy Đức, Đăk Glong tỉnh Đắk Nông và
các huyện Lạc Dương, Đam Rông, Đơn Dương,
Bảo Lâm, Đạ Hoai, Đạ Tẻh, Cát Tiên của tỉnh
Lâm Đồng.

Bảng 8. Trọng số các chỉ số và chỉ số thành phần thuộc tiêu chí tính dễ bị tổn thương do thiên tai
hạn hán
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Hình 4. Bản đồ phân cấp khả năng ứng phó và
chống chịu trước thiên tai hạn hán

Hình 5. Bản đồ phân cấp tính nhạy trước thiên
tai hạn hán

Bảng 9. Chỉ số dễ bị tổn thương trung bình các tỉnh thuộc khu vực Tây Nguyên

Như vậy theo kết quả tính toán trên thì với
nguy cơ tổn thương do hạn hán gây ra cho 5 tỉnh
ở khu vực Tây Nguyên, tỉnh Gia Lai có số huyện
có nguy cơ cao chiếm 65%, số nguy cơ thấp
chiếm 24% và 11% số huyện có nguy cơ trung
bình; tỉnh Đắk Lắk có số huyện có nguy cơ cao
chiếm 60%, số nguy cơ thấp chiếm 7% và 33%
số huyện có nguy cơ trung bình; tỉnh Đắk Nông

có số huyện có nguy cơ cao chiếm 38%, số nguy
cơ thấp chiếm 25% và 37% số huyện có nguy cơ
trung bình; tỉnh Kon Tum có số huyện có nguy
cơ cao chiếm 30%, số nguy cơ thấp chiếm 50%
và 20% số huyện có nguy cơ trung bình;  tỉnh
Lâm Đồng có số huyện có nguy cơ cao chiếm
0%, số nguy cơ thấp chiếm 92% và 8% số huyện
có nguy cơ trung bình.
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Bảng 10. Kết quả tính toán % số huyện có tính dễ bị tổn thương do hạn hán theo các mức

Hình 6. Bản đồ phân cấp tính dễ bị tổn thương do thiên tai hạn hán khu vực Tây Nguyên

3.4. Đánh giá nguy cơ rủi ro 
Nguy cơ rủi ro do thiên tai hạn hán được xác

định dựa trên việc tổng hợp 3 thành phần: nguy
cơ hiểm họa, tính phơi bày và khả năng dễ bị tổn

thương trước thiên tai. Kết quả tính toán và phân
cấp nguy cơ rủi ro do hạn hán cho các huyện
thuộc khu vực Tây Nguyên được trình bày trong
bảng 11.

Hình 7. Bản đồ phân cấp nguy cơ rủi ro do thiên tai hạn hán khu vực Tây Nguyên
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Bảng 11. Phân cấp cấp độ rủi ro do hạn hán cho 5 tỉnh khu vực Tây Nguyên
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Đánh giá rủi ro do thiên tai hạn hán cho từng
tỉnh thuộc khu vực Tây Nguyên qua các kết quả
tính toán và thống kê cho thấy:

- Đắk Lắk có nền nông nghiệp đóng vai trò
chủ đạo trong cơ cấu kinh tế (tỷ lệ đóng góp vào
ngân sách địa phương của ngành nông, lâm
nghiệp khoảng 44.4%). Tỷ trọng ngành nông
nghiệp trong cơ cấu tổng sản phẩm của Đắk Lắk
cao tương đương Kon Tum. Trong khi đó nông
nghiệp là ngành phụ thuộc vào điều kiện tự nhiên
và chịu ảnh hưởng rất nghiêm trọng từ hạn hán.
Mặt khác, tổng sản phẩm nông nghiệp trên địa
bàn của Đắk Lắk vào loại cao nhất trong vùng.
Điều này càng cho thấy sự phụ thuộc của nền
kinh tế tỉnh vào ngành nông nghiệp. Nếu ngành
nông nghiệp chịu thiệt hại nặng nề của hạn hán
sẽ dẫn đến sự suy giảm mạnh mẽ của tổng sản
phẩm trên địa bàn tỉnh. Nền kinh tế tỉnh trong
tình trạng đó khó có thể phát triển một cách bền
vững và ổn định. Tỷ lệ đóng góp vào ngân sách
địa phương của ngành dịch vụ của Đắk Lắk cao

nhất trong khu vực chiếm 38.2%, chủ yếu là dịch
vụ du lịch. Trong khi tỷ lệ đóng góp vào ngân
sách địa phương của ngành công nghiệp chiếm
tỷ lệ thấp nhất trong khu vực 17.4%. Tỉnh Đắk
Lắk có các chỉ số hiểm họa, mức độ phơi bày và
tính dễ bị tổn thương cao nhất trong vùng đồng
thời cũng có chỉ số rủi ro cao nhất trong vùng.

- Gia Lai là tỉnh có cơ cấu kinh tế tương đối
cân đối hơn các tỉnh khác, ngành nông nghiệp
đóng vai trò quan trọng nhất chiếm 38% và là tỷ
lệ thấp nhất trong khu vực, chênh lệch với tỷ lệ
đóng góp của ngành dịch vụ không cao chỉ 4%
trong khi tỷ lệ đóng góp của ngành công nghiệp
là 27%. Gia Lai là tỉnh có diện tích đất nông
nghiệp lớn nhất trong 5 tỉnh và diện tích đất rừng
lớn thứ 2 trong vùng. Gia Lai là một trong hai
tỉnh có chỉ số dễ bị tổn thương cao nhất trong
vùng, tính phơi bày cao thứ hai trong vùng, nguy
cơ hiểm họa cao thứ ba và có chỉ số rủi ro cao
thứ hai trong vùng.

- Đắk Nông cũng là tỉnh có nền kinh tế nông

Bảng 12. Tổng hợp các chỉ số rủi ro 5 tỉnh khu vực Tây Nguyên
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nghiệp với số lao động nông nghiệp chiếm tỉ lệ
rất cao trong tổng số lao động. Tỷ lệ đóng góp
vào ngân sách địa phương của ngành nông, lâm
nghiệp cũng tương đối cao, đạt 40%. Tuy nhiên,
tỉnh có diện tích cây lúa vào loại thấp nhất trong
5 tỉnh của vùng Tây Nguyên. Theo kết quả tính
toán, diện tích cây lúa ở Đắk Nông chỉ chiếm
15% tổng diện tích cây trồng. Đắk Nông là tỉnh
có diện tích sản xuất nông nghiệp thấp thứ 2
trong vùng, sau Kon Tum. Tỷ lệ đóng góp vào
ngân sách địa phương của ngành công nghiệp
khá cao đạt 33.6%, ngành dịch vụ chiếm 24.6%
đều ở mức tương đối đồng đều. Chỉ số dễ bị tổn
thương của Đắk Nông cao thứ ba trong vùng và
chỉ số rủi ro cao thứ 3 trong vùng.

- Lâm Đồng có nền kinh tế chịu ảnh hưởng
nhiều của nông nghiệp và dịch vụ. Tỷ lệ đóng
góp vào ngân sách địa phương của ngành nông,
lâm nghiệp  đạt 46,8%. Lao động nông nghiệp
chiếm 73,21% trong tổng số lao động đang hoạt
động trong các ngành kinh tế. Cây lúa có diện
tích chiếm trên 55% diện tích cây trồng của tỉnh.
Đây là cây trồng có diện tích lớn thứ hai của tỉnh,
sau cây cà phê. Lâm Đồng cũng là tỉnh có diện
tích cây lúa chiếm tỉ lệ lớn nhất trong tổng diện
tích cây trồng trong số 5 tỉnh vùng Tây Nguyên.
Ngoài ra, tỷ lệ đóng góp vào ngân sách địa
phương của ngành dịch vụ đạt 35,4% cao thứ 2
sau Đắk Lắk, tỷ lệ đóng góp vào ngân sách địa
phương của ngành công nghiệp đạt 17.8%. Lâm
Đồng là tỉnh có chỉ số dễ bị tổn thương thấp nhất
trong khu vực nhưng lại có chỉ số nguy cơ hiểm
họa do hạn hán cao thứ hai và là tỉnh có chỉ số rủi
ro đứng thứ tư trong khu vực.

- Cơ cấu kinh tế tại Kon Tum tương đối cân
đối, ngành nông nghiệp đóng vai trò quan trọng
nhất chiếm 44%. Số lao động trong nông nghiệp
của Kon Tum chiếm tỉ lệ rất lớn trong tổng số
lao động hoạt động của các ngành kinh tế. Cây

lúa giữ một vai trò thiết yếu trong cơ cấu cây
trồng tại Kon Tum, nhưng không phải là cây
trồng độc canh của tỉnh. Kon Tum còn có nhiều
loại cây công nghiệp hàng năm và lâu năm và có
đóng góp lớn cho giá trị sản xuất nông nghiệp
của tỉnh. Diện tích đất sản xuất nông nghiệp của
Kon Tum thuộc loại thấp nhất trong khi diện tích
đất lâm nghiệp thuộc loại cao nhất trong vùng.
Tỷ lệ đóng góp vào ngân sách địa phương của
ngành công nghiệp đạt 22% Tỷ lệ đóng góp vào
ngân sách địa phương của ngành dịch vụ đạt
34%. Chỉ số dễ bị tổn thương của Kon Tum cao
thứ 4 trong vùng, chỉ số phơi bày thấp nhất và
chỉ số rủi ro đứng thấp nhất trong khu vực.

Như vậy, có 44% số huyện ở khu vực Tây
Nguyên có mức độ rủi ro được quyết định bởi
thành phần hiểm họa, có 37% số huyện có mức
độ rủi ro được quyết định bởi thành phần mức
độ phơi bày và 19% số huyện có mức độ rủi ro
được quyết định bởi thành phần tính dễ bị tổn
thương.

Số huyện có nguy cơ rủi ro do hạn hán ở các
cấp độ khác nhau cũng khác nhau. Tỉnh Đắk Lắk
có số huyện có nguy cơ cao đến rất cao chiếm
73% và 13% số huyện có nguy cơ trung bình,
14% số huyện có mức độ rủi ro ở mức thấp; tỉnh
Gia Lai có số huyện có nguy cơ cao đến rất cao
chiếm 59%, số nguy cơ thấp chiếm 29% và 12%
số huyện có nguy cơ trung bình; tỉnh Đắk Nông
có số huyện có nguy cơ cao đến rất cao chiếm
51%, số nguy cơ thấp chiếm 25% và 25% số
huyện có nguy cơ trung bình; tỉnh Kon Tum có
số huyện có nguy cơ cao đến rất cao chiếm 10%,
số nguy cơ thấp 80% và 10% số huyện có nguy
cơ trung bình; tỉnh Lâm Đồng không có huyện
nào ở mức nguy cơ cao, số nguy cơ thấp và rất
thấp chiếm 67% và 33% số huyện có nguy cơ
trung bình. 

Bảng 13. Kết quả tính toán % số huyện có nguy cơ rủi ro do hạn hán theo các mức
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4. Kết luận
Hạn hán là thiên tai khắc nghiệt xảy ra ở Tây

Nguyên hàng năm và ảnh hưởng tới các hoạt
động kinh tế - xã hội của vùng với quy mô, mức
độ và phạm vi khác nhau theo từng tỉnh. Bài báo
sử dụng phương pháp của IPCC, coi rủi ro là
tổng hợp của 3 thành phần nguy cơ hiểm họa,
tính phơi bày và tính dễ bị tổn thương. 

Để đánh giá nguy cơ hiểm họa do hạn hán
gây ra, bài báo dựa trên các tiêu chí thiếu hụt
mưa và thiếu hụt dòng chảy. Các chỉ tiêu để đánh
giá thiếu hụt mưa và dòng chảy dựa trên Quyết
định 44/2014/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ
quy định chi tiết về dự báo, cảnh báo và truyền
tin thiên tai cho hạn hán. Mức độ phơi bày trước
hiểm họa do hạn hán gây ra thể hiện qua các tiêu
chí về sử dụng đất và mật độ dân số trong vùng
chịu ảnh hưởng bởi hạn hán. Tính dễ bị tổn
thương bao gồm sự nhạy cảm và khả năng chống
chịu của mỗi khu vực khi thiên tai khi xảy ra.
Các tiêu chí đánh giá tính nhạy trước hiểm họa
do hạn hán bao gồm: Thông tin về dân số, sinh
kế, thông tin về cảnh báo dự báo, môi trường,
hiện trạng tự nhiên của rừng và nước ngầm trong
khu vực xảy ra hạn hán; Khả năng chống chịu sử

dụng các tiêu chí: Khả năng tự phục hôi, cơ sở hạ
tâng, ngân sách, hỗ trợ của chính quyền cho
người dân khi có hạn hán, tự thích nghi của dân.

Kết quả tính toán cho thấy Đắk Lắk là tỉnh có
số huyện có nguy cơ rủi ro do hạn hán cao nhất
chiếm 73%, tiếp theo là Gia Lai chiếm 59%, Kon
Tum có nguy cơ rủi ro thấp nhất với 80% số
huyện có nguy cơ rủi ro ở mức thấp. Thành phần
hiểm họa có vai trò tương đối cao trong đánh giá
rủi ro do hạn hán cho khu vực Tây Nguyên với
44% số huyện có mức độ rủi ro được quyết định
bởi thành phần này, tiếp theo là mức độ phơi bày
quyết định mức độ rủi ro cho 37% số huyện và
19% số huyện do thành phần tính dễ bị tổn
thương quyết định mức độ rủi ro.

Bài báo chỉ giới hạn phạm vi nghiên cứu lãnh
thổ là khu vực Tây Nguyên, chính vì vậy nguồn
số liệu chỉ so sánh trong phạm vi vùng. Kết quả
nghiên cứu có thể sử dụng trong công tác quy
hoạch, định hướng phát triển kinh tế - xã hội ở
khu vực Tây Nguyên và phục vụ công tác cảnh
báo cấp độ rủi ro do hạn hán tại Quyết định số
44/2014/QĐ-TTg ngày 15 tháng 8 năm 2014 của
Thủ tướng Chính phủ.

Lời cảm ơn: Các nội dung nghiên cứu trên nằm trong khuôn khổ của đề tài “Nghiên cứu cơ sở
khoa học và thực tiễn phục vụ cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do hạn hán cho các địa phương thuộc
khu vực Tây Nguyên trong điều kiện biến đổi khí hậu”, Mã số TNMT.2017.05.21.
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Abstract: The research paper assesses the level of risk caused by drought natural disasters for
the Central Highlands region using the IPCC method, considering the risk as a combination of 3 risk
components, exposure and vulnerability. The calculated results show that 44% of the districts in the
Central Highlands region have a level of risk decided by the hazard component, 37% of the districts
have a level of risk decided by the component. The level of exposure and 19% of the districts where
the level of risk is determined by the vulnerability composition. Dak Lak is the province with the
highest risk of drought due to drought, accounting for 73%, followed by Kon Tum with 59%, Kon
Tum with the lowest risk with 80% of the districts at risk. low. The results are presented on risk zon-
ing maps with levels from very low to low, medium, high and can be used in the planning and socio-
economic development orientations in the Central Highlands region and for alerting the drought risk
level in Decision No. 44/2014 / QD-TTg August 15, 2014 of the Prime Minister.

Keywords: Risk, drought, Central Highland.


