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ĐẶT VẤN ĐỀ
ế ổ Biến đổi khí hậu đã xảy ra và trở thành một trong các 

các mối đe dọa lớn nhất trên thế giới về môi trường, xã 
hội kinh tếhội, kinh tế

 Việt Nam chúng ta là một trong số ít nước được coi là 
đối ẽ hị ối đ d lớ hấ d h đổi khíđối tượng sẽ chịu mối đe dọa lớn nhất do sự thay đổi khí 
hậu

 Dự kiến khoảng 4,4% lãnh thổ sẽ bị nhấn chìm trong 
nước khi mực nước dâng cao 1m với nhiệt độ trung bình ự g ệ ộ g
tăng lên 3oC vào năm 2100

 Chúng ta cũng đã cảm nhận những dị thường khí hậu Chúng ta cũng đã cảm nhận những dị thường khí hậu 
qua sự xuất hiện của nhiều trận bão lũ quy mô lớn, sức 
công phá mạnh



ĐẶT VẤN ĐỀ
 Hiểm họa do biến đổi khí hậu xảy ra chủ yếu là bắt 

nguồn từ các hoạt động thiếu thân thiện với môi trườngg ạ ộ g ệ g
của con người

 Hiện tượng xói lỡ bờ biển, bờ sông, bờ kênh xảy ra liên 
t à à à hiê ttục và ngày càng nghiêm trọng

 Biến đổi khí hậu cùng hiện tượng nước biển dâng cao 
càng làm cho thoát nước đô thị thêm phức tạpcàng làm cho thoát nước đô thị thêm phức tạp

 Ngập lụt đô thị chịu tác động của sự đô thị hóa và biến 
đổi khí hậuđổi khí hậu 



NGUYÊN NHÂN

 Nguyên nhân chính là do thải khí carbon dioxide, khí 
thải này gây ra hiệu ứng nhà kính làm tăng nhiệt độthải này gây ra hiệu ứng nhà kính, làm tăng nhiệt độ 
Trái đất, làm tan các tảng băng và dẫn đến sự dâng lên 
của mực nước biểncủa mực nước biển 

 Sự vận động của bản thân Trái đất cũng có thể gây ra 
sự thay đổi khí hậusự thay đổi khí hậu

 Những hoạt động không thân thiện với môi trường của 
ời h há ừ đầ ồ lấ kê h hcon người như phá rừng đầu nguồn, lấp kênh rạch

 Những dự án mở rộng đô thị phá bỏ những đầm, hồ 
chứa nước, kênh rạch và muong thoát nước



HẬU QUẢ
 Một lượng lớn khí thải carbon dioxide làm cho khí hậu 

thay đổi kỳ lạ và bất thườngy ỳ ạ g

 Việc lấp kênh rạch và lấn chiếm bờ sông kênh sẽ làm 
ế ốhạn chế hệ thống chứa nước và  thoát nước tự nhiên

 Những dự án mở rộng thành phố còn phá bỏ rất nhiều g ự ộ g p p
nơi chứa nước; trong khi đó không có dự án nào để bù 
đắp lại sự thiếu hụt này

 Bờ biển của Việt Nam bị xâm thực liên tục, bị lấn sâu 
vào đất liền

 Những trận lụt khủng khiếp đã làm xói lở các triền sông 
tại hầu hết các bờ sôngtại hầu hết các bờ sông



XÂM THỰC BỜ BIỂN

Xâm thực  bờ biển tại Vũng Tàuự ạ g



XÂM THỰC BỜ BIỂNXÂM THỰC BỜ BIỂN

Xâm thực bờ biển tại Vũng Tàu 



XÓI LỞ BỜ KÊNH

Xói lở bờ sông tại Tiền Giangg ạ g



XÓI LỞ BỜ KÊNH

Xói lở bờ kênh tại Tiền GiangXói lở bờ kênh tại Tiền Giang



NHỮNG HÀNH ĐỘNG CẦN THỰC HIỆN

 Bộ Tài nguyên và Môi trường đã có chương trình quốc 
gia để ứng phó với sự thay đổi khí hậu trong thời giangia để ứng phó với sự thay đổi khí hậu trong thời gian 
2009 – 2015, gồm 3 giai đoạn với kinh phí là 1965 tỷ 
VNĐ.Tuy nhiên, khối lượng và kinh phí sẽ còn rất lớn,VNĐ.Tuy nhiên, khối lượng và kinh phí sẽ còn rất lớn, 
nên có lẽ cần được thực hiện theo nguyên tắc Nhà 
Nước và nhân dân cùng làm.

 Chống xâm thực, thực chất là chống mất đất, chống vỡ 
đê (đê biển đê sông) vỡ bờ bao là giữ nước và đấtđê (đê biển, đê sông), vỡ bờ bao, là giữ nước và đất
bằng cách trồng rừng và chống phá rừng, bảo vệ bờ 
biển, bờ sông., g

 Để chống bão lũ, chúng ta phải có kế hoạch cho việc g , g p ạ ệ
thoát nước lũ, tiêu năng sóng và dòng chảy



NHỮNG GIẢI PHÁP KỸ THUẬT 
CHỐNG NGẬP LỤTCHỐNG NGẬP LỤT

a. Lụt do thay đổi khí hậu:
- Chống sự tăng mực nước biển trên diện rộng: Xây đê 

bảo vệ dọc bờ biển của Việt Nam
- Chống xâm nhập mặn: Xây các đập để ngăn mặn và 

thoát nước lũ, nhưng vẫn bảo đảm giao thông thủy.
b. Lụt do việc đô thị hóa, thay đổi khí hậu và những 

nguyên nhân khác:
- Hệ thống chứa nước cần được chuẩn bị đủ để chứa  

và thóat nước từ nhiều nguồng
- Sử dụng hệ thống thoát nước 4 cấp để kiểm soát 

mực nước dâng, không nhất thiết phải dùng hệ thốngmực nước dâng, không nhất thiết phải dùng hệ thống
đê cống để khống chế,sẽ gây trở ngại cho thóat nước,
bảo vệ môi trường và giao thông thủy



NHỮNG GIẢI PHÁP KỸ THUẬT 
CHỐNG XÂM THỰC

o Xây dựng hệ thống chống xâm thực từ xa để giảm năngo Xây dựng hệ thống chống xâm thực từ xa để giảm năng 
lượng sóng và giảm tác động lên các đê biển bằng cách 
trồng rừng chắn sóng hoặc giải pháp lấn biểng g g g p p

 Xói mòn bờ cát do gió và sóng có thể được đẩy lùi bằng 
rừng chắn sóng (trồng cỏ chông rau muống biển làmrừng chắn sóng (trồng cỏ chông, rau muống biển, làm 
rào chắn cát bay, trồng phi lao v.v.) hoặc xây những 
công trình chắn sóng và dòng chảy đơn giản

 Để bảo vệ bờ sông, kênh khỏi bị xói lở, ngòai công trình 
bảo vệ vững chắc chúng ta phải trồng những lọai câybảo vệ vững chắc, chúng ta phải trồng những lọai cây 
bảo vệ như tre, dừa nước, sú vẹt…



ĐÊ BẢO VỆ BỜ BIỂN

Đê bả ệ i T ậĐê bảo vệ tại Ninh Thuận



HÀNG RÀO BẢO VỆ CHẮN CÁT

Hàng rào bảo vệ chắn cát tại Bà Rịa- Vũng Tàug ệ ạ ị g



BẢO VỆ BỜ BIỂN BẰNG ỐNG CÁT

Bả ệ bờ biể bằ ố á ( b ) i Bà Rị Vũ TàBảo vệ bờ biển bằng ống cát (geotube) tại Bà Rịa-Vũng Tàu



CÔNG TRÌNH BẢO VỆ BỜ BIỂN Ệ

Công trình bảo vệ bờ biển do dân tự làm tại Bà Rịa –Vũng Tàu



BẢO VỆ BỜ KÊNH

Hà â bả ệ d bờ kê h Ch G Tiề GiHàng cây bảo vệ dọc bờ kênh Chợ Gạo - Tiền Giang



BẢO VỆ BỜ SÔNG

Công trình bảo vệ bờ sông tại Bình QuớiCông trình bảo vệ bờ sông tại Bình Quới



KẾT LUẬNẬ
1. Đối phó với biến đổi khí hậu, chống nước dâng và 

ngập lụt đô thị là nhiệm vụ quan trọng và bức thiếtngập lụt đô thị là nhiệm vụ quan trọng và bức thiết

2. Cần thành lập bộ phận phụ trách  vấn đề đối phó với 
biế đổi khí hậ à hố ậ l t đô thị để điề hà hbiến đổi khí hậu và chống ngập lụt đô thị để điều hành 
công việc và tiến độ thực hiện 

3. Lập kế hoạch trước mắt và lâu dài, bao gồm cả mạng 
lưới đo đạc nhằm theo dõi biến đổi khí hậu và các hậu 
q ả do nó gâ raquả do nó gây ra

4. Lấy ý kiến kịp thời của các chuyên gia trong ngoài4. Lấy  ý kiến kịp thời của các chuyên gia trong ngoài 
nước về những vấn đề liên quan



KẾT LUẬNẬ
5. Thông tin kịp thời và rộng rãi trong cả nước để phổ biến 

kiến thức và kinh nghiệm nhằm động viên sự tham giakiến thức và kinh nghiệm nhằm  động viên sự tham gia 
của đông đảo cán bộ và nhân dân 

6 Cần có những quy định chặt chẽ nhằm ngăn chặn các6. Cần có những quy định chặt chẽ nhằm ngăn chặn các 
hoạt động bất hợp pháp gây ảnh hưởng xấu đến môi 
trường thiên nhiên , gây biến đổi khí hậu và ngập lụt đô 
thị Có biện pháp kiểm tra kịp thời phát hiện và xử lýthị. Có biện pháp kiểm tra kịp thời phát hiện và xử lý 
nghiêm những trường hợp vi phạm 

7. Có chương trình và biện pháp cụ thể nhằm giải quyết kịp7. Có chương trình và biện pháp cụ thể nhằm giải quyết kịp 
thời và hiệu quả việc đối phó với biến đổi khí hậu và 
ngập lụt đô thị


