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MỞ ĐẦU 

1. Tính cấp thiết của ñề tài 

Biến ñổi khí hậu (BĐKH) và nước biển dâng (NBD) là một 

trong những thách thức lớn nhất ñối với nhân loại trong thế kỷ 21. 

Theo ñánh giá của Ngân hàng thế giới (WB) Việt Nam là 1 trong 5 

quốc gia sẽ chịu ảnh hưởng nghiêm trọng của BĐKH và NBD.  

Phố cổ Hội An, tỉnh Quảng Nam - di sản văn hóa thế giới - 

là khu vực bị tác ñộng rõ rệt nhất bởi BĐKH. Việc nghiên cứu mức 

ñộ tác ñộng, từ ñó ñề ra các giải pháp thích ứng có hiệu quả với 

BĐKH là vấn ñề cấp thiết ñối với chính quyền và nhân dân TP. Hội 

An. Xuất phát từ lý do ñó, tôi thực hiện ñề tài: “Nghiên cứu tác 

ñộng và ñề xuất một số giải pháp thích ứng với biến ñổi khí hậu 

cho thành phố Hội An – tỉnh Quảng Nam”. 

2. Mục ñích nghiên cứu  

 Nghiên cứu các tác ñộng của BĐKH và khả năng bị tổn 

thương của cộng ñồng ñịa phương, từ ñó ñề xuất các giải pháp thích 

ứng có tính khả thi cao ñối với những tác ñộng cấp bách và tiềm tàng 

lâu dài của BĐKH cho TP. Hội An. 

3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 

Đối tượng và phạm vi nghiên cứu của ñề tài bao gồm các tác 

ñộng của BĐKH ñến môi trường tự nhiên, KTXH và tới ñời sống, 

sinh kế của người dân trên toàn ñịa bàn TP. Hội An. 

4. Nội dung và phương pháp nghiên cứu 

4.1. Nội dung nghiên cứu 

 - Xem xét các biểu hiện của BĐKH tại TP. Hội An trong 

thời gian qua và các tác ñộng của BĐKH ñến môi trường tự nhiên, 

KTXH TP. Hội An. 
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 - Xác ñịnh các sinh cảnh và các sinh kế phụ thuộc vào sinh 

cảnh tại ñịa phương. Đánh giá rủi ro từ các áp lực hiện tại và tương 

lại nguồn nước ñến các sinh cảnh và sinh kế phụ thuộc; ñánh giá khả 

năng thích ứng của cộng ñồng ñịa phương, từ ñó xác ñịnh khả năng 

dễ bị tổn thương với các tác ñộng của BĐKH cho Hội An. 

 - Trên cơ sở các tác ñộng của BĐKH và khả năng dễ bị tổn 

thương của cộng ñồng ñịa phương, ñề xuất các giải pháp thích ứng 

thiết thực và có tính khả thi cho TP. Hội An.  

4.2. Phương pháp nghiên cứu 

4.2.1. Phương pháp ñánh giá nhanh tổng hợp tính dễ bị tổn thương 

và khả năng thích ứng 

Sử dụng phương pháp tiếp cận tổng hợp dựa vào rủi ro và năng lực 

thích ứng ñể xác ñịnh tính dễ bị tổn thương cho TP. Hội An.  
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Tương lai tài nguyên 
nước (chất lượng, số 

lượng, dòng chảy 

Tác ñộng tổng hợp lên hệ sinh 
thái và các sinh cảnh 

Tổng hợp các tác ñộng lên sinh 
kế  và cộng ñồng 

Xác ñịnh các sinh cảnh chính 
và mức ñộ quan trọng 

Xác ñịnh các sinh kế phụ 
thuộc vào sinh cảnh 

Các áp lực hiện tại và các 
tác ñộng lên hệ sinh thái 

và các sinh cảnh 

Các mục tiêu 
phát triển chính 

Các kịch bản 
BĐKH 

Đánh giá từ trên xuống Đánh giá từ dưới lên 

Đánh giá rủi ro 

Xếp hạng rủi ro cho từng sinh 
cảnh. Đánh giá rủi ro của cộng 
ñồng: các hậu quả ñối với sinh kế 
của cộng ñồng 

Khả năng thích ứng của sinh cảnh: 
thể chế và chính sách quản lý các 
hệ sinh thái và tài nguyên; Các 
hành ñộng ứng phó hiện tại và 
nguồn lực cộng ñồng 

Đánh giá tính tổn 
thương 

Hình 1. Khung ñánh giá tính dễ bị tổn thương do BĐKH  
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4.2.2. Phương pháp thu thập số liệu 

4.2.3. Phương pháp xử lý số liệu 

5. Ý nghĩa khoa học và ý nghĩa thực tiễn của ñề tài 

5.1. Ý nghĩa khoa học 

Kết quả nghiên cứu là tài li ệu giúp cho các nhà quản lý có cơ 

sở trong việc hoạch ñịnh chính sách, kế hoạch hành ñộng, giải pháp 

thích ứng hiệu quả với BĐKH. Bổ sung nguồn tài li ệu nghiên cứu 

ñánh giá tác ñộng của BĐKH và NBD cho các ñịa phương. 

5.2. Ý nghĩa thực tiễn của ñề tài 

Cung cấp các thông tin về thực trạng KTXH, môi trường tại 

Hội An; khả năng và mức ñộ ảnh hưởng của BĐKH ñối với tài 

nguyên, môi trường và KTXH Hội An; tính dễ bị tổn thương và khả 

năng thích ứng với BĐKH ở Hội An. Đề xuất các giải pháp thích ứng 

với BĐKH có tính khả thi cao cho Hội An. 

6. Bố cục của luận văn 

Ngoài phần mở ñầu, kết luận và kiến nghị, tài liệu tham khảo, 

phụ lục, phần nội dung của luận văn gồm có 5 chương trong ñó:  

Chương 1. Tổng quan về BĐKH, các kịch bản BĐKH ở 

Việt Nam 

Chương 2.  Tổng quan về TP. Hội An 

Chương 3.  Nghiên cứu tác ñộng của BĐKH ñến Hội An 

Chương 4. Đánh giá nhanh tổng hợp tính dễ bị tổn thương 

và khả năng thích ứng với BĐKH tại Hội An 

Chương 5. Đề xuất các giải pháp thích ứng. 

CHƯƠNG 1 - TỔNG QUAN BIẾN ĐỔI KHÍ H ẬU, 

CÁC K ỊCH BẢN BIẾN ĐỔI KHÍ H ẬU Ở VI ỆT NAM 

1.1. Khái niệm về BĐKH và các nguyên nhân chính gây ra 

BĐKH 

1.1.1. Khái niệm về BĐKH 

1.1.2. BĐKH và các nguyên nhân chính gây ra BĐKH 
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1.1.2.1. BĐKH trong quá khứ 

1.1.2.2. BĐKH trong giai ñoạn hiện tại 

1.2. Tổng quan về BĐKH, NBD t ại Vi ệt Nam 

1.2.1. Tổng quan về BĐKH ở Việt Nam 

1.2.2. Kịch bản BĐKH của Việt Nam 

1.2.2.1. Các kịch bản BĐKH toàn cầu trong thế kỷ 21 

1.2.2.2. Kịch bản BĐKH Việt Nam 

Kịch bản BĐKH, NBD ở Việt Nam do Bộ TN&MT chủ trì 

xây dựng cho 7 vùng khí hậu của Việt Nam: Tây Bắc, Đông Bắc, 

Đồng bằng Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ, Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và 

Nam Bộ ứng với ba kịch bản phát thải khác nhau: thấp (B1), trung 

bình (B2), cao (A2) theo các mốc thời gian của thế kỷ 21. Thời kỳ 

dùng làm cơ sở ñể so sánh là 1980-1999. Theo các kịch bản, khí hậu 

trên tất cả các vùng của Việt Nam sẽ có nhiều biến ñổi. Vào cuối thế 

kỉ 21, nhiệt ñộ trung bình năm ở nước ta tăng khoảng 2,30C; tổng 

lượng mưa năm và lượng mưa mùa mưa tăng trong khi lượng mưa 

mùa khô lại giảm; mực nước biển dâng khoảng 75cm so với thời kì 

1980 – 1999. 

CHƯƠNG 2 - TỔNG QUAN VỀ THÀNH PH Ố HỘI AN  

2.1. Điều kiện tự nhiên 

2.1.1. Vị trí ñịa lý  

2.1.2. Điều kiện ñịa hình  

2.1.2.1. Địa hình ñồng bằng 

2.1.2.2. Địa hình hải ñảo  

2.1.3. Điều kiện khí hậu, ñịa chất, thủy văn  

2.1.3.1. Khí hậu 

2.1.3.2. Đặc ñiểm thủy văn 

2.1.3.3. Đặc ñiểm ñịa chất  
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2.1.4. Tài nguyên thiên nhiên 

2.1.4.1. Tài nguyên ñất 

2.1.4.2. Tài nguyên nước  

2.1.4.3. Tài nguyên rừng  

2.1.4.4. Tài nguyên thủy sinh  

2.1.4.5.  Tài nguyên khoáng sản  

2.2. Thực trạng kinh tế xã hội và hạ tầng kỹ thuật 

2.2.1. Thực trạng kinh tế xã hội 

2.2.2. Thực trạng hạ tầng kỹ thuật 

CHƯƠNG 3 - NGHIÊN CỨU TÁC ĐỘNG CỦA BĐKH ĐẾN 

HỘI AN 

3.1. Biểu hiện BĐKH ở TP. Hội An 

3.1.1. Nhiệt ñộ 

Qua phân tích số liệu nhiệt ñộ thời kỳ 1980 – 2009 của các 

ñịa phương lân cận Hội An như Trà My, Tam Kỳ, Đà Nẵng, ñảo Lý 

Sơn ñều có xu hướng tăng từ 0,3 – 0,6 0C.  

3.1.2. Lượng mưa 

Lượng mưa trung bình năm và tổng lượng mưa mùa mưa và 

mùa khô cũng có xu hướng tăng ñều.  

3.1.3. Gia tăng mực nước biển 

  Số liệu quan trắc tại các trạm hải văn miền Trung ghi nhận 

ñược mực nước biển nhìn chung ñang tăng lên với tốc ñộ không 

giống nhau.  

3.1.4. Xâm nhập mặn  

 Tình trạng xâm nhập mặn vào mùa khô trên các tuyến sông tại 

Hội An ngày càng nghiêm trọng. 

3.1.5. Thiên tai  
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Các dạng thiên tai tại Hội An như bão, lũ lụt, hạn hán có tần 

suất xuất hiện ngày càng tăng, diễn biến phức tạp, có sức tàn phá lớn, 

xuất hiện ngày càng khác với quy luật trước ñây. 

3.2. Kịch bản BĐKH TP. H ội An 

3.2.1. Nhiệt ñộ 

Vào cuối thế kỉ 21, nhiệt ñộ trung bình năm tại Hội An có 

thể ñạt: 280C, ứng với kịch bản phát thải trung bình B2. 

3.2.2. Lượng mưa 

 Lượng mưa trung bình năm tại Hội An cuối thế kỉ 21 ứng 

với kịch bản phát thải trung bình B2 có thể ñạt: 2341,2mm. 

3.2.3. Phạm vi ngập lụt của TP. Hội An 

Kết quả kịch bản ngập lụt TP. Hội An (trừ xã Tân Hiệp) do 

tác ñộng của BĐKH và NBD kết hợp với lũ lụt ñã ñược tổ chức 

UNHABITAT xây dựng cho 3 mốc thời gian 2020, 2050, 2100. 

Theo kịch bản này, diện tích ngập lụt của thành phố Hội An theo 3 

mốc thời gian trên lần lượt là: 2996,02ha; 3034ha; 3259,26ha.  

3.2.4. Sự gia tăng các hiện tượng thời tiết cực ñoan 

3.2.4.1. Bão và ATNĐ 

3.2.4.2. Lũ lụt 

3.2.4.3. Hạn hán 

3.3. Các tác ñộng do BĐKH lên môi tr ường và các hoạt ñộng 

KTXH 

3.3.1. Tác ñộng ñến môi trường tự nhiên 

3.3.1.1. Tác ñộng ñến môi trường ñất  

3.3.1.2. Tác ñộng ñến môi trường nước 

3.3.1.3. Tác ñộng ñến hệ sinh thái và ña dạng sinh học 

3.3.1.4. Tác ñộng ñến quá trình bồi tụ và xói lở ven biển Hội An 
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3.3.2. Tác ñộng ñến kinh tế 

3.3.2.1.  Tác ñộng ñến sản xuất nông nghiệp 

3.3.2.2. Tác ñộng ñến lâm nghiệp 

3.3.2.3. Tác ñộng ñến ngư nghiệp, thủy sản 

3.3.2.4. Tác ñộng ñến công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp 

3.3.2.5. Tác ñộng ñến giao thông vận tải – hạ tầng kỹ thuật – xây 

dựng   

3.3.3. Tác ñộng ñến con người  

3.3.3.1. Tác ñộng ñến sức khỏe cộng ñồng 

3.3.3.2. Tác ñộng ñến ñến ñời sống và sinh kế của người dân 

3.3.4. Tác ñộng ñến văn hóa – xã hội 

3.3.4.1.Tác ñộng ñến xã hội do vấn ñề nghèo ñói, di dân và an ninh 

xã hội    

3.3.4.2. Tác ñộng ñến giáo dục 

CHƯƠNG 4 - ĐÁNH GIÁ NHANH T ỔNG HỢP TÍNH DỄ BỊ 

TỔN THƯƠNG VÀ KH Ả NĂNG THÍCH ỨNG VỚI BĐKH 

TẠI H ỘI AN 

4.1. Xếp hạng rủi ro cho từng sinh cảnh và ñánh giá rủi ro của 

cộng ñồng  

4.1.1. Tác ñộng từ các áp lực hiện tại ñối với các sinh cảnh 

4.1.1.1. Các sinh cảnh và sinh kế hiện hữu tại Hội An 

4.1.1.2. Áp lực hiện tại tác ñộng lên các sinh cảnh 

a.  Đối với rừng dừa nước 

b. Đối với mạng lưới sông ngòi 

c.  Đối với rạn san hô 

d. Đối với thảm cỏ biển 

e. Đối với cồn cát 

  f. Tổng hợp kết quả xếp hạng rủi ro cho các sinh cảnh  
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4.1.2. Các tác ñộng tiềm tàng từ tương lai lên các loại sinh cảnh 

của Hội An 

4.1.2.1.  Tác ñộng do các mục tiêu phát triển KTXH 

4.1.2.2. Tác ñộng do BĐKH 

4.1.3. Xếp hạng rủi ro cho từng sinh cảnh và ñánh giá rủi ro cộng 

ñồng 
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Bảng 4.14. Xếp hạng rủi ro ñối với các sinh cảnh tại Hội An 

Các tác ñộng từ dưới lên 
Các tác ñộng tiềm tàng từ "T ương lai 

 tài nguyên nước" Sinh cảnh 

Miêu tả  Miêu tả Xếp hạng 

Xếp 

hạng 

rủi ro 

Rừng dừa nước 

- Phá rừng dừa nước ñể 

lấy diện tích nuôi trồng 

thủy sản; 

- Phá rừng dừa nước ñể 

xây dựng nhà cửa và các 

công trình phục vụ phát 

triển KTXH; 

- Ô nhiễm nguồn nước. 

Thấp 

– 

Trung 

bình 

Các hiện tượng thời tiết cực 

ñoan như mưa bão, lũ lụt,... và 

NBD sẽ làm giảm diện tích 

rừng dừa nước. 

 

Cao 
Thấp –  

Cao 

Mạng lưới 

sông ngòi 

- Ô nhiễm nguồn nước; 

- Khai thác ñánh bắt thủy 

sản; 

- Bồi lắng, xói lở dòng 

sông do mưa bão lũ lụt; 

Trung 

bình – 

Cao 

- Chất lượng nước sông ngòi 

tại Hội An sẽ chịu tác ñộng 

tương ñối mạnh mẽ bởi ô 

nhiễm do các hoạt ñộng phát 

triển KTXH; 

Cao 

Trung 

bình – 

Cao 



   

 

13 

- Nạo vét lòng sông;  

- Xây dựng ñập thủy 

ñiện ở thượng nguồn. 

- Chế ñộ thủy văn và dòng 

chảy của sông ngòi cũng có sự 

thay ñổi do sự thay ñổi lượng 

nước cũng như các tác ñộng 

do BĐKH. 

Rạn san hô 

- Khai thác, ñánh bắt 

thủy hải sản không bền 

vững; 

- Ô nhiễm nguồn nước; 

- Hoạt ñộng du lịch. 

Thấp 

– Cao 

Rạn san hô sẽ chịu sự tác 

ñộng mạnh mẽ của BĐKH; 

Hoạt ñộng du lịch phát triển 

sẽ tiếp tục tác ñộng xấu ñến 

rạn san hô; 

Nguồn nước ô nhiễm do các 

hoạt ñộng  phát triển KTXH 

cũng làm suy giảm ñáng kể 

diện tích san hô. 

Cao 
Thấp – 

Cao 

Thảm cỏ biển 

- Khai thác thủy sản 

không bền vững; 

- Ô nhiễm nguồn nước 

Cao 

Các thảm cỏ biển sẽ tiếp tục 

suy giảm diện tích do các hoạt 

ñộng phát triển KTXH như: 

Cao Cao 
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và lắng ñọng trầm tích; 

- Nạo vét lòng sông. 

nạo vét, khai thông luồng 

tuyến,... và ô nhiễm nguồn 

nước. 

 

Cồn nổi 

Hoạt ñộng nạo vét, hút 

cát; 

Phát triển du lịch. 

Cao 

Các cồn nổi sẽ bị tác ñộng bởi 

các hoạt ñộng nạo vét, khai 

thông luồng tuyến; 

Tác ñộng tổng hợp của thủy 

triều dâng cao, mưa bão, lũ lụt 

tăng lên, sẽ làm suy giảm diện 

tích và dịch chuyển vị trí các 

cồn cát.  

Cao 

 

 

 

Cao 
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Bảng 4.15. Xếp hạng rủi ro các sinh kế 

Sinh 

kế 

Các sinh cảnh 

hỗ tr ợ cho sinh 

kế 

Xếp hạng rủi ro 

cuối cùng cho 

mỗi sinh cảnh 

Các tác ñộng tiềm tàng từ 

BĐKH 

Các tác ñộng tiềm tàng từ 

các mục tiêu phát tri ển 

KTXH 

Tổng 

hợp rủi 

ro 

Nông 

nghiệp 

- Mạng lưới 

sông ngòi 

Trung bình – 

Cao  

BĐKH làm tăng tần số, 

cường ñộ, tính biến ñộng và 

tính cực ñoan của các hiện 

tượng thời tiết nguy hiểm 

như bão, tố, lốc, các thiên tai 

liên quan ñến nhiệt ñộ và 

mưa như thời tiết khô nóng, 

lũ lụt, ngập úng, hay hạn 

hán, rét hại, xâm nhập mặn, 

sâu bệnh, làm giảm năng 

suất và sản lượng của cây 

Việc xây dựng các khu dân cư, 

các khu dịch vụ du lịch cũng 

như các công trình phục vụ 

phát triển KTXH làm giảm 

diện tích ñất nông nghiệp. Bên 

cạnh ñó việc chuyển dịch cơ 

cấu kinh tế theo hướng thương 

mại, dịch vụ sẽ làm cho diện 

tích nông nghiệp tiếp tục giảm 

mạnh trong những năm tới. 

Cao 
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trồng và vật nuôi. NBD gây 

nguy cơ thu hẹp diện tích ñất 

nông nghiệp. 

Nuôi 

trồng 

thủy 

sản 

- Mạng lưới 

sông ngòi 

- Rừng dừa 

nước 

- Thảm cỏ biển 

Trung bình – 

Cao  

Thấp – Trung 

bình 

Cao 

- Tăng nhiệt ñộ, tăng cường 

ñộ và lượng mưa, NBD và 

xâm nhập mặn sẽ tạo ra 

những thay ñổi trong ñộ mặn 

của nước sông và gây ra 

bùng phát dịch bệnh trong 

các ao nuôi trồng thủy sản, 

giảm sản lượng nuôi trồng; 

- Các hiện tượng thời tiết cực 

ñoan như mưa bão, lũ lụt sẽ 

làm phá hỏng các ao nuôi. 

Các hoạt ñộng phát triển 

KTXH sẽ làm chất lượng nước 

sông ngòi ngày càng suy giảm 

nếu không có biện pháp xử lý; 

Các hoạt ñộng nạo vét, khai 

thông luồng tuyến,… sẽ hủy 

hoại các diện tích cỏ biển; 

Diện tích các ao nuôi ngày 

càng giảm do hiệu quả kinh tế 

mang lại không cao và chủ 

trương chuyển ñổi cơ cấu kinh 

tế theo hướng thương mại dịch 

vụ. Các khu tái ñịnh cư chiếm 

Cao 
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dụng, chuyển ñổi các vùng 

nuôi cho các mục ñích khác. 

Đánh 

bắt 

gần bờ 

-  Rừng dừa 

nước 

-  Cỏ biển 

-  Cồn nổi 

- Mạng lưới 

sông ngòi 

-  Rạn san hô 

Thấp – Trung 

bình 

Cao 

Cao 

Trung bình – 

Cao  

Thấp – Cao  

- BĐKH có thể làm giảm 

nguồn lợi ñánh bắt do nhiệt 

ñộ tăng làm cho nguồn thủy 

hải sản bị phân tán. Cá ở các 

rạn san hô ña phần bị tiêu 

diệt. 

- NBD, xâm nhập mặn làm 

thay ñổi môi trường sống 

của các loài thủy hải sản, 

làm thay ñổi cấu trúc và 

thành phần, trữ lượng giảm 

sút. 

- Các hiện tương thời tiết cực 

ñoan như mưa bão, lũ 

- Các hoạt ñộng phát triển 

KTXH sẽ làm suy giảm chất 

lượng nước do xả nhiều chất 

thải chưa qua xử lý. 

- Hoạt ñộng nào vét, khai 

thông luồng tuyến, nâng cấp 

các tuyến sông sẽ làm tổn hại 

nghiêm trọng các thảm cỏ biển 

và cồn nổi. 

 

 

- Hoạt ñộng du lịch và ñánh 

bắt tác ñộng xấu ñến rạn san 

hô. 

Cao 
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lụt,...làm hư hỏng ngư cụ và 

các phương tiện hỗ trợ khác. 

      Nguồn lợi thủy hải sản gần 

bờ sẽ suy giảm. 

Đánh 

bắt 

trên 

sông 

-Mạng lưới 

sông ngòi 

-  Cỏ biển 

- Rừng dừa 

nước 

- Cồn nổi 

Trung bình –  

Cao  

Cao 

Thấp – Trung 

bình 

Cao 

Các hiện tượng thời tiết cực 

ñoan như mưa bão, lũ lụt,... 

làm hư hỏng ngư cụ. 

NBD và xâm nhập mặn làm 

thay ñổi môi trường sống 

của các loài thủy sản, dẫn 

ñến giảm sút trữ lượng. 

Suy giảm chất lượng nước; 

Suy giảm diện tích thảm cỏ 

biển; Sự thu hẹp dần của các 

cồn nổi sẽ ảnh hưởng ñến 

nguồn lợi thủy sản trên sông. 

Cao 

Dịch 

vụ du 

lịch 

Dịch vụ du lịch là một thế mạnh 

hiện tại của Hội An và sẽ còn tiếp 

tục phát triển trong tương lai gần. 

Hiện nay, các bãi biển, rừng dừa 

nước, rạn san hô ñều ñược giữ gìn 

tương ñối tốt. Tuy nhiên, phải 

Các hiện tượng thời tiết cực 

ñoan như mưa bão, lũ 

lụt,...sẽ làm hư hỏng các 

công trình, di tích lịch sử của 

phố cổ Hội An, làm suy 

giảm diện tích các rạn san hô 

Dịch vụ du lịch sẽ ñược hưởng 

lợi từ việc ñầu tư xây dựng cơ 

sở hạ tầng. 

Định hướng phát triển kinh tế 

theo hướng thương mại dịch vụ 

sẽ tạo ñiều kiện tốt ñể ngành 

Trung 

bình 
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nhìn nhận rằng, dịch vụ du lịch là 

một trong những nguyên nhân tạo 

ra áp lực ñối với các sinh cảnh tại 

ñịa phương do xả nhiều chất thải 

chưa qua xử lý. 

và rừng dừa nước. 

NBD làm ảnh hưởng ñến các 

bãi tắm ven biển, một số bãi 

có thể mất ñi, một số khác bị 

ñẩy sâu vào ñất liền. 

du lịch Hội An tiếp tục phát 

triển. 
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4.2. Khả năng thích ứng với BĐKH của thành phố Hội An 

4.2.1. Tài nguyên thiên nhiên 

4.2.2. Sinh kế và tài chính 

4.2.3. Cơ sở hạ tầng 

4.2.4. Nguồn lực xã hội 

4.2.5. Yếu tố con người 

� Tổng hợp 5 yếu tố thích ứng cho TP. Hội An, chúng tôi 

ñược bảng 4.22. 

Bảng 4.22. Khả năng thích ứng với BĐKH của người dân Hội An 

TT Y ếu tố thích ứng 
Khả năng 

thích ứng 
Ghi chú 

1 Yếu tố con người Thấp 
Chưa hiểu biết nhiều về 

BĐKH 

2 
Yếu tố sinh kế và 

tài chính 
Thấp 

Sinh kế các hộ dân vẫn còn 

phụ thuộc nhiều vào nguồn 

tài nguyên thiên nhiên. 

Hệ thống tín dụng hoạt ñộng 

chưa hiệu quả. 

3 
Yếu tố cơ sở hạ 

tầng 
Thấp 

Cơ sở hạ tầng còn thiếu và 

còn yếu ñặc biệt tại các xã 

vùng ven và hải ñảo. 

4 
Yếu tố tài nguyên 

thiên nhiên 
Thấp 

Nguồn tài nguyên thiên nhiên 

tại ñịa phương ñang dần cạn 

kiệt. 

Các biện pháp quản lý của 

chính quyền ñịa phương chưa 

ñủ mạnh, không phát huy tác 
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dụng ñối với các tác ñộng của 

BĐKH. 

5  

Chính quyền và 

các tổ chức bên 

ngoài 

Cao 

Chính quyền ñịa phương rất 

quan tâm ñến BĐKH và nhận 

ñược sự hỗ trợ rất lớn từ các 

tổ chức trong và ngoài nước. 

 Tổng hợp Thấp 

Khả năng thích ứng với 

BĐKH thấp, ñặc biệt là các 

xã vùng ven biển, hải ñảo. 

4.3. Đánh giá tổng hợp tính dễ bị tổn thương 

 Từ những kết quả nghiên cứu trên ta có thể ñánh giá tổng 

hợp tính dễ bị tổn thương của sinh cảnh dựa trên nguyên tắc: 

Tính tổn thương    =  Rủi ro   +  khả năng thích ứng  

Tính tổn thương    = Rủi ro    + khả năng thích ứng  

Tính dễ bị tổn thương của các sinh cảnh ñược thể hiện tại bảng 4.23 

Bảng 4.23. Tính dễ bị tổn thương của các sinh cảnh 

Các sinh cảnh  
Kết quả xếp 

hạng rủi ro  

Kết quả 

khả năng 

thích ứng  

Tính tổn 

thương  

Rừng dừa nước Thấp – Cao Thấp Thấp – Cao 

Sông ngòi 
Trung bình – 

Cao  
Thấp 

Trung bình – 

Cao  

Rạn san hô Thấp – Cao Thấp Thấp – Cao 

Thảm cỏ biển Cao Thấp Cao 

Cồn nổi Cao Thấp Cao 
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Tính dễ bị tổn thương của các cộng ñồng: 

Hoạt ñộng nông nghiệp, ñánh bắt trên sông, ñánh bắt gần bờ, 

nuôi trồng thủy sản ñược ñánh giá ở mức rủi ro cao nhất và người 

dân ở các xã Cẩm Thanh, Cẩm Kim, Tân Hiệp, Thanh Hà, Cẩm 

Châu, Cửa Đại, Cẩm An sẽ chịu nhiều rủi ro do tác ñộng của BĐKH 

và các hoạt ñộng phát triển kinh tế (ñặc biệt là các xã Cẩm Kim, Cẩm 

Thanh, Tân Hiệp và phường Cửa Đại). 

Trong ñánh giá khả năng thích ứng, các ñối tượng làm nông 

nghiệp, nuôi trồng thủy sản, ñánh bắt gần bờ, ñánh bắt trên sông có 

khả năng thích ứng thấp. Do ñó ñây là các ñối tượng có mức tổn 

thương cao nhất. 

CHƯƠNG 5  

ĐỀ XUẤT CÁC GI ẢI PHÁP THÍCH ỨNG VỚI BĐKH CHO  

TP. HỘI AN 

1. Xây dựng và tổ chức thực hiện các cơ chế, chính sách, kế hoạch 

nhằm giáo dục, nâng cao nhận thức của cộng ñồng người dân về 

BĐKH  

2 . Xây dựng lực lượng ứng phó tại chỗ với thiên tai 

3. Xây dựng và tổ chức thực hiện các biện pháp giảm nhẹ tác ñộng 

của BĐKH ñến tài nguyên nước 

4. Xây dựng và triển khai các biện pháp nhằm bảo vệ và phục hồi 

các hệ sinh thái ñặc thù 

5. Xây dựng và tổ chức thực hiện các biện pháp giảm nhẹ tác ñộng 

của BĐKH ñến ngành kinh tế 

6. Xây dựng và tổ chức thực hiện các cơ chế, chính sách, kế hoạch 

nhằm nâng cao năng lực quản lý chuyên môn 
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7. Xây dựng và tổ chức thực hiện cơ chế, chính sách nhằm khuyến 

khích các nghiên cứu ñánh giá tác ñộng của BĐKH và NBD tới TP. 

Hội An; Nghiên cứu thích ứng cho từng ngành, từng ñịa phương 

trong ñiều kiện ñô thị hóa; Nghiên cứu lồng ghép giải pháp ứng phó 

với BĐKH vào các chương trình, kế hoạch phát triển KTXH; 

8. Xây dựng và tổ chức thực hiện cơ chế, chính sách nhằm tăng 

cường công tác phối hợp hành ñộng giữa các cơ quan ban ngành và 

ñịa phương của thành phố trong việc thực hiện các nội dung, nhiệm 

vụ về bảo vệ môi trường, ứng phó với BĐKH. 

9. Xây dựng và tổ chức thực hiện cơ chế, chính sách nhằm tạo sinh 

kế, chuyển ñổi nghề nghiệp cho những cộng ñồng có khả năng bị ảnh 

hưởng của BĐKH; 

10. Xây dựng kế hoạch sử dụng hợp lý và khoa học các nguồn tài 

nguyên, bảo vệ môi trường và hài hoà quyền lợi của các bên liên 

quan trong sử dụng và quản lý ñới bờ, bảo ñảm phát triển bền vững 

bằng cách hoàn thiện và tổ chức thực hiện các cơ chế, chính sách 

nhằm khuyến khích áp dụng quản lý tổng hợp vùng bờ. 

11.  Nâng cấp cơ sở hạ tầng cho TP. Hội An 

12. Liên tục tổ chức các chương trình giám sát, ñánh giá hiệu quả 

của các giải pháp thích ứng với BĐKH và NBD, ñưa ra các biện 

pháp cải tiến khi cần thiết. 
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KẾT LU ẬN VÀ KI ẾN NGHỊ 

KẾT LU ẬN 

Đề tài “Nghiên cứu tác ñộng và ñề xuất một số giải pháp thích ứng 

với biến ñổi khí hậu cho thành phố Hội An – tỉnh Quảng Nam” ñược 

thực hiện với 3 mục tiêu chính: Nghiên cứu tác ñộng của BĐKH, 

nghiên cứu tính dễ bị tổn thương và khả năng thích ứng với BĐKH; 

ñề xuất một số giải pháp thích ứng với BĐKH cho thành phố Hội An 

– tỉnh Quảng Nam. 

  Qua quá trình thực hiện ñề tài, chúng tôi kết luận một số vấn 

ñề như sau: 

 - Biểu hiện của BĐKH tại Hội An ñã ñược thể hiện thông 

qua sự thay ñổi nhiệt ñộ, lượng mưa, sự gia tăng mực nước biển và 

các hiện tượng thời tiết cực ñoan. Cụ thể, qua các số liệu ño ñạc tại 

các ñịa phương lân cận Hội An cho thấy, trong vòng 30 năm (1980-

2009), nhiệt ñộ tăng 0,3 – 0,60C; lượng mưa trung bình năm có xu 

hướng tăng và lượng mưa trung bình tháng có sự thay ñổi lớn, ngẫu 

nhiên; Mực nước biển tăng 2,7mm/năm trong giai ñoạn 1980-2000 

và 3,3mm/năm trong giai ñoạn 1990 – 2008. Các hiện tượng thời tiết 

cực ñoan như bão, lũ cũng gia tăng cả về cường ñộ và tần suất. 

 - Các thông tin, số liệu thu thập ñược cho thấy BĐKH ñã tác 

ñộng mạnh mẽ ñến thành phố Hội An trong những năm qua và sẽ 

còn mạnh mẽ hơn nữa trong tương lai. Các kịch bản BĐKH cho 

thành phố Hội An và các bản ñồ ngập lụt ứng với các mốc thời gian 

2020, 2050 và 2100 cho thấy BĐKH sẽ tác ñộng ñến mọi mặt của 

ñời sống xã hội từ môi trường tự nhiên, cơ sở hạ tầng ñến các hoạt 

ñộng phát triển kinh tế xã hội tại thành phố Hội An.  

 - Trên cơ sở sử dụng phương pháp tiếp cận tổng hợp dựa vào 

rủi ro và năng lực thích ứng chúng tôi nhận thấy rằng các sinh cảnh 
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và cộng ñồng dân cư tại thành phố Hội An dễ bị tổn thương bởi các 

tác ñộng của biến ñổi khí hậu, ñặc biệt là các sinh cảnh như sông 

ngòi, rạn san hô, cỏ biển, cồn nổi và các hộ làm nông nghiệp, nuôi 

trồng, ñánh bắt thủy sản. 

 - Từ kết quả phân tích các rủi ro và năng lực thích ứng với 

BĐKH của các sinh cảnh cũng như cộng ñồng dân cư tại thành phố 

Hội An, chúng tôi ñã nhận thấy những thách thức và cơ hội của từng 

yếu tố trong khả năng thích ứng. Trên cơ sở ñó, chúng tôi ñã ñề xuất 

một số giải pháp ñể khắc phục những hạn chế và phát huy những lợi 

thế phù hợp với ñiều kiện ñịa phương. 

KI ẾN NGHỊ 

 Nhằm tăng cường khả năng thích ứng với BĐKH cho TP. 

Hội An, chúng tôi kiến nghị một số nội dung sau: 

 - Cần sớm tăng cường nhân lực, vật lực cho bộ phận quản lý 

môi trường thuộc phòng TN&MT TP. Hội An. Hiện nay bộ phận này 

có 06 người (3 nam, 3 nữ), với một ñịa bàn rộng, nhiều cơ sở sản 

xuất kinh doanh nên sẽ gặp rất nhiều khó khăn trong việc kiểm tra 

giám sát công tác bảo vệ môi trường; 

 - Đặc biệt chú trọng công tác tuyên truyền giáo dục cộng 

ñồng, tạo sự ñồng thuận giữa cộng ñồng và bộ máy quản lý trong 

việc thực hiện ứng phó với BĐKH, giảm nhẹ thiên tai. 

  - Cần xây dựng một trạm khí tượng chuẩn tại khu vực TP. 

Hội An ñể có các thông số ñầu vào ñầy ñủ chính xác, toàn diện, phục 

vụ việc xây dựng kịch bản BĐKH cho TP. Hội An, từ ñó ñề ra các 

giải pháp sát hợp. 

 - Xem xét triển khai thực hiện các giải pháp thích ứng với 

BĐKH ñã trình bày tại chương V. 
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 - Tranh thủ các nguồn lực của trung ương, ñịa phương và các 

tổ chức nước ngoài ñể thích ứng với BĐKH. 

 - Do hạn chế về thời gian, năng lực cũng như một số vấn ñề 

liên quan, chúng tôi chưa có ñánh giá và ñề xuất cụ thể cho từng ñối 

tượng (phường xã, ngành nghề,…). Vì vậy trong thời gian tới ñề nghị 

triển khai những ñánh giá chuyên sâu hơn nhằm ñưa ra các giải pháp 

thiết thực hơn cho từng ñối tượng cụ thể. 

 

 

 

 

 

 


