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Tóm tắt
Với sự hợp tác của Hội Nghiên cứu Thủy lực Quốc tế (IAHR) , Hội thảo quốc tế về tác
động của biến đổi khí hậu đối với ngập lụt đô thị đã được tổ chức tại Tp. HCM trong các
ngày 24-26 tháng 6 năm 2009 và với sự hợp tác của Hà Lan, Hội thảo „ Thành phố Hồ
Chí Minh phát triển ra biển và thích ứng với biến đổi khí hậu “ đã được tổ chức tại Tp.
HCM trong các ngày 14-16 tháng 6 năm 2010 .
Các cuộc hội thảo trên đã đặt ra cho chúng ta rất nhiều vấn đề cần phải nghiên cứu giải
quyết, trong đó có những vấn đề về công tác xây dựng cảng và bảo vệ bờ biển, bờ sông
qua kinh nghiệm của Hà Lan.
Trong bài báo này, chúng tôi muốn nêu lên một số vấn đề chủ yếu liên quan đến việc xây
dựng các công trình cảng, đường thủy , công trình biển tại Việt Nam, trong điều kiện biến
đổi khí hậu và mong có sự đồng tình và hợp tác rộng rãi của bạn đọc nhằm nghiên cứu
giải quyết tốt các vấn đề nêu trên.
Abstract
Some Problems Be Drawen From The International Workshop On Climate
Changes Organized In Hochiminh City About Ports Construction And Seashores
And Riverbanks Protection In Vietnam By The Experiences Of Netherlands.
With the cooperation of the International Association for Hydraulic Research (IAHR), an
international workshop on “the impacts of climate changes on urban flooding” was
organized in HoChiMinh City on June 24-25, 2009, and with the cooperation of the
Netherlands, a workshop on “Ho Chi Minh City Moving Towards the Sea with Climate
Change Adaptation” was organized in HoChiMinh City on June 14-15, 2010.
These workshops have posed many problems, included the concerns about the ports
construction,the seashores and riverbanks protection by Netherlands experiences.
In this article, we want present some problems, concerning about the design and
construction of the ports, waterways and sea engineerings in Viet Nam, in the condition
of climate change and also hope that we will have the consensus and total cooperation to
find good resolutions for the above mentioned problems.
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I.Đặt vấn đề :
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 tế, đã làm dấy lên phong trào tìm cách đối phó ở hầu
khắp các nước trên thế giới. Việt Nam chúng ta là một trong số ít nước được coi là đối
tượng sẽ chịu mối đe dọa lớn nhất với dự kiến khỏang 4,4% lãnh thổ bị nhấn chìm trong
nước khi mực nước dâng cao 1m với nhiệt độ trung bình tăng lên 3oC vào năm 2100 ,
trong đó có phần lớn ĐBSCL, vựa lúa lớn nhất của cả nước và các vùng thấp ở đồng
bằng Bắc Bộ và đồng bằng ven biển khác.
Biến đổi khí hậu thực ra đã xảy ra từ lâu với mức độ tăng dần trong hàng trăm năm qua
và ở đất nước chúng ta cũng đã có những cảm nhận từ những dị thường khí hậu, đã được
minh chứng qua nhiều thực tế về sự xuất hiện của nhiều trận bão lũ với quy mô lớn, sức
công phá mạnh, gây nhiều tổn hại về người và của. Các vùng bờ biển luôn nằm trong tình
trạng bị đe dọa, nhiều đọan bờ bị xâm thực đến hàng trăm mét. Nhiều vùng bờ biển ở
ĐBSCL trước năm 1940 không hề bị xói lỡ thì từ những năm 1940-1950 trở về sau đã
liên tục bị xói lỡ ở nhiều đọan và từ năm 1960 đến nay thì xói lỡ đã diễn ra ở hầu khắp
các tỉnh ven biển . Trên các tuyến sông kênh, hiện tượng xói lỡ bờ cũng đã xảy ra liên tục
và khá nghiêm trọng.
Trước hiểm họa do biến đổi khí hậu gây ra mà theo nhận định của các chuyên gia thì chủ
yếu là bắt nguồn từ các họat động thiếu thân thiện của con người, và chúng ta sẽ phải làm
gì để chế ngự và giảm thiểu thiệt hại. Đã có nhiều ý kiến, nhiều dự định, dự án, kế họach
được nêu, song điều trước tiên là phải có sự đánh giá đúng về biến đổi khí hậu ở Việt
Nam (các biểu hiện, nguyên nhân, mức độ cùng tiến trình biến đổi, thiệt hại có thể mang
lại cho kinh tế xã hội Việt Nam) và giải pháp đối phó cùng biện pháp phòng chống (qui
mô, tiến trình, giải pháp, kinh phí và triển vọng…) Mức độ biến đổi khí hậu ở nước ta tuy
có thể là chưa lớn, nhưng mức độ ảnh hưởng đã lộ diện và ngày càng tăng, tuy nhiên mức
độ đối phó thì tuy đã nhen nhóm, nhưng có lẽ chưa được thích hợp về mặt công nghệ, kỹ
thuật, khả năng tài chánh và tính phù hợp với điều kiện Việt Nam, một đất nước còn rất
nghèo, công nghiệp chưa được phát triển, còn dựa nhiều vào sản xuất nông nghiệp.nên
cách suy nghĩ và cách làm đều nên dựa trên tinh thần sáng tạo, tiết kiệm nhưng đạt hiệu
quả tốt, theo nhiều giai đọan có tính kế thừa để đạt hiệu quả càng cao hơn.
Biến đổi khí hậu cùng hiện tượng nước biển dâng cao càng làm cho thóat nước đô thị
thêm phức tạp, nhất là ở các thành phố lớn ở vùng sông nước, ven sông biển như Tp. Hồ
Chí Minh, Cần Thơ, Hải Phòng v.v.Nước đến từ biển sẽ tăng lên do nước dâng từ biến
đổi khí hậu, nước lũ từ sông về chưa giảm nhiều dù có các công trình ngăn dòng ở
thượng nguồn cũng sẽ có chiều hướng tăng lên [12], nước mưa tại chỗ và ở các vùng phụ
cận cũng sẽ tăng đáng kể, cọng với hệ thống thóat nước đô thị được xây dựng từ hàng
trăm năm qua đã quá rệu rã, hệ thống sông kênh đã bị bồi lấp nghiêm trọng, nhất là sa bồi
tại các cửa sông ra biển và vùng giáp nước, trong lúc các đô thị lại đang xây dựng và mở
rộng với quy mô lớn và nhanh đã làm cho việc thóat nước đô thị thêm nặng nề và quá tải.
Riêng về lĩnh vực cảng, đường thủy, công trình biển, biến đổi khí hậu đã và sẽ gây nên
những hậu quả vô cùng to lớn . Bão lũ ngày càng nhiều và càng ác liệt. Bờ biển, bờ sông
đang bị uy hiếp nghiêm trọng cần phải được bảo vệ .Đê biển cũng đang bị uy hiếp nặng
nề, nhiều đọan bị hư hỏng nghiêm trọng nhưng chưa được gia cố nâng cao. Các công
trình biển ven bờ đang bị động với mực nước biển ngày càng dâng cao, và đang bị đe dọa
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bỡi những tác động phá họai của sóng biển dữ dội hơn. Các cống, đập ngăn mặn, ngăn
triều, ngăn nước dâng đã và sẽ xây dựng có thể làm ngăn trở đến giao thông thủy, phải có
giải pháp ra sao. Các bến cảng cho tàu có trọng tải lớn không thể nằm trong sông, nơi độ
sâu bé, việc ra vào của tàu bè qua các cửa sông ngày càng gặp nhiều trở ngại do bị sa bồi
nặng nề và bị đập ngăn triều, ngăn mặn cản trở, việc đưa cảng tiến ra biển sẽ thực hiện
bằng cách nào. Có quá nhiều vấn đề sẽ đặt ra để tìm cách giải quyết.
Hà Lan là đất nước nằm thấp dưới mực nước biển, cũng đang gặp tình trạng đe dọa gây
ngập từ các tác động của biến đổi khí hậu, cũng giống như ở đất nước chúng ta. Hà Lan
là đất nước có rất nhiều kinh nghiệm trong việc giải quyết các vấn đề do biến đổi khí hậu
đem lại. Họ đã nghiên cứu đề xuất rất nhiều giải pháp nhằm đối phó và thích ứng với biến
đổi khí hậu để đem lại sự phồn vinh và giàu mạnh cho đất nước. Họ đã nghiên cứu làm
nhà nổi, thành phố nổi, xây dựng hệ thống hồ chứa nước, xây dựng hệ thống đê cống
ngăn mặn, ngăn nước dâng dọc bờ biển, bờ sông, cửa sông, và sẽ được nâng cao dần theo
mực nước, nghiên cứu đưa bến cảng tiến dần ra biển sâu, trồng cỏ, cây, sử dụng và gia cố
bổ sung các đụn cát để bảo vệ bờ biển v.v.Từ những kinh nghiêm của Hà Lan, chúng ta
có thể tìm ra những giải pháp sáng tạo, phù hợp với tình hình đất nước chúng ta trong
điều kiện biến đổi khí hậu. Đó là những vấn đề cần phải được suy nghĩ, nghiên cứu và
giải quyết mà bài báo này hy vọng đặt ra cho bạn đọc.
II. Nguyên nhân sơ bộ và hậu quả bước đầu của biến đổi khí hậu và dị thường khí
hậu thời gian qua tại Việt Nam
Biến đổi khí hậu xảy ra do nhiều nguyên nhân, từ nhiều yếu tố, có thể từ nguyên nhân tự
thân của thiên nhiên, có thể từ họat động của con người, trong đó có những nguyên nhân
chính, từ yếu tố chính, có tầm ảnh hưởng lớn trên tòan thế giới như hiện tượng khí thải
công nghiệp (khí CO2 Carbon dioxide) với khối lượng lớn gây ra và làm trầm trọng thêm
hiệu ứng nhà kính, làm quả đất nóng lên, gây băng tan, nước dâng, làm khí hậu biến đổi
bất thường, gây mưa nắng, bão lũ, hạn hán thất thường . Ngòai những nguyên nhân tự
thân từ quá trình động lực của bản thân quả đất có thể làm biến đổi khí hậu, nhưng nhiều
khi biến đổi khí hậu chủ yếu là do các họat động của con người tạo ra như đã thể hiện rất
rõ trong hơn nửa thế kỷ vừa qua [13]. Ngòai khí thải công nghiệp, con người còn còn có
nhiều họat động không thích hợp khác đã góp phần làm biến đổi khí hậu như tàn phá
rừng đầu nguồn, đã làm mất phương tiện giữ nước, bảo vệ đất, nên đã gây lũ lớn và đột
ngột, có sức công phá lớn, cuốn đi bao làng mạc nhà cửa cùng đất đá trên đường đi như
các trận lũ quét vừa qua ở các tỉnh miền núi phía Bắc. Việc lấp đi hay lấn chiếm nhiều
sông rạch, kênh mượng, vốn là những nơi có khả năng chứa nước và thóat nước, từ nhiều
nguồn trong quá trình xây dựng và mở rộng đô thị, đã làm mất đi dung tích chứa nước và
thóat nước khá lớn đã có từ trước, nhưng đã không có kế họach bổ sung thích hợp nhằm
đáp ứng yêu cầu chứa nước và thóat nước.
Có thể nhận biết biến đổi khí hậu và dị thường khí hậu ở Việt Nam và Tp. Hồ Chí Minh
qua một số các yếu tố gián tiếp và trực tiếp như phân tích biến đổi của thực vật (qua tính
tuổi và phân tích quá trình sinh trưởng của cây), phân tích di tích của một số lọai sâu bọ
như gián, bọ cánh cứng, phân tích sự biến đổi trung bình của mực nước biển và sự biến
đổi của thời tiết[13] và biến đổi mực nước biển và biến đổi của thời tiết có lẽ là cách dễ
nhận biết nhất từ các yếu tố trực tiếp.
Trong những năm qua, nhất là từ sau ngày đất nước thống nhất, nhiều vùng bờ biển Việt
Nam luôn bị xâm thực, làm cho bờ biển lùi dần khá xa vào đất liền và biển tiến đã xảy ra
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làm cho Nhà Nước và nhân dân phải chống đỡ rất vất vả như ở khu vực Cần Giờ (huyện
Cần Giờ Thành phố Hồ Chí Minh) trước đây, khu vực Tân Điền (huyện Gò Công Đông
Tỉnh Tiền Giang), khu vực Gành Hào (Tỉnh Bạc Liêu), khu vực La Gi và khu vực Phan
Rí Cửa , Hòa Phú, Phước Thể (huyện Hàm Tân và huyện Tuy Phong Tỉnh Bình Thuận),
khu vực bờ biển Thuận An - Hải Dương (Tỉnh Thừa Thiên Huế), khu vực cửa Bến Lội
(huyện Xuyên Mộc Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu ), khu vực cửa Lấp Thành phố Vũng Tàu v.v.
Trên các triền sông ở hầu hết các tỉnh , nhất là ở các sông lớn như sông Tiền, sông Hậu,
lũ mạnh đã gây ra tình trạng xói lỡ bờ sông nghiêm trọng ở rất nhiều nơi như ở khu vực
Thành phố Long Xuyên và khu vực Tân Châu Tỉnh An Giang, khu vục Thị xã Vĩnh Long
Tỉnh Vĩnh Long , khu vực Hồng Ngự và khu vực Thị xã Sa Đéc Tỉnh Đồng Tháp v.v. đã
gây ra nhiều thiệt hại lớn về người và của.(Hình 1, 2).

Hình 1 Sạt lở bờ biển tại khu vực Trại Nhái Thành phố Vũng Tàu.
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Hình 2 Sạt lỡ bờ kênh Chợ Gạo Tỉnh Tiền Giang.
III.Những công việc phải làm để đối phó với ngập lụt trong thời gian tới dưới tác
động của đô thị hóa và biến đổi khí hậu tại Việt Nam
Biến đổi khí hậu sẽ làm đất nước chúng ta mất nhiều đất ở cả trên đất liền và tại các hải
đảo do bị ngập từ nước dâng, do bị xâm thực từ tác động của sóng và dòng chảy do đất
nước ta có cao độ tương đối thấp, với 80% diện tích thấp hơn cao độ +2,5m (cao độ
thường được lấy làm cao độ xây dựng) nên rất dễ bị ngập khi nước dâng, khi có bão lũ,
và nguy hại nhất là diện tích trồng lúa ở ĐBSCL có thể bị ngập hoàn toàn sẽ gây tổn thất
lớn đối với vựa lúa lớn nhất của cả nước.
Vấn đề cốt yếu cần đối phó với biến đổi khí hậu là phải chống nước dâng gây ngập lụt và
chống xâm thực. Hai vấn đề này, tuy là hai nhưng có liên hệ mật thiết với nhau.Trong
chống ngập cần chống ngập cho các vùng đất thấp do nước biển dâng gây ra từ biến đổi
khí hậu cho cả nước.Trong chống ngập cần giải quyết vấn đề ngăn nước dâng, thóat
nước lũ, ngăn mặn và chứa nước ngọt.
Chống xâm thực, thực chất là chống mất đất, chống vỡ đê (đê biển, đê sông), vỡ bờ bao.
cũng là khía cạnh của chống ngập vì mất đất do xâm thực sẽ làm gia tăng mức độ ngập.
Trong chống xâm thực cần xét vấn đề giữ đất (trong đó có vấn đề trồng rừng và chống
phá rừng, đặc biệt là rừng ngập mặn, rừng phòng hộ, rừng đầu nguồn) và vấn đề chống
bão lũ (trong đó có vấn đề thóat lũ và vấn đề chống tác động xâm thực của sóng. và dòng
chảy trong bão lũ, tác động chính gây hư hỏng hệ thống đê biển, đê sông).
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IV. Gỉai pháp kỹ thuật chống nước dâng gây ngập lụt và chống xâm thực do tác
động của đô thị hóa và biến đổi khí hậu. Một số kinh nghiệm của Hà Lan
Vấn đề chống nước dâng, chống ngập lụt đất nước và ngập lụt đô thị, trong đó có vấn đề
chống xâm nhập mặn và vấn đề dự trữ nguồn nước ngọt có thể được giải quyết bằng
nhiều giải pháp kỹ thuật, song chủ yếu vẫn là phải xây dựng hệ thống đê dọc bờ biển, bờ
sông , xây dựng các đập và cống ngăn mặn kết hợp với việc giải quyết giao thông thủy và
dự trữ nguồn nước ngọt do nguồn nước bị nhiễm mặn, bị ô nhiễm bằng các hồ chứa nước
ngọt và xử lý nước.
Hà Lan là đất nước phần lớn nằm dưới mực nước biển (Hình 3), có nhiều kinh nghiệm
trong việc chống nước biển dâng biến đổi khí hậu, cũng như trong việc tìm cách thích
ứng với biến đổi khí hậu, đáng cho chúng ta tham khảo và học tập.

Hình 3 Đất nước Hà Lan trên và dưới mực nước biển
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Hà Lan có 60% nước uống lấy từ nước ngầm, trong lúc chỉ có 40% lấy từ sông và họ đã
xây dựng rất nhiều hồ chứa xử lý nước (Hình 4). Ở nước ta, việc trữ nước ngọt là rất cần
thiết và cấp bách do ở thượng nguồn các sông, nhất là trên thượng nguồn sông Mekong,
nhiều nhà máy thủy điện đã, đang và sẽ được xây dựng, nguồn nước về hạ lưu bị chặn lại
rất nhiều vào mùa kiệt, làm cho xâm nhập mặn càng nhiều , càng mạnh, càng đi sâu hơn
vào các triền sông.

Hình 4 Hệ thống hồ chứa và xử lý nước tại Hà Lan.
Để ngăn nước dâng do bão, lũ, do biến đổi khí hậu, Hà Lan đã xây dựng hệ thống đê
ngăn lũ (Hình 5) , trồng cỏ bảo vệ bờ biển (Hình 6), xây kè bảo vệ bờ sông (Hình 7), xây
đê dọc bờ biển (Hình 8), xây đập chắn nước dâng do bão (Hình 9), xây nhà nổi, nhà trên
cọc (Hình 10), trong đó đụn cát và đê biển chiếm một nửa tuyến bảo vệ từ phía biển.
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Hình 5 Hệ thống đê ngăn lũ tại Hà Lan

Hình 6 Trồng cỏ bảo vệ bờ biển tại Hà Lan
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Hình 7 Xây kè bảo vệ bờ sông tại Hà Lan

9

Hình 8 Xây dựng hệ thống đê biển tại Hà Lan.
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Hình 9 Xây dựng đập ngăn nước dâng do bão tại Hà Lan.

Hình 10 Xây dựng nhà nổi, nhà trên cọc tại Hà Lan
2.Vấn đề Chống xâm thực là vấn đề giữ đất bằng hệ thống công trình bảo vệ bờ biển, bờ
sông và đặc biệt là bằng giải pháp trồng cây, trồng rừng ven biển, ven sông , một giải
pháp có tính dân giả, không đòi hỏi kỹ thuật cao, kinh phí đầu tư không lớn, nhưng lại có
hiệu quả ngăn sóng, bảo vệ bờ khá hiệu quả và người dân hòan tòan có thể tự làm theo
hướng dẫn kỹ thuật nhất định và mặt khác cũng không kém phần quan trọng là bảo vệ
rừng, chống phá rừng, đặc biệt là rừng ngập mặn, rừng phòng hộ, rừng đầu nguồn . Vân
đề chống xâm thực nhằm làm giảm thiểu tác động của bão lũ, chống ngập và chống mất
đất, cần gắn chặt với công trình thóat lũ, có thể sẽ rất lớn khi các đập thủy điện ở thượng
nguồn xả lũ tập trung và đột ngột.
Các vấn đề trên sẽ được nghiên cứu và triển khai thực hiện với kinh phí khá lớn, do đó
cần thực hiện theo phương châm Nhà Nước và nhân dân cùng làm, dưới sự bảo trợ và
giúp đỡ của Nhà Nước. Nhà Nước sẽ lo những công trình lớn, quan trọng, có đầu tư lớn,
các địa phương và nhân dân sẽ thực hiện những công trình nhỏ, những công đọan phụ trợ,
có kinh phí ít, bằng vật liệu dễ tìm, với giải pháp kỹ thuật đơn giản hơn (cần có đề tài
nghiên cứu), có tính chất tự làm như tổ chức trồng cây chắn sóng, chắn cát, chắn dòng
chảy với những lọai cây thích hợp như nhiều nơi nhân dân đã tự làm để bảo vệ bờ biển,
bờ sông , mà ngay như Hà Lan là nước phát triển cũng đang dùng rất phổ biến trong việc
bảo vệ bờ biển.(Hình 6 )
Ở những đọan bờ biển phải xây dựng đê biển, cần xem xét việc bảo vệ chống xâm thực
từ biển theo nhiều tuyến bảo vệ từ xa, nhằm làm giảm năng lượng của sóng để giảm bớt
tác động lên tuyến đê chính từ đó làm giảm bớt kích thước và khối lượng công trình của
tuyến đê chính cũng là cách để nâng cao tuổi thọ của tuyến đê này (bằng giải pháp trồng
rừng chắn sóng hay bằng giải pháp lấn biển), và xây dựng tuyến đê chính với kết cấu
thích hợp, có tính kế thừa , sẽ được thực hiện trong nhiều giai đọan, nhằm mở rộng và
nâng cao hơn , tùy thuộc tình hình biến động của mực nước biển như Hà Lan đã làm. Ở
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những đọan bờ biển không phải xây dựng đê biển thì cũng cần bảo vệ từ xa bằng giải
pháp trồng rừng chắn sóng hay bằng giải pháp lấn biển như đã nêu ở trên.
Ở những đọan bờ biển cao, cấu thành từ cát thì cần có biện pháp chống xâm thực cát từ
gió và từ sóng bằng giải pháp trồng cây cỏ chắn cát (như cỏ chông, rau muống biển, làm
rào chắn cát bay, trồng phi lao v.v.) (Hình 11) như Hà Lan cũng đã làm như trồng cỏ, sử
dụng và tôn tạo các đụn cát, bổ sung nguồn cát, lấy cát từ ngòai biển.

Hình 11 Rào chắn cát do nhân dân tự làm tại bờ biển tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu
Trong giải pháp chống ngập lụt đô thị, không nhất thiết phải theo nguyên tắc đắp đê và
xây cống để khống chế mực nước với khối lượng công trình rất lớn, tốn nhiều tiền của và
công sức, lại có thể không bảo đảm dòng chảy lưu thông tự do như vốn có trong điều kiện
tự nhiên theo nguyên tắc bình thông nhau, có tác dụng tốt làm sạch môi trường, giúp
thóat nước tốt hơn và không gây trở ngại cho giao thông thủy. Có lẽ chỉ nên làm hệ thống
đê, đập ngăn mặn và ngăn triều tại một số cửa sông để khống chế mực nước dâng từ biển
Riêng trong lĩnh vực xây dựng cảng, công trình biển, có thể chúng ta phải nghiên cứu vận
dụng kinh nghiệm của Hà Lan trong việc xây dựng các công trình nổi như họ đã xây
dựng các nhà nổi, thành phố nổi. Ở đây chúng ta nên xúc tiến mạnh việc nghiên cứu xây
dựng các bến cảng nổi, cả trong sông và ngòai biển. Trong sông, nơi mực nước có biên
độ dao động lớn, nhất là trong điều kiện biến đổi khí hậu, bão lũ lớn, ngập lụt sẽ thường
xảy ra trong diện rộng. Việc xây dựng các bến cảng nổi cùng các thiết bị nổi khác như
kho chứa nổi, cần trục nổi v.v. sẽ rất tiện lợi trong việc di chuyển vị trí cũng như trong
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việc bốc dỡ hàng hóa. Về xây dựng bến cảng thì Hà Lan đã và đang thực hiện việc phát
triển cảng thích ứng với biến đổi khí hậu như phát triển cảng Rotterdam và khu công
nghiệp tiến dần về phía biển trong nhiều giai đọan từ 1400 đến 2033 trên quảng đường
dài hơn 50km.để trở thành cảng lớn, nước sâu, có sự kết hợp giữa Nhà Nước và tư nhân
rất có hiệu quả. Ở nước ta, cảng biển lớn ở nước sâu đang gặp khó khăn về xây dựng do
đầu tư lớn nên ngòai dạng bến cố định, hình thức bến cảng nổi cùng đê chắn sóng nổi có
thể là giải pháp nên xem xét vì trên thực tế, một số nước như Nhật Bản cũng đã thực hiện
việc xây dựng công trình dạng này. Ngòai bến cảng nổi, các dạng bến có kết cấu cố định
bằng bê tông cốt thép cũng có khả năng nghiên cứu sử dụng theo kinh nghiệm về các dàn
khoan bê tông kéo nổi và lắp đặt tại vị trí dự định ở nước sâu mà các nước Bắc Âu đã
thực hiện ở Biển Bắc.Về các công trình cố định như đê biển, đê chắn sóng cũng nên rút
kinh nghiệm của Hà Lan trong việc có thể xét mở rộng và nâng cao thêm các kích thước
cơ bản của kết cấu khi cần để có thể đáp ứng đòi hỏi ngăn được mực nước ngày càng
dâng cao do biến đổi khí hậu.
V.Một số kết luận và kiến nghị
1.Chống ngập lụt, bão lũ do biến đổi khí hậu làm nước biển dâng cao và do các nguyên
nhân khác cùng các hậu quả to lớn do nó gây ra, bên cạnh nhiệm vụ thích ứng với biến
đổi khí hậu là những nhiệm vụ vô cùng quan trọng và khẩn thiết, nên cần có kế họach và
giải pháp thích hợp, kịp thời, hiệu quả và giàu tính sáng tạo để giải quyết các vấn đề liên
quan được đặt ra nhằm giảm bớt thiệt hại về người và của cho đất nước và nhân dân. Cần
có những quy định chặt chẽ nhằm ngăn chặn các họat động bất hợp pháp của con người
trong việc phá rừng phòng hộ, rừng đầu nguồn, gây lũ lụt và sạt lỡ. Có biện pháp kiểm tra
kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm minh những trường hợp vi phạm.
2. Nên tổ chức tốt việc hợp tác giữa Trung ương và địa phương, giữa các Bộ Ngành, giữa
Nhà Nước và tư nhân trong việc giải quyết những vấn đề liên quan và nên tổ chức thông
tin kịp thời để phổ biến rộng rãi kiến thức và kinh nghiệm trong việc phòng chống và
thích ứng với biến đổi khí hậu nhằm động viên sự tham gia của đông đảo cán bộ và nhân
dân.
3. Cần có chương trình nghiên cứu nhằm giải quyết kịp thời và hiệu quả việc đối phó với
biến đổi khí hậu và thích ứng với biến đổi khí khậu, nhất là trong lĩnh vực xây dựng cơ sở
hạ tầng như đường sá, bến cảng, đê biển, cống ngăn triều ngăn mặn, công trình bảo vệ bờ
biển bờ sông, khu dân cư, đặc biệt là các bến cảng, đê chắn sóng bảo vệ cảng, đê biển,
nhà ở, kho tàng v.v. trong dạng công trình nổi và công trình được xây dựng qua nhiều
giai đọan được mở rộng và nâng cao dần nhăm dáp ứng với điều kiện mực nước dâng cao
và mực nước có biên độ dao động lớn, đạt hiệu quả cao, sáng tạo và tiết kiệm, đáp ứng
cuộc sống và lao động của người dân và yêu cầu xây dựng và phát triển của đất nước
Tài liệu tham khảo
[1] Abstracts of the international workshop on the impacts of climate changes on urban
flooding in June 24-25, 2009 in Ho Chí Minh City.
[2] Climate changes. Dutch water management . Netherlands water Partmentship. 2007.
[3] Trần Minh Quang : “Một số kiến nghị về biện pháp đối phó với ngập lụt đô thị dưới
tác động của đô thị hóa và biến đổi khí hậu tại Việt Nam và tại Tp. Hồ Chí Minh”. Tham
luận tại Hội thảo quốc tế về tác động của biến đổi khí hậu đối với ngập lụt đô thị tổ chức
tại Tp. HCM từ ngày 24 đến 26 tháng 6 năm 2009.

14

[4] Trần Minh Quang :”Some suggestions on measures to face the city flood by
influences of the city development and the climate change in Viet Nam and in
HoChiMinh City”. Abstracts of workshop. 2009.
[5] “Waterplan 2 Rotterdam. Working on water for an attractive city” Municipality of
Rotterdam, Hollandse delta water board, Higher water boards of Schieland and
Krimpenerwaard, Higher water board of delfland. 2007.
[6] Rotterdam Climate Proof moving towards the sea . June 2010.
[7] Port of Rotterdam. Port development and climate change adaption. June 2010.
[8] Climate change in HCMC. Problems and solution. June 2010.
[9] HCMC moving towards the sea and spatial masterplan of the city to 2025. June 2010.
[10] “Chương trình củng cố nâng cấp đê biển hiện có và rà sóat quy họach đê, hòan thiện
hệ thống đê biển các tỉnh từ Qủang Ngãi đến Kiên Giang”. Viện khoa học thủy lợi miền
Nam. Tháng 3/2008.
[11] “Nghiên cứu đề xuất các giải pháp khoa học công nghệ phục vụ xây dựng hệ thống
đê biển, đê cửa sông Nam Bộ” Đề tài độc lập cấp Nhà Nước do GSTS Trần Như Hối làm
chủ nhiệm. Tháng 9/2002.
[12] “ Quy họach thủy lợi phục vụ việc tìm kiếm giải pháp chống ngập cho Tp. Hồ Chí
Minh”. Tổ nghiên cứu chống ngập Tp. HCM. Tháng 3/2008.
[13] Các tài liệu trên mạng về biến đổi khí hậu (Climate Change) từ 2008.

15

