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Vi>t Nam là m"t n6c nem trong vùng chu nhi=u thi>t hQi do thiên tai, hàng nEm, thiên tai !ã và !ang gây
ra nhi=u thi>t hQi v= ngji, tài s0n cng nh phá h#y các c s@ hQ tMng, kinh t%, xã h"i và gây ô nhitm môi
trjng. Ng)p lHt là m"t trong nhDng thiên tai ngày càng có tính ch<t phc tQp v= cjng !" ng)p cng nh
mc !" thi>t hQi, !?c bi>t !Ki v6i các vùng !ô th phát triIn. Do !ó v<n != qu0n lý, gi0m nh thi>t hQi ng)p
lHt ngày càng tr@ lên c<p thi%t và !òi hoi ph0i !Yng b" tf quy hoQch, thi%t k% công trình gi0i pháp gi0m
thiIu và qu0n lý ng)p lHt theo ti%p c)n hi>u qu0 và b=n vDng. V<n != !?t ra v6i nhà !Mu t, ngji ra quy%t
!nh là ph0i l9a chqn gi0i pháp !Mu t nào !I !Qt hi>u qu0 tKi u v= r#i ro, !Qt !3c !iIm tKi u r#i ro (!iIm
tKi u tQi !ó t&ng chi phí và phMn d r#i ro còn lQi !Qt giá tr nho nh<t). Bài báo này !ã t&ng h3p và phân
tích lý thuy%t và các ti%p c)n phân tích tKi u r#i ro trong các d9 án !Mu t gi0m nh r#i ro thiên tai nói
chung và ng)p lHt nói riêng, !Yng thji g3i m@ h6ng nghiên cu và áp dHng vào th9c titn cho các d9 án
xây d9ng và quy hoQch r#i ro thiên tai trong thji gian t6i tQi Vi>t Nam.
Tf khóa: Thiên tai, r#i ro ng)p lHt, tKi u r#i ro, chi phí !Mu t, !Mu t gi0m nh.

1. M/ 4U 8
Trong nhDng nEm vfa qua tình trQng ng)p lHt
x0y ra v6i m"t xu h6ng ngày càng tEng, ditn bi%n
phc tQp c#a thji ti%t do bi%n !&i khí h)u !ã gây ra
nhi=u t&n th<t l6n v= kinh t%, 0nh h@ng nghiêm
trqng !%n các hoQt !"ng s0n xu<t cng nh cu"c
sKng c#a ngji dân. V<n != ng)p lHt không chc x0y
ra !Ki v6i nhDng vùng nông thôn gây thi>t hQi v=
mùa màng mà còn !?c bi>t nghiêm trqng !Ki v6i các
vùng !ô th, thành phK l6n, cng nh các vùng có s9
phát triIn !ô th nhanh, ni có các công trình xây
d9ng nhà cao tMng nh: công s@, công trình công
c"ng. ,?c bi>t nhà @ !ang mqc lên san sát, ditn ra
tfng ngày !ã làm cho b= m?t th<m ngày càng tr@
nên b thu hp, các ao hY b san l<p dMn, h> thKng
tiêu thoát n6c xuKng c<p, không !3c nâng c<p c0i
tQo kp thji là m"t trong nhDng nguyên nhân gây
nên tình trQng ng)p lHt @ m"t sK !ô th tQi Vi>t Nam,
!iIn hình nh m"t sK !ô th quan trqng nh TP Hà
N"i, TP HY Chí Minh, TP CMn Th, TP Vnh Yên
tcnh Vnh Phúc…Tr)n ma k lHc ditn ra vào nEm
2008 !ã bi%n thành phK Hà N"i thành m"t biIn n6c,
gây thi>t hQi n?ng n= v= kinh t%, theo 6c tính s b"
tr)n lHt vào ngày 30/10/2008 !ã gây thi>t hQi s b"
kho0ng 3000 t !Yng [1] (cha kI các 0nh h@ng
c#a s0n xu<t công nghi>p, dch vH, du lch và các
thi>t hQi liên quan !%n s0n xu<t kinh doanh c#a
1

Viện Quy hoạch Thủy lợi

120

ngji dân). Ngoài nhDng thi>t hQi tr9c ti%p trên còn
có nhDng thi>t hQi gián ti%p nh chi phí phHc hYi s0n
xu<t sau ng)p lHt, chi phí v> sinh môi trjng, chi phí
sc khoe, chi phí do !ình tr> hoQt !"ng s0n xu<t và
0nh h@ng !%n kh0 nEng thu hút vKn !Mu t tr9c ti%p
tf bên ngoài do môi trjng !Mu t nhi=u r#i ro cao.
Do !ó v<n qu0n lý ng)p lHt, gi0m thiIu r#i ro b=n
vDng là h%t sc cMn thi%t và ph0i mang tính !Yng b"
tf quy hoQch, thi%t k% và công tác qu0n lý ng)p lHt.
,Mu t gi0m thiIu r#i ro thi>t hQi c#a ng)p lHt th9c
ch<t là th9c hi>n các quy%t !nh l9a chqn các gi0i
pháp tKi u nh<t sao cho r#i ro thi>t hQi là nho nh<t.
Các quy%t !nh này ph0i !3c xem xét cSn th)n tf
khâu quy hoQch, khâu thi%t k% và khâu gi0i pháp
qu0n lý. ,i=u này th9c ch<t là !a ra các gi0i pháp
d9a trên tiêu chí hi>u qu0 kinh t% làm th6c !o cho
gi0m thiIu r#i ro.
V<n != quy hoQch, thi%t k% gi0i pháp gi0m thiIu
r#i ro thiên tai nói chung và ng)p lHt nói riêng @ Vi>t
Nam hi>n nay cha th9c s9 quan tâm !%n hi>u qu0
kinh t%, n%u có thì m6i @ m"t mc !" !n gi0n nh<t:
trong giai !oQn quy hoQch phMn kinh t% chc là phMn
!i sau gi0i pháp k thu)t !I !ánh giá gi0i pháp cuKi
cùng !3c l9a chqn có hi>u qu0 kinh t% hay không?
Nh v)y tf tr6c t6i nay chúng ta !ã bo qua m<t m"t
khâu kinh t% quan trqng, !ó là phân tích kinh t% !I
!i !%n l9a chqn gi0i pháp (!a v<n != kinh t% lên
hàng !Mu song song v6i v<n != gi0i pháp k thu)t),
!i=u này !?c bi>t quan trqng !Ki v6i các d9 án liên
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quan !%n r#i ro thiên tai (ti%p c)n d9a trên tKi u r#i
ro). s hMu h%t các d9 án liên quan !%n gi0m nh r#i
ro thiên tai ng)p lHt, ch# !Mu t, ngji ra quy%t !nh
m6i chc t)p trung vào các gi0i pháp k thu)t (gi0i
pháp cng) nh xây d9ng các h> thKng công trình
ngEn n6c, trD n6c và tiêu thoát n6c, !ip !ê, nâng
cao trình !ê !I phòng chKng r#i ro ng)p lHt…V<n !=
!3c !?t ra là li>u các gi0i pháp !ó !ã là phù h3p và
kinh t% hay cha? V<n != kinh t% !3c xem xét và !=
c)p nh th% nào trong bài toán quy hoQch phòng
chKng ng)p lHt hi>n nay tQi Vi>t Nam?. Các gi0i pháp
phòng ng)p lHt có !3c xây d9ng d9a trên các ti%p
c)n t&ng thI kinh t%, xã h"i và môi trjng theo
h6ng ti%p c)n b=n vDng? Trong bKi c0nh Vi>t Nam
là m"t n6c !ang phát triIn, nguYn l9c kinh t% còn
nhi=u gi6i hQn do ph0i phân b& cho nhi=u v<n != u
tiên khác nDa. Do !ó bài báo này !ánh giá và g3i m@
h6ng ti%p c)n d9a trên phân tích r#i ro và t)p trung
nghiên cu gi0i quy%t v<n != ra quy%t !nh !Mu t
gi0m thiIu thi>t hQi ng)p lHt d9a trên phân tích tKi
u r#i ro. Ti%p c)n phân tích tKi u r#i ro (Risk
Based Optimization-RBO) !3c hiIu là phân tích !I
!i !%n l9a chqn m"t gi0i pháp, công cH gi0m thiIu tKi
u nh<t, hi>u qu0 nh<t giDa các gi0i pháp và l9a chqn
có thI !?t ra. Trong mHc tiêu b0o v> và gi0m nh
thi>t hQi do ng)p lHt gây ra, các công cH gi0m thiIu
tng ng v6i tfng c<p !" ng)p lHt bao gYm: các gi0i
pháp k thu)t công trình hay gqi là các gi0i pháp
cng (xây !ê, !)p ngEn n6c, phân vùng trD n6c,
tiêu n6c, các công trình ngEn và dn tiêu n6c) và
các gi0i pháp phi công trình hay gi0i pháp m=m (h>
thKng d9 báo, c0nh báo s6m, !ào tQo k nEng, nâng
cao nEng l9c ng phó, các quy%t !nh trong trjng
h3p r#i ro và có xem xét !%n quá trình phát triIn
kinh t% và quy hoQch sG dHng !<t). NhDng gi0i pháp
gi0m nh r#i ro này !3c xây d9ng v6i nhDng chi phí
khác nhau và mc !" an toàn khác nhau (hiIu theo
cách !n gi0n là có mc !" thi>t hQi, r#i ro khác
nhau). Gi0i pháp tKi u !ã !3c xác !nh d9a trên
hi>u qu0 kinh t%, xã h"i và an toàn môi trjng. ,?c
bi>t !Ki v6i m"t sK n6c có !i=u ki>n nguYn l9c hQn
ch%, các n6c !ang phát triIn nh Vi>t Nam, thì l9a
chqn các gi0i pháp tKi u này ph0i phù h3p v= nguYn
l9c kinh t%, vn !0m b0o !3c các chc sK và gi6i hQn
an toàn cMn thi%t !Ki v6i tfng lnh v9c, tfng ngành,
tfng loQi thiên tai r#i ro, trong !ó có r#i ro ng)p lHt.
V<n != !3c thêm vào các n"i dung l9a chqn là
chúng ta sR ph0i bi%t cân nhic các gi0i pháp !Mu t

mang tính hi>u qu0 cao nh<t trong nguYn l9c tài
chính hQn hp, chúng ta có thI !a ra các chi%n l3c
!Yng b" tf quy hoQch vùng b0o v> cng, vùng b0o
v> m=m và vùng sn sàng !ánh !&i r#i ro !I t)p
trung cho giai !oQn phHc hYi, !i=u này là cMn thi%t
khi mà cha !# các !i=u ki>n b0o v> toàn b" vùng
nghiên cu tr6c r#i ro ng)p lHt.
Trong bài toán phân tích tKi u r#i ro !ã xem xét
!My !# c0 v<n != l3i ích c#a vi>c gi0m thiIu r#i ro và
giá thành !Mu t c#a gi0i pháp hay nói cách khác d9a
trên tiêu chuSn kinh t%. Thông thjng, các chi phí
!Mu t xây d9ng !3c tính toán s b" trên t su<t
!Mu t và giá thành các công trình, cng nh chi phí
d9 ki%n !Mu t cho gi0i pháp !ó. Trong nghiên cu
này sG dHng khái ni>m v= “tKi u r#i ro” !3c hiIu
theo ngha là m"t quy trình, liên quan !%n r#i ro,
nhem tKi thiIu các tác !"ng tiêu c9c hay tKi thiIu các
t&n th<t và chi phí t&ng h3p d9a trên c0 ba phng
di>n: kinh t%, xã h"i và môi trjng và thKng nh<t gqi
là thi>t hQi, r#i ro. R#i ro !3c 6c l3ng tng ng
v6i các tMn su<t, hay xác su<t xu<t hi>n c#a r#i ro !ó
[2]. Khi nói !%n thi>t hQi r#i ro thì ngoài thi>t hQi
kinh t% tr9c ti%p, nó còn gián ti%p gây ra nhDng h)u
qu0 lâu dài nh làm m<t c h"i giáo dHc, gia tEng
b>nh t)t, gi0m sc cQnh tranh c#a môi trjng !Mu t
và có thI kìm hãm các mHc tiêu phát triIn kinh t% xã h"i.
R#i ro ng)p lHt !3c coi là m"t trong nhDng r#i
ro thiên tai. T<t c0 các y%u tK nh: tài s0n, c s@ hQ
tMng, các hoQt !"ng s0n xu<t công nông nghi>p và
dch vH, môi trjng !=u b 0nh h@ng tr9c ti%p ho?c
gián ti%p b@i r#i ro ng)p lHt. R#i ro thiên tai nói
chung và r#i ro ng)p lHt nói riêng !3c xem nh là
m"t hàm c#a tMn su<t, tính dt b t&n thng và các
nhân tK b 0nh h@ng tQi mc !" r#i ro [3] [4].
Nhìn chung, khi nghiên cu, !ánh giá v= r#i ro
ng)p lHt có r<t nhi=u cách ti%p c)n khác nhau, nó
phH thu"c vào quan !iIm cng nh phH thu"c vào
mc !" yêu cMu an toàn c#a các n6c. Nhng v<n !=
!Mu t gi0m nh r#i ro !Ki v6i các n6c !ang phát
triIn nh Vi>t Nam thì sR khác, ngoài các v<n != tiêu
chuSn và mc !" an toàn ph0i !Qt !3c, thì v<n !=
kinh t% ph0i !3c xem xét và ph0i !3c coi là nhân
tK quan trqng 0nh h@ng !%n các quy%t !nh !Mu t,
b@i vì các nhà !Mu t (Nhà n6c, chính quy=n !a
phng) v6i gi6i hQn v= ngân sách và nguYn l9c cMn
ph0i cân nhic l9a chqn gi0i pháp !Mu t h3p lý, cân
nhic giDa chi phí !Mu t và hi>u qu0 mang lQi, ngoài
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ra còn có các v<n != chi phí c h"i khác, do !ó v<n
!= l9a chqn gi0i pháp gi0m nh !Mu t sR ph0i khác
và ph0i d9a trên c s@ hi>u qu0 tKi u r#i ro (r#i ro
bao gYm các chi phí và r#i ro d thfa ph0i là nho
nh<t). ,i=u này có ngha là t&n th<t c#a xã h"i là nho
nh<t mà vn thoa mãn m"t sK ràng bu"c v= !" an
toàn và gi6i hQn ngân sách !Mu t.
Bài báo này t)p trung vào t&ng quan cách thc
ti%p c)n tKi u r#i ro ng)p lHt, nhDng lý thuy%t và
phng pháp lu)n trên th% gi6i !ã làm và nhDng ti%p
c)n này !ã !3c thI hi>n nh th% nào trong các
nghiên cu và th9c titn tQi Vi>t Nam ? !I g3i m@
h6ng nghiên cu ti%p theo.
2. GIFI THIU CÁC NGHIÊN C&U TI"P CN PHÂN TÍCH T8I U
RDI RO
2.1. Các nghiên cu
cu trên th% gi6i
gi6i
Ng)p lHt là hi>n t3ng thjng xuyên nh<t trong
sK t<t c0 các th0m hqa t9 nhiên x0y ra trên th% gi6i
và !?c bi>t là khu v9c châu Á, 6c tính có t6i hn
90% t&ng sK dân toàn cMu chu 0nh h@ng c#a ng)p
lHt sinh sKng tQi châu Á. Châu Á cng là ni t)p
trung c#a hMu h%t các n6c !ang phát triIn. ,ang
ditn ra quá trình !ô th hóa cao và m)t !" dân sK l6n
gây ra nhi=u thách thc cho v<n != ng)p lHt nói
chung và ng)p lHt !ô th nói riêng.
Phân tích tKi u r#i ro !3c bit nguYn tf nhDng
nghiên cu l9a chqn gi0i pháp tKi u nh tKi u
trong thi%t k% hay tKi u giDa l9a chqn các gi0i pháp
tng ng v6i các chi phí !Mu t cho các gi0i pháp
gi0m thiIu này... M"t mô hình tKi u phi tuy%n !3c
nghiên cu b@i A. Danandehmehr [5]; tKi u phi
tuy%n !3c l)p trình !Ki v6i các v<n != liên quan !%n
kinh t%, !ã cung c<p m"t c s@ kinh t% rõ ràng trong
phát triIn k% hoQch qu0n lý t&ng h3p ng)p lHt. Trong
nghiên cu này !ã != c)p !%n gi0m thiIu r#i ro sR
tKi thiIu các thi>t hQi c#a ng)p lHt và chi phí tng
ng v6i mi gi0i pháp tQi các trQng thái ng)p lHt khác
nhau. Theo phng pháp này tQi mi m"t trQng thái
ng)p lHt sR có gi0i pháp (công trình và phi công
trình) và chi phí kèm theo, l9a chqn gi0i pháp và
mc !" ng)p lHt nào sR có t&ng thi>t hQi và chi phí
nho nh<t. Trong nghiên cu này cha thI hi>n rõ
quan !iIm tKi u trong thi%t k% công trình, v6i mi
trQng thái ng)p lHt sR l9a chqn các gi0i pháp công
trình khác nhau sao cho chi phí và thi>t hQi là nho
nh<t ng v6i tMn su<t c#a trQng thái !ó. GiDa các
trQng thái khác nhau cng sR có các !Mu t khác
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nhau và thi>t hQi khác nhau, nh v)y v<n != !?t ra là
sR l9a chqn trQng thái ng)p lHt nào là tKi u?, vfa
!0m b0o kh0 nEng tKi thiIu thi>t hQi vfa !0m b0o
gi6i hQn chi phí trong !i=u ki>n hQn ch% v= ngân
sách !Mu t. Trong nghiên cu này m6i chc ra phân
tích tKi u r#i ro cho ng)p lHt !Yng beng khi mà !o
ljng thi>t hQi còn !n gi0n do s0n xu<t nông
nghi>p. ,Ki v6i các thi>t hQi ng)p lHt trong !ô th, thì
!òi hoi cMn ph0i có nhi=u phng pháp 6c l3ng
thi>t hQi kinh t% và !ánh giá 6c l3ng thi>t hQi gián
ti%p và vô hình sR cMn ph0i có các phng pháp 6c
l3ng kinh t% riêng bi>t nh kinh t% môi trjng, kinh
t% xã h"i, kinh t% tài nguyên !I 6c l3ng !3c các
thi>t hQi cho kinh t%, xã h"i c#a vùng nghiên cu.
M"t sK nghiên cu tKi u trong qu0n lý [6], quy
hoQch ng)p lHt theo h6ng ti%p c)n sG dHng mô hình
ra quy%t !nh cho nhi=u mHc tiêu và các quy%t !nh
này là thay th% nhau trong quá trình l9a chqn (A
non-compensatory multicriteria decision- making
(MCDM) model). S9 l9a chqn tKi u các v<n != liên
quan !%n ng)p lHt xét theo bài toán phân tích !a mHc
tiêu và b@i v)y sG dHng mô hình tr@ nên cMn thi%t,
liên quan !%n các !?c tính k thu)t, xã h"i và !i=u
ki>n kinh t% c#a vùng nghiên cu. SG dHng bài toán
này mang tính ch<t l9a chqn tc thji, sR phù h3p v6i
l9a chqn tQi m"t thji !iIm nh<t !nh, nhng xét v=
mHc tiêu lâu dài, các y%u tK !a mHc tiêu sR !3c tính
toán và cân nhic l9a chqn tKi u phù h3p hn v6i bài
toán phòng ng)p lHt và mang tính dài hQn.
2.2. Các nghiên cu
n6c
cu trong n6c
Các d9 án quy hoQch liên quan !%n r#i ro ng)p
lHt hi>n nay hMu nh chc d9a trên quan !iIm công
trình, các quan !iIm tích h3p toàn di>n trong qu0n
lý r#i ro có xem xét !%n các y%u tK v= kinh t%, chi phí
và l3i ích c#a các gi0i pháp hoàn toàn b xem nh [7]
[8] [9]. Hi>n nay cng có m"t sK nghiên cu bit !Mu
quan tâm !%n v<n != phân tích r#i ro theo khái ni>m
chi phí tKi thiIu, bao gYm chi phí !Mu t và thi>t hQi
cho thi%t k% các công trình phòng chKng ng)p lHt
nh thi%t k% cao trình !ê [10]. Nghiên cu này m6i
chc tính toán tKi u r#i ro tQi m"t thji !iIm, cha xác
!nh !3c tKi u theo m"t chui thji gian dài, khi mà
thi>t hQi sR thay !&i và !?c bi>t !Ki v6i các d9 án cMn
ph0i có nhi=u chi phí v)n hành và sGa chDa nhem
gi0m nh r#i ro thì cMn ph0i sG dHng phng pháp
tKi u và quy !&i giá tr v= giá tr hi>n tQi dòng. Bên
cQnh !ó vi>c tính toán l3i ích kinh t% @ m"t mc !n
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gi0n nh<t, sR không !0m b0o tính xác th9c và s9 l9a
chqn giDa các phng án !Mu t xây d9ng.
Trong nghiên cu c#a các tác gi0 liên quan !%n
r#i ro ng)p lHt cho thành phK HY Chí Minh [11]
cng có != c)p !%n 6c l3ng thi>t hQi, nhng
nhDng 6c l3ng thi>t hQi này m6i chc dfng lQi @ tính
toán t&n th<t thi>t hQi v= c s@ hQ tMng, cha != c)p
!%n các loQi thi>t hQi kinh t% khác nh thi>t hQi do
hoQt !"ng s0n xu<t và dch vH b gián !oQn, thi>t hQi
do chi phí phHc hYi s0n xu<t, thi>t hQi do !ình tr>
công vi>c, chi phí phHc hYi môi trjng sau ng)p lHt,
cng nh 0nh h@ng !%n sc thu hút !Mu t.
HMu h%t các nghiên cu liên quan !%n r#i ro c#a
Vi>t Nam hi>n nay !=u cha xem trqng v<n != phân
tích kinh t% và tKi u kinh t%, tf giai !oQn quy hoQch,
giai !oQn thi%t k% và tính toán !My !# các r#i ro !I có
thI l3ng hóa kinh t% m"t cách !My !# và xác th9c.
,i=u này ngày càng thI hi>n tMm quan trqng trong
!i=u ki>n phát triIn kinh t% hi>n nay, chúng ta vfa
ph0i gi0i quy%t v<n != gi6i hQn ngYn vKn !Mu t,
nguYn l9c xã h"i, vfa ph0i !0m b0o có tMm nhìn lâu
dài phù h3p v6i xu h6ng phát triIn c#a n=n kinh t%xã h"i trong tng lai. T&n th<t r#i ro thiên tai, !?c
bi>t là t&n th<t do ng)p lHt sR !i kèm và t l> v6i s9
phát triIn kinh t%, dân sK và tKc !" !ô th hóa, khi
mà tài s0n xã h"i có nguy c dt b t&n thng càng
l6n tr6c ditn bi%n phc tQp c#a thiên tai, !?c bi>t
trong !i=u ki>n bi%n !&i khí h)u hi>n nay. Vì v)y cMn
ph0i có m"t h6ng ti%p c)n mang tính phù h3p và
toàn di>n hn. Thông thjng v<n != kinh t% trong
bài toán quy hoQch qu0n lý r#i ro hi>n nay @ n6c ta
thjng là v<n != !?t ra trong giai !oQn sau khi !ã có
ho?c !i kèm v6i gi0i pháp công trình, do !ó tính toán
kinh t% thjng bó hp trong m"t phQm vi nho l¥ giDa
l9a chqn các gi0i pháp công trình, nó cha mang tính
toàn di>n bao quát t&ng thI c#a m"t h6ng ti%p c)n
quy hoQch !My !#. Theo h6ng nghiên cu này
chúng ta sR !?t v<n != c#a bài toán qu0n lý và quy
hoQch r#i ro thiên tai nh sau: Hi>n t3ng thiên tai
r#i ro -> !ánh giá r#i ro, các thi>t hQi liên quan -> l9a
chqn tKi u t& h3p các gi0i pháp gi0m thiIu (gi0i
pháp công trình và gi0i pháp phi công trình). Trong
!ó mi m"t gi0i pháp sR tng ng v6i m"t kch b0n
v= thi>t hQi, chi phí !Mu t th9c hi>n kèm theo v6i
m"t xác su<t x0y ra kch b0n !ó. L9a chqn tKi u sR
là l9a chqn gi0i pháp, t& h3p gi0i pháp !I !Qt !3c
!iIm tKi thiIu t&ng thi>t hQi c#a toàn xã h"i (bao
gYm thi>t hQi v= r#i ro và chi phí !Mu t).

,Ki v6i loQi hình thiên tai ng)p lHt chúng ta cMn
ph0i t)p trung nghiên cu các loQi hình ng)p lHt, bao
gYm c0 ng)p lHt vùng nông thôn, vùng !ô th và
vùng quy hoQch !ô th hay vùng có tKc !" !ô th hóa
cao. L9a chqn các phng pháp !I 6c l3ng các
thi>t hQi do ng)p lHt theo các kch b0n sG dHng !<t,
kch b0n phát triIn kinh t%, dân c và loQi hình s0n
xu<t kinh doanh tng ng v6i các tMn su<t r#i ro !ó.
Chi phí v= gi0i pháp công trình sR cK ging !3c 6c
l3ng hóa theo các su<t !Mu t công trình d9 ki%n.
Tf !ó hoàn thi>n phng pháp lu)n phHc vH quy
hoQch r#i ro ng)p lHt tQi Vi>t Nam. Theo h6ng
nghiên cu này sR có các != xu<t v= phân vùng r#i
ro và thích ng: vùng !?c bi>t ph0i !3c b0o v>,
vùng thích ng m=m d¥o, vùng có thI !ng !Mu v6i
r#i ro và t)p trung vào phHc hYi sau ng)p lHt.
3. TH$O LUN
3.1. Qu0n
Qu0n lý
lý r#i
r#i ro ng)p lHt
GiKng nh m"t sK n6c trong khu v9c trên th%
gi6i, Vi>t Nam cng sG dHng các tiêu chuSn an toàn
ng)p lHt cho tính toán thi%t k% công trình b0o v>
ng)p lHt (tính toán d9a trên l thji !oQn và ma thji
!oQn, ví dH nh tính cho thji !oQn 20 nEm, 50 nEm).
Thi%t k% các công trình b0o v> và tiêu thoát gi0m r#i
ro ng)p lHt thjng d9a trên tiêu chuSn c#a các c<p
!" ng)p lHt tng ng v6i các tMn su<t l, tMn su<t
ma mà thi%t k%, nhng v<n != !Ki v6i các gi0i pháp
phi công trình thì sR không có các tiêu chuSn !I
!ánh giá chc tiêu hay tiêu chuSn thi%t k%. M"t ti%p
c)n qu0n lý r#i ro ng)p lHt theo h6ng t&ng h3p hn,
r"ng hn, !I l9a chqn và thi%t k% các công cH kiIm
soát ng)p lHt bao gYm c0 gi0i pháp công trình và gi0i
pháp phi công trình.
3.2. Các thành phMn
phMn c#a r#i ro ng)p lHt
,I 6c l3ng và gi0m thiIu r#i ro c#a ng)p lHt
tQi b<t kw !a !iIm nào thì !i=u quan trqng là ph0i
hiIu các thành phMn c b0n r#i ro và hiIu !3c vai
trò cMn ph0i gi0m thiIu các r#i ro !ó. M?c dù r#i ro
!ã !3c xác !nh m"t cách rõ ràng trong các tài li>u,
r#i ro !3c hiIu là m"t khái ni>m bao gYm tính dt b
t&n thng và nguy c r#i ro. Nguy c r#i ro !3c
thI hi>n theo mc !" và xác su<t. Tính dt t&n
thng phH thu"c vào kh0 nEng chKng chu và tính
phi bày. HiIu rõ v= c ch% r#i ro là !i=u quan trqng
!I l9a chqn các công cH qu0n lý ng)p lHt phù h3p v6i
yêu cMu tKi u. ,I xác !nh !3c !My !# các y%u tK
r#i ro c#a ng)p lHt ph0i d9a trên phng pháp và
cách ti%p c)n !ánh giá r#i ro ng)p lHt.
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3.3. Phân tích chi phí l3i
l3i ích
Công cH phân tích chi phí l3i ích (CBA) cMn thi%t
!I !ánh giá r#i ro. Phân tích !a mHc tiêu (MCA) có
thI !3c coi nh là m"t phMn c#a CBA cho mHc !ích
tKi u. Trong phân tích chi phí l3i ích thì v<n != 6c
l3ng giá tr kinh t% !Ki v6i các thành phMn không có
th trjng, 6c l3ng kinh t% !Ki v6i xã h"i và môi
trjng là không h= dt dàng, !òi hoi ph0i có phng
pháp 6c l3ng phù h3p, !i=u tra sK li>u, phân tích
sK li>u và l3ng hóa thành giá tr kinh t%. NhDng
thành phMn sG dHng phân tích trong phng pháp
CBA là t su<t l3i ích chi phí (B/C), giá tr hi>n tQi
ròng (PV), t su<t n"i hoàn (IRR) và tô kinh t% (ER).
NhDng nhân tK này quan trqng trong !ánh giá hi>u
qu0 !Mu t, nhng nó sR không thI hi>n !3c tính
ch<t tKi u trong qu0n lý ng)p lHt.
3.4. Thi>t
Thi>t hQi trung bình hàng nEm
nEm
Phng pháp !ánh giá r#i ro giúp cho các nhà ra
quy%t !nh vQch ra, t@ng t3ng ra các phân bK r#i
ro theo không gian và thji gian c#a m"t tr)n ng)p
lHt. T&n th<t ng)p lHt tr9c ti%p ho?c gián ti%p thjng
liên quan !%n các tr)n ng)p lHt !ã x0y ra, bao gYm
!Mu t cho gi0i pháp công trình bao gYm c0 chi phí
!Mu t xây d9ng và chi phí v)n hành trong suKt vòng
!ji c#a công trình. T&n th<t 6c l3ng thi>t hQi
trung bình hàng nEm (EAD) sR bao gYm c0 t&n th<t
do ng)p lHt và phMn chi phí !Mu t hàng nEm (bao
gYm chi phí kh<u hao hàng nEm và chi phí v)n
hành) trong suKt thji gian vòng !ji c#a d9 án.
,jng quan h> thi>t hQi và b0n !Y phân bK thi>t hQi
trung bình hàng nEm sR cung c<p cho chúng ta m"t
cái nhìn t&ng thI v= bc tranh thi>t hQi và phân bK
r#i ro c#a vùng nghiên cu.
3.5. ,iIm
,iIm tKi u r#i ro
Ngày nay theo quan !iIm qu0n lý ng)p lHt là tKi
!a l3i ích dòng c#a công tác qu0n lý ng)p lHt. Theo
quan !iIm này, m"t phng pháp tKi !a l3i ích !3c
xây d9ng và phát triIn. HiIu theo m"t cách chung
nh<t là, t&n th<t do ng)p lHt sR gi0m tng ng v6i s9
gia tEng !Mu t trong bi>n pháp gi0m thiIu r#i ro
ng)p lHt. Chi phí !Mu t gi0m thiIu càng cao thì càng
tEng kh0 nEng chKng chu và ng phó !3c v6i các
l ho?c ma có tMn su<t nho (chu kw l?p c#a ma
ho?c l gây ra ng)p lHt) !i=u này dn !%n thi>t hQi sR
gi0m !i (thi>t hQi d thfa sau khi !Mu t gi0m thiIu)
và v<n != !?t ra là chúng ta cMn ph0i cân nhic l9a
chqn phng án !Mu t gi0m thiIu !Qt hi>u qu0 tKi
u và !iIm tKi u chính là phng án !Mu t gi0m

124

thiIu ng v6i r#i ro. Theo hình 1 !iIm tKi u r#i ro
sR là !iIm có giá tr r#i ro nho nh<t.

Hình 1. ,iIm
,iIm tKi u trong phân tích r#i ro
3.6. ,=
,= xu<t công cH tính toán
,iIm tKi u r#i ro th9c t% không dt dàng !3c
xác !nh vì còn nhi=u lý do liên quan !%n các ràng
bu"c ra quy%t !nh nh: mc !" an toàn cho phép,
mc !" yêu cMu an toàn, mc !" ngrng r#i ro cho
phép ph0i !Qt !3c tKi thiIu sau khi !Mu t, gi6i hQn
ngân sách !Mu t. Sau khi tính toán các kch b0n r#i
ro thi>t hQi k%t h3p v6i các chi phí !Mu t, chi phí v)n
hành c#a h> thKng công trình và qu0n lý !i=u hành,
các hàm mHc tiêu tKi u !3c tính toán v6i các ràng
bu"c b@i quy%t !nh !Mu t thay th% giDa các phng
án, thji gian quy !&i giá tr. Lji gi0i c#a bài toán sR là
!iIm tKi u r#i ro và phng án !3c l9a chqn !Mu t
gi0m thiIu r#i ro. Bài toán tKi u r#i ro thjng ph0i
sG dHng các hàm tKi u phi tuy%n, tKi u !"ng nên
cMn thi%t ph0i có các công cH h tr3 tìm lji gi0i tính
toán cho nhi=u kch b0n khác nhau và có thI sG
dHng m"t vài công cH h tr3 tính toán tKi u nh
Gams Lingo
4. K"T LUN
V<n != kinh t% cMn ph0i !3c quan tâm nhi=u
hn trong công tác quy hoQch và qu0n lý gi0m thiIu
r#i ro ng)p lHt. Các ti%p c)n nghiên cu, phng
pháp nghiên cu, 6c l3ng giá tr thi>t hQi v= kinh
t% c#a hi>n t3ng thiên tai nói chung và ng)p lHt nói
riêng còn nhi=u v<n != cMn ph0i != c)p và hoàn
thi>n. Nhng cMn thi%t ph0i có m"t cách ti%p c)n
mang tính !My !# và hi>u qu0 hn, k%t h3p các gi0i
pháp k thu)t và c s@ kinh t% !I !a ra !3c các
quy%t !nh !Mu t gi0m thiIu r#i ro kp thji và mang
lQi hi>u qu0 cao nh<t cho xã h"i. Theo k%t qu0 t&ng
h3p các nghiên cu thì cMn thi%t ph0i k%t h3p nghiên
cu phân tích tKi u r#i ro ng)p lHt trong !i=u ki>n
bài toán l9a chqn !Mu t gi0i pháp gi0m thiIu r#i ro
ng)p lHt là ph0i k%t h3p !Yng b" giDa các phng
pháp: phng pháp !ánh giá r#i ro, phng pháp chi
phí l3i ích, phng pháp phân tích !a mHc tiêu và
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công cH tKi u hóa !I tìm ra gi0i pháp !Mu t hi>u
qu0 nh<t tQi thji !iIm quy%t !nh !Mu t. ,Ki v6i r#i
ro ng)p lHt !Ki v6i mi vùng b0o v> sR có nhDng l9a
chqn gi0i pháp khác nhau, mc !" !Mu t và quan
tâm khác nhau, g3i m@ cho chúng ta cMn ph0i có m"t
chi%n l3c quy hoQch và qu0n lý r#i ro ng)p lHt h3p
lý và m=m d¥o, phân thành nhDng vùng cMn ph0i b0o
v> cao nh khu !ô th quan trqng, khu trung tâm
hành chính, khu công nghi>p công ngh> cao, vùng
quy hoQch m=m vùng ven !ô th ho?c vùng nông
thôn. Ngoài ra cng có thI có khái ni>m nhDng vùng
quy hoQch có thI !ánh !&i, tc là chúng ta sn sàng
ch<p nh)n r#i ro !I có thI t)p trung vào giai !oQn
phHc hYi s0n xu<t khi mà !" an toàn yêu cMu không
quá cao ho?c vKn !Mu t quá l6n liên quan !%n hi>u
qu0 kinh t% trong quy%t !nh có nên !Mu t hay
không và !Mu t @ mc !" nào là h3p lý?.
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NUNDATION RISK OPTIMIZATION ANALYSIS: OVERVIEW FROM THEORY TO REALITY
IN VIETNAM
Nguyen Thien Dung, Nguyen Van Tuan
Summary

Vietnam is a country located in the serious region by natural disaster which has been annual losses of lifes,
property, infrastructures, economic, social and environmental devastation. Inundation risk is one of most
natural disaster by increasing intensity and damages, especially, effect to developed urban areas.
Therefore, inundation mitigation and management are more and more become necessary. It would be
required synchronization from planning to mitigation measures design, and management by sustainable
approachs. The given question, how investors and decision makers are to choose mitigation solutions to
achieve optimal efficiency of risk, how to reach optimal risk point (optimal point there the total of measures
cost and risk residual peaks of the minimum value). This paper will focus on integrated and analysis
theoritical and optimal approach on risk how to carry out decisions to invest mitigated projects for natural
disaster in generaly and inundation in particularly. There are suggestions the research strengthen and
reality of mitigation measures on the next time in Vietnam.
Keywords: Natural disaster, flood risk, investment cost, optimal risk, mitigation investment.
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