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TÓM TẮT 

Nghiên cứu này nhằm đánh giá tính dễ bị tổn thương do biến đổi khí hậu ở cấp huyện của tỉnh Sơn La. Tính dễ 

bị tổn thương được xác định dựa trên khung khái niệm của IPCC, trong đó tính dễ bị tổn thương là hàm số của các 

thành phần mức phơi bày, mẫn cảm và khả năng thích ứng. Tổng số 32 chỉ tiêu thuộc ba thành phần này đã được 

lựa chọn và gán trọng số dựa trên phương pháp phân tích thứ bậc. Giá trị của các chỉ tiêu này được thu thập dựa 

vào số liệu thứ cấp. Kết quả nghiên cứu cho thấy có 5 trong tổng số 12 huyện của tỉnh Sơn La có tính dễ bị tổn 

thương ở mức từ cao đến rất cao. Trong đó huyện Phù Yên có tính dễ bị tổn thương cao nhất do có cả mức phơi 

bày và mẫn cảm rất cao với biến đổi khí hậu, trong khi đó khả năng thích ứng chỉ ở mức trung bình. Thành phố Sơn 

La và huyện Mộc Châu có mức dễ bị tổn thương thấp nhất. Nghiên cứu cũng đã chỉ ra các yếu tố ảnh hưởng đến 

tính dễ bị tổn thương. Những kết quả này có ý nghĩa đối với các nhà hoạch định chính sách trong việc xây dựng 

chiến lược thích ứng với biến đổi khí hậu một cách phù hợp và hiệu quả cho tỉnh Sơn La. 

Từ khoá: Tính dễ bị tổn thương, biến đổi khí hậu, khả năng thích ứng, Tây Bắc, Sơn La. 

Assessment of Vulnerability to Climate Change at District Level in Northwest of Vietnam: 
Case Study in Son La Province 

ABSTRACT 

This study aimed to assess climate change vulnerability at the district level in Son La province. Vulnerability was 

defined based on IPCC's conceptual framework, in which vulnerability is a function of components of exposure, 

sensitivity and adaptability. A total of 32 indicators belonging to these three components were selected and given 

weights based on the method of hierarchical analysis. The values of these indicators were collected based on 

secondary data. Research results showed that 5 out of 12 districts of Son La province were vulnerable to climate 

change at a high to very high levels. In which, Phu Yen district was the most vulnerable due to its both very high 

exposure and susceptibility to climate change, while its adaptability was only moderate. Son La city and Moc Chau 

district were the lowest vulnerable to climate change. Factors that influence vulnerability were also identified These 

results have implications for policy makers in developing appropriate and effective climate change adaptation 

strategies for Son La province. 

Keywords: Vulnerability, climate change, adaptive capacity, northwest, Son La province. 

 

1. ĐẶT VẤN ĐỀ 

Việt Nam đþợc đánh giá là quốc gia đứng 

thứ 13 trên thế giới bð chðu ânh hþởng nghiêm 

trọng nhçt bởi các hiện tþợng thời tiết cực đoan 

trong giai đoän 2000-2019 (Eckstein & cs., 

2021). Vùng Tây Bíc Việt Nam là nơi chðu 

nhiều rûi ro thiên tai nhçt ở khu vực miền núi 

phía Bíc Việt Nam, đặc biệt là đối với tînh Hoà 

Bình và Sơn La (Do & cs., 2013). Ngþời dån nơi 

đåy sinh sống chû yếu dựa vào nông nghiệp, là 

ngành sân xuçt phý thuộc rçt nhiều vào điều 

kiện khí hêu. Tây Bíc cüng là nơi có tî lệ nghèo 

đói cao do phæn lớn là dân tộc thiểu số, có thu 
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nhêp thçp, cơ hội tiếp cên với giáo dýc, dðch vý 

chëm sóc sức khoê và các loäi công việc phi nông 

nghiệp thçp (Nguyen, 2012; Tran & cs., 2016). 

Do vêy, vùng Tây Bíc đþợc đánh giá là nơi có 

nguy cơ bð tác động nặng nề do biến đổi khí hêu 

(BĐKH) (Nguyen & cs., 2019). 

Tính dễ bð tổn thþơng (DBTT) do biến đổi 

khí hêu đþợc đðnh nghïa theo IPCC (2007) là 

“mức độ mà một hệ thống dễ bð tác động hoặc 

không có khâ nëng ứng phó với những tác động 

tiêu cực cûa biến đổi khí hêu, bao gồm câ biến 

động khí hêu và thời tiết cực đoan”. Theo đðnh 

nghïa này tính DBTT đþợc coi nhþ một hàm số 

cûa ba hợp phæn bao gồm mức phơi bày, mức 

mén câm và khâ nëng thích ứng với biến đổi khí 

hêu. Đánh giá tính DBTT do biến đổi khí hêu là 

bþớc đæu tiên quan trọng cûa khung thích với 

biến đổi khí hêu nhìm xác đðnh cộng đồng/nơi 

có tính DBTT cao nhçt cüng nhþ các yếu tố 

quyết đðnh tính DBTT (Zhang & cs., 2019; 

Ahmad & Ma, 2020).  

Hiện nay đã có nhiều nghiên cứu đþợc 

triển khai đánh giá tính DBTT do biến đổi khí 

hêu ở vùng miền núi phía bíc Việt Nam 

(Nguyễn Thð Bích Yên & Dþơng Thð Huyền, 

2018; Nguyen & cs., 2019; Nguyen & cs., 2021; 

Nguyen & Leisz, 2021). Tuy nhiên, những 

nghiên cứu này chû yếu thu thêp số liệu ở cçp 

hộ theo cách tiếp cên cûa Hahn & cs. (2009) và 

têp trung vào so sánh tính DBTT về mặt sinh 

kế do biến đổi khí hêu cûa một số cộng đồng 

đơn lê nìm ở các tînh khác nhau hoặc cûa các 

nhóm dân tộc thiểu số. Để sử dýng kết quâ 

đánh giá tính DBTT trong xåy dựng kế hoäch 

thích ứng và tích hợp vào kế hoäch phát triển 

kinh tế - xã hội thì việc đánh giá tính DBTT 

cæn đþợc triển khai theo đơn vð hành chính (ví 

dý nhþ cçp huyện hoặc cçp xã cho toàn bộ một 

tînh hoặc một huyện). Việc đánh giá nhþ vêy 

së giúp việc phân bổ nguồn lực cüng nhþ xåy 

dựng chiến lþợc thích ứng phù hợp hơn cho 

tÿng huyện/xã (Hoque & cs., 2019). Nghiên cứu 

này đþợc triển khai nhìm đánh giá tính DBTT 

do biến đổi khí hêu và xác đðnh các yếu tố ânh 

hþởng ở cçp huyện ở tînh Sơn La, một trong 

những tînh cûa vùng Tây Bíc Việt Nam. 

2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

2.1. Địa điểm nghiên cứu 

Tînh Sơn La gồm 12 đơn vð hành chính, có 

diện tích tự nhiên 1.412.349ha, chiếm 30% diện 

tích vùng Tây Bíc. Theo số liệu thống kê  

nëm 2019, dån số trung bình toàn tînh 

1.252.616 ngþời với mêt độ dân số bình quan  

88 ngþời/km2. Tînh có 12 dân tộc, trong đó đông 

nhçt là dân tộc Thái, Kinh và H’mông. Sân xuçt 

nông nghiệp giữ vð trí quan trọng chiếm tỷ trọng 

25,5% trong cơ cçu kinh tế cûa tînh. 

2.2. Lựa chọn chỉ tiêu và nguồn thu thập 

số liệu 

Chî số DBTT do biến đổi khí hêu đþợc tính 

toán dựa trên cách tiếp cên theo đðnh nghïa cûa 

IPCC (2007), đó là tính DBTT do biến đổi khí 

hêu là hàm số cûa các hợp phæn mức phơi bày, 

mén câm và khâ nëng thích ứng. Mức phơi bày 

cho biết mức độ xuçt hiện và xu hþớng cûa biến 

đổi khí hêu bao gồm câ biến động khí hêu và 

hiện tþợng thời tiết cực đoan. Mức nhäy câm cho 

biết những đặc tính cûa một hệ thống quyết đðnh 

mức tác động cûa biến đổi khí hêu. Tác động này 

có thể theo hþớng tiêu cực hoặc tích cực và mang 

tính trực tiếp hoặc gián tiếp. Mức nhäy câm phân 

ánh câ môi trþờng tự nhiên và kinh tế - xã hội 

cûa một hệ thống. Khâ nëng thích ứng là khâ 

nëng điều chînh cûa một hệ thống để thích ứng 

với những thay đổi cûa khí hêu. 

Bộ chî tiêu cûa ba hợp phæn mức phơi bày, 

nhäy câm và khâ nëng thích ứng (Bâng 1) đþợc 

xây dựng dựa trên các nghiên cứu trþớc tþơng 

tự (Corobov & cs., 2013; Hoque & cs., 2019), 

đặc điểm cûa điểm nghiên cứu nìm trong vùng 

núi Tây Bíc Việt Nam và khâ nëng tiếp cên số 

liệu. Bộ chî tiêu bao gồm có 32 chî tiêu, trong 

đó hợp phæn phơi bày có 11 chî tiêu về rûi ro 

thiên tai và biến đổi khí hêu; hợp phæn mén 

câm có 8 chî tiêu liên quan đến đçt nông 

nghiệp, dân số và sức khỏe; và hợp phæn khâ 

nëng thích ứng bao gồm 13 chî tiêu về giáo dýc, 

chëm sóc sức khỏe và kinh tế - xã hội. Số liệu 

đþợc thu thêp thông qua nguồn số liệu thứ cçp 

tÿ niên giám thống kê cçp huyện và cçp tînh, 

báo cáo kinh tế xã hội cçp huyện, báo cáo tổng 
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hợp về biến đổi khí hêu cûa tînh Sơn La và báo 

cáo về khí tþợng thûy vën tînh Sơn La nëm 

2019 và 2020. Nguồn số liệu cûa tÿng giá trð 

chî tiêu đþợc liệt kê cý thể trong bâng 1. Một 

số chî tiêu liên quan đến khâ nëng thích ứng 

không đþợc đþa vào bộ chî tiêu, nhþ đặc điểm 

dân số (ví dý nhþ tî lệ ngþời phý thuộc, tî lệ 

biết đọc biết viết), đặc điểm cơ sở hä tæng (đặc 

điểm về nhà cửa và đþờng xá), do nhóm tác giâ 

không tiếp cên đþợc với nguồn số liệu ở cçp 

huyện. Thay vào đó, chî tiêu về tî lệ dân số cûa 

dân tộc H’mông và tî lệ xã đät nông thôn mới 

đþợc đþa vào. Hai chî tiêu này thể hiện đặc 

điểm dân số (Nguyen, 2012; Nguyen & Leisz, 

2021) và nhiều đặc điểm khác cûa đða phþơng 

liên quan đến 19 tiêu chí cûa nông thôn mới.  

2.3. Phân tích số liệu  

2.3.1. Chuẩn hóa các chỉ tiêu theo mối quan 

hệ với tính dễ bị tổn thương 

Do mỗi chî tiêu có đơn vð đo khác nhau nên 

giá trð các chî tiêu đþợc chuèn hóa theo phþơng 

pháp tính chî số phát triển con ngþời (HDI) cûa 

UNDP (1990) để đâm bâo có thể tính toán và so 

sánh với nhau. Tçt câ các chî số đþợc chuèn hóa 

về giá trð nìm trong khoâng tÿ 0 đến 1 theo 

công thức sau (công thức 1):  






i
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Trong đó: IndexSij là giá trð chuèn hóa cûa 

chî tiêu i cho huyện j, Sij là giá trð thực cûa chî 

tiêu i huyện j, 
i

max
S và 

i
min

S  là giá trð lớn nhçt 

và nhỏ nhçt trong số tçt câ các huyện cûa tînh 

Sơn La cûa chî tiêu i.  

Mối quan hệ cûa các chî tiêu với tính DBTT 

có thể theo hþớng thuên hay nghðch (Bâng 1). 

Công thức (2) đþợc sử dýng để chuèn hóa một số 

chî tiêu trong thành phæn mức mén câm và khâ 

nëng thích ứng (Bâng 1) để luôn đâm bâo tính 

DBTT (đþợc tính theo công thức (4)) tî lệ nghðch 

với mức mén câm và tî lệ thuên với khâ nëng 

thích ứng theo nhþ đðnh nghïa cûa IPCC (2007).  






i
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max ij
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S S
IndexS
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2.3.2. Phương pháp đưa trọng số và tính các 

chỉ số của thành phần tính dễ bị tổn thương 

Do các chî tiêu trong ba hợp phæn mức phơi 

bày, mén câm và khâ nëng thích ứng có mức 

ânh hþởng khác nhau đến tính DBTT (Hoque & 

cs., 2019), phþơng pháp phån tích thứ bêc 

(AHP) (Teknomo, 2006; Nguyễn Hồng Trþờng, 

2020) đþợc áp dýng để gán trọng số cho 32 chî 

tiêu trong bâng 1. Theo phþơng pháp này, các 

chî tiêu trong phäm vi tÿng hợp phæn đþợc so 

sánh theo cặp dựa vào mức þu tiên theo 9 mức 

thang tÿ mức þu tiên bìng nhau đến vô cùng þu 

tiên. Giá trð so sánh cặp đþợc thực hiện dựa vào 

ý kiến cûa chuyên gia. 

Chî số các thành phæn mức phơi bày, mén 

câm và khâ nëng thích ứng đþợc tính theo công 

thức (3) (Hoque & cs., 2019): 




n

j j j i ij

i 1

EI ,SI ,ACI WS   (3) 

Trong đó: EIj (Exposure Index), SIj 

(Sensitivity Index) và ACIj (Adaptive Capacity 

Index) là chî số cûa các hợp phæn phơi bày, mén 

câm và khâ nëng thích ứng cûa huyện j; Wi là 

trọng số cûa chî tiêu i; Sij là chî số (giá trð đã 

đþợc chuèn hoá) cûa chî tiêu i ở huyện j; và n là 

số chî tiêu cûa tÿng hợp phæn Các chî số này 

nìm trong khoâng tÿ 0 đến 1, trong đó, giá trð 

này càng cao thì mức phơi bày, mén câm và khâ 

nëng thích ứng với biến đổi khí hêu càng lớn. 

Trong nghiên cứu này, chî số DBTT cûa 

huyện j (Vulnerability Index - VI) do biến đổi 

khí hêu đþợc tính toán theo công thức (4) 

(Nguyen Thi Bich Yen & Leisz, 2021): 

   


j j j

j

EI SI 1 ACI
WI

3
  (4) 

2.3.2. Phương pháp xử lý số liệu và trình 

bày kết quả 

Để thể hiện kết quâ các chî số phơi bày, 

mén câm, khâ nëng thích ứng và tính DBTT 

theo không gian, giá trð cûa các chî số này đã 

đþợc gán vào bâng thuộc tính theo huyện ở bân 

đồ hành chính cçp huyện cûa tînh Sơn La. Các 

chî số này đþợc phân ra 5 mức tÿ rçt thçp cho 

đến rçt cao sử dýng chức nëng categrory 

quantile split trong ArcGIS.  
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Bảng 1. Các chỉ tiêu thuộc ba thành phần dễ bị tổn thương do biến đổi khí hâu,  

mối quan hệ với tính dễ bị tổn thương, nguồn số liệu và trọng số của các chỉ tiêu 

Thành 
phần 
DBTT 

Chỉ tiêu Đơn vị 
Quan hệ 

với 
TDBTT

1 
Nguồn số liệu

2 
Thời gian 

Trọng 
số 

Mức phơi 
bày 

Rủi ro thiên tai     0,716 

Thiệt hại về người do thiên tai Số người bị thiệt hại/vạn dân/năm + NGTKH 2015-2019 0,019 

Thiệt hại về nhà ở do thiên tai Số nhà bị thiệt hại/vạn hộ/năm + NGTKH 2015-2019 0,051 

Thiệt hại về nông nghiệp do thiên tai % diện tích đất bị thiệt hại do thiên tai + NGTKH 2019 0,091 

Thiệt hại về kinh tế do thiên tai Triệu đồng/năm/vạn dân + NGTKH 2015-2019 0,160 

Tỉ lệ thôn bản có nguy cơ sạt lở đất rất cao % thôn bản + BCTH-UPBĐKH-SL 2017 0,222 

Số ngày nắng nóng trung bình năm Số ngày có Tmax  35C trung bình năm + BCKTTV-SL 2018-2020 0,086 

Số ngày rét đậm trung bình năm Số ngày có Ttb  15C trung bình năm + BCKTTV-SL 2018-2020 0,086 

Biến đổi khí hậu     0,284 

Xu thế thay đổi nhiệt độ TB năm C/thập kỷ + BCTH-UPBĐKH-SL 1961-2017 0,044 

Biến động lượng mưa giữa các năm Độ lệch chuẩn (mm) + BCTH- BĐKH-SL 2008-2017 0,097 

Xu thế thay đổi số ngày nắng nóng  Số ngày (Tmax > 35C) /thập kỷ + BCTH-UPBĐKH-SL 1961-2017 0,107 

Xu thế thay đổi số ngày rét hại  Số ngày (Tmin < 13C) /thập kỷ + BCTH-UPBĐKH-SL 1961-2017 0,036 

Mức mẫn 
cảm 

Đất nông nghiệp     0,399 

Tỉ lệ diện tích đất trồng trọt % diện tích đất trồng trọt + NGTKT 2019 0,245 

Tỉ lệ diện tích đất nuôi trồng thủy sản % diện tích đất nuôi trồng thủy sản + NGTKT 2019 0,154 

Dân số     0,536 

Mật độ dân số Số người/km
2
 + NGTKT 2019 0,245 

Tỉ lệ dân số nữ % dân số nữ so với tổng dân số + NGTKT 2019 0,042 

Tỉ lệ dân số nông thôn % dân số nông thôn so với tổng dân số + NGTKT 2019 0,154 

Tỉ lệ lao động trong các cơ sở kinh tế phi nông nghiệp  % so với tổng dân số - NGTKT 2019 0,094 

Sức khỏe     0,065 

Tỉ lệ trẻ em được tiêm vacxin % so với tổng số trẻ em dưới 1 tuổi - NGTKT 2019 0,027 

Tỉ lệ dân số sử dụng nước SH hợp vệ sinh % so với tổng dân số - BCKTXHH 2019 0,038 
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Thành 
phần 
DBTT 

Chỉ tiêu Đơn vị 
Quan hệ 

với 
TDBTT

1 
Nguồn số liệu

2 
Thời gian 

Trọng 
số 

Khả 
năng 
thích ứng 

Giáo dục     0,159 

Mật độ trường học Số trường phổ thông/vạn dân - NGTKT 2019 0,033 

Mật độ lớp THPT Số lớp THPT/vạn dân - NGTKT 2019 0,033 

Mật độ giáo viên THPT Số giáo viên THPT/vạn dân - NGTKT 2019 0,033 

Tỉ lệ tốt nghiệp THPT % học sinh tốt nghiệp THPT - NGTKT 2019 0,061 

Chăm sóc sức khỏe     0,097 

Mật độ giường bệnh Số giường bệnh/vạn dân - NGTKT 2019 0,034 

Mật độ bác sĩ Số bác sĩ/vạn dân - NGTKT 2019 0,062 

Kinh tế - xã hội     0,744 

Năng suất cây có hạt (lúa, ngô) trung bình tấn/ha - NGTKT 2015-2019 0,052 

Tỉ lệ hộ nghèo % hộ nghèo so với tổng số hộ + NGTKH 2019 0,157 

Giá trị sản phẩm trồng trọt trung bình năm Triệu đồng/ha/năm - NGTKH 2015-2019 0,037 

Giá trị sản phẩm thủy sản trung bình năm Triệu đồng/ha/năm - NGTKH 2015-2019 0,030 

Tỉ lệ dân tộc H'mong % so với tổng dân số + BCKTXHH 2019 0,213 

Tỉ lệ dân số sống trong vùng khó khăn % so với tổng dân số + NGTKT 2019 0,151 

Tỉ lệ xã đạt nông thôn mới % xã trong huyện đạt tiêu chí nông thôn mới - NGTKT 2019 0,105 

Ghi chú: 1: dấu “+” và “-“ chỉ mối quan hệ thuận và nghịch giữa chỉ tiêu trong từng thành phần với tính DBTT;  

2: NGTKH - Niên giám thống kê huyện; NGTKT - Niên giám thống kê tỉnh; BCTH-UPBĐKH-SL - Báo cáo tổng hợp kế hoạch ứng phó BĐKH tỉnh Sơn La; 

BCKTTV-SL - Báo cáo về đặc điểm khí tượng thủy văn tỉnh Sơn La năm 2019, 2020; BCTH-BĐKH-SL - Báo cáo tổng hợp BĐKH tỉnh Sơn La;  

BCKTXHH - Báo cáo KTXH huyện. 
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Để xác đðnh các chî tiêu có ânh hþởng với ý 

nghïa thống kê đến tính DBTT, phþơng pháp 

phån tích tþơng quan Pearson corelation đã 

đþợc áp dýng. Trong phân tích này, toàn bộ giá 

trð các chî tiêu ở bâng 1 đþợc chuèn hoá áp dýng 

công thức (1) để đâm bâo đúng bân chçt mối 

quan hệ thuên hoặc nghðch với tính DBTT. 

Phæn mềm thống kê SPSS 20 đã đþợc sử dýng 

để phân tích số liệu. 

3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 

3.1. Mức phơi bày với rủi ro thiên tai và và 

biến đổi khí hậu 

Mức phơi bày với rûi ro thiên tai và biến đổi 

khí hêu cûa các huyện/thành phố đþợc trình bày 

ở Hình 1. Kết quâ cho thçy huyện Phù Yên và 

Mþờng La phơi bày ở mức rçt cao với chî số phơi 

bày læn lþợt là 0,623 và 0,598. Nguyên nhân chû 

yếu là hai huyện này có chî số rûi ro thiên tai 

cao, đặc biệt liên quan đến nguy cơ sät lở đçt, 

thiệt häi về kinh tế do thiên tai và số ngày níng 

nóng trung bình nëm cao. Theo niên giám thống 

kê nëm 2019 cûa các huyện tînh Sơn La, thiệt 

häi về kinh tế trung bình trong 5 nëm  

(2015-2019) do rûi ro thiên tai ở huyện Mþờng 

La và Phù Yên ở mức cao nhçt trong số các 

huyện cûa tînh, lên tới læn lþợt là 26,3 và 20,9 

tỷ đồng/nëm/vän ngþời. Hai huyện này có tới 

42% (Mþờng La) và 56% (Phù Yên) số thôn bân 

có nguy cơ sät lở đçt cao (Sở TN&MT Sơn La, 

2019a); với 98 ngày níng nóng (Tmax  35C) 

trung bình nëm ở Mþờng La và 72 ngày ở Phù 

Yên (Sở TN&MT Sơn La, 2019b; 2020). Ngoài ra 

xu thế gia tëng số ngày níng nóng với tốc độ cao 

(3,6 ngày/thêp kỷ) cüng là yếu tố đóng góp vào 

mức phơi bày rçt cao với thiên tai và BĐKH cûa 

huyện Phù Yên.  

Ba huyện Sốp Cộp, Yên Châu và Mai Sơn có 

mức phơi bày cao, với chî số nìm trong khoâng 

0,354-0,438. Các huyện phơi bày ở mức trung 

bình bao gồm Sông Mã và Bíc Yên. Bốn huyện 

còn läi có chî số phơi bày ở mức thçp, trong đó 

Mộc Châu và Thuân Châu là hai huyện phơi 

bày thçp nhçt với chî số phơi bày læn lþợt là 

0,205 và 0,176 (Hình 1). Các huyện có mức phơi 

bày cao hoặc trung bình cüng chû yếu do có mức 

rûi ro cao liên quan đến nguy cơ sät lở đçt cao 

(Quỳnh Nhai, Sốp Cộp, Sông Mã và Yên Châu) 

(Sở Tài nguyên và Môi trþờng tînh Sơn La, 

2019a), số ngày níng nóng trung bình nëm cao 

(Yên Châu, Sông Mã và Sốp Cộp). Mộc Châu tuy 

là huyện có số ngày rét đêm trung bình nëm cao 

nhçt (76 ngày) trong số các huyện/thành phố 

trong tînh Sơn La, nhþng giá trð các chî số khác 

läi ở mức trung bình hoặc thçp. Đặc biệt xu 

hþớng số ngày rét häi (Tmin  13C) ở huyện 

này läi có xu hþớng giâm (-2,99 ngày/thêp kỷ) 

(Sở Tài nguyên và Môi trþờng tînh Sơn La, 

2019b; 2020). Điều này càng thể hiện rõ trong 

tþơng lai theo kðch bân dự báo biến đổi khí hêu 

cûa tînh Sơ La. Nhiệt độ tối thçp trung bình 

nëm ở Mộc Châu có thể tëng tới 2,2C vào giữa 

thế kỳ này và 4,0C vào cuối thế kỷ ở kðch bân 

RCP8.5 (Sở Tài nguyên và Môi trþờng tînh Sơn 

La, 2019a). 

3.2. Mức mẫn cảm với rủi ro thiên tai và 

biến đổi khí hậu 

Mức mén câm đþợc đánh giá dựa vào các chî 

số liên quan đến tî lệ đçt nông nghiệp, đặc điểm 

dân số và sức khoê cûa ngþời dân (Bâng 1). Kết 

quâ ở hình 2 cho thçy các huyện mén câm ở mức 

rçt cao với rûi ro thiên tai và biến đổi khí hêu 

đó là huyện Mai Sơn (0,673), Yên Chåu (0,602) 

và thành phố Sơn La (0,598). Mặt khác, huyện 

Mþờng La và Sốp Cộp là hai huyện có mức mén 

câm thçp nhçt với chî số mén câm læn lþợt là 

0,326 và 0,28. Yếu tố đóng góp chû yếu cho câ 

hai mức mén câm rçt cao và rçt thçp này đều 

liên quan đến tî lệ diện tích đçt nông nghiệp và 

mêt độ dân số. Theo số liệu thống kê nëm 2019, 

diện tích đçt nông nghiệp (trồng trọt và nuôi 

trồng thuỷ sân) cûa các huyện Mai Sơn, huyện 

Yên Châu và thành phố Sơn La chiếm tî lệ læn 

lþợt là và 37,1%, 42,9% và 43,4% so với tổng 

diện tích đçt tự nhiên. Trong khi đó tî lệ diện 

tích đçt nông nghiệp ở huyện Mþờng La và 

huyện Sộp Cốp rçt thçp læn lþợt là 4,9% và 

7,1%. Nông nghiệp là lïnh vực bð tác động nhiều 

nhçt bởi biến đổi khí hêu do các hoät động sân 

xuçt nông nghiệp phý thuộc nhiều vào điều kiện 

thời tiết. Do vêy, nơi nào tî lệ diện tích đçt nông 

nghiệp càng cao thể hiện tính mén câm càng lớn 

với biến đổi khí hêu (Corobov & cs., 2013; Hoque 
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& cs., 2019). Mêt độ dân số cao cüng là một yếu 

tố khác vào đóng góp nhiều vào mức mén câm 

cûa các huyện/thành phố này. Thành phố Sơn 

La có mêt độ dân số cao nhçt tînh (330 

ngþời/km2), cao hơn gçp gæn 10 læn so với mêt 

độ dân số cûa huyện Sốp Cộp (34 ngþời/km2) và 

gæn 5 læn so với huyện Mþờng La (70 ngþời/km2). 

Mêt độ dân số là chî tiêu quan trọng để đánh giá 

mức mén câm về mặt dân số với rûi ro thiên tai 

và biến đổi khí hêu (Corobov & cs., 2013). Ở 

những nơi có mêt độ dân số dày đặc và hoät động 

kinh tế phát triển mänh, hêu quâ tác động cûa 

biến đổi khí hêu thþờng së nặng nề hơn (Corobov 

& cs., 2013). 

3.3. Khả năng thích ứng với rủi ro thiên tai 

và biến đổi khí hậu 

Trong nghiên cứu này, khâ nëng thích ứng 

cûa các huyện/thành phố với rûi ro thiên tai và 

biến đổi khí hêu đþợc đánh giá dựa vào các chî số 

thuộc ba nhóm nëng lực giáo dýc, chëm sóc sức 

khoê và kinh tế - xã hội (Bâng 1). Thành phố 

Sơn La có khâ nëng thích ứng cao nhçt với chî 

số thích ứng là 0,936; tiếp đến là ba huyện có 

khâ nëng thích ứng ở mức cao bao gồm Mộc 

Châu (0,651), Quỳnh Nhai (0,619) và Mai Sơn 

(0,602) (Hình 3). Có tới 33% số huyện trong 

tînh có khâ nëng thích ứng ở mức rçt thçp nìm 

trong khoâng tÿ 0,260 đến 0,323 bao gồm Sốp 

Cộp, Bíc Yên, Sông Mã và Vân Hồ. Thành phố 

Sơn La có chî số thích ứng cao ở câ ba nhóm 

nëng lực đã nêu trên đặc biệt là với về kinh tế - 

xã hội (0,744). Trong khi đó các huyện có khâ 

nëng thích ứng thçp nhçt chû yếu do có chî số 

thích ứng thçp về mặt giáo dýc đối với ba 

huyện Sốp Cộp, Vân Hồ và Sông Mã (0,022; 

0,023 và 0,025 læn lþợt) và đặc biệt là về kinh 

tế - xã hội đối với câ bốn huyện Bíc yên, Sốp 

Cộp, Sông Mã và Vân Hồ (læn lþợt 0,193; 0,222; 

0,228 và 0,296). 

 

Hình 1. Bản đồ phân bố không gian về mức phơi bày rủi ro thiên tai 

và biến đổi khí hậu các huyện tỉnh Sơn La 
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 Theo số liệu tÿ niên giám thống kê nëm 

2019 cûa tînh Sơn La, các huyện Sốp Cộp, Vân 

Hồ và Sông Mã có tî lệ học sinh tốt nghiệp phổ 

thông trung học thçp nhçt trong tînh (<70%). 

Đåy cüng là những huyện có tî lệ hộ nghèo 

tþơng đối cao (29,4-33,7% số hộ). Ngoài ra tî lệ 

dân tộc H’mông và tî lệ dân số sống trong vùng 

khó khën cao cüng là những yếu tố đóng góp 

quan trọng vào việc làm giâm khâ nëng thích 

ứng cûa các huyện này. Huyện Bíc Yên có tî lệ 

dân tộc H’mông cao nhçt trong tînh (50%), tiếp 

đến là Vân Hồ (32,0%) và Sốp Cộp (25,6%). 

Toàn bộ huyện Sông Mã và Sốp Cộp đều nìm 

trong vùng khó khën cûa tînh. Huyện Vân Hồ, 

Sông Mã và Bíc Yên có tî lệ xã đät nông thôn 

mới ở mức thçp tÿ 7,1% (Vân Hồ) đến 12,5% 

(Bíc Yên). 

3.4. Chỉ số dễ bị tổn thương với rủi ro thiên 

tai và biến đổi khí hậu 

Chî số DBTT ở cçp huyện đþợc đánh giá 

dựa vào chî số cûa các thành phæn mức phơi 

bày, mén câm và khâ nëng thích ứng đþợc trình 

bày ở hình 4. Chî số DBTT nìm trong khoâng tÿ 

0,300-0,547. Kết quâ nghiên cứu cho thçy có tới 

5/12 huyện có tính DBTT ở mức cao trở lên bao 

gồm Phù Yên, Yên Chåu, Mþờng La, Sông Mã 

và Sốp Cộp với chî số DBTT nìm trong khoâng 

0,486-0,547. Trong đó huyện Phù Yên là huyện 

có chî số DBTT cao nhçt. Điều này là do huyện 

Phù Yên có câ mức phơi bày và mén câm rçt cao 

với thiên tai và BĐKH (Hình 1 và 2), trong khi 

đó khâ nëng thích ứng chî ở mức trung bình 

(Hình 3). Tổng diện tích đçt tự nhiên cûa 5 

huyện này chiếm gæn một nửa tổng diện tích 

đçt cûa tînh (47%) và là nơi ở cûa hơn 500 nghìn 

ngþời (40% dân số). Huyện có tính DBTT ở mức 

trung bình bao gồm Bíc Yên, Mai Sơn, Thuên 

Châu và Vân Hồ. Các huyện còn läi có tính 

DBTT ở mức thçp (Quỳnh Nhai) và rçt thçp 

(Mộc Châu và thành phố Sơn La). Thành phố Sơn 

La mặc dù có mức mén câm rçt cao (Hình 2), 

nhþng läi có mức phơi bày thçp (Hình 1) và khâ 

nëng thích ứng rçt cao (Hình 3). 

 

Hình 2. Bản đồ phân bố không gian về mức mẫn cảm với rủi ro thiên tai  

và biến đổi khí hậu các huyện tỉnh Sơn La 
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Hình 3. Bản đồ phân bố không gian về khả năng thích ứng với rủi ro thiên tai  

và biến đổi khí hậu các huyện tỉnh Sơn La 

 

Hình 4. Bản đồ phân bố không gian về dễ bị tổn thương do rủi ro thiên tai  

và biến đổi khí hậu các huyện tỉnh Sơn La 
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Bảng 2. Các chỉ tiêu thành phần có tương quan chặt với chỉ số dễ bị tổn thương 

Thành phần 
 

Chỉ tiêu Hệ số tương quan 

Phơi bày Rủi ro thiên tai Số ngày nắng nóng trung bình năm 0,665
*
 

Mẫn cảm  Dân số Tỉ lệ dân số nông thôn 0,749
**
 

  Tỉ lệ lao động trong các cơ sở kinh tế phi nông nghiệp -0,658
*
 

Sức khoẻ Tỉ lệ dân số sử dụng nước SH hợp vệ sinh -0,625
*
 

Khả năng 
thích ứng 

Giáo dục Số lớp THPT/vạn dân -0,665
*
 

 Số giáo viên THPT/vạn dân -0,644
*
 

Chăm sóc sức khoẻ Số giường bệnh/vạn dân -0,763
**
 

Số bác sĩ/vạn dân -0,625
*
 

Kinh tế - xã hội Tỉ lệ hộ nghèo 0,678
*
 

  Tỉ lệ xã đạt nông thôn mới -0,691
*
 

Ghi chú: *tương quan có ý nghĩa thống kê ở mức P <0,05; ** tương quan có ý nghĩa thống kê ở mức P <0,01. 

Kết quâ phân tích trên cho thçy, khi xây 

dựng chiến lþợc thích ứng với BĐKH ở tînh Sơn 

La, các huyện có mức DBTT cao và rçt cao cæn 

đþợc þu tiên hỗ trợ, đặc biệt là đối với huyện 

Phù Yên. Kết quâ nghiên cứu so sánh tính 

DBTT do BĐKH giữa các dân tộc thiểu số ở 

huyện Yên Châu (Nguyen & Leisz, 2021) và ở 

huyện Phù Yên (Tran & cs., 2021) cho thçy dân 

tộc H’mong có mức DBTT cao hơn so với các dân 

tộc khác. Nguyên nhân chû yếu do cộng đồng 

này bð hän chế về khâ nëng tiếp cên với thông 

tin, dðch vý y tế và các ngành nghề phi nông 

nghiệp. Nhþ vêy, khi triển khai các giâi pháp 

thích ứng cý thể ở các cçp, nhóm dân tộc này 

cüng cæn đþợc để ý þu tiên hơn 

Bâng 2 tổng hợp những chî tiêu tþơng quan 

có ý nghïa về mặt thống kê với chî số DBTT. Kết 

quâ cho thçy, chî số DBTT có mối tþơng quan 

thuên với số ngày níng nóng trung bình nëm, tî 

lệ dân số nông thôn và tî lệ hộ nghèo Mặt khác, 

chî số DBTT có mối quan hệ nghðch với chî tiêu 

về tî lệ lao động trong các cơ sơ kinh tế phi nông 

nghiệp, tî lệ dân số sử dýng nþớc sinh hoät hợp 

vệ sinh, tî lệ xã đät chuèn nông thôn mới và một 

số chî tiêu liên quan đến giáo dýc, chëm sóc sức 

khoê. Kết quâ ghiên cứu cûa Poudel & cs. (2020) 

cüng đã chî ra rìng, những cộng đồng có mức 

DBTT cao hơn thþờng là những cộng đồng có tî 

lệ hộ nghèo cao hơn. Giáo dýc cüng đã đþợc 

đánh giá là một trong những yếu tố quan trọng 

quyết đðnh tính DBTT do BĐKH đëc biệt đối với 

vùng miền núi ở Việt Nam (Le & cs., 2020) cüng 

nhþ một số nþớc đang phát triển khác (Pandey 

& cs., 2017; Sujakhu & cs., 2018). 

Để đät chuèn nông thôn mới các xã phâi đät 

đþợc 19 tiêu chí trong đó bao gồm đæy đû các 

khía cänh liên quan đến hä tæng kinh tế - xã 

hội, kinh tế và tổ chức sân xuçt và vën hoá - xã 

hội - môi trþờng (Thû tþớng Chính phû, 2016). 

Do vêy huyện có tî lệ xã đät chuèn nông thôn 

mới cao thể hiện khâ nëng thích ứng tốt hơn. 

Điều này cüng đþợc khîng đðnh dựa trên sự 

tþơng quan có ý nghïa thống kê giữa tî lệ xã đät 

chuèn nông thôn mới và tính DBTT trong 

nghiên cứu này. Đặc biệt, hiện nay việc quy 

hoäch nông thôn mới đã hþớng tới lồng ghép các 

giâi pháp thích ứng với BĐKH (Thông tçn xã 

Việt Nam, 2018; Sở Tài nguyên và Môi trþờng 

tînh Quâng Bình, 2020). 

4. KẾT LUẬN 

Tînh Sơn La có 5/12 huyện có tính DBTT 

với BĐKh ở mức tÿ cao cho đến rçt cao, chiếm 

47% tổng diện tích đçt tự nhiên nơi có 500 

nghìn ngþời sinh sống chiếm 40% dân số cûa 

tînh. Trong đó Phù Yên là huyện có mức DBTT 

cao nhçt do có câ mức phơi bày và mén câm rçt 

cao với rûi ro thiên tai và BĐKH, trong khi đó 

khâ nëng thích ứng chî ở mức trung bình. 

Huyện có tính DBTT ở mức trung bình bao gồm 

Bíc Yên, Mai Sơn, Thuên Châu và Vân Hồ. Các 
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huyện còn läi có tính DBTT ở mức thçp (Quỳnh 

Nhai) và rçt thçp (thành phố Sơn La và huyện 

Mộc Châu). Các yếu tố quyết đðnh tính DBTT có 

ý nghïa về mặt thống kê bao gồm số ngày níng 

nóng trung bình nëm (mức phơi bày); tî lệ dân 

số nông thôn, tî lệ dân số lao động trong các cơ 

sở kinh tế phi nông nghiệp, tî lệ dân số sử dýng 

nþớc sinh hoät hợp vệ sinh (mức mén câm); và 

một số chî tiêu về khâ nëng thích ứng liên quan 

đến giáo dýc, chëm sóc sức khoê, tî lệ hộ nghèo 

và tî lệ xã đät chuèn nông thôn mới.  
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