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Nội dung

Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông Thôn
Văn phòng Ban chỉ đạo Phòng chống lụt bão Trung ương

1. Kịch bản biến đổi khí hậu, tác động đến quản lý
phòng chống lụt bão và giảm nhẹ thiên tai.

Báo cáo

2. Biến
ế đổi
ổ thiên tai trong những năm gần
ầ đây.
(minh chứng biến đổi khí hậu).

QUẢN LÝ THIÊN TAI
TRONG BỐI CẢNH BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU

3. Quản lý rủi ro thiên tai - quá trình thích ứng với
biến đổi khí hậu.

Nguyễn Xuân Diệu
Cục trưởng Cục Quản lý đê điều và Phòng chống lụt bão
Chánh văn phòng Ban Chỉ đạo Phòng chống lụt bão Trung ương

4. Nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới.

2009

2. Biến đổi thiên tai trong những năm gần đây

1. Kịch bản biến đổi khí hậu tác động đến QLRRTT

Tổng kết 20 năm gần đây cho thấy

Các nghiên cứu của các nhà khoa học, đặc biệt là Bộ Tài nguyên và Môi trường cho
thấy biến đổi khí hậu biểu hiện:

Những cơn bão gây thiệt hại nghiêm trọng

1. Nước biển dâng;

Bão
• Năm 1996-2005: Trung bình khoảng 5
cơn bão hoạt động trên biển
ể Đông
• Năm 2006:
7 cơn bão
• Năm 2007:
9 cơn bão
• Năm 2008:
10 cơn
• Từ đầu năm đến này đã có 5 cơn bão
ảnh hưởng

2. Tăng nhiệt độ;
3. Tăng cường độ xuất hiện và tính bất thường của các hiện tượng thời tiết nguy hiểm (
biến động bất thường về Không gian - Thời gian và tần suất xuất hiện của thiên tai: Bão
lũ; lụt; hạn hán; lũ quét và sạt lở đất…)
4. Hệ quả Æ Thay đổi hệ sinh thái Æ Không có lợi cho cuộc sống hiện tại

3 trong 4 biểu hiện trên biến đổi chậm. Chúng ta
nhận thức rõ ràng rằng Biến đổi khí hậu mà hệ
quả là:

Thiên tai ngày càng gia tăng
chúng ta phải đối mặt hàng ngày
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1. Cơn bão số 7 (Linda) đổ bộ vào Cà
Mau ngày 2/11/1997;
2. Cơn bão số 7 đổ bộ vào Thanh Hoá
năm 2005 (vỡ đê biển Hải Hậu);
3. Cơn bão số 1 (Chanchu) năm 2006
làm hơn 200 người chết trên biển;
4. Cơn bão số 6 (Sanxen) vào Đà Nẵng
năm 2006;
5. Cơn bão số 9 (Durian) vào ĐBSCL
năm 2006;

Lũ
•
•
•
•
•

Năm 1971, 1986, 1996, 2008: Lũ SH-TB
Nă 1999:
Năm
1999
Lũ Miền
Miề Trung
T
Năm 2000, 2001:
Lũ ĐBSCL
Năm 2007:
Lũ tại các sông
Thanh Hóa, Ninh Bình
Năm 2008:
Mưa lớn, ngập lụt ĐBSH

Lũ quét
• Thời kỳ 1970 – 1980 có 7 trận lũ quét
•
1981 – 1990 có 8 trận lũ quét
•
1991 – 2000 có 103 trận lũ quét
•
2001 – 2007 có 87 trận lũ quét
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3. Quản lý rủi ro thiên tai – thích ứng với BĐKH
Diễn biến thiên tai biến động

Giải pháp ứng phó thích nghi

3. Quản lý rủi ro thiên tai – thích ứng với BĐKH
Diễn biến thiên tai biến động

Hệ thống đê chống lũ được
hình thành

Hệ thống đê điều phòng chống lụt bão
đã có từ 1000 năm Đê Đại Hà được đắp
từ thời nhà Trần, Lý, Lê

Sau năm 1915, 10 biện pháp

10 giải pháp trị thủy
1.

Thời nhà Nguyễn (Vua Gia Long) do vỡ
đê nhiều, nên nhiều ý kiến đưa ra Bỏ đê
hay giữ Đê
Hội nghị để lấy ý kiến
Kết luận: Tôn tạo nâng cấp
củng cố hệ thống đê điều

Thời nhà Nguyễn (1857)
Nguyễn Tư Giản (10 biện pháp trị thủy)

Đắp đê bờ biển

Giải pháp ứng phó thích nghi

Thời thuộc Pháp ( 1884-1945)
Trước diễn biến của trận lụt
1915 MN hoàn nguyên 13 mét
tại Hà Nội, gây thiệt hại lớn

1.

Tái sinh rừng thượng nguồn

2.

Xây dựng hồ chứa thượng nguồn

3.

Tiêu 1 phần lũ sông Đà sang sông Mã

4.

Đắp đê Đại Hà chống với mực nước
11.20m tại Hà Nội.

2.

Nạo vét cửa biển

3.

Đắp đê khác (tràn ngang)

4.

Làm hồ trên sông nhánh

5.

Khơi thông dòng chảy

7.

Củng cố đê hiện tại

6.

Xin lập lại nguồn đục (phù sa)

8.

Cải thiện lòng cả sông Hồng

7.

Dự trữ tiền

9.

Xây dựng hồ điều tiết ( khu phân chậm lũ)

8.

g
Ưu đãi lương

9.

Mở rộng quyên tiền

ộ g đường
g thoát và khả năng
gp
phân
10. Mở rộng
lưu

5.

Bỏ hết đê bối gây bồi lắng

6.

Bạt đê bối đến một mức cao nhất định

10. Cắt người chăm lo đê điều

Vua Gia Long ban hành “ Đại Nam hội
điển hà phong” gồm 10 điều qui
định về công tác tu bổ quan lý đê
Nguồn: Đê điều Việt Nam – NXB Nông nghiệp 1995

Nguồn: Đê điều Việt Nam – NXB Nông nghiệp 1995

3. Quản lý rủi ro thiên tai – thích ứng với BĐKH
Diến biến thiên tai biến động
Năm 1940, mực nước Hà Nội
lên cao

Sự kiện , Vỡ đê năm 1945
- Mực nước Hà Nội 11,86 mét
- Vỡ đê nhiều nơi
- Hồ Chủ Tịch đã dùng đến
đồng tiền cuối cùng để đắp đê
khôi phục sản xuất, phục vụ dân
sinh (2 triệu tiền Đông Dương)

Giải pháp ứng phó thích nghi
Năm 1937 Đập Đáy hoàn thành
Năm 1940, Đập Đáy được thử thách

Ngày 28/5/1946
nhà nước, Chủ tịch Hồ Chí Minh ra
sắc lệnh Thành lập
Ủy ban TW hộ đê ở các cấp

3. Quản lý rủi ro thiên tai – thích ứng với BĐKH
Diễn biến thiên tai biến động
Năm 1971, lũ lớn hơn năm 45
làm vỡ đê nhiều đoạn

Bộ Chính Trị (TƯ Đảng) thông
qua 6 giải pháp phòng chống lũ
sông Hồng

Năm 1958, Bộ Thủy lợi được hành lập

Để ứng phó với biến đổi
thiên tai trong quá khứ, đã
có kết quả đáng kể
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Hộ đê, Phòng Lụt
6 giải pháp chính:
-

Trồng rừng phòng hộ

-

Củng cố nâng cao đê

-

Khơi thông dòng chảy, thoát lũ

-

Phân chậm lũ

-

Xây dựng hồ chứa thượng nguồn

-

Tổ chức hộ đê trong mùa lũ.

Phương Châm 4 tại chỗ ra đời: Chỉ
huy tại chỗ; Lực lượng tại chỗ;
Phương tiện Vật tư tại chỗ; Hậu
cần tại chỗ

Nă 1963 Bộ Chính
Năm
Chí h T
Trịị TW Đả
Đảng đã đề
ra các giải pháp phòng lũ
sông Hồng

Nguồn: Đê điều Việt Nam – NXB Nông nghiệp 1995

Giải pháp ứng phó thích nghi

Thay đổi nhận thức
Đề ra các giải pháp phù hợp
Thích ứng, phòng tránh phù hợp

Nguồn: Đê điều Việt Nam – NXB Nông nghiệp 1995
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3. Quản lý rủi ro thiên tai (1999)

3. Quản lý rủi ro thiên tai (2000 và 2001)

•Năm 1999, lũ lớn miền trung
hiện tượng thời tiết cực đoạn,
mưa đặc biệt lớn, tai một số
trạm trên 2000 mm trong 3-4
ngày đã gây thiệt hại nghiêm
trọng
•Thiệt hại:
hơn 500 người;
3 nghìn tỷ đồng

Giải p
pháp
p
chống lũ
cho miền
Trung

Phòng Tránh
Giảm Nhẹ
Thích Nghi

1. Chương trình trồng rừng và bảo vệ
rừng:
2. Chương trình chuyển đổi cơ cấu và
chuyển đổi mùa vụ sản xuất nông
nghiệp.
3. Xây dựng các công trình thuỷ lợi và
đê điều.
4. Chương trình phát triển thuỷ sản.
5. Chương trình phát triển giao thông.

Năm 2000, 2001 trận lũ lớn trên hệ thống
sông Cửu Long, đây là trận lụt nghiêm
trọng nhất trong vòng 70 năm đã tác động
trực tiếp đến cuộc sống của 5 triệu người.
Lũ đồng bằng sông Cửu Long cùng với
nhiều trận lũ quét, lốc đã làm chết trên
700 người/ năm và tổng thiệt hại lên tới
trên 5000 tỷ đồng (tương đương với 400
triệu USD).
Chính phủ đã có quyết định số 99/QĐTTg về giải pháp phòng chống lũ
cho Đồng bằng sông Cửu Long

Giải pháp chống lũ cho

Đồng bằng sông
Cửu Long

Quyết định của Chính phủ số : 668 /TTg ngày 22 tháng 8 năm 1997
Về phương hướng, biện pháp giảm nhẹ thiên tai và những chương trình chủ yếu
phát triển kinh tế - xã hội các tỉnh ven biển miền Trung

3. Quản lý rủi ro thiên tai (lũ quét)
Thời kỳ 1970 – 1980 có 7 trận lũ quét
1981 – 1990 có 8 trận lũ quét
1991 – 2000 có 10,3 trận/năm
2001 – 2007 có 87 trận lũ quét Những năm lũ quét
xảy ra nhiều trên toàn quốc đạt 25 trận như năm 2006 , 15
trận như các năm 1996, 1998, 14 trận vào các năm 1997,
1999, 2001, 2007. thời kỳ từ 1990
1990-2007
2007 có 194 trận lũ quét
đã xảy ra trên địa bàn cả nước.
•7/2009 lũ quét Bắc Cạn đã gây thiệt hại hơn 35 người

Chính phủ đã có chỉ thị số 32/2004/CT-TTg
Về một số biện pháp phòng, tránh lũ quét
- Xây dựng quy hoạch tổng thể bố trí lại dân cư, sản xuất,
cơ cấu cây trồng, xây dựng cơ sở hạ tầng bề vững
- Xây dựng hệ thống cảnh báo lũ quét
- Xây dựng tiêu chí xác định khu vực nguy cơ xảy ra lũ quét

Sống chung
chung, an toàn với lũ

-

Cụm tuyến dân cư

-

Đê bao, CTrình thủy lợi

-

Đường thoát lũ

Quyết định 99/TTg và Quyết định 173/2001/QĐ- TTg

3. Quản lý rủi ro thiên tai (Bão 1997 và 2006)
Bão Linda (số 7) 1997
0
5

0
2

Bão đổ bộ vào các tỉnh Nam Bộ: hàng trăm tàu thuyền
bị chìm và hơn 3000 người chết và mất tích.
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Bão Chanchu (số 1) 2006
Hoạt động mạnh trên biển Đông, hướng đi của bão
bất thường
bấ
ườ g
Tàu, thuyền bị chìm là 13, số tàu, thuyền mất tích 5;
số người chết và mất tích là 266 người.

Giải pháp thích ứng
Sau bão Linda, chủ trương đầu tư cho tàu lớn
đánh bắt xa bờ
Sau bão Chanchu: Tiếp tục xây dựng chương
trình
- Cảng tránh trú bão an toàn, khu neo đậu tàu
thuyền trách trú bão
- Tăng cường công tác quản lý tầu thuyền và
hệ thống thông tin trên.

Chính phủ đã có chỉ thị số 32/2004/CT-TTg
Về một số biện pháp phòng, tránh lũ quét

M E K O N G D E L TA C L I M AT E C H A N G E F O R U M | 1 2 ‐ 1 3 N o v e m b e r 2 0 0 9

3

26. Natural Disaster Management in the Context of Climate

3. Quản lý rủi ro thiên tai (2005,2006)

3. Quản lý rủi ro thiên tai (Hiện nay)
Cho đến nay chúng ta đang kiên trì thực
hiện các giải pháp trên, kế thừa những
kinh nghiệm trải qua nhiều năm và đạt
hiệu quả.

Bão Damrey (số 7) 2005….
- Đê biển Nam Định, Thanh Hóa, Hải Phòng đã bị vỡ;
nước biển đã tràn ngập nhà dân. Hệ thống giao thông
của khu vực này bị chia cắt.

Trước Kịch bản về biến đổi khí hậu Việt
Nam nhận thức và xác định rõ các giải
pháp hiện nay thông qua chương trình cụ
thể của Bộ, Ngành

Giải pháp: Củng cố, nâng cấp đê biển
Chính phủ đã có quyết định số 58/2006/QĐ-TTg
ngày 14/3/2006 về nâng cấp đê biển từ Quảng
Ninh đến Quảng Nam.
và năm 2009 Chính Phủ có Quyết định số 667/QĐTTg củng cố nâng cấp, củng cố hệ thống đê
từ Quảng Ngãi đến Kiên Giang.

-

-

Hiện nay Bộ Nông nghiệp và PTNT tích cực triển khai:

Đắp đê ngăn
Đắ
ă nước
ớ biể
biển dâ
dâng và
à
sóng bão đáp ứng tiêu chuẩn
thiết kế
Trồng cây chắn sóng trước đê

3. Quản lý rủi ro thiên tai (Hiện nay)
- Các địa phương phía nam đang triển khai Chương trình xây dựng cụm, tuyến dân cư và nhà ở
vùng ngập lũ ĐBSCL
Ngày 26/8/2008, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt bổ sung các dự án đầu tư giai đoạn II (2008 – 2010)
- Đảm bảo an toàn chỗ ở cho 52.356 hộ dân;
- Các tỉnh Miền Núi đang thực hiện bố trí di dân ra khỏi vùng nguy hiểm
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•

Thúc đẩy thực hiện Chiến lược Quốc gia về PCLB và GNTT đến năm 2020.

•

g trình nâng
g cấp
p đê biển có xét đến ảnh hưởng
g nước biển dâng
g do biến đổi khí
Chương
hậu. ( quan tâm đến trồng rừng hộ đê 500 đến 1000 mét để bảo vệ) (Quyết định số 58/QĐTTg và Quyết định số 667/QĐ-TTg )

•

Chương trình nâng cao nhận thức cộng đồng trong quản lý rủi ro thiên tai dựa vào công
đồng ( đã được Chính phủ phê duyệt đề án số 1002/QĐ-TTg ngày 13/7/2009.

•

Đang xây dựng và trình chương trình nâng cấp đê sông.

4. Nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới
•

Tiếp tục nghiên cứu, cập nhật bổ sung kịch bản BĐKH để chủ động đề ra giải pháp thích
ứng phù hợp.

•

Tăng cường ngồn vốn đầu tư cho thực hiện toàn diện Chiến lược QGPCLBGNTT đến
năm 2020; đặc biệt là các Chương trình, Đề án đã được Chính phủ phê duyệt;

•

Rà soát, bổ sung Qui hoạch lũ cho các lưu vực sông; Qui hoạch đê điều; Qui hoạch dân
cư trên cơ sở kịch bản của tác động BĐKH;

•

Lồng ghép công tác PCGNTT và Chương trình phát triển kinh tế xã hội ngành, vùng, địa
phương;

•

Áp dụng quy chuẩn xây dựng công trình, nhà cửa theo tiêu chuẩn an toàn trước thiên tai
trong từng vùng

•

Tuyên truyền nâng cao nhận thức cộng đồng.

•

Quy trình vận hành liên Hồ.

•

Xây dựng Luật PCGNTT;
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Xin trân trọng cảm
ả ơn
sự lắng nghe của Quý vị Đại biểu
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