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Các tiêu chí để lựa chọn phương pháp tính toán xây dựng
kịch bản biến đổi khí hậu bao gồm:

1) Mức độ tin cậy của kịch bản biến đổi khí hậu toàn cầu;
2) Độ chi tiết của kịch bản biến đổi khí hậu;
3) Tính kế thừa;

Kịch bản BĐKH cho VN

3) Tính kế thừa;
4) Tính thời sự của kịch bản;
5) Tính phù hợp địa phương;
6) Tính đầy đủ của các kịch bản; và
7) Khả năng chủ động cập nhật.



Hai kịch bản phát thải khí nhà kính được chọn là
� Kịch bản phát thải thấp (B1);
� Kịch bản trung bình của nhóm các kịch bản phát thải vừa

(kịch bản B2);

Kịch bản BĐKH cho VN

� Kịch bản trung bình của nhóm các kịch bản phát thải cao
(kịch bản A2).

Các kịch bản BĐKH đối với nhiệt độ và lượng mưa được
xây dựng cho 7 vùng khí hậu của VN: Tây Bắc, Đông Bắc,
Đồng bằng Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ, Nam Trung Bộ, Tây
Nguyên và Nam Bộ. Thời kỳ cơ sở để so sánh là 1980-1999
(cũng là thời kỳ dùng trong Báo cáo lần thứ 4 của IPCC).



• Nhiệt độ mùa đông tăng nhanh hơn so với nhiệt độ
mùa hè ở tất cả các vùng khí hậu. Nhiệt độ ở các
vùng khí hậu phía Bắc tăng nhanh hơn so với các
vùng khí hậu phía Nam.

1) Về nhiệt độ (kịch bản trung bình)
Các kịch bản biến đổi khí hậu



Thay đổi nhiệt độ trung bình năm (oC)
So với 1980-1999, Kịch bản trung bình (B2)

Vùng khí hậu Thập kỷ
2020 2030 2040 2050 2060 2070 2080 2090 2100

Tây bắc 0.5 0.7 1.0 1.3 1.6 1.9 2.1 2.4 2.6
Đông bắc 0.5 0.7 1.0 1.2 1.6 1.8 2.1 2.3 2.5
ĐB Bắc Bộ 0.5 0.7 0.9 1.2 1.5 1.8 2.0 2.2 2.4

Bắc Trung Bộ 0.5 0.8 1.1 1.5 1.8 2.1 2.4 2.6 2.8
Nam Trung Bộ 0.4 0.5 0.7 0.9 1.2 1.4 1.6 1.8 1.9

Tây Nguyên 0.3 0.5 0.6 0.8 1.0 1.2 1.4 1.5 1.6
Nam Bộ 0.4 0.6 0.8 1.0 1.3 1.6 1.8 1.9 2.0



• Lượng mưa mùa khô giảm ở hầu hết các vùng khí hậu
của nước ta, đặc biệt là các vùng khí hậu phía Nam.
Lượng mưa mùa mưa và lượng mưa năm có thể tăng
ở tất cả các vùng khí hậu.

� 2) Về lượng mưa
Các kịch bản biến đổi khí hậu



Thay đổi nhiệt độ, lượng
mưa tháng XII-II theo
kịch bản thấp (B1), trung
bình (B2) và cao (A2)bình (B2), và cao (A2)



Thay đổi nhiệt độ, lượng
mưa tháng III-V theo kịch
bản thấp (B1), trung bình
(B2) và cao (A2)(B2), và cao (A2)



Thay đổi nhiệt độ, lượng
mưa tháng VI-VIII theo
kịch bản thấp (B1), trung
bình (B2) và cao (A2)bình (B2), và cao (A2)



Thay đổi nhiệt độ, lượng
mưa tháng IX-VI theo
kịch bản thấp (B1), trung
bình (B2) và cao (A2)bình (B2), và cao (A2)



Thay đổi nhiệt độ, lượng
mưa năm theo kịch bản
thấp (B1), trung bình (B2),
và cao (A2)và cao (A2)



• Kịch bản thấp: B1
• Kịch bản trung bình: B2
• Kịch bản cao: A1FI

Kịch bản
NBD

Các mốc thời gian của thế kỷ 21

2020 2030 2040 2050 2060 2070 2080 2090 2100

Kịch bản nước biển dâng

NBD 2020 2030 2040 2050 2060 2070 2080 2090 2100
Thấp (B1) 11 17 23 28 35 42 50 57 65
Trung bình

(B2)
12 17 23 30 37 46 54 64 75

Cao (A1FI) 12 17 24 33 44 57 71 86 100

Ngập theo các kịch bản



1) Các kịch bản BĐKH, nước biển dâng cho Việt
Nam trong thế kỷ 21 đã được xây dựng dựa
theo các kịch bản phát thải KNK thấp (B1)

KẾT LUẬN (1)

theo các kịch bản phát thải KNK thấp (B1),
trung bình (B2) và cao (A2, A1FI).



2) Kịch bản phát thải thấp (B1) mô tả thế giới phát triển
tương đối hoàn hảo theo hướng ít phát thải, tốc độ tăng
dân số thấp, cấu trúc KT thay đổi theo hướng dịch vụ
và thông tin, thỏa thuận quốc tế về giảm phát thải được
thực hiện.

ấ ồ ấ

KẾT LUẬN (2)

Tuy nhiên, với cơ cấu KT không đồng nhất giữa các
khu vực, nhận thức rất khác nhau về BĐKH, quan
điểm rất khác nhau giữa các nước phát triển và đang
phát triển, đàm phán quốc tế về BĐKH nhằm hạn chế
tăng nhiệt độ ở mức dưới 2oC gặp rất nhiều trở ngại,
kịch bản phát thải thấp (B1) rất ít khả năng trở thành
hiện thực.



3) Các kịch bản phát thải cao (A2, A1FI) mô tả một thế
giới không đồng nhất ở quy mô toàn cầu, có tốc độ
tăng dân số rất cao, chậm đổi mới công nghệ (A2)
hoặc sử dụng tối đa năng lượng hóa thạch (A1FI). Đây
là các kịch bản xấu nhất mà nhân loại có thể nghĩ đến.

ể

KẾT LUẬN (3)

Với những nỗ lực trong phát triển công nghệ thân
thiện với khí hậu, đàm phán giảm phát thải, và sự
chung tay, chung sức của toàn nhân loại trong “liên kết
chống lại biến đổi khí hậu”, có thể hy vọng rằng
những kịch bản phát thải cao sẽ có rất ít khả năng xảy
ra.



4) Do tính phức tạp của BĐKH và những hiểu
biết chưa thật đầy đủ của Việt Nam cũng như
thế giới cùng với yếu tố tâm lý, kinh tế, xã hội,
tính chưa chắc chắn về các kịch bản phát
hải kị h bả hài hò hấ là kị h bả

KẾT LUẬN (4)

thải..., kịch bản hài hòa nhất là kịch bản
trung bình được khuyến nghị để các Bộ, ngành
và địa phương làm cơ sở để đánh giá tác động
của BĐKH và xây dựng kế hoạch hành động
ứng phó với BĐKH.



5) Vào cuối thế kỷ 21, nhiệt độ ở nước ta có thể tăng
2,3oC so với trung bình thời kỳ 1980-1999. Mức tăng
nhiệt độ dao động từ 1,6 đến 2,8oC ở các vùng khí hậu
khác nhau. Nhiệt độ ở các vùng khí hậu phía Bắc và

KẾT LUẬN (5)

ệ ộ g ậ p
Bắc Trung Bộ tăng nhanh hơn so với nhiệt độ ở các
vùng khí hậu phía Nam. Tại mỗi vùng thì nhiệt độ
mùa đông tăng nhanh hơn nhiệt độ mùa hè.



6) Tổng lượng mưa năm và lượng mưa mùa mưa ở tất cả
các vùng khí hậu của nước ta đều tăng, trong khi đó
lượng mưa mùa khô có xu hướng giảm, đặc biệt là ở
các vùng khí hậu phía Nam. Tính chung cho cả nước,
lượng mưa năm vào cuối thế kỷ 21 tăng khoảng 5%

KẾT LUẬN (6)

lượng mưa năm vào cuối thế kỷ 21 tăng khoảng 5%
so với thời kỳ 1980-1999. Ở các vùng khí hậu phía
Bắc mức tăng lượng mưa nhiều hơn so với các vùng
khí hậu phía Nam.



7) Vào giữa thế kỷ 21 mực nước biển có thể dâng thêm
khoảng 30cm và đến cuối thế kỷ 21 mực nước biển có
thể dâng thêm khoảng 75cm so với thời kỳ 1980 -
1999

KẾT LUẬN (7)

1999.



8) Các kết quả này còn vẫn còn nhiều điểm chưa chắc
chắn trong xác định các kịch bản phát triển KT - XH
và kèm theo đó là lượng phát thải KNK kính trong
tương lai.
Để khắc phục IPCC khuyến cáo sử dụng dung sai cho

KẾT LUẬN (8)

Để khắc phục, IPCC khuyến cáo sử dụng dung sai cho
các kịch bản. Ví dụ dung sai tối đa đối với nhiệt độ
cuối thế kỷ 21 là 0,4-0,6oC, đối với lượng mưa năm là
1-2% và 5% đối với lượng mưa tháng. Mặt khác các
kịch bản BĐKH phải thường xuyên được cập nhật về
số liệu, kiến thức, mô hình và phương pháp tính.



(9) Các kịch bản BĐKH, nước biển dâng cho VN sẽ
được cập nhât theo lộ trình đã được xác định trong
CTMTQG:
• “Cuối năm 2010, hoàn thành việc cập nhật các

kịch bản BĐKH ở Việt Nam đặc biệt là nước biển

KẾT LUẬN (9)

kịch bản BĐKH ở Việt Nam, đặc biệt là nước biển
dâng, cho từng giai đoạn từ năm 2010 đến năm
2100. Các kịch bản có đầy đủ cơ sở khoa học và
thực tiễn”;

• “Đến năm 2015, tiếp tục cập nhật các kịch bản
BĐKH ở Việt Nam, đặc biệt là nước biển dâng”.


