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VỰC BẮC BỘ VIỆT NAM
Trần Đình Linh, Chu Thị Thu Hường ............................................................................ 511

57 THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP THỰC HIỆN QUYỀN CỦA NGƯỜI SỬ DỤNG ĐẤT TẠI 
HUYỆN GIAO THỦY, TỈNH NAM ĐỊNH
Đỗ Thị Tám, Trần Thị Bích Ngọc, Phạm Anh Tuấn, Nguyễn Bá Long ............................. 520

58 ẢNH HƯỞNG CỦA NHIỆT ĐỘ TĂNG DO BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU ĐẾN CÁC THÔNG SỐ THỦY 
VĂN VÀ THÀNH PHẦN CÂN BẰNG NƯỚC TẠI LƯU VỰC DONG-ÉR, HUNGARY
Trần Quang Hợp .......................................................................................................... 533

59 ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG VÀ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP NÂNG CAO TÍNH CÔNG KHAI, 
MINH BẠCH TRONG ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT TẠI QUẬN HÀ ĐÔNG, THÀNH 
PHỐ HÀ NỘI
Nguyễn Thị Khuy, Hoàng Thị Phương Thảo, Vũ Thị Hường ............................................ 548

60 ỨNG DỤNG ẢNH VỆ TINH LANDSAT 8 OLI - TIR VÀ GIS ĐÁNH GIÁ NGUY CƠ HẠN HÁN 
TẠI HUYỆN THUẬN BẮC, TỈNH NINH THUẬN GIAI ĐOẠN 2015 - 2020
Nguyễn Văn Nam, Đỗ Văn Dương, Lê Anh Cường, Lương Thanh Thạch, Nguyễn Hoàng Dương .559

61 XÁC ĐỊNH THÀNH PHẦN CÁC ION HÒA TAN TRONG NƯỚC TRONG BỤI TỔNG BỤI LƠ 
LỬNG TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Nguyễn Duy Đạt, Nguyễn Minh Đức ............................................................................ 568

62 QUẢN LÝ THIÊN TAI VÀ BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU - NGHIÊN CỨU ĐIỂN HÌNH TẠI TỈNH BÌNH 
THUẬN
Vũ Thanh Ca, Vũ Thị Hiền, Vũ Hồng Hà ...................................................................... 576





LỜI NÓI ĐẦU

Với mục tiêu đổi mới cơ bản, toàn diện và xây dựng thương hiệu “Đại học Tài nguyên và 
Môi trường Hà Nội” đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao gắn với nghiên cứu khoa học, ứng 
dụng chuyển giao công nghệ, hướng tới hội nhập mạng lưới các trường đại học khu vực và quốc 
tế, cung cấp cho người học một môi trường giáo dục đại học hiện đại, chuyên nghiệp, đủ năng lực 
cạnh tranh và thích ứng với nhu cầu của thị trường lao động.

Hàng năm, Nhà trường tổ chức hội thảo khoa học nhằm tạo dựng mạng lưới gắn kết các 
chuyên gia, các nhà khoa học hoạt động trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường trao đổi kinh 
nghiệm, học thuật, công nghệ mới phục vụ quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường. Hội thảo 
“Nghiên cứu chuyển giao, ứng dụng khoa học công nghệ trong sử dụng hợp lý tài nguyên, bảo vệ 
môi trường và phát triển bền vững” với các chủ đề chính:

- Khai thác, sử dụng hợp lý, hiệu quả và bền vững tài nguyên thiên nhiên;
- Đánh giá, dự báo, cảnh báo, xử lý các vấn đề về môi trường;
- Biến đổi khí hậu và bảo vệ môi trường;
- Quản lý rủi ro thiên tai;
- Ứng dụng khoa học công nghệ trong sử dụng hợp lý tài nguyên, bảo vệ môi trường và phát 

triển bền vững.
 Với các báo cáo khoa học và các thuyết trình từ các học viện, các trường đại học thuộc Câu 

lạc bộ Khối các trường đại học kỹ thuật, các trường đại học, các cơ quan quản lý, các viện nghiên 
cứu trong và ngoài Bộ Tài nguyên và Môi trường tạo nên một thị trường nghiên cứu khoa học, ứng 
dụng và chuyển giao công nghệ vào thực tiễn quản lý, bảo vệ tài nguyên và môi trường trên toàn 
lãnh thổ, đóng góp tích cực cho sự phát triển bền vững của đất nước.

 Ban Tổ chức xin trân trọng cảm ơn Bộ Tài nguyên và Môi trường, các cơ quan quản lý, 
các viện nghiên cứu, các trường đại học trong và ngoài Bộ, các trường đại học thành viên Câu lạc 
bộ Khối các trường đại học kỹ thuật đã tham gia nhiệt tình, gửi bài báo cáo khoa học, chia sẻ kinh 
nghiệm tới Ban Tổ chức để hội thảo thành công tốt đẹp.

 Trong quá trình biên tập, không thể tránh khỏi những sai sót, rất mong nhận được sự góp ý 
của các chuyên gia, các nhà khoa học để Hội thảo ngày càng mang tính chuyên nghiệp hơn.

 Xin trân trọng cảm ơn ./.
                                                                                                   BAN TỔ CHỨC





Nghiên cứu chuyển giao, ứng dụng khoa học công nghệ trong sử dụng hợp lý tài nguyên, 
bảo vệ môi trường và phát triển bền vững

1

SỰ THAY ĐỔI CỦA NHIỆT ĐỘ BỀ MẶT BIỂN TRONG THẾ KỶ XX VÀ 
THẾ KỶ XXI TRÊN KHU VỰC BIỂN ĐÔNG VIỆT NAM 

ĐƯỢC MÔ PHỎNG BỞI NHIỀU MÔ HÌNH CMIP5
Lê Văn Thiện 

Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội
Tóm tắt
Biển Đông Việt Nam có vai trò quan trọng trong khu vực Tây Bắc Thái Bình Dương. Dự báo 

sự thay đổi của nhiệt độ bề mặt biển (SST) đang là một chủ đề nghiên cứu quan trọng trong khoa 
học biển. Tuy nhiên, đây là một vấn đề rất khó khăn do thiếu số liệu dự báo hạn dài. Gần đây với 
sự phát triển mạnh của công nghệ mô hình số mà nó đã trở thành phương tiện quan trọng giúp 
cho chúng ta hiểu biết về sự thay đổi của khí hậu tương lai. Bài báo này tập trung nghiên cứu sự 
biến đổi của nhiệt độ bề mặt biển trên Biển Đông Việt Nam trong lịch sử suốt thế kỷ XX và dự báo 
sự thay đổi dưới 3 kịch bản phát thải trong thế kỷ XXI trên cơ sở tổ hợp của 20 mô hình toàn cầu 
(GCM) từ pha 5 của dự án đối chứng mô hình kết hợp (CMIP5) và cùng với tập hợp số liệu quan 
trắc. So sánh với số liệu quan trắc, thì hầu hết các mô hình toàn cầu GCMs đều có thể mô phỏng 
tốt các đặc trưng biến đối theo không gian và sự thay đổi theo mùa của SST trên khu vực Biển 
Đông trong lịch sử. Kết quả tổ hợp nhiều mô hình của CMIP5 cho thấy các mô hình đã nắm bắt tốt 
được xu thế nóng lên của SST trên hầu khắp Biển Đông với giá trị lớn hơn ở khu vực giữa và Nam 
Biển Đông trong thế kỷ XX. Tuy nhiên độ lớn của xu thế tăng SST trung bình hằng năm từ các mô 
hình thì thấp hơn so với quan trắc. Ngoài ra cũng có sự thống nhất giữa CMIP5 và số liệu quan 
trắc theo không gian và theo mùa của xu thế SST trên các khu vực Biển Đông. Dự tính SST tương 
lai chỉ ra rằng các kịch bản phát thải nồng độ khí nhà kính đặc trưng (RCP) 4.5 và 8.5 thể hiện 
một sự tăng dần của SST trung bình hằng năm trong suốt thế kỷ XXI với tốc độ là khoảng 0,1 0C 
và 0,3 0C/10 năm tương ứng với 2 kịch bản phát thải. Đối với kịch bản giảm thiểu phát thải thấp 
nhất, RCP 2.6 thì kết quả cho thấy tốc độ tăng nhiệt độ thấp nhất. Vào thế kỷ XXI, SST trung bình 
năm ở khu vực được dự báo tăng khoảng 0,5 - 2,0 0C trong 3 kịch bản phát thải nồng độ khí nhà 
kính đặc trưng (RCP) 8.5, 4.5 và 2.6.

Từ khóa: Nhiệt độ bề mặt biển; Biển Đông Việt Nam; CMIP5.
Abstract

Sea surface temperature changes over the 20th and 21st centuries in the Vietnam’s East Sea 
simulated by multi CMIP5 Models

The Vietnam’s East Sea plays important roles in the Pacific Northwest region. The projection 
of changes in sea surface temperature (SST) in these regions is an important research topic in 
marine science. However, this is a very difficult problem due to the lack of available long-term 
projection data. Recently, with the strong development of numerical modeling technology, it has 
become important ways to help us understand the climate changes. This paper focuses on studying 
the SST changes in the Vietnam’s East Sea during the history of the 20th century and the change 
under 3 emission scenarios in the 21st century on the basis of a combination of 20 global models 
(GCM) from Phase 5 of the the Climate Model Intercomparision Project (CMIP5) and together 
with the observed data set. Compared with the observed data, most of the global GCMs models can 
well simulate the spatial and seasonal changes of the SST over the Vietnam’s East Sea regions. The 
spatial and annual SST trends over the the 20th century based on both observations and multimodel 
ensemble averages show that the warming trend of SST over most of the Vietnam’s East Sea with 
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the largest warming trend occurred in the center and southern regions of the Vietnam’s East Sea. 
However, compared with the observation, CMIP5 underestimated SST trends over most regions of 
the Vietnam’s East Sea. In addition, there is a consistency between the CMIP5 and the spatial and 
seasonal observations of the SST trend in the Vietnam’s East Sea areas. The future SST projections 
for the Vietnam’s East Sea indicate that RCP 4.5 and RCP 8.5 exhibit a gradual increase in annual 
SST during the 21st century at a rate of 0.1 0C and 0.3 0C per 10 years respectively. The lowest 
emission mitigation scenario, RCP 2.6, produces the lowest rate of warming. By the end of the 21st 
century, the annual SST is projected to increase by 0.5 - 2.0 0C in 3 emission scenarios of typical 
representative concentration pathways (RCP) 8.5, 4.5 and 2.6.

Keywords: Sea Surface Temperature; Vietnam’s East Sea; CMIP5

1. Mở đầu

Đại dương đóng vai trò lớn trong việc hấp thụ hầu hết lượng nhiệt dư thừa từ những phát 
thải khí nhà kính, chủ yếu từ việc tiêu thụ nhiên liệu hoá thạch và dẫn đến tăng nhiệt độ trên 
biển. Theo báo cáo của Ủy ban Liên chính phủ về Biến đổi khí hậu, với tên tiếng Anh đầy đủ là 
Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) năm 2013 chỉ ra rằng đại dương đã hấp thụ 
hơn 93 % lượng nhiệt dư thừa từ những phát thải khí nhà kính kể từ những năm 1970 [1]. Điều này 
đang làm cho nhiệt độ ở đại dương tăng lên.

Số liệu từ Cơ quan Khí quyển và Đại dương Hoa Kỳ với tên tiếng Anh đầy đủ là US National 
Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) chỉ ra rằng nhiệt độ bề mặt biển trung bình toàn 
cầu đã tăng xấp xỉ 0,13 0C/thập kỷ trong vòng hơn 100 năm qua [2]. Một nghiên cứu được dựa trên 
số liệu lịch sử từ 1955 - 2010 cho biết trữ lượng nhiệt ở đại dương trong các lớp nước dưới sâu 
cũng bị ảnh hưởng và nóng lên [3]. 

 Nhiều các nghiên cứu bằng mô hình hoá xuất bản trong báo cáo năm 2013 của IPCC dự 
báo rằng dường như có một sự tăng nhiệt độ đại dương trung bình trên toàn cầu khoảng 1-4 0C vào 
năm 2100 [4]. Khả năng hấp thụ nhiệt dư thừa của đại dương đã che chở cho con người khỏi những 
thay đổi thậm chí nhanh hơn của khí hậu. Nếu không có mặt đệm của đại dương này, thì nhiệt độ 
toàn cầu đã tăng hơn nhiều. Báo cáo đánh giá lần thứ 4 của IPCC xuất bản năm 2007 đã ước tính 
là trái đất đã bị nóng 0,55 0C kể từ những năm 1970 [5]. 

 Sự nóng lên của đại dương dẫn đến sự giảm lượng ôxi hoà tan trong đại dương và tăng mực 
nước biển (do hệ quả từ việc dãn nở nhiệt của nước biển và tan băng lục địa). Việc tăng nhiệt độ 
kết hợp với sự axit hoá đại dương làm ảnh hưởng đến các loài trên biển, hệ sinh thái biển và hệ quả 
là ảnh hưởng đến những lợi ích của con người nhận được từ đại dương, đe doạ an ninh lương thực. 
Các loài cá, chim và động vật có vú ở biển đối mặt với những nguy cơ rất cao của việc tăng nhiệt 
độ nước biển như nguy cơ chết cao, mất nơi sinh sản và sự di chuyển lớn của các loài sinh vật để 
tìm các điều kiện môi trường phù hợp. Các rạng san hô và rừng ngập mặn mà chúng được biết là 
bảo vệ cho các đường ven biển khỏi bị sói mòn cũng bị ảnh hưởng, đặc biệt là ở các quốc gia vùng 
đất thấp ở Thái Bình Dương. Do việc tăng SST sẽ dẫn đến làm tẩy trắng và tăng nguy cơ chết rạng 
san hô và do đó phá hủy cơ sở hạ tầng dẫn đến nguy cơ con người phải di cư sang nơi khác [6]. 
Việc tăng nhiệt độ của đại dương là một nguy cơ nghiêm trọng đối với an ninh lương thực và kế 
sinh nhai của con người trên toàn cầu. Tăng nhiệt độ nước biển đang gây ra nhiều cơn bão mạnh 
hơn và tăng cường độ của các hiện tượng El Nino/La Nina mà nó gây ra hạn hán hoặc lũ lụt. Tăng 
nhiệt độ nước biển cũng liên quan đến tăng nguy cơ lây lan bệnh tật ở các loài sinh vật biển. Nguy 
cơ mà con người ảnh hưởng trực tiếp của các bệnh này là khi ăn các loài sinh vật biển hoặc từ việc 
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truyền nhiễm khi phơi bày ở môi trường biển. Thiệt hại kinh tế liên quan đến sự nóng lên của nhiệt 
độ trong đại dương có thể từ hàng chục đến hàng trăm triệu đô la. 

Việc dự báo sự thay đổi của khí hậu và các điều kiện nhiệt độ của đại dương cho các khu 
vực biển trên thế giới là có tính cấp thiết để giúp cho việc đánh giá, chuẩn bị và phản ứng lại để có 
những lưạ chọn quản lý từ những tác động đến hệ sinh thái và đánh bắt cá có thể có trong tương lai. 
Điều này cũng là biện pháp hữu ích cho những nhà quản lý có thể dùng để đưa ra các quyết định.

Do đó chúng ta cần phải có sự phân tích sự biến đổi của SST, đặc biệt là dự báo được sự thay 
đổi và biến đổi hạn dài theo không gian và thời gian trong tương lai của SST. Tuy nhiên, điều này là 
một nhiệm vụ rất khó do thiếu số liệu dự báo hạn dài hiệu quả. Gần đây với sự phát triển nhanh của 
các mô hình toàn cầu, đặc biệt là từ pha 5 của dự án đối chứng mô hình kết hợp (CMIP5). CMIP5 
đã trở thành công cụ quan trọng trong nghiên cứu thay đổi khí hậu. CMIP5 là một khuôn khổ hợp 
tác quốc tế nhằm cung cấp nhiều mô hình để giúp đỡ hiểu hiết được những sự thay đổi của khí hậu 
và nước biển dâng và đánh giá của AR5 của IPCC [7]. CMIP5 đã trở thành công cụ để nghiên cứu 
ảnh hưởng của SST trong lịch sử và dự báo biến đổi khí hậu tương lai [8, 9].

Mặc dù đã có nhiều nghiên cứu trên thế giới về sự thay đổi của SST, song những nghiên cứu 
cho khu vực biển Đông Việt Nam vẫn chưa có nhiều. Bài báo này lần đầu tiên được nghiên cứu ở 
Việt Nam bằng việc sử dụng số liệu CMIP5 độ phân giải cao và các số liệu quan trắc toàn cầu để 
nghiên cứu đánh giá sự biến đổi của SST trong lịch sử suốt thế kỷ XX và dự báo sự thay đổi SST 
trong thế kỷ XXI dưới 3 kịch bản phát thải khí nhà kính RCP 8.5, RCP 4.5 và RCP 2.6.

2. Khu vực, số liệu và phương pháp nghiên cứu

2.1. Khu vực và số liệu nghiên cứu

Khu vực nghiên cứu trong bài báo này là khu vực Biển Đông, là một biển rìa lục địa và là 
một phần của Thái Bình Dương, trải rộng từ Singapore tới eo biển Đài Loan và bao phủ một diện 
tích khoảng 3.447.000 km². 

Số liệu đầu ra của SST trung bình tháng từ 20 các mô hình toàn cầu (GCM) trong dự án 
CMIP5. Bốn thực nghiệm nghiên cứu đã được sử dụng trong bài báo này. Một là thực nghiệm 
nghiên cứu sự biến đổi của SST trong lịch sử suốt thế kỷ XX (1911 - 2005) và 3 kịch bản phát thải 
tương lai cho thế kỷ XXI được thông qua bởi UPCC AR5 là RCP 8.5, RCP 4.5 và RCP 2.6 tương 
ứng với phát thải khí nhà kính cao hơn, trung bình và thấp hơn. Thực nghiệm nghiên cứu trong 
lịch sử trong khoảng thời gian 1911 - 2005 sẽ cung cấp các kết quả mô phỏng của SST trên cơ sở 
các quan trắc được những tác động của con người và tự nhiên. Các dự đoán SST tương lai cho thời 
gian 2006 - 2100 bao gồm 3 RCPs như RCP 8.5, RCP 4.5 và RCP 2.6. Cụ thể hơn là kịch bản RCP 
8.5 giả thiết là tăng dân số cao và nhu cầu năng lượng cao mà không có các chính sách về biến đổi 
khí hậu. Do đó nó dẫn đến con đường phát thải khí nhà kính cao nhất, được mang lại khoảng tác 
động bức xạ 8.5 Wm-2 vào năm 2100 [10]. Còn dưới kịch bản RCP 4.5 thì tác động bức xạ ổn định 
khoảng 4.5 Wm-2 vào năm 2100 mà không vượt giá trị đó [11], điều này mang đến kịch bản ổn định 
trung bình. Cuối cùng, RCP 2.6 có tác động bức xạ cực đại là 3 Wm-2 trước 2100 và sau đó giảm 
xuống còn 2.6 Wm-2 vào năm 2100 và đây là kịch bản phát thải thấp [12]. Số liệu đầu ra của SST 
trung bình tháng từ CMIP5 được tham khảo tại http://cmip-pcmdi.llnl.gov/index.html.

Để đánh giá sự chính xác của mô hình, thì các kết quả mô phỏng SST trung bình tháng ở các 
điểm lưới của mô hình được so sánh với số liệu SST quan trắc được từ Trung tâm số liệu SST toàn 
cầu Hadley trong suốt thời gian 1911 - 2005 (HadISST). Đây là bộ số liệu quan trắc SST trung bình 
tháng với độ phân giải 1,00 × 1,00  [13].

http://cmip-pcmdi.llnl.gov/index.html
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2.2. Phương pháp nghiên cứu

Trong mục này, chúng tôi cung cấp tổng quan về các mô hình được phân tích, các mô 
phỏng lịch sử và phương pháp luận chung để phân tích và đánh giá các kết quả. Nghiên cứu này 
sử dụng dữ liệu từ nhiều mô phỏng bởi các mô hình từ kho lưu trữ CMIP5. Các thực nghiệm 
CMIP5 được thực hiện bởi hơn 20 nhóm mô hình với mục đích tìm hiểu sâu hơn về biến đổi SST 
trong quá khứ và tương lai trên các khu vực trên biển Đông. CMIP5 được cải tiến nhiều hơn so 
với các thử nghiệm ở giai đoạn trước (CMIP3). Cụ thể CMIP5 có nhiều trung tâm mô hình hơn 
tham gia hơn, các mô hình GCM chạy ở độ phân giải không gian cao hơn với một số mô hình có 
quy trình toàn diện hơn. Do đó điều này làm cho CMIP5 hy vọng sẽ mang lại kỹ năng tốt hơn. 
Bảng 1 cung cấp tổng quan về các mô hình được sử dụng. Các mô hình này là sự kết hợp giữa 
khí quyển - đại dương.

Bảng 1. Danh sách 20 CMIP5 GCM được sử dụng trong nghiên cứu

Tên các mô hình
Độ phân giải theo phương ngang  

(Vĩ độ x Kinh độ)
Số mực thẳng đứng 

trong mô hình
Tên các quốc gia 

phát triển mô hình
ACCESS1.0 1,875 x 1,25 38 Úc
ACCESS-1.3 1,875 x 1,25 38 Úc
Can-ESM2 2,8 x 2,8 35 Canada
CCSM4 1,25 x 0,94 26 Mỹ
CESM1-CAM5 1,4 x 1,4 26 Mỹ
CMCC-CM 1,4 x 1,4 31 Pháp
CSIRO Mk3.6.0 1,8 x 1,8 18 Úc
GFDL-CM3 2,5 x 2,0 48 Mỹ
GFDL-ESM2G 2,5 x 2,0 48 Mỹ
GFDL-ESM2M 2,5 x 2,0 48 Mỹ
GISS-E2-H 2,5 x 2,0 40 Mỹ
GISS-E2H/E2-R 2,5 x 2,0 40 Mỹ
HADGEM2-A0 1,875 x 1,25 60 Anh
HADGEM2-ES 1,875 x 1,25 60 Anh
IPSL-CM5A-MR 2,5 x 1,25 21 Pháp
IPSL-CM5A-LR 3,75 x 1,8 39 Pháp
MIROC5 1,4 x 1,4 40 Nhật Bản
MPI-ESM-LR 1,9 x 1,9 47 Đức
MPI-ESM-MR 1,9 x 1,9 47 Đức

Các mô hình đã được chọn ở trên bao gồm nhiều mô hình và các loại mô hình được phát 
triển từ nhiều trung tâm nghiên cứu khí hậu lớn trên thế giới. Các mô phỏng cho lịch sử được thực 
hiện theo mô hình kết hợp đại dương - khí quyển. Các mô hình này đã ước tính trong lịch sử về 
những thay đổi trong thành phần khí quyển từ các nguồn tự nhiên và nhân tạo, núi lửa, khí nhà kính 
(GHG) và aerosol, cũng như những thay đổi về năng lượng mặt trời và lớp phủ trên đất liền. Chỉ 
các loại khí nhà kính và không khí do con người gây ra mới được quy định sử dụng chung cho tất 
cả các mô hình. Dữ liệu từ các mô phỏng CMIP5 trong lịch sử được đánh giá trong nghiên cứu này. 
Các đánh giá của chúng tôi về mô phỏng lịch sử thường được thực hiện trong khoảng thời gian từ 
khi bắt đầu cuộc cách mạng công nghiệp đến gần hiện tại (1901 - 2005). Dự báo cho tương lai cho 
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giai đoạn 2006 - 2100 được lấy ra từ 3 kịch bản phát thải RCP. Do có độ phân giải không gian khác 
nhau giữa các GCM, tất cả số liệu đầu ra của mô hình được nội suy thành độ phân giải đồng nhất 
1,00  × 1,00  thông qua nội suy song tuyến. Đây là một phương pháp mà đã được sử dụng phổ biến 
ở nhiều nghiên cứu trên thế giới [14, 15, 16, 17, 18]. Để giảm sai số của kết quả liên quan đến việc 
lựa chọn ngẫu nhiên ở từng mô hình, thì phương pháp trung bình tổ hợp của nhiều mô hình trong 
CMIP5 được áp dụng để tính toán và phân tích. 

Xu thế biến đổi của SST trung bình năm, và trung bình các mùa hè và mùa đông cho các khu 
vực ở biển Đông Việt Nam cũng được tính toán để định lượng được tốc độ biến đổi hạn dài của 
SST trong suốt thế kỷ XX và thế kỷ XXI. Để đánh giá mô hình, một số các phương pháp thống kê 
đã được sử dụng trong nghiên cứu này như sai số tuyệt đối trung bình (MAE).

3. Kết quả nghiên cứu

3.1. Nhiệt độ bề mặt biển trong thế kỷ XX

Hình 1 so sánh sự phân bố giá trị SST Biển Đông trung bình hằng năm trong thời gian 1911 
- 2005 giữa quan trắc HadISST (Hình 1a) và kết quả từ trung bình tổ hợp nhiều mô hình từ CMIP5 
(Hình 1b) cho các khu vực của Biển Đông Việt Nam. Nhìn chung, CMIP5 đã nắm bắt được tốt 
các đặc trưng biến đổi của SST trung bình hằng năm với sự phân bố tăng dần từ Bắc vào Nam 
Biển Đông với giá trị SST trung bình dao động từ 25 - 29 0C. Tuy nhiên so với giá trị quan trắc thì 
CMIP5 có giá trị thấp hơn trên hầu hết các khu vực ở Biển Đông khoảng 0,2 - 0,3 0C.

Hình 1: So sánh SST (0C) Biển Đông trung bình hằng năm giữa số liệu quan trắc HadISST 
(a) và kết quả trung bình tổ hợp nhiều mô hình từ CMIP5 (b)

Giá trị phân bố SST Biển Đông trung bình các tháng mùa hè (6, 7, 8) tính toán từ quan trắc 
Hadley (HadISST) (Hình 1a) và kết quả trung bình tổ hợp nhiều mô hình từ CMIP5 (Hình 1b) cho 
các khu vực của Biển Đông Việt Nam được thể hiện để so sánh trong Hình 2. Đặc trưng nổi bật 
nhất trong mùa này của SST trên Biển Đông là có sự hình thành khu vực nước trồi ở vùng biển 
Nam Trung Bộ với sự giảm đột ngột của SST xuống còn trung bình khoảng 28 0C. CMIP5 đã mô 
phỏng được tốt các đặc trưng này trong mùa này. Tuy nhiên, so với giá trị quan trắc thì CMIP5 có 
giá trị thấp hơn trên hầu hết các khu vực ở Biển Đông khoảng 0,2 - 0,3 0C.
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Hình 2: So sánh SST (0C) biển Đông trung bình các tháng mùa hè (6, 7, 8) giữa số liệu quan 
trắc HadISST (a) và kết quả trung bình tổ hợp nhiều mô hình từ CMIP5 (b)

Hình 3 so sánh sự phân bố SST Biển Đông trung bình các tháng mùa Đông (12, 1, 2) tính 
toán từ quan trắc (Hình 2a) và kết quả trung bình tổ hợp nhiều mô hình từ CMIP5 (Hình 2b) cho 
các khu vực của Biển Đông Việt Nam. Không giống nhu mùa hè, SST trong thời kỳ này có sự phân 
bố rõ rệt với đặc điểm điểm là tăng dần từ Bắc vào Nam. CMIP5 cũng đã cho được tốt các đặc 
trưng biến đổi này của SST. Tuy nhiên, so với giá trị quan trắc thì CMIP5 có giá trị thấp hơn trên 
hầu hết các khu vực ở Biển Đông khoảng 0,2 - 0,3 0C.

Hình 3: So sánh SST (0C) Biển Đông trung bình các tháng mùa Đông (12, 1, 2) giữa số liệu 
quan trắc HadISST (a) và kết quả trung bình tổ hợp nhiều mô hình từ CMIP5 (b)

Để biết chính xác hơn về phân bố sự chệnh lệch giá trị phân bố SST Biển Đông giữa CMIP5 
và quan trắc HadISST, tác giả đã tính toán sự chênh lệch về giá trị SST trung bình hàng năm (Hình 
4a) và các mùa hè (Hình 4b) và mùa đông (Hình 4c) giữa CMIP5 và quan trắc HadISST. Đối với 
SST trung bình hàng năm và theo các mùa, CMIP5 có độ chệch thấp hơn giá trị quan trắc HadISST 
khoảng từ -0,2 0C đến -0,8 0C trên hầu hết các khu vực, đặc biệt là ở phía Bắc và giữa Biển Đông. 
Trong CMIP5, xu hướng lạnh lớn nhất xảy ra trên các khu vực thuộc vịnh Bắc Bộ vào cả mùa đông 
và mùa hè, trong khi xu hướng ấm lớn nhất xảy ra ở các vùng phía Nam vào mùa hè. 
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Hình 4: Độ chênh lệch giá trị SST (0C) trên Biển Đông từ CMIP5 so với quan trắc HadISST 
cho trung bình (a) hàng năm, (b) mùa Hè (tháng 6 - tháng 8 (JJA)) và (c) mùa đông (tháng 

12 - tháng 2 năm sau (DJF))

 Hình 5 thể hiện xu thế SST trên Biển Đông trung bình hàng năm theo không gian trong thế 
kỷ XX được tính toán dựa trên các quan trắc HadISST và trung bình tổ hợp nhiều mô hình CMIP5. 
Cả quan trắc và các mô hình đều cho thấy xu thế nóng lên trên hầu hết trên các khu vực Biển Đông 
với tốc độ có giá lớn nhất xảy ra ở giữa của Biển Đông khoảng 0,9 0C/10 năm. So với các quan 
trắc, CMIP5 đều cho giá trị tốc độ tăng SST thấp hơn ở hầu hết các khu vực của Biển Đông. Riêng 
một số khu vực ven biển vịnh Bắc Bộ thì các kết quả mô phỏng của CMIP5 cho xu thế lạnh hơn. 

Hình 5: Xu thế SST (0C/10 năm) trên Biển Đông trung bình hằng năm trong thế kỷ XX  
(1911 - 2005) được tính toán từ (a) quan trắc HadISST và (b) CMIP5 

Do có những hạn chế cố hữu trong các quan trắc vào đầu thế kỷ XX, xu hướng nhiệt độ trong 
nửa sau của thế kỷ XX (1956 - 2005) đã được tính toán và phân tích riêng thêm (Hình 6). Trong 
nửa thế kỷ qua, sự ấm lên ngày càng nhanh ở hầu hết các khu vực của Biển Đông. Kết quả quan 
trắc cho thấy sự ấm lên lớn nhất xảy ra ở phía giữa Biển Đông. Có những xu hướng ấm lên đáng 
kể trên vùng biển vịnh Bắc Bộ và Nam Bộ. Đối với toàn bộ thế kỷ XX, CMIP5 đều đánh giá thấp 
các xu hướng ấm lên ở phía Bắc và hầu hết trên Biển Đông.
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Hình 6: Xu thế SST (0C/10 năm) trên Biển Đông trung bình hằng năm trong nửa cuối thế kỷ 
XX (1956 - 2005) được tính toán từ (a) quan trắc HadISST và (b) CMIP5 

Hình 7: So sánh xu thế SST (0C/10 năm) Biển Đông trung bình các tháng mùa hè (JJA) và 
mùa đông (DJF) trong thế kỷ XX (1911 - 2005) giữa quan trắc HadISST và trung bình tổng 

hợp đa mô hình CMIP5

Để phân tích về sự thay đổi theo mùa của xu thế SST trong thế kỷ XX, tác giả tính toán xu thế 
SST trung bình cho các tháng mùa hè và mùa đông từ các quan sát HadISST và so với kết quả mô 
phỏng tổ hợp đa mô hình CMIP5 (Hình 7). Từ cả các số liệu quan trắc và mô hình, SST đều luôn 
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có xu hướng nóng lên nhiều trong suốt cả 2 mùa. Các xu thế nóng lên của SST có tốc độ lớn hơn 
xảy ra ở phía Nam Biển Đông vào mùa hè khoảng 0,7 - 0,9 0C/10 năm. Ngược lại vào mùa đông 
thì tốc độ tăng SST nhanh hơn xảy ra ở các khu vực phía Bắc Biển Đông khoảng 0,08 - 0,2 0C/10 
năm. Riêng khu vực thuộc vịnh Bắc Bộ thì xu thế tăng SST trong thế kỷ XX chậm hơn so với các 
khu vực khác ở cả 2 mùa. Tuy nhiên trong toàn bộ thế kỷ XX, so với giá trị quan trắc thì CMIP5 
cho xu thế tăng SST thấp hơn HadISST cho tất cả 2 mùa đông và mùa hè trong năm. Trong giai 
đoạn nửa cuối thế kỷ XX (1956 - 2005), HadISST thể hiện sự gia tăng SST trong tất cả 2 mùa, với 
sự nóng lên mạnh nhất vào tháng mùa đông. 

3.2. Nhiệt độ bề mặt biển trong thế kỷ 21
SST được dự báo   trong tương lai trên khu vực Biển Đông nói chung theo ba kịch bản phát 

thải được thể hiện trong Hình 8. Hai kịch bản RCP 8.5 và RCP 4.5 đều cho thấy sự tăng dần SST 
hàng năm trong thế kỷ XXI. Trong khi đó, RCP 2.6 là kịch bản giảm thiểu phát thải thấp nhất. Các 
kết quả dự báo từ Hình 8 cho thấy tốc độ tăng SST thấp nhất trong kịch bản này. Nhìn chung từ 3 
kịch bản trên thì vào cuối thế kỷ XXI, SST trung bình hằng năm trên Biển Đông sẽ tăng 0,5 - 2,50C 
so với trung bình nhiều năm. Trong đó theo kịch bản RCP 2.6, SST sẽ tăng cho đến năm 2040, sau 
đó vẫn ổn định hoặc thậm chí giảm nhẹ. Điều này cho thấy hiệu quả của các chiến lược giảm thiểu 
khí hậu dự kiến, đồng thời phản ánh phần lớn việc thiết kế các kịch bản RCP về mức độ bức xạ. 
Ngoài ra, trong thời gian ngắn (trước những năm 2030), giá trị của SST theo RCP 2.6 lớn hơn theo 
RCP 4.5 và RCP 8.5 mặc dù bức xạ của nó thấp hơn.

Hình 8: Chuỗi thời gian của SST Biển Đông trung bình hằng năm trong giai đoạn 1976 - 
2099. Các kịch bản phát thải RCP 8.5, RCP 4.5 và RCP 2.6 cho dự báo trong tương lai (2006 

- 2099) tương ứng với màu xanh lam, đỏ và vàng. (a) hiển thị các giá trị trung bình SST và (b) 
hiển thị các dị thường SST so với khí hậu

Hình 9 minh họa kết quả tính toán sự chênh lệch SST giữa các giai đoạn nửa đầu (2006 - 
2055) và nửa cuối (2050 - 2099) thế kỷ XXI để xác định nơi nào sẽ có những thay đổi lớn nhất so 
với lịch sử thế kỷ XX theo ba kịch bản phát thải. Tác giả nhận thấy SST cao hơn đáng kể vào cuối 
thế kỷ XXI so với năm thập kỷ vào cuối thế kỷ XX. Sự chênh lệch nhiệt độ thể hiện một mô hình 
không gian nhất quán giữa ba kịch bản. Đối với RCP 4,5 và 8,5, mức tăng nhiệt độ lớn nhất sẽ xảy 
ra trên hầu khắp Biển Đông, với mức tăng nhỏ hơn ở nửa đầu của thế kỷ XXI. Trong khi thay đổi 
SST tất nhiên là nhỏ nhất theo kịch bản RCP 2.6, nửa đầu của thế kỷ sẽ trải qua sự thay đổi SST 
tương đối nhỏ hơn so với nửa cuối của thế kỷ. 
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Hình 9: Chênh lệch SST (0C) Biển Đông trung bình hằng năm trong các giai đoạn 2006 - 
2055 (hình trên) và 2050 - 2099 (hình dưới) thế kỷ XXI đối với ba kịch bản phát thải dựa trên 

các dự báo CMIP5: RCP (trái) 2.6, (giữa) 4.5 và (phải) 8.5

4. Kết quả và thảo luận

Mục tiêu của nghiên cứu này là đánh giá hiệu quả của 20 CMIP5 GCM trong việc mô phỏng 
sự thay đổi nhiệt độ bề mặt biển (SST) ở Biển Đông trong thế kỷ XX liên quan đến bộ dữ liệu quan 
trắc. So với các quan trắc, kết quả từ CMIP5 cho giá trị SST trung bình hằng năm và 2 mùa đều 
nhỏ hơn trong hầu hết các khu vực trên Biển Đông với giá trị lớn nhất ở phía Bắc Biển Đông như 
vịnh Bắc Bộ. Theo mùa, chênh lệch lớn nhất xảy ra vào mùa hè và nhỏ nhất vào mùa đông, ngụ ý 
rằng các mô hình có thể không thể hiện tốt vào mùa hè đặc biệt khu vực phía Bắc Biển Đông. Sự 
chênh lệch này của các mô hình chỉ ra rằng một sự thiếu hụt trong các mô hình CMIP5 vẫn còn 
tồn tại và việc đánh giá từng mô hình GCM để xác định tổ hợp tốt nhất sẽ là chủ đề để nghiên cứu 
trong tương lai. Sự chệnh lệch giữa các mô hình CMIP5 so với giá trị quan trắc cũng đã được tìm 
ra trong một vài nghiên cứu trước đây [19] đã cho biết một nửa trong số 21 mô hình CMIP5 cho 
chênh lệch âm so với quan trắc trên khu vực Ấn Độ Dương. Sai số trong mô phỏng SST cho khu 
vực phía Tây Ấn Độ Dương là được cho biết liên quan đến sự yếu đi của gió mùa của mùa hè [20, 
21]. Tuy nhiên, cơ chế gây ra sai số SST trên khu vực Biển Đông vẫn chưa được nghiên cứu nhiều.

Trong kết quả của tác giả, đối với xu thế SST trung bình theo mùa và hàng năm trên Biển 
Đông thì CMIP5 đều cho thấy xu thế SST ấm lên có tốc độ nhỏ hơn so với các giá trị tính toán từ 
quan trắc HadISST.

Các dự báo về SST trong tương lai cho thấy Biển Đông sẽ tiếp tục nóng lên trong thế kỷ XXI. 
Xu hướng nóng lên lớn nhất sẽ xảy ra trong nửa cuối của thế kỷ XXI. Vào cuối thế kỷ XXI, SST 
được dự báo sẽ tăng 0,5 - 2,5 0C, với sự nóng lên lớn hơn ở phía Đông Biển Đông. Sự tăng nhanh 
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SST như các kết quả phân tích dự báo đối với kịch bản RCP 8.5 như được phân tích ở trên có thể 
sẽ làm tình trạng suy thoái môi trường biển trầm trọng hơn ở khu vực này trong tương lai. 

Nghiên cứu chi tiết về quá trình như các dòng chảy trên đại dương, sự khác nhau về thông 
lượng ẩn nhiệt và thông lượng hiển nhiệt trong thời kỳ gió mùa, độ sâu của đường nhiệt, sự thay 
đổi độ phân giải của các mô hình có thể gây ra những thay đổi SST trên Biển Đông sẽ là những 
chủ đề nghiên cứu quan trọng trong tương lai.

5. Kết luận

Nghiên cứu này đã đánh giá hiệu quả của 20 CMIP5 GCM trong việc mô phỏng sự thay đổi 
nhiệt độ bề mặt biển ở Biển Đông Việt Nam trong thế kỷ XX so với dữ liệu quan trắc. Đối với nhiệt 
độ trung bình theo mùa và hằng năm, GCM cho thấy kết quả mô phỏng thấp hơn so giá trị quan 
trắc trên hầu hết các khu vực trên Biển Đông, đặc biệt là ở các khu vực phía Tây Bắc Biển Đông. 
Cả số liệu quan trắc và CMIP5 đều biểu hiện xu thế nóng lên của SST trong thế kỷ XX với sự nóng 
lên nhanh chóng trong nửa sau của thế kỷ. Tuy nhiên, xu thế SST trung bình hàng năm từ CMIP5 
tăng với tốc độ nhỏ hơn tốc độ tăng tính từ số liệu quan trắc. 

Các dự báo về SST trong tương lai cho thấy Biển Đông sẽ tiếp tục nóng lên trong thế kỷ XXI. 
Các kịch bản RCP 8.5 và RCP 4.5 cho thấy sự gia tăng ổn định của nhiệt độ hàng năm trong thế 
kỷ XXI với tốc độ lần lượt là 0,3 0C và 0,1 0C/10 năm. Xu hướng nóng lên lớn nhất sẽ xảy ra trong 
nửa cuối của thế kỷ XXI. Vào cuối thế kỷ XXI, SST được dự báo sẽ tăng 0,5 - 2,5 0C, với sự nóng 
lên lớn hơn ở phía Đông Biển Đông. Sự gia tăng SST nghiêm trọng như dự báo trong khuôn khổ 
RCP 8.5 có thể sẽ làm trầm trọng tình trạng suy thoái môi trường biển ở khu vực này. 

Lời cảm ơn: Tác giả chân thành cảm ơn các tổ chức đã cung cấp số liệu mô phỏng đầu ra từ 
các mô hình và số liệu quan trắc mà nghiên cứu đã được sử dụng trong bài báo này.
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XỬ LÝ NƯỚC NHIỄM MẶN TẠI ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG: 
SO SÁNH VÀ ĐỀ XUẤT CÔNG NGHỆ THÍCH ỨNG

Nguyễn Văn Tuyến, Bùi Thị Thủy Ngân 
Trần Hùng Thuận, Chu Xuân Quang 

Trung tâm Công nghệ Vật liệu, Viện Ứng dụng Công nghệ (NACENTECH)
Tóm tắt
Trong những năm gần đây, xâm nhập mặn diễn biến ngày càng phức tạp tại khu vực Đồng 

bằng sông Cửu Long (ĐBSCL), tác động rất lớn đến sản xuất, đời sống và sự phát triển kinh tế 
xã hội tại khu vực. Việc tìm kiếm các công nghệ để chuyển hóa nước nhiễm mặn thành nước ngọt 
với chi phí hợp lý là một vấn đề vô cùng cấp bách. Bài báo này sẽ phân tích, đánh giá một số công 
nghệ khử mặn, từ đó đưa ra đề xuất về công nghệ có tiềm năng ứng dụng cho khu vực ĐBSCL. 
Trong số các công nghệ xem xét, công nghệ lọc màng lọc nano (Nanofiltration - NF) và công nghệ 
điện dung khử ion (Capacitive Deionization - CDI) có nhiều ưu điểm hơn so với công nghệ RO - 
công nghệ được sử dụng phổ biến nhất hiện nay. Công nghệ NF vận hành ở áp suất thấp (3 - 20 
bar), năng lượng tiêu thụ và chi phí vận hành thấp, tỷ lệ thu hồi nước cao, loại bỏ chọn lọc ion đa 
hóa trị và làm mềm nước. Công nghệ CDI giữ lại các vi khoáng cần thiết, tỷ lệ thu hồi nước cao 
(75 - 90 %), tiết kiệm không gian và diện tích xử lý, phù hợp để có thể áp dụng hiệu quả trong điều 
kiện thực tiễn của ĐBSCL.

Từ khóa: Xâm nhập mặn; Nước nhiễm mặn; Công nghệ khử mặn; Công nghệ NF; Công 
nghệ CDI.

Abstract
Proposed desalination technologies in Mekong delta

Saline intrusion has been a big issue in the Vietnamese Mekong Delta in recent years, 
have a great impact on production, life and socio-economic development in the region. Finding 
technologies to convert saline water into fresh water at a reasonable cost is an urgent issue. 
This article has analyzed and evaluated a number of desalination technologies, thereby making 
recommendations on technologies with potential applications for the Mekong Delta. Among 
the technologies, nanofiltration (NF) and capacitive Deionization (CDI) technology have many 
advantages over RO technology - commonly used technology. NF technology operates at low 
pressure (3 - 20 bar), low energy consumption and operating costs, high water recovery rate, 
multivalent ion selective removal and water softening. CDI technology retains the necessary 
micro-minerals, has a high water recovery rate (75 - 90 %), saves space and treatment area, and 
is suitable for effective application in the practical conditions of the Mekong Delta.

Keywords: Saline intrusion; Saline water; Desalination technology; NF technology; CDI 
technology.

1. Đặt vấn đề 

Biến đổi khí hậu đang diễn ra ngày càng mạnh mẽ và phức tạp. Theo báo cáo của Tổ chức 
UNICEF, Việt Nam là một trong những quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của biến đổi khí 
hậu, đặc biệt là khu vực Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL). Đây là nơi có địa hình thấp và bằng 
phẳng, phần lớn có độ cao trung bình từ 0,7 - 1,2 m so với mực nước biển, chịu ảnh hưởng trực 
tiếp bởi triều cường và xâm nhập mặn. Do đặc điểm khí hậu của ĐBSCL, lượng mưa trong mùa 
khô (từ tháng 11 đến tháng 4 năm sau) rất ít nên trong thực tế, hầu như năm nào cũng xảy ra khô 
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hạn và có thể nói đây là một trong những đặc tính thường xuyên của khí hậu nơi đây. Trong những 
năm gần đây, việc tích trữ nước của nhiều thủy điện trên dòng sông Mê Kông đã dẫn đến sự xâm 
nhập mặn sâu và chất lượng nguồn nước bị suy giảm đáng kể, vấn đề khan hiếm nước sinh hoạt 
nông thôn xảy ra ở hầu hết các địa phương thuộc vùng ĐBSCL, tác động rất lớn đến sự phát triển 
kinh tế xã hội và đời sống sinh hoạt của người dân tại khu vực này.

Việc tìm kiếm các công nghệ để chuyển hóa nước nhiễm mặn thành nước ngọt với chi phí 
hợp lý là một giải pháp lâu bền giúp cho người dân có thể sống chung với hạn hán và xâm nhập 
mặn. Theo Hiệp hội khử mặn Quốc tế, trên thế giới hiện có hơn 18.000 nhà máy khử mặn nước 
biển và nước nhiễm mặn đang hoạt động, cung cấp khoảng 86,8 triệu m3 nước ngọt mỗi ngày để 
đáp ứng nhu cầu nước sinh hoạt của hơn 300 triệu người [1] . Hiện nay, các nhà máy khử mặn quy 
mô lớn trên thế giới chủ yếu sử dụng công nghệ thẩm thấu ngược (RO), được hình thành trên cơ 
sở áp dụng những thành tựu trong lĩnh vực vật liệu màng lọc những thập kỷ gần đây. Theo dự báo, 
đến năm 2030, công suất khử mặn cần được tăng gấp đôi để đáp ứng nhu cầu nước sạch tăng cao 
ở quy mô toàn cầu.

Ở Việt Nam, công nghệ khử mặn vẫn chưa được quan tâm thích đáng. Các công nghệ khử 
mặn thường chỉ được áp dụng trong các sản phẩm thương mại với quy mô nhỏ. Công nghệ chưng 
cất nhiệt đã được áp dụng với hiệu suất không cao [2]. Công nghệ điện thẩm tách ED cũng được 
quan tâm ở Việt Nam cách đây hơn 10 năm, tuy nhiên, trong quá trình vận hành phát sinh các 
vướng mắc khác về mặt công nghệ nên loại công nghệ này không được tiếp tục phát triển ở Việt 
Nam [3]. Trong đề tài nghiên cứu của Trần Đức Hạ năm 2010, công nghệ NF đã được đề xuất để 
khử mặn cho vùng nông thôn ven biển. Đây là loại công nghệ hiệu quả trong việc khử mặn, tuy 
nhiên, việc sử dụng loại công nghệ này vẫn mới chỉ được thử nghiệm với quy mô trong phòng thí 
nghiệm với nguồn nước cấp là nước mặn nhân tạo pha từ nước sạch và muối ăn. Năm 2020, trong 
nghiên cứu của Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam kết hợp với Học viện Kỹ thuật 
Quân sự và Trường Đại học Lâm nghiệp do nhóm nghiên cứu của Trịnh Văn Giáp và các cộng sự 
thực hiện [4], công nghệ lọc nano hai bậc sử dụng năng lượng tái tạo đã được ứng dụng trong xử lý 
nước nhiễm mặn. Trong nghiên cứu này, một hệ thống NF hai bậc thông minh sử dụng năng lượng 
mặt trời xử lý nước nhiễm mặn được nghiên cứu, lắp đặt và khảo sát để đánh giá tính khả thi và 
hiệu quả kinh tế của công nghệ NF. Kết quả cho thấy hệ thống có khả năng xử lý nước nhiễm mặn 
(độ mặn khảo sát lên đến 7000 mg/L) thành nước sinh hoạt với các chỉ tiêu đáp ứng Quy chuẩn của 
Bộ Y tế. Gần đây, công nghệ CDI được đánh giá có tiềm năng cao trong xử lý nước nhiễm mặn khi 
vấn đề sản xuất điện cực siêu hấp thụ với giá thành thấp được giải quyết. Thiết bị lọc nước CDI đã 
được thiết kế và lắp đặt thành công với một hệ thống điều khiển giúp chuyển hóa nước lợ thành 
nước ngọt đạt Tiêu chuẩn của Bộ Y tế [5]. Với loại công nghệ RO, các sản phẩm thương mại tại 
Việt Nam hiện nay thường hay sử dụng với quy mô hộ gia đình và nó cũng chính là loại công nghệ 
được sử dụng phổ biến nhất hiện nay trên thế giới. Có lẽ vì tính phổ biến của nó nên các nhà nghiên 
cứu về xử lý nước của Việt Nam đề xuất loại công nghệ này mà vẫn chưa có các nghiên cứu đánh 
giá kinh tế kỹ thuật cụ thể để chứng minh loại công nghệ này phù hợp với điều kiện và hoàn cảnh 
nông thôn của Việt Nam. Từ những phân tích nhận định trên, nghiên cứu này sẽ giới thiệu tổng 
quan các loại công nghệ khử mặn nổi bật đang được sử dụng trong các nhà máy khử mặn trên thế 
giới hoặc đang được áp dụng tại Việt Nam. Hiện nay, có nhiều loại công nghệ khử mặn đang được 
phát triển và được cho là phù hợp với điều kiện và hoàn cảnh khu vực ĐBSCL. Cụ thể, nghiên cứu 
này sẽ phân tích so sánh ba loại công nghệ là công nghệ thẩm thấu ngược (RO), công nghệ dùng 
màng nano (NF) và công nghệ điện dung khử ion (CDI). Tiếp sau đó, nghiên cứu sẽ thảo luận về 
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những đặc điểm, điều kiện và hoàn cảnh của cụm dân cư nông thôn ĐBSCL, để đề xuất ra các tiêu 
chuẩn thiết kế mà một hệ thống khử mặn phải đảm bảo. Các tiêu chuẩn đó sẽ được sử dụng để đánh 
giá loại công nghệ nào là phù hợp nhất với cấp nước sinh hoạt cho cụm dân cư nông thôn ĐBSCL. 

2. Công nghệ xử lý nước nhiễm mặn
Các công nghệ khử mặn được phân ra làm hai loại: công nghệ nhiệt và công nghệ màng. 

Trong khi các công nghệ nhiệt là công nghệ chưng cất nhanh đa bậc MSF (Multi Stage Flash) và 
chưng cất đa phân đoạn MED (Multi Effect Distillation) thích hợp để khử muối của nước biển thì 
công nghệ màng lại tỏ ra thích hợp để xử lý nước lợ có độ mặn thấp hơn [6]. Điều này là do các 
công nghệ màng sử dụng màng lọc thường hoạt động hiệu quả hơn khi độ mặn của nước cấp vào 
thấp. Trên thế giới, công nghệ RO là công nghệ được sử dụng rộng rãi và phổ biến nhất để xử lý 
nước nhiễm mặn. Tuy nhiên, công nghệ RO tiêu thụ năng lượng cao hơn, hiệu quả năng lượng của 
RO giảm đối với những vùng nước có độ mặn thấp hay các nhà máy có công suất nhỏ. Việc tiêu 
thụ năng lượng cao sẽ dẫn tới việc tăng lượng khí thải gây hiệu ứng nhà kính, kết quả là thúc đẩy 
quá trình biến đổi khí hậu nhanh hơn và nghiêm trọng hơn. Vì vậy, việc giảm tiêu thụ năng lượng 
là một vấn đề sống còn đối với việc giảm giá thành khử mặn và giảm tác động tiêu cực đến môi 
trường do sử dụng ít các nguồn nhiên liệu hóa thạch trong quá trình cung cấp năng lượng cho quá 
trình khử mặn. 

2.1. Công nghệ thẩm thấu ngược RO
Thẩm thấu là một hiện tượng tự nhiên, nước sẽ dịch chuyển qua màng từ nơi có nồng độ 

muối/khoáng thấp đến nơi có nồng độ cao hơn (Hình 1). Quá trình dịch chuyển xảy ra cho đến khi 
nồng độ muối khoáng giữa hai nơi này cân bằng và áp suất thẩm thấu sẽ được xác định sau đó. 
Công nghệ thẩm thấu ngược dựa trên một nguyên lý ngược lại với cơ chế thẩm thấu thông thường. 
Một áp lực lớn hơn áp suất thẩm thấu sẽ được tạo ra để đẩy ngược nước từ nơi có hàm lượng muối 
cao thấm qua màng bán thấm để đến nơi không có hoặc có ít muối hơn.

Hình 1: Nguyên lý thẩm thấu ngược

2.2. Công nghệ điện thẩm tách ED 
Khác với quá trình khử mặn sử dụng công nghệ RO, công nghệ ED sử dụng các màng trao 

đổi ion để thực hiện quá trình khử mặn nước. Dưới tác dụng của điện trường được tạo ra khi có 
một hiệu điện thế áp dụng giữa hai điện cực, các ion mang điện tích trong dòng nước mặn sẽ dịch 
chuyển đến điện cực trái dấu. Do tính chọn lọc của các màng trao đổi ion, các muối tan trong dòng 
nước mặn sẽ dịch chuyển về khoang chứa nước thải mặn và cuối quá trình ED sẽ thu được dòng 
nước ngọt tách ra khỏi dòng nước thải mặn. Năng lượng tiêu thụ chính của quá trình ED là điện 
năng và nó phụ thuộc rất nhiều vào độ mặn của nguồn nước. Với nước có độ mặn cao, sẽ có một 
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sự chênh lệch áp suất thẩm thấu rất lớn giữa các dòng nước thải mặn và dòng nước ngọt giữa hai 
bề mặt của các màng trao đổi ion. Sự chênh lệch áp suất thẩm thấu này cản trở sự dịch chuyển của 
các ion muối, do đó làm giảm hiệu suất đồng thời làm tăng năng lượng tiêu thụ của quá trình ED.

Hình 2: Nguyên tắc của quá trình điện thẩm tách

2.3. Công nghệ lọc màng nano
Công nghệ NF bắt đầu phát triển từ cuối những năm 1980, rất lâu sau sự phát triển của công 

nghệ RO. NF có thể được coi như công nghệ trung gian giữa công nghệ siêu vi lọc UF và công 
nghệ RO. Màng lọc NF về cơ bản giống như màng RO nhưng kích thước lỗ màng lớn hơn (khoảng 
1 - 10 nm). Nguyên lý lọc màng dựa trên sự phân tách các phần tử trong nước qua lớp vách ngăn 
(màng) nhờ lực tác dụng. Lực tác dụng có thể là chênh lệch áp suất, điện thế, nồng độ dung dịch, 
nhiệt độ,… Các thông số cơ bản của quá trình lọc màng: áp lực; cơ chế phân tách; cấu trúc màng 
và pha dung dịch.

Hình 3: Công nghệ màng lọc nano NF
Công nghệ NF đang được ứng dụng trong nhiều lĩnh vực khác nhau, bao gồm: Xử lý nước 

mặt, nước ngầm và nước thải; Khử mặn nước biển; Tinh chế các nguyên liệu trong sản xuất thuốc; 
Cô đặc dung dịch trong công nghệ thực phẩm; Tách các dung môi hữu cơ. Trong ứng dụng khử 
mặn nước biển, NF có thể được sử dụng như một quá trình độc lập hoặc tiền xử lý cho các quá 
trình khử mặn nước biển khác (RO, MSF, MED). Ứng dụng NF như một quá trình khử mặn độc 
lập đang là một hướng đi mới được quan tâm. 

2.4. Công nghệ điện dung khử ion
Công nghệ CDI bao gồm: một số điện cực được xếp chồng lên nhau trong một thiết bị. Nước 

được đưa qua các điện cực này ở áp suất rất thấp, khi chảy qua các điện cực thì sự chênh lệch điện 
áp được hình thành (tạo thành như một tụ điện) và các ion trong nước được phân tách. Việc cung 
cấp một dòng điện trực tiếp sẽ tạo ra một trường tĩnh điện thu hút các ion hòa tan trong nước đến 
các điện cực. Quá trình có thể xảy ra ở điện áp thấp do vậy hiện tượng điện phân và sinh khí sẽ 
không xảy ra. Kết quả là các ion kim loại nặng, một phần chất khoáng sẽ được tách ra khỏi nguồn 
nước nhiễm mặn.
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Hình 4: Môi trường tĩnh điện hút các ion 

hòa tan 

 
Hình 5: Quá trình giải hấp các điện cực - 

đảo ngược cực tính 
Các điện cực hoạt động giống như các tụ điện bình thường. Do vậy, tại một thời điểm bão 

hòa nhất định, các điện cực sẽ bị các Ion bao phủ toàn bộ bề mặt và quá trình giải hấp sẽ được thực 
hiện bằng cách đảo ngược cực tính của các điện cực. 

3. Phân tích đề xuất công nghệ khử mặn quy mô cụm dân cư

3.1. Các tiêu chuẩn cho một hệ thống khử mặn quy mô cụm dân cư

Một hệ thống khử mặn quy mô cụm dân cư phải đáp ứng các tiêu chuẩn về nước sạch cho 
người dân:

- Đảm bảo cung cấp nước sạch với số lượng và chất lượng theo quy định. Đối với khu vực 
nông thôn, một hệ thống phục vụ khoảng 50 - 100 hộ gia đình, mỗi hộ trung bình 4 người, và 
nhu cầu sử dụng nước 60 lít/người/ngày, thì hệ thống thiết kế đảm bảo cung cấp 12 - 24 m3/ngày 
[7]. Đối với chất lượng nước, công nghệ đề xuất xử lý nước nhiễm mặn với mục đích cấp nước 
sinh hoạt nên sẽ tuân thủ theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước sinh hoạt QCVN 
02:2009/BYT dùng cho nước sinh hoạt thông thường, không sử dụng trực tiếp để ăn uống. Tuy 
nhiên, trong Quy chuẩn này chỉ số Tổng chất rắn hòa tan (TDS) không được quy định. Đây là một 
chỉ số quan trọng, có thể liên quan tới sức khỏe của người sử dụng. Vì vậy, chỉ số này đã được quy 
định trong Quy chuẩn nước ăn uống QCVN 01:2009/BYT với giá trị giới hạn là 1000 mg/L. Vì 
vậy, Quy chuẩn này nên được sử dụng kết hợp với QCVN 02:2009/BYT để sử dụng cho việc kiểm 
soát chất lượng nước sau xử lý. 

- Một vấn đề quan trọng khi xây dựng một hệ thống khử mặn đó chính là chi phí đầu tư, vận 
hành hệ thống. Yêu cầu đặt ra là công nghệ đề xuất để khử mặn nước cho vùng nông thôn ĐBSCL 
phải có tổng chi phí thấp hơn loại công nghệ đang sử dụng phổ biến nhất hiện nay (công nghệ RO). 
Trong đó năng lượng tiêu thụ là yếu tố làm cho giá thành tăng cao. Để giảm chi phí, một trong 
những giải pháp đó là tận dụng nguồn năng lượng tái tạo sẵn có tại khu vực này. Công nghệ khử 
mặn nên được thiết kế để sử dụng nguồn năng lượng này. Sử dụng năng lượng sạch đồng nghĩa với 
việc giảm thiểu biến đổi khí hậu, vì vậy sẽ góp phần làm giảm xâm nhập mặn tại vùng ĐBSCL.

 - Việc tồn tại của một loại công nghệ được sử dụng với quy mô nhỏ, tại vùng nông thôn, phụ 
thuộc rất lớn vào việc bảo trì và vận hành. Các công nhân vận hành tại địa phương thường chỉ được 
đào tạo những kỹ năng cơ bản, do vậy, một yêu cầu quan trọng đối với loại công nghệ sử dụng tại 
vùng nông thôn là không đòi hỏi nhiều kỹ năng bảo trì và vận hành. 

Trên cơ sở phân tích các tiêu chuẩn trên, trong những năm gần đây, công nghệ NF và CDI 
hiện đang được xem như những công nghệ tiềm năng, phù hợp để xử lý hiệu quả nước nhiễm mặn 



Nghiên cứu chuyển giao, ứng dụng khoa học công nghệ trong sử dụng hợp lý tài nguyên, 
bảo vệ môi trường và phát triển bền vững

18

thay thế công nghệ RO. Hai công nghệ này đều được chứng minh qua các nghiên cứu là tỏ ra phù 
hợp khi khử mặn nước lợ. Đánh giá này được đưa ra dựa trên sự phân tích các kết quả nghiên cứu 
của các dự án đã được triển khai trên thế giới, kết hợp với các tiêu chuẩn được thiết lập ở trên và 
thực tế điều kiện tại ĐBSCL với giá thành xử lý nước phù hợp nhất.

3.2. Tiềm năng trong việc sử dụng công nghệ NF để xử lý nước nhiễm mặn thành nước 
sinh hoạt

* So sánh về hiệu quả kinh tế
Tổng chí phí đầu tư và vận hành là yếu tố đầu tiên và quan trọng nhất để xác định hiệu quả 

kinh tế của một loại công nghệ. Công nghệ NF được xem là có hiệu quả kinh tế so với công nghệ 
RO và ED do tiêu thụ năng lượng và chi phí vận hành thấp hơn [1].

Với kích thước lỗ màng khoảng 1 - 10 nm, NF thích hợp cho quá trình làm mềm nước, loại 
bỏ một số chất hữu cơ tan, chì, sắt, niken, thủy ngân (II), các vi khuẩn gây bệnh,… NF có thể lọc 
hiệu quả toàn bộ cặn bẩn hữu cơ với khối lượng phân tử có kích thước từ 0,5 - 2 nm, các virus, vi 
khuẩn, phần lớn muối tan đa hóa trị (95 %) và một phần các muối tan đơn hóa trị (thông thường 
40 - 60 %, có thể loại bỏ lên tới 80 %) ra khỏi nước [6, 8, 9]. Do kích thước lỗ màng lớn hơn, nên 
áp suất vận hành của quá trình NF thấp hơn RO khi áp dụng để xử lý cùng một loại nước. Áp suất 
hoạt động của màng NF nằm trong khoảng 3 - 20 bar thấp hơn so với công nghệ RO (5 - 120 bar) 
[12] dẫn tới năng lượng tiêu thụ của quá trình NF giảm đi rất nhiều so với RO. Bên cạnh đó, hiện 
tượng tắc nghẽn màng lọc trong quá trình xử lý nước lợ sử dụng công nghệ NF cũng thấp hơn khi 
sử dụng công nghệ RO. 

Vì hoạt động ở áp suất thấp hơn nên các yêu cầu đối với vật liệu của vỏ môđun màng NF 
cũng thấp hơn, có thể sử dụng các vật liệu rẻ hơn so với việc sử dụng màng RO. Nhờ vậy tiết kiệm 
được chi phí đầu tư. 

Do những ưu điểm về kích thước lỗ màng nên thông lượng thấm của màng NF cao, tỷ lệ thu 
hồi nước lớn hơn. Tỷ lệ thu hồi nước cao sẽ làm giảm chi phí xử lý nước thải, và tỷ lệ nước thu hồi 
cao cũng đồng nghĩa với việc tăng hiệu quả sử dụng nguồn nước.

* So sánh về chất lượng nước sau khử mặn 
Trong khi công nghệ RO với kích thước lỗ nhỏ (nhỏ hơn 0,001 µm), loại bỏ gần như hoàn 

toàn các thành phần có trong nước như: Cacbohydrat; cặn lơ lửng; các chất khoáng; các ion đa và 
đơn hóa trị,... NF có khả năng loại bỏ có chọn lọc các ion đa hóa trị, cho phép loại bỏ có chọn lọc 
các ion kết tủa và làm mềm nước. Với đặc điểm này làm cho NF trở thành một lựa chọn để khử 
mặn nước lợ với độ mặn từ thấp đến trung bình gây ra bởi các ion đa hóa trị. 

Do thẩm thấu ngược không thể được sử dụng cho việc chọn lọc khử khoáng và như vậy NF 
phù hợp hơn để sản xuất nước uống trực tiếp mà không cần quy trình tái bổ sung khoáng. Với khả 
năng có thể khử khoáng một phần dung dịch mặn hoặc có chọn lọc, NF trở thành kỹ thuật lọc phù 
hợp thú vị ở nhiều khía cạnh. Có thể nói rằng, NF là công nghệ kinh tế để khử mặn nước lợ do nó 
tiêu thụ năng lượng thấp và với chi phí vận hành thấp hơn so với RO. 

* So sánh về bảo trì và vận hành 
Công nghệ RO cần một áp lực cao cho quá trình hoạt động. Do đó, chi phí vận hành và bảo 

trì đối với công nghệ này là rất cao, bởi cần phải có: 
- Vật liệu chế tạo vỏ môđun màng phải chịu được áp suất cao;
- Cần có các hệ thống bơm tạo được áp suất cao; 
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- Chi phí điện năng tiêu thụ cao, không thể sử dụng nguồn điện năng lượng tái tạo. 
- Đòi hỏi phải có hệ thống và người vận hành ở trình độ cao để kéo dài tuổi thọ của màng lọc.
Trong khi đó, công nghệ NF các yêu cầu về quá trình vận hành và bảo trì đơn giản hơn so 

với công nghệ RO.
Như vậy, công nghệ NF là một công nghệ tiềm năng trong xử lý nước nhiễm mặn tại khu 

vực ĐBSCL. Các nghiên cứu chỉ ra rằng, sử dụng màng lọc NF một bậc có thể xử lý nước nhiễm 
mặn có nồng độ muối nhỏ hơn 7 ‰ để thành nước sinh hoạt và nước ăn uống theo QCVN 01:2009/ 
BYT, khi nồng độ muối trong nước lên tới 22 ‰ thì công nghệ NF hai bậc sẽ được sử dụng thông 
qua việc ghép nối đơn giản các môđun màng [9, 10, 11]. Trước đây, nguồn nước nhiễm mặn tại 
khu vực ĐBSCL dao động trong khoảng 1 - 5 ‰ (1000 - 5000 mg/L). Tuy nhiên, trong những năm 
gần đây, diễn ra hiện tượng xâm nhập mặn sâu, nguồn nước bị nhiễm mặn có nồng độ muối cao 
hơn rất nhiều. Vì vậy, để có thể xử lý nguồn nước nhiễm mặn thì việc sử dụng công nghệ màng lọc 
Nano đa bậc là cần thiết. 

3.3. Tiềm năng trong việc sử dụng công nghệ CDI xử lý nước nhiễm mặn thành nước 
sinh hoạt

Trong những năm gần đây, công nghệ CDI là một công nghệ được tập trung nghiên cứu và 
ứng dụng trong xử lý nước nhiễm mặn. So với các công nghệ khác, CDI được tính toán là tiết kiệm 
năng lượng hơn.

Bảng 1 so sánh năng lượng yêu cầu tính bằng kWh/m3 để khử mặn với các công nghệ khác 
nhau. Bảng này cho thấy rõ ràng rằng CDI có nhu cầu năng lượng ít nhất so với các công nghệ khử 
mặn hiện có. 

Bảng 1. Nhu cầu năng lượng của các công nghệ [14]
Phương pháp khử mặn Nhu cầu năng lượng kWh/m3

MSF 10 - 58
MED 6 - 58
RO 2 - 6
ED 0,4 - 8,7
CDI 0,1 - 2,03

Công nghệ CDI không cần sử dụng thêm các bộ lọc đặc biệt và các phụ gia hóa học trong 
quá trình vận hành [15]. Công nghệ này có thể hoạt động hiệu quả ở nhiệt độ môi trường cao, trong 
khi, hiệu suất của quá trình lọc RO suy giảm nhanh chóng khi nhiệt độ môi trường cao hơn. Ngoài 
ra với việc sử dụng điện áp thấp, công nghệ này hoàn toàn có thể được tối ưu để phù hợp với các 
nguồn năng lượng tái tạo có công suất nhỏ.

Công nghệ này khắc phục được các nhược điểm của công nghệ lọc RO như: 
- Giữ lại khoáng chất vi lượng khoáng tự nhiên tốt cho cơ thể như: canxi; magie;…
- Không phải thay màng lọc sau thời gian sử dụng; tiêu thụ năng lượng thấp. Thiết bị cấu tạo 

nhỏ gọn, hạn chế xả thải nguồn nước ô nhiễm. 
- Công nghệ CDI có khả năng thu hồi nước cao khoảng 75 - 90 %, trong khi đó, công nghệ 

RO chỉ thu hồi thu hồi nước 25 - 75 % (thông thường khoảng 50 % trở xuống). 
Quy trình CDI nói chung có mức tiêu thụ năng lượng tương đối thấp, dao động từ 0,6 - 1,2 

kWh.m−3 để loại bỏ tổng chất rắn hòa tan (TDS) ra khỏi nước lợ. Như vậy, công nghệ CDI có chi 
phí vận hành thấp hơn 03 lần so với RO. Theo tính toán của một số nghiên cứu, vốn đầu tư của CDI 
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có thể tương đương với RO, với công suất xử lý như nhau. Tuy nhiên, chi phí vận hành và chi phí 
bảo trì của CDI thấp hơn nhiều so với RO do các phân tích so sánh ở trên. 

Ngoài ra, công nghệ CDI cũng tiết kiệm được không gian và diện tích hệ thống xử lý. Ví 
dụ, một đơn vị thiết kế của CDI đối với nước lợ sản xuất khoảng 168 m3/ngày cần một không gian 
khoảng 3,96 m3 [14]. Như vậy, năng lực sản xuất cụ thể trên 1 m3 không gian là khoảng 42,2 m3/
ngày. Trong khi, một hệ thống RO khử mặn nước lợ với công suất 758 m3/ngày thì cần có kích 
thước lắp đặt khoảng 33 m3 khi vận hành thương mại hệ thống RO. Ngoài ra, CDI cũng có thể được 
đánh giá là một công nghệ xanh với tác động tối thiểu đến môi trường. 

Bảng 2. So sánh chi tiết giữa công nghệ CDI và công nghệ RO [14]
Công nghệ khử muối CDI RO

Tiền xử lý Thấp Cao
Hệ thống hoạt động với nhiệt độ cao (trên 45ºC) Đúng Không đúng
Đóng cặn và bám bẩn Thấp Cao
Khả năng chịu clo Đúng Không đúng
Hóa chất Không Có
Vật liệu tiêu hao Thấp Cao
Bảo trì Thấp Cao
Sử dụng năng lượng Thấp Cao
Áp suất làm việc Thấp Cao
Tỷ lệ thu hồi nước 75 - 90 % 25 - 75 %
Chi phí vận hành RO cao gấp 3 lần CDI RO cao gấp 3 lần CDI
Giá bán Tương đương Tương đương

Như vậy, có thể thấy hai công nghệ NF và CDI là hai công nghệ khử mặn có tiềm năng ứng 
dụng một cách hiệu quả và phù hợp với điều kiện và hoàn cảnh của khu vực ĐBSCL.

Trong những năm gần đây, việc sử dụng năng lượng tái tạo trong các hệ thống xử lý nước 
nhiễm mặn đang được quan tâm, đặc biệt ở quy mô cụm dân cư. Vấn đề hiện nay là cần có thêm 
những nghiên cứu để có các giải pháp phù hợp trong việc tích hợp nguồn điện tái tạo với hệ thống 
lưới điện một cách hiệu quả để giảm chi phí năng lượng và giải bài toán đưa chi phí sản xuất nước 
cấp từ nguồn nước nhiễm mặn xuống mức phù hợp với mặt bằng kinh tế của đại bộ phận người 
dân tại vùng nông thôn của ĐBSCL.

Hiện nay đã có một số nghiên cứu với các kết quả tiềm năng trong việc kết hợp công nghệ 
NF và công nghệ CDI được vận hành bằng nguồn năng lượng mặt trời trên thế giới trong xử lý 
nước nhiễm mặn. 

4. Kết luận 
Nghiên cứu thực hiện phân tích các công nghệ hiện đã được nghiên cứu thử nghiệm, đang 

vận hành tại Việt Nam và trên thế giới, nhằm luận giải và đề xuất được công nghệ khử mặn phù 
hợp nhất với các cụm dân cư nông thôn vùng ĐBSCL, nơi mà ngày càng khan hiếm nguồn nước 
sạch do hiện tượng xâm nhập mặn và có hạ tầng điện lưới còn chưa đáp ứng. Dựa trên các tiêu 
chuẩn được thiết lập từ điều kiện và hoàn cảnh thực tiễn tại vùng nông thôn ĐBSCL, so sánh với 
công nghệ RO - công nghệ được sử dụng phổ biến nhất hiện nay, nhận thấy công nghệ NF và công 
nghệ CDI tỏ ra phù hợp hơn. Công nghệ NF vận hành tại áp suất thấp hơn nên năng lượng tiêu thụ 
và vận hành hệ thống thấp hơn, tỷ lệ thu hồi nước cao, có khả năng loại bỏ chọn lọc các ion đa hóa 
trị và làm mềm nước. Công nghệ CDI chi phí vận hành thấp, tỷ lệ thu hồi nước cao (75 - 90 %), 
nước sau xử lý giữ lại các khoáng chất vi lượng khoáng tự nhiên tốt cho cơ thể, như: canxi, magie; 
tiết kiệm không gian và diện tích xử lý. Vì vậy, chúng tôi đề xuất là hai công nghệ phù hợp hiện 
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nay để khử mặn và cung cấp nước uống, sinh hoạt cho các cụm dân cư nông thôn vùng ĐBSCL. 
Trong đó, việc sử dụng kết hợp công nghệ NF và CDI có vận hành bằng nguồn năng lượng mặt trời 
được khuyến nghị sẽ là định hướng cho các nghiên cứu thử nghiệm tiếp theo để xử lý nước nhiễm 
mặn và cung cấp nước cho vùng ĐBSCL.

Lời cảm ơn: Nghiên cứu này được thực hiện trong khuôn khổ đề tài cấp Viện Ứng dụng 
Công nghệ năm 2021“Khảo sát lựa chọn công nghệ xử lý nước nhiễm mặn tại Đồng bằng sông 
Cửu Long”. 
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NGHIÊN CỨU XÂY DỰNG BẢN ĐỒ CHI TIẾT CẤP ĐỘ RỦI RO 
DO NGẬP LỤT HẠ LƯU SÔNG BA

Bùi Văn Chanh
Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Trung Bộ

Tóm tắt
Cấp độ rủi ro do lũ lụt quy định trong Quyết định số 18/2021/QĐ-TTg (gọi tắt là Quyết định 

số 18) ngày 22 tháng 4 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ được xác định bằng mực nước và cấp 
báo động lũ tại các trạm thủy văn nên chưa có sự chi tiết. Vì cùng một mực nước nhưng độ sâu 
ngập ở các vùng khác nhau nên rủi ro khác nhau, ngoài ra ở những vùng có độ sâu ngập như nhau 
nhưng mức độ phát triển kinh tế - xã hội khác nhau nên rủi ro cũng khác nhau. Do đó, để nâng 
cao độ tin cậy về cảnh báo rủi ro do ngập lụt, cần xây dựng bản đồ chi tiết theo không gian. Trong 
nghiên cứu này đã thử nghiệm chi tiết cấp độ rủi ro do ngập lụt cho hạ lưu sông Ba, dựa trên Quyết 
định số 18 và chi tiết bản đồ chỉ số rủi ro xây dựng trên quan điểm của IPCC, phương pháp AHP. 
Bản đồ chi tiết chỉ số rủi ro hạ lưu Sông Ba được xây dựng từ bản đồ chi tiết ngập lụt và số liệu 
điều tra xã hội học. Các kịch bản ngập hạ lưu Sông Ba kết hợp với số liệu điều tra xã hội học đã 
xây dựng được bản đồ chi tiết cấp độ rủi ro do ngập lụt, ứng với các tần suất 1 %, 3 %, 5 %, 10 
%, vỡ đập sông Ba Hạ ứng với lũ thiết kế và lũ kiểm tra.

Từ khóa: Rủi ro do ngập lụt; Cấp độ rủi ro; sông Ba.
Abstract

Research for inundation risk level detail map on the ba downstream river

The flood risk level in the Prime Minister’s Decision No-18/2021/QĐ-TTg of April 22nd 
in 2014 which is identified by water and alarm level at hydrology stations, therefore it is not 
detailed. Because of at the same water level but inundation depth is deferent between regions 
so inundation risk level is deferent. Beside, at the same inundation depth but socioeconomic is 
deferent between regions so inundation risk level is deferent too. Therefor, need establishing 
inundation risk level detail map for advancing reliability about warning inundation risk level. This 
study has experimented establishing inundation risk level detail map in the Ba downstream river 
based on the Decision No-18 and risk index detail based on the IPCC of perspective, the AHP of 
method. Inundation risk index detail map in the Ba downstream river is established by inundation 
detail map and sociology survey data. Inundation scenario maps in the Ba downstream river and 
sociology survey data are combined to establish inundation risk level detail map for frequency 1 
%, 3 %, 5 %, 10 %, dam break of Ba Ha river with design flood and test flood.

Keywords: Inundation risk; Risk level; Ba river.

1. Đặt vấn đề 

Cấp độ rủi ro thể hiện mức độ nguy hiểm của thiên tai đối với tính mạng, tài sản, công trình 
dân sinh kinh tế - xã hội; có vai trò quyết định trong công tác phòng chống, ứng phó và được sử 
dụng phổ biến tại nhiều quốc gia. Ở nước ta, cấp độ rủi ro thiên tai được quy định trong Quyết định 
số 18/2021/QĐ-TTg ngày 22 tháng 4 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ về quy định chi tiết cấp 
độ rủi ro thiên tai. Từ đó, quy định trách nhiệm của Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm 
kiếm cứu nạn các cấp thông qua Nghị định số 160/2018/NĐ-CP ngày 29 tháng 11 năm 2018. Để 
phục vụ tốt công tác phòng chống thiên tai ở địa phương, trong các bản tin cảnh báo, dự báo thời 
tiết thủy văn nguy hiểm quy định cảnh báo cấp độ rủi thiên tai theo Quyết định số 18. Tuy nhiên, 
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cấp độ rủi ro do ngập lụt trong Quyết định 18 quy đổi từ mực nước các trạm thủy văn nên cấp độ 
rủi ro của toàn bộ vùng ngập là như nhau và không phù hợp. Trong thực tế, mực nước tại một thời 
điểm của trạm thủy văn nhưng độ sâu ngập, tốc độ dòng chảy trong vùng ngập và thời gian duy 
trì ngập khác nhau nên cấp độ rủi ro do ngập lụt cũng khác nhau. Mặt khác, với các vùng có cùng 
độ sâu, tốc độ và thời gian ngập nhưng mức độ phát triển kinh tế, khả năng phòng chống ứng phó, 
mức độ và thời gian khôi phục lại đời sống, sản xuất khác nhau nên cấp độ rủi ro cũng khác nhau. 
Như vậy, cấp độ rủi ro ngập lụt phụ thuộc vào mức độ và quy mô ngập lụt, tính nhạy và khả năng 
chống chịu với ngập lụt, mức độ phơi nhiễm và ảnh hưởng của tài sản trước nguy cơ ngập lụt.

Hạ lưu Sông Ba có diễn biến ngập phức tạp, mức độ phát triển kinh tế - xã hội giữa các vùng 
có sự khác nhau. Đây cũng là lưu vực điển hình cho khu vực Nam Trung Bộ, thể hiện mức độ 
phân bố mạnh theo không gian về rủi ro do ngập lụt. Do đó, chi tiết cấp độ rủi ro ngập lụt đến cấp 
xã là rất cần thiết. Để xác định cơ sở khoa học và thực tiễn phục vụ tính toán chi tiết cấp độ rủi ro 
ngập lụt cho hạ lưu Sông Ba, nghiên cứu đã phân tích lựa chọn phương pháp tính rủi ro thiên tai 
do IPCC đề xuất [6], sử dụng phương pháp phân tích hệ thống thứ bậc (AHP) [5] để tính trọng số 
trong công thức cộng của IPCC.

Các thành phần rủi ro thiên tai trong công thức của IPCC gồm: hiểm họa; dễ bị tổn thương 
và phơi nhiễm (Hình 1). Tùy thuộc mức độ ảnh hưởng, tầm quan trọng của mỗi thành phần rủi ro 
trong công thức cộng của IPCC để xác định trọng số của từng thành phần. Phương pháp AHP được 
lựa chọn để xác định trọng số bằng cách chia thành 09 mức độ quan trọng, mỗi thành phần được 
xác định mức độ quan trọng tương ứng với thang chia trên để xác định trọng số. Mỗi thành phần 
trên gồm nhiều yếu tố, mỗi yếu tố cũng có trọng số được xác định bằng phương pháp AHP để tính 
chỉ số thành phần bằng công thức cộng.

Hình 1: Minh họa các thành phần rủi ro thiên tai
Thành phần hiểm họa là ngập lụt gồm các yếu tố về độ sâu, vận tốc, thời gian. Các yếu tố 

này được xây dựng thành bản đồ ngập gồm 03 lớp trên, từ kết quả mô phỏng của mô hình Mike 
Flood. Bản đồ ngập lụt hạ lưu Sông Ba được mô phỏng bằng mô hình Mike Flood từ bản đồ địa 
hình tỷ lệ 1/10.000, hệ tọa độ VN2000, 39 mặt cắt ngang [2], kịch bản mưa lũ ứng với tần suất  
1 %, 3 %, 5 %, 10 %, vỡ đập Sông Ba Hạ ứng với lũ thiết kế và kiểm tra. Các kịch bản mưa lũ ứng 
với các tần suất gồm: lưu lượng từ hồ Sông Ba Hạ, Sông Hinh; mực nước tại các cửa ra ở cửa Đà 
Diễn được tính từ trạm Phú Lâm; lượng mưa gia nhập khu giữa được tính từ trạm khí tượng Tuy 
Hòa, Sơn Hòa. Đối với trường hợp vỡ đập sẽ được tính theo hồ sơ thiết kế hồ Sông Ba Hạ và mô 
hình sóng vỡ đập để tính toán lưu lượng về hạ du. Các kịch bản, các yếu tố đầu vào trên được tổng 
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hợp cùng tần suất để xây dựng bản đồ ngập lụt hạ lưu Sông Ba. Mô hình Mike Flood vùng hạ lưu 
Sông Ba được hiệu chỉnh và kiểm định trước khi mô phỏng các kịch bản ngập trên với chất lượng 
theo chỉ tiêu Nash từ 90,5 - 92,2 %, đạt loại tốt theo tiêu chuẩn của WMO [1].

Thành phần tính dễ bị tổn thương gồm các yếu tố: tính nhạy và khả năng chống chịu, được 
xác định bằng phiếu điều tra xã hội học và Niên giám thống kê. Yếu tố tính nhạy được xác định từ 
các chỉ số dân số, lao động, thu nhập, dân trí, nghề nghiệp, kinh tế, điều kiện sống, cơ sở hạ tầng, 
môi trường. Yếu tố khả năng chống chịu được xác định từ các chỉ số về khả năng và kinh nghiệm 
chống lũ, nhu yếu phẩm, thông tin và mức độ phản ứng khi xảy ra lũ, khả năng hỗ trợ của xã hội 
và cộng đồng, khả năng bảo vệ tài sản và khôi phục sản suất. Tính nhạy càng cao tỷ lệ thuận với 
tổn thương. Khả năng chống chịu tỷ lệ nghịch với tổn thương. Các thành phần và yếu tố được tính 
toán bằng công thức cộng với các trọng số kèm theo. Các trọng số được xác định bằng phương 
pháp AHP, tương tự như thành phần ngập lụt ở trên. Phiếu điều tra gồm bộ câu hỏi để người dân tự 
trả lời. Đối tượng được điều tra gồm nhiều thành phần khác nhau về nghề nghiệp, trình độ và hoàn 
cảnh kinh tế. Phiếu điều tra cán bộ xã gồm các thông tin về phòng chống ứng phó, thiệt hại của các 
xã, mỗi xã gồm 01 phiếu điều tra cán bộ xã và 06 phiếu điều tra người dân. Vùng hạ lưu Sông Ba 
có 46 xã, điều tra được 322 phiếu [1].

Thành phần phơi nhiễm của rủi ro đặc trưng cho mức độ lộ diện và ảnh hưởng của tài sản, 
con người trước hiểm họa. Việc xác định đối tượng, khối lượng, giá trị tài sản phục vụ tính toán 
thành phần phơi nhiễm rất phức tạp và khó khăn do nhiều loại tài sản biến động theo thời gian như 
giao thông, hoa màu, hàng hóa. Để tính toán chỉ số của thành phần phơi nhiễm cần được trung 
bình hóa sự biến đổi theo thời gian, tài sản thường được sử dụng, cất giữ, xây dựng ở một nơi nào 
đó. Khu vực thành thị là nơi có giá trị tài sản cao hơn nông thôn, trong thành phố thì khu vực sản 
xuất kinh doanh có giá trị tài sản cao hơn khu dân cư. Do đó, để đơn giản hóa trong việc xác định 
độ phơi nhiễm, cần sử dụng bản đồ sử dụng đất và mã hóa thuộc tính theo mức độ quan trọng và 
mục đích sử dụng của từng loại đất. Mức độ quan trọng như sau: (6) - Đất an ninh quốc phòng; 
(5) - Đất công cộng; (4) - Đất ở và đô thị; (3) - Đất nông nghiệp, (2) - Đất rừng và cây công nghiệp, 
(1) - Đất trống và sông ngòi [5].

2. Phương pháp chi tiết cấp độ rủi ro ngập lụt
Rủi ro thiên tai được định nghĩa là khả năng xảy ra các thay đổi nghiêm trọng trong các chức 

năng bình thường của một cộng đồng hay một xã hội ở một giai đoạn thời gian cụ thể, do các hiểm 
họa tự nhiên tương tác với các điều kiện dễ bị tổn thương của xã hội dẫn đến các ảnh hưởng bất 
lợi, rộng khắp đối với con người, vật chất, kinh tế hay môi trường, đòi hỏi phải ứng phó khẩn cấp 
để đáp ứng các nhu cầu cấp bách của con người và có thể phải cần đến sự hỗ trợ từ bên ngoài để 
phục hồi [4]. Rủi ro thiên tai xuất hiện từ việc kết hợp giữa hiểm họa và tính dễ bị tổn thương của 
các yếu tố bị phơi nhiễm trước hiểm họa, làm tăng khả năng không thực hiện các chức năng bình 
thường của xã hội khi thiên tai xảy ra [4].

Từ quan điểm và khái niệm trên, phương pháp xác định chỉ số rủi ro là hàm của hiểm họa, độ 
phơi nhiễm và tính dễ bị tổn thương. Trong đó, tính dễ bị tổn thương là hàm của tính nhạy và khả 
năng chống chịu theo công thức sau [6]:

      R = f (H,E,V)     (1)

      V = f (S,A) (2)
Trong đó: R là chỉ số rủi ro thiên tai (Risk); H là hiểm họa (thiên tai) (Hazard); E là độ phơi 

nhiễm (Exposure); V là giá trị tính dễ bị tổn thương (Vulnerability); S là tính nhạy (Sensitivity); A 
là khả năng chống chịu (Adaptivity Capacity).
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Chỉ số rủi ro có quan hệ với với các thành phần hiểm họa (H), phơi bày (E), tính nhạy (S) và 
khả năng chống chịu (A) theo các hàm (1) và (2) được viết dưới dạng sau [5]:

                                                       1

n

i i
i

R X w
=

=∑  (3)

Trong đó: R là chỉ số rủi ro ngập lụt; Xi là các thành phần rủi ro (H, E, V); Wi là trọng số các 
thành phần; n là tổng số thành phần.

Từ công thức (3) thu được công thức tính chỉ số rủi ro ngập lụt như sau [1]:
                                      Rj = Hj×wH+ Ej×wE + Vj×wV (4)

Trong đó: Rj chỉ số rủi ro ngập lụt vùng j; Hj chỉ số thành phần ngập lụt vùng j; Ej chỉ số thành 
phần phơi nhiễm vùng j; Vj chỉ số dễ bị tổn thương ngập lụt vùng j; wH, wE, wV là trọng số của 03 
thành phần trên (tổng các trọng số bằng 1).

Chỉ số thành phần dễ bị tổn thương gồm 02 yếu tố: tính nhạy và khả năng chống chịu, được 
tính toán theo công thức cộng sau [1]:
                                                         Vj = Sj×wS + Aj×wA (5)

Trong đó: Vj là chỉ số dễ bị tổn thương ngập lụt vùng j; Sj là chỉ số yếu tố tính nhạy vùng j; Aj 
là chỉ số khả năng chống chịu vùng j; wS, wA là trọng số của 2 yếu tố trên (tổng các trọng số bằng 1).

Chỉ số thành phần hiểm họa ngập lụt được tính toán theo công thức cộng sau [5]:
                                             Hj = H1j×w1+H2j×w2+H3j×w3 (6)

Trong đó: Hj là chỉ số hiểm họa do ngập lụt vùng j; H1j là chỉ số yếu tố độ sâu ngập vùng j; 
H2j là chỉ số yếu tố tốc độ dòng chảy vùng j; H3j là chỉ số yếu tố thời gian ngập vùng j; w1, w2, w3 
là trọng số của 03 yếu tố trên (tổng các trọng số bằng 1).

Sử dụng phương pháp đánh giá chỉ số phát triển con người (HDI) của UNDP (2006) để 
chuẩn hóa các yếu tố của các thành phần hiểm họa, phơi bày, tính nhạy và khả năng chống chịu, 
cụ thể như sau [5]:

                                                  

ij ij
ij

ij ij

X MinX
X

MaxX MinX
−

=
− (7)

Hàm quan hệ thuận với tính dễ bị tổn thương và được chuẩn hóa biểu diễn bằng công thức (7).
Mặt khác, khi xem xét đến các biến mà giá trị của biến càng cao thì khả năng gây tổn thương 

càng thấp thì công thức đối với hàm quan hệ nghịch sẽ là:
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MaxX MinX
−

=
− (8)

Trong đó: Xij là giá trị điểm thứ j thuộc biến thứ i đã chuẩn hóa; Xij là giá trị điểm thứ j thuộc 
biến thứ i chưa chuẩn hóa; Max{Xij} là giá trị lớn nhất thuộc biến thứ i chưa chuẩn hóa; Min{Xij} 
là giá trị nhỏ nhất thuộc biến thứ i chưa chuẩn hóa.

Sử dụng phương pháp AHP để tính trọng số các yếu tố của các thành phần hiểm họa, phơi 
nhiễm, tính nhạy và khả năng chống chịu. Phương pháp phân tích hệ thống thứ bậc - AHP (Analytic 
Hierarchy Process) được Saaty đề xuất vào những năm 1970 và đã được nhiều nghiên cứu mở 
rộng, bổ sung cho đến nay [7]. Phương pháp AHP đã được áp dụng rộng rãi cho nhiều lĩnh vực 
như: khoa học tự nhiên, kinh tế, xã hội, y tế,… Nó được dùng như một công cụ linh hoạt để phân 
tích quyết định với nhiều tiêu chí, cho phép nhìn thấy rõ ràng các tiêu chí thẩm định và quyết định 
nhiều thuộc tính, trong đó đề cập đến một kỹ thuật định lượng. Sử dụng AHP là để định lượng các 
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ưu tiên về chất lượng giữa các thành phần chính, phụ cũng như các chỉ số và thể loại. So sánh cặp 
của một tập các đối tượng được sử dụng để xác định trọng số của các thành phần. Phân tích hệ 
thống phân cấp (AHP) như là một cấu trúc mô hình hóa với các quyết định chủ quan, bao gồm: 
mục tiêu tổng quát, nhóm các tùy chọn/lựa chọn thay thế để đạt được mục tiêu và nhóm các yếu tố 
hoặc các tiêu chuẩn có liên quan đến lựa chọn/thay thế các mục tiêu ấy. Quá trình cơ bản của AHP 
dựa trên cơ sở nhận thức, phân tích và tổng hợp. Mục đích là để cung cấp một phương pháp cho 
mô hình hóa các vấn đề phi cấu trúc trong các ngành khoa học kinh tế - xã hội và quản lý. Hệ thống 
phân cấp cấu trúc trừu tượng của một hệ thống nhằm nghiên cứu sự tương tác giữa các thành phần 
của hệ thống và tác động của chúng lên toàn hệ thống. Sự trừu tượng này có thể mang theo một số 
hình thức liên quan, tất cả hình thức đều hình thành một mục tiêu chung, đến mục tiêu phụ cho đến 
những người ảnh hưởng của các yếu tố này, các mục tiêu của con người và sau đó đến chính sách 
của họ, xa hơn là các chiến lược và cuối cùng sẽ thu được kết quả từ những chiến lược đó [8]. AHP 
có 03 bước thực hiện: phân tích; so sánh và tổng hợp độ ưu tiên [5].

Áp dụng phương pháp AHP xác định trọng số như sau:
- Trọng số thành phần rủi ro: Ngập lụt (hiểm họa): 0,45; Phơi bày: 0,35; Tính dễ bị tổn 

thương: 0,20.
- Trọng số hiểm họa: Độ sâu ngập lụt: 0,50; Vận tốc dòng chảy trong vùng ngập: 0,15; Thời 

gian duy trì: 0,35.
- Trọng số tính dễ bị tổn thương: Tính nhạy: 0,60; Khả năng chống chịu: 0,40.
Tuy nhiên, trong các thành phần tính nhạy và khả năng chống chịu còn có nhiều yếu tố. 

Thành phần tính nhạy gồm các nhóm: (1) Nhóm dân sinh (Snk) với các yếu tố: dân số (S.nk1), số 
hộ (S.nk2), số dân bị ngập (S.nk3), tỷ lệ hộ nghèo (S.nk4), tỷ lệ giới tính (S.nk5), lao động (S.nk6), 
dân trí (S.nk7); (2) Nhóm sinh kế (Ssk) với các yếu tố: thu nhập chính (S.sk1), mức sống hộ gia 
đình (S.sk2), thu nhập bình quân đầu người (S.sk3), thu nhập bình quân hộ gia đình (S.sk4), tỷ lệ 
công nghiệp (S.sk5), tỷ lệ dịch vụ (S.sk6), tỷ lệ nông nghiệp (S.sk7); (3) Nhóm cơ sở hạ tầng (Scs) 
với các yếu tố: nhà ở (S.cs1), thông tin (S.cs2), giao thông (S.cs3), y tế (S.cs4), bác sĩ (S.cs5); (4) 
Nhóm môi trường (Smt) với các yếu tố: rừng (S.mt1), nguồn nước (S.mt2), dịch bệnh (S.mt3), môi 
trường sống (S.mt4). Thành phần khả năng chống chịu gồm các nhóm: (1) Nhóm khả năng ứng 
phó (Adk) với các yếu tố: nhu yếu phẩm (A.dk1), phương tiện (A.dk2), khả năng phòng chống 
(A.dk3), dự báo ngập lụt (A.dk4), công trình phòng chống (A.dk5), công trình công cộng (A.dk6); 
(2) Nhóm kinh nghiệm phòng chống (Akn) với các yếu tố: kinh nghiệm phòng chống (A.kn1), khả 
năng bảo vệ tài sản (A.kn2), biện pháp ứng phó (A.kn3); (3) Nhóm hỗ trợ ứng phó (Aht) với các 
yếu tố: tập huấn ứng phó (A.ht1), hỗ trợ cộng đồng (A.ht2), hỗ trợ chính quyền (A.ht3); (4) Nhóm 
phục hồi sau thiên tai (Akp) với các yếu tố: sinh hoạt (A.kp1), sản xuất (A.kp2), sức khỏe (A.kp3), 
môi trường (A.kp4). Trọng số các yếu tố trong thành phần tính nhạy và khả năng chống chịu được 
thể hiện ở Bảng 1 và 2 dưới đây [5]:

Bảng 1. Trọng số thành phần tính nhạy
Thành phần S.nk1 S.nk2 S.nk3 S.nk4 S.nk5 S.nk6 S.nk7
Trọng số 0,09 0,11 0,18 0,19 0,21 0,12 0,1
Thành phần S.sk1 S.sk2 S.sk3 S.sk4 S.sk5 S.sk6 S.sk7
Trọng số 0,21 0,21 0,18 0,08 0,11 0,11 0,1
Thành phần S.cs1 S.cs2 S.cs3 S.cs4 S.cs5 S.mt1 S.mt2
Trọng số 0,28 0,16 0,20 0,20 0,16 0,19 0,21
Thành phần S.mt3 S.mt4 Snk Ssk Scs Smt
Trọng số 0,31 0,29 0,28 0,29 0,22 0,21



Nghiên cứu chuyển giao, ứng dụng khoa học công nghệ trong sử dụng hợp lý tài nguyên, 
bảo vệ môi trường và phát triển bền vững

27

Bảng 2. Trọng số thành phần khả năng chống chịu

Thành phần A.dk1 A.dk2 A.dk3 A.dk4 A.dk5 A.dk6 A.kn1
Trọng số 0,18 0,09 0,21 0,11 0,20 0,21 0,39
Thành phần A.kn2 A.kn3 A.ht1 A.ht2 A.ht3 A.kp1 A.kp2
Trọng số 0,29 0,32 0,22 0,30 0,48 0,21 0,30
Thành phần A.kp3 A.kp4 Adk Akn Aht Akp  
Trọng số 0,29 0,20 0,24 0,26 0,28 0,22  

Hình 2: Sơ đồ khối quá trình chi tiết cấp độ rủi ro do ngập lụt

3. Kết quả và thảo luận

3.1. Kết quả tính toán chi tiết hóa cấp độ rủi ro do ngập lụt cho Sông Ba

Chi tiết cấp độ rủi ro do ngập lụt tại hạ lưu Sông Ba được thực hiện từ các yếu tố của từng 
thành phần trên. Mỗi yếu tố được số hóa trên bản đồ ngập, sử dụng đất, hành chính cấp xã và cắt 
nhỏ các vùng (vùng j ở trên) bằng phương pháp chồng chập bản đồ. Sử dụng công thức cộng ở 
trên để tính thuộc tính giữa các trường dữ liệu các yếu tố thành phần trên cho từng vùng bằng phần 
mềm MapInfo 15.0. Xây dựng bộ chỉ số rủi ro ngập lụt gồm các bước: 1 - Lựa chọn vùng nghiên 
cứu; 2 - Thiết lập bộ tiêu chí; 3 - Chuẩn hóa các biến số; 4 - Xác định các trọng số; 5 - Tính giá trị 
chỉ số rủi ro ngập lụt; 6 - Xây dựng bản đồ chỉ số rủi ro ngập lụt; 7 - Xác định cấp độ rủi ro ngập 
lụt trên cơ sở phân ngưỡng bộ chỉ số; 8 - Xây dựng bản đồ chi tiết cấp độ rủi ro ngập lụt [5].

Hình 3: Tính chỉ số rủi ro từ trường dữ liệu các thành phần bằng MapInfo 15.0
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Hình 4: Minh họa kết quả tính toán chỉ số thành phần một vài nút

Hình 5: Bản đồ chỉ số ngập lụt: (a) Tần suất 1 %; (b) Tần suất 3 %; (c) Tần suất 5 %; (d) Tần 
suất 10 %; (e) Tần suất vỡ đập kiểm tra; (f) Tần suất vỡ đập thiết kế
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Hình 6: Bản đồ chỉ số dễ bị tổn thương

Từ bản đồ các chỉ số thành phần rủi ro, sử dụng công thức (4) chồng bản đồ bằng MapInfo 
được bản đồ chỉ số rủi ro như sau:

Hình 7: Bản đồ chỉ số rủi ro: (a) Tần suất 1 %; (b) Tần suất 3 %; (c) Tần suất 5 %; (d) Tần 
suất 10 %; (e) Ngập lụt kịch bản vỡ đập kiểm tra; (f) Ngập lụt kịch bản vỡ đập thiết kế
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3.2. Kết quả chi tiết cấp độ rủi ro ngập lụt

Cấp độ rủi ro thiên tai được chia thành 05 cấp theo Quyết định số 18/2021/QĐ-TTg, mỗi 
cấp có giá trị màu tương ứng như sau: (1) Cấp 01: màu xanh dương nhạt là rủi ro nhỏ, (2) Cấp 02: 
màu vàng nhạt là rủi ro trung bình, (3) Cấp 03: màu da cam là rủi ro lớn, (4) Cấp 04: màu đỏ là rủi 
ro rất lớn, (5) Cấp 05: màu tím là thảm họa. Bản đồ chi tiết cấp độ rủi ro ngập lụt hạ lưu Sông Ba 
được xây dựng từ bản đồ chỉ số rủi ro và phân ngưỡng chỉ số bằng hàm phân bố xác xuất nhị thức 
[3], dựa trên Quyết định 18/2021/QĐ-TTg (Hình 8).

Hình 8: Phân bố xác suất nhị thức liên tục

Chia tần suất lũy tích trên thành 3 phần bằng nhau, phần 1 có tần suất gần 0 % đến 33,33 %, 
phần 2 có tần suất từ 33,33 % đến 66,67 % và phần 3 có tần suất 66,67 % đến gần 100 %. Giá trị 
chỉ số rủi ro tổng hợp trong khoảng tần suất từ 33,33 % đến 66,67 %, tương đương với cấp độ rủi 
ro thiên tai cấp 03 theo Quyết định 18/2021/QĐ-TTg. Nội suy trị số chỉ số rủi ro tổng hợp ở tần 
suất 33,33 %, ứng với trận lũ ở cấp báo động 03 và báo động 3 + 1m được giá trị 0,25. Tương tự 
thực hiện cho tần suất 66,67 %, được giá trị 0,41. Chỉ số có tần suất lớn hơn 66,67 % có cấp độ rủi 
ro do ngập lụt ở cấp 04. Chỉ số có tần suất nhỏ hơn 33,33 % có cấp độ rủi ro do ngập lụt ở cấp 01 
và cấp 02; để xác định ngưỡng giữa 02 chỉ số này, nghiên cứu chia đôi khoảng tần suất và xác định 
chỉ số rủi cấp 02 từ 16,7 % đến 33,3 % tương ứng chỉ số rủi ro từ 0,17 đến 0,25. Cấp độ rủi ro cấp 
01 nhỏ hơn tần suất 16,7 % tương với chỉ số rủi ro 0,17 [1].

* Chỉ số rủi ro ngập lụt từ 0,09 đến 0,17: Rủi ro cấp 1
* Chỉ số rủi ro ngập lụt từ 0,17 đến 0,25: Rủi ro cấp 2
* Chỉ số rủi ro ngập lụt từ 0,25 đến 0,41: Rủi ro cấp 3
* Chỉ số rủi ro ngập lụt lớn hơn 0,41: Rủi ro cấp 4
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Hình 9: Chi tiết cấp độ rủi ro do ngập lụt: (a) Tần suất 1 %; (b) Tần suất 3 %;  
(c) Tần suất 5%; (d) Tần suất 10 %; (e) Ngập lụt vỡ đập Sông Ba Hạ lũ thiết kế;  

(f) Ngập lụt vỡ đập Sông Ba Hạ lũ kiểm tra

Hình 10: Minh họa chi tiết cấp độ rủi ro tần suất 1 % huyện Tây Hòa



Nghiên cứu chuyển giao, ứng dụng khoa học công nghệ trong sử dụng hợp lý tài nguyên, 
bảo vệ môi trường và phát triển bền vững

32

4. Kết luận

Nghiên cứu đã chi tiết cấp độ rủi ro ngập lụt đến cấp thôn/xã vùng hạ lưu Sông Ba với các 
kịch bản lũ 1 %, 3 %, 5 %, 10 % và vỡ đập Sông Ba Hạ với lũ thiết kế và lũ kiểm tra. Các kịch bản 
chi tiết cấp độ rủi ro ngập lụt là cơ sở nâng cao năng lực cảnh báo và triển khai có hiệu quả phòng 
chống ngập lụt ở địa phương.

Bản đồ chi tiết cấp độ rủi ro ngập lụt hạ lưu Sông Ba được xây dựng dựa trên cơ sở khoa học 
và thực tiễn, cung cấp luận cứ để hoàn thiện và bổ sung phương pháp chi tiết cấp độ rủi ro ngập lụt.

Tần suất lũ 10 %, rủi ro ngập lụt chủ yếu ở cấp độ 02 - 03; tần suất 5 % - rủi ro ngập lụt chủ 
yếu ở cấp độ 03; tần suất 1 và 3 %, rủi ro ngập lụt chủ yếu ở cấp độ 03 - 04; vỡ đập Sông Ba Hạ, 
rủi ro ngập lụt chủ yếu ở cấp độ 04.

Bản đồ chi tiết rủi ro ngập lụt được xây dựng dựa trên bản đồ ngập tỷ lệ 1/10.000 và số liệu 
điều tra xã hội học khách quan nên kết quả phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương. Bản đồ 
rủi ro được xây dựng trên nền bản đồ tỷ lệ 1/10.000, đảm bảo được mức độ chi tiết nên hiệu quả 
trong áp dụng thực tiễn có tính khả thi.

Sử dụng công thức cộng theo quan điểm của IPCC phù hợp với hạ lưu Sông Ba. Sử dụng 
phương pháp AHP để xác trọng số trong công thức cộng có tính khách quan và đánh giá được mức 
độ ảnh hưởng của từng thành phần trong công thức, từ đó xác định được chỉ số rủi ro phù hợp với 
thực tế.
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ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG VÀ GIÁ TRỊ SỬ DỤNG CÂY THUỐC 
TẠI XÃ SÙNG PHÀI, HUYỆN TAM ĐƯỜNG, TỈNH LAI CHÂU

Mai Hương Lam
Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội

Tóm tắt 
Tại xã Sùng Phài, huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu, nơi chủ yếu có đồng bào dân tộc thiểu 

số sinh sống, cây dược liệu đã được người dân sử dụng để chữa bệnh từ lâu đời. Ở đây, các hoạt 
động thu hái, mua bán, sử dụng cây dược liệu diễn ra thường xuyên. Tuy nhiên, những hiểu biết 
về hiện trạng và giá trị sử dụng cây dược liệu vẫn còn rất hạn chế. Theo kết quả điều tra thực địa, 
phỏng vấn tri thức bản địa của người dân đã được thực hiện để đánh giá hiện trạng và giá trị sử 
dụng cây dược liệu trên địa bàn xã Sùng Phài. Kết quả nghiên cứu đã xác định được 63 loài cây 
dược liệu, thuộc 37 họ và 02 ngành thực vật. Trong đó, có 57,14 % số loài được người dân trồng 
ở vườn nhà và 24,93 % số loài được thu hái từ thảm thực vật rừng. Hầu hết các cây dược liệu đều 
được người dân sử dụng thường xuyên để chữa bệnh. Kết quả đó là cơ sở quan trọng để đầu tư 
nhân giống và trồng các cây dược liệu có giá trị.

Từ khoá: Cây thuốc; Tài nguyên; Xã Sùng Phài.
Abstract

Assessing the current status and existing - use values of medicinal plants in Sung Phai 
commune, Tam Duong district, Lai Chau province

In Sung Phai commune, Tam Duong district, Lai Chau province, where mainly ethnic 
minorities live, medicinal plants have been used for treatment for a long time. The activities of 
collecting, trading and using medicinal plants take place regularly here, but the knowledge about 
the current status and existing-use values of medicinal plants is still very limited. According to 
the results of the field surveys and interviews with indigenous knowledge of local people were 
carried out in order to assess the current status and value of using medicinal plants in Sung Phai 
commune. Research results have identified 63 species of medicinal plants, belonging to 37 families 
and 02 branches of plants. In which, 57.14 % of the species are being planted in home gardens 
and 24.93 % of the species were collected from forest vegetation. Most of the medicinal plants are 
often used by local people to cure diseases. The study result is an important basis for investment 
in breeding and planting valuable medicinal plants.

Keywords: Medical plant; Resources; Sung Phai commune.

1. Mở đầu

Xã Sùng Phài, huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu là một xã miền núi, nằm ở độ cao trên  
1000 m, với đa số diện tích là thảm cây bụi. Diện tích rừng che phủ cao và đa dạng về thành phần 
các loài, trong đó, có nhiều loài cây dược liệu quý hiếm. Đã từ bao đời nay, cuộc sống của người 
dân ở nơi đây gắn liền với rừng, họ sử dụng cây dược liệu để phục vụ cuộc sống của mình. Từ các 
món ăn hàng ngày đến những bài thuốc cổ truyền, những vị thuốc quý của người dân đều có sự 
hiện diện của cây rừng. 

Tuy nhiên, vấn đề đáng lo ngại là nguồn tài nguyên cây dược liệu đang bị suy giảm và những 
kinh nghiệm sử dụng cây dược liệu đó chỉ có người già, người lớn tuổi biết còn những người trẻ ít 
khi quan tâm đến những kinh nghiệm sử dụng cây dược liệu dân gian này. Sự suy giảm tài nguyên 
cây dược liệu và giá trị sử dụng của tài nguyên cây dược liệu đang là vấn đề đáng quan tâm của 
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các nhà khoa học và các nhà quản lý. Những kết quả nghiên cứu về hiện trạng và giá trị sử dụng tài 
nguyên cây dược liệu trên địa bàn xã Sùng Phài, huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu được trình bày 
trong bài báo này nhằm làm sáng tỏ vấn đề trên, đồng thời, đưa ra các biện pháp quản lý, sử dụng 
và bảo tồn hiệu quả nguồn tài nguyên này.

2. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu

2.1. Đối tượng nghiên cứu

Các loài thực vật có khả năng làm dược liệu trên địa bàn xã Sùng Phài, huyện Tam Đường, 
tỉnh Lai Châu.

2.2. Phương pháp nghiên cứu
a. Phương pháp thu thập dữ liệu thứ cấp
+ Thu thập thông tin về vị trí địa lí, tình hình phát triển kinh tế - xã hội, các nguồn tài nguyên, 

diện tích, dân số xã Sùng Phài.
+ Thu thập các nghiên cứu về tài nguyên cây dược liệu.
b. Phương pháp điều tra, phỏng vấn
Đối tượng lựa chọn để thu thập thông tin gồm:
+	 Phỏng vấn người dân địa phương (40 phiếu);
+	 Phỏng vấn cán bộ y tế/thầy lang địa phương (03 phiếu cho cán bộ y tế, 07 phiếu cho thầy 

lang địa phương);
Độ tuổi được lựa chọn để điều tra, phỏng vấn là trong khoảng 18 - 70 tuổi. Vì những người 

nằm trong độ tuổi này là những người có kinh nghiệm về sử dụng cây dược liệu nên họ sẽ biết 
những cây dược liệu của hiện tại so với trước đây có bị suy giảm hay không. Trong quá trình khảo 
sát thực địa và phỏng vấn, phát ngẫu nhiên phiếu và hướng dẫn mọi người hoàn thành phiếu, sau 
đó thu lại.

c. Phương pháp điều tra cây thuốc
Được thực hiện theo Quy trình điều tra dược liệu của Viện Dược liệu (2006).
d. Phương pháp nghiên cứu thực vật
Được thực hiện theo các tác giả Nguyễn Tiến Bân, Nguyễn Như Khanh (1979); Nguyễn 

Nghĩa Thìn (2007). 
e. Phương pháp khảo sát thực địa
Nghiên cứu tiến hành khảo sát thực địa để có thể xác định hiện trạng và đặc điểm phân bố 

của một số cây thuốc trên 02 tuyến như sau:
+	Tuyến 01: 05 bản: Cư Nhà La - Làng Giảng - Suối Thầu - Trung Chải - Tả Chải.
+	Tuyến 02: 03 bản: Căn Câu - Sùng Phài - Sin Chải.

3. Kết quả và thảo luận

3.1. Thành phần loài cây dược liệu 

Qua điều tra khảo sát thực địa tại 08 địa điểm thuộc các bản: Căn Câu; Cư Nhà La; Làng 
Giảng; Sin Chải; Sùng Phài; Suối Thầu; Tả Chải; Trung Chải thuộc xã Sùng Phài với các sinh cảnh 
khác nhau. Đồng thời, tiến hành phỏng vấn 40 hộ dân, 07 thầy lang và 03 cán bộ y tế tại khu vực 
nghiên cứu, có tổng số 63 loài thuộc 37 họ, 02 ngành có thể làm cây dược liệu đã được xác định 
và thống kê.
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Các loài cây dược liệu được xác định tại xã Sùng Phài khá phong phú nhưng phân bố không 
đều ở các ngành, lớp, họ thực vật khác nhau (Bảng 1).

Bảng 1. Phân bố các loài cây dược liệu

STT Tên ngành, lớp Tên khoa học
Số họ Số loài

Số lượng % Số lượng %
1 Dương xỉ Pteridophyta 2 5,41 2 3,17
2 Hạt kín Magnoliophyta 35 94,59 61 96,83
- Lớp 01 lá mầm Monocotyledons 10 27,03 16 25,39
- Lớp 02 lá mầm Dicotyledones 25 67,58 45 71,44

Tổng số 37 100 63 100

Kết quả nghiên cứu trình bày ở Bảng 1 cho thấy, ngành Hạt kín (Magnoliophyta) chiếm đa 
số với 35 họ (94,59 %), trong đó có 10 họ (26,03 %) thuộc lớp 01 lá mầm và 25 họ (67,58 %) 
thuộc lớp 02 lá mầm; ngành Dương xỉ (Pteridophyta) chỉ có 02 họ (5,41 %). Trong đó họ Gừng 
(Zingiberaceae) và họ Cúc (Asteraceae) đều có 05 loài; Họ Hoa môi (Lamiaceae) và Họ Đậu 
(Fabaceae) có 04 loài; Các Họ Cỏ roi ngựa (Verbenaceae), Họ nhân sâm/ngũ gia bì (Araliaceae), 
Họ Cẩm quỳ (Malvaceae) có 03 loài; Các Lan (Orchidaceae), Lay ơn (Iridaceae), Họ Thầu 
dầu (Euphorbiaceae), Họ Rau răm (Polygonaceae), Họ Ô rô (Acanthaceae), Họ Cỏ roi ngựa 
(Verbenaceae), Họ Hoa tán (Apiaceae) có 02 loài; các họ còn lại chỉ có 1 loài (Phụ lục).

3.2. Đa dạng về sinh cảnh sống của các loài cây dược 

Kết quả điều tra thực địa đã xác định được các loài thực vật có thể làm thuốc tại xã Sùng 
Phài phân bố chủ yếu ở 04 sinh cảnh, gồm: vườn nhà; rừng tự nhiên; thảm cây bụi và khe suối. Số 
lượng loài theo các sinh cảnh được trình bày ở Bảng 2.

Bảng 2. Bảng thống kê số lượng loài theo nơi phân bố

STT Nơi phân bố Số loài Tỷ lệ %
1 Vườn nhà 36 57,14
2 Rừng tự nhiên 22 34,92
3 Thảm cây bụi 15 23,81
4 Khe suối 18 28,57

Kết quả điều tra cho thấy, có tới 36 loài, chiếm 57,17 % số loài được xác định phân bố ở 
vườn nhà. Điều này cho thấy việc các hộ dân tại khu vực xã Sùng Phài đã có nhận thức tốt về giá 
trị của các loài cây dược liệu và việc hỗ trợ để phát triển mô hình trồng cây dược liệu trong các hộ 
gia đình sẽ có rất nhiều triển vọng. Rừng tự nhiên cũng là sinh cảnh có tới 22 loài cây dược liệu. 
Kết quả này cũng hoàn toàn phù hợp với thực tế rằng, đây cũng là môi trường thuận lợi cho nhiều 
cây thuốc sinh trưởng và phát triển. Kết quả cũng ghi nhận một số loài phân bố ở nhiều sinh cảnh 
như ở vườn nhà, rừng tự nhiên và rừng phục hồi cho thấy triển vọng để đầu tư nhân giống trong 
điều kiện vườn nhà, sau đó trồng trong các khu vực khoanh nuôi bảo vệ rừng cũng rất có triển vọng 
thành công. 

3.3. Giá trị sử dụng của các loài cây dược liệu 

Kết quả điều tra, phỏng vấn trực tiếp người dân, cán bộ y tế và thầy lang tại địa phương, đồng 
thời, đối chiều với các tài liệu Đỗ Tất Lợi (1986) và Lê Trần Đức (1995), chúng tôi đã phân loại 
các nhóm cây theo giá trị sử dụng để chữa bệnh. Kết quả được trình bày ở Bảng 3.
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Bảng 3. Các nhóm cây phân chia theo giá trị sử dụng để chữa bệnh
STT Các nhóm bệnh Số loài Tỷ lệ %

1 Nhóm cây dược liệu chữa bệnh ho, đau đầu, cảm, sốt 14 22,22
2 Nhóm cây dược liệu chữa bệnh phụ nữ 8 12,70
3 Nhóm cây dược liệu chữa bệnh ngoài da 8 12,70
4 Nhóm cây dược liệu chữa bệnh đau xương khớp 6 9,52
5 Nhóm cây dược liệu chữa rắn độc cắn 3 4,76
6 Nhóm cây dược liệu chữa các bệnh khác 24 38,20

Kết quả thống kê cho thấy:
- Nhóm cây dược liệu chữa bệnh ho, đau đầu, cảm, sốt gồm 14 loài: Cây chàm mèo, đương 

quy, nhân trần, cây rau má, tía tô, diếp cá, cây rẻ quạt, cây xương sông, gừng, húng quế, cốt cắn, 
giảo cổ lam, cây nhọ nồi, hà thủ ô.

- Nhóm cây dược liệu chữa bệnh phụ nữ gồm 08 loài: Cây huyết dụ đỏ, hoa sim, huyết cẩm 
tím, mầm tưới, cây gai, xích đồng nam, bạch đồng nữ, thổ phục linh.

- Nhóm cây dược liệu chữa bệnh ngoài da gồm 08 loài: ké hoa vàng, cây lá bỏng, cây lá 
ngón, sài đất, bồ công anh, mía dò, kim ngân, cam thảo đất.

- Nhóm cây dược liệu chữa bệnh đau xương khớp gồm 06 loài: Lan kim tuyến, sâm ngọc 
linh, cây cốt khí, cây bòng bong, ngải tiên (hoa vàng), cây trinh nữ.

- Nhóm cây dược liệu chữa rắn độc cắn có 03 loài: Thài lài tía, cam thảo dây và bạch hoa xà 
thiệt thảo.

- Nhóm cây dược liệu chữa các bệnh khác gồm 24 loài: Cây đảng sâm, bạc hà, kim tiền thảo, 
ngũ gia bì, dạ cẩm, thành ngạnh, thầu dầu tía, thạch vĩ, cây một lá, ké hoa đào, cây râu hùm, nghệ 
vàng, nghệ đen, xạ đen, ý dĩ, đinh lăng, sâm đại hành, sâm cau đỏ, bạc hà, lá lốt, cây xương rồng, 
sa nhân tím, lục lạc, cối xay.

Dưới đây là kinh nghiệm sử dụng một số cây thược liệu phổ biến của người dân tại xã Sùng Phài.
- Hạ sốt bằng cây Chàm mèo (Strobilanthes cusia (Nees) Kuntze): Lấy lá cây Chàm mèo hơ 

qua lửa, lá cây nóng lấy khăn bó chéo tay trái với chân phải để qua đêm.
- Chữa xuất huyết do động thai bằng cây Gai (Boehmeria nivea (L) Gaud): Nhổ 03 gốc rễ 

cây gai, rửa sạch, băm nhỏ, đun nước uống.
- Chữa đau xương khớp bằng cây Trinh nữ (Mimosa pudica L.): Nhổ khoảng 0,3 kg, rửa 

sạch, đun nước tắm nóng.
- Chữa thủy đậu bằng cây Cam thảo đất (Scoparia dulcis L.): Lấy lá cam thảo đất giã nát, 

đắp vào miệng nốt thủy đậu.
- Chữa bí tiểu bằng cây Lục lạc (Crotalaria cytisoides Roxb. ex DC.): Nhổ 03 gốc (đối với 

nam), 07 gốc (đối với nữ) rễ cây Lục lạc, rửa sạch, băm nhỏ, đun nước uống.
- Chữa lành gãy xương nhanh bằng cây Ngải tiên (hoa vàng) (Hedychium coronarium 

Koenig.): Đào lấy 0,5 kg củ, rửa sạch, đập nát, cho vào nồi nấu nóng (tay sờ được), cho 2 thìa cà 
phê rượu trộn đều lên, đổ ra dải đều lên khăn để băng bó.

3.4. Tình hình khai thác và sử dụng tài nguyên cây dược liệu 

Kết quả điều tra, phỏng vấn người dân tại khu vực nghiên cứu, nguồn tài nguyên cây dược 
liệu tại xã Sùng Phài đang bị suy giảm so với trước đây. Một số loài cây dược liệu quý được 
thương lái Trung Quốc thu mua với giá cao như: Lan kim tuyến (1.500.000 đồng/kg tươi), cây 
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Một lá (500.000 - 800.000 đồng/kg khô), Hà thủ ô (150.000 - 200.000 đồng/kg tươi), Thổ phục 
linh (50.000 đồng/kg tươi), Nghệ vàng (10.000 đồng/kg tươi), Nghệ đen (15.000 đồng/kg tươi),... 
Do đó, một lượng lớn các cây dược liệu này bị khai thác quá mức, dẫn đến chỉ còn các cây non 
không thể khai thác. Thậm chí có những nơi như bản Suối Thầu, bản Cư Nhà La trước kia có thể 
dễ dàng tìm được lan kim tuyến thì hiện nay người dân không còn nhìn thấy lan kim tuyến trong 
tự nhiên nữa.

Tuy nhiên, kết quả khảo sát và phỏng vấn cũng cho thấy, hầu hết các loài được xác định còn 
lại như ý dĩ, lục lạc để chữa bệnh bí tiểu; cam thảo đất chữa bệnh thủy đậu; cây chàm mèo, đương 
quy, giảo cổ lam để chữa sốt cao, đau đầu; nghệ vàng, nghệ đen chữa bệnh dạ dày; kim tiền thảo 
trị mẩn ngứa, hắc hào; bạc hà chữa nước ăn chân; cây ngọn đỏ (thành ngạnh) chữa đau bụng, vẫn 
phát triển tốt và được trồng trong vườn nhà nên tiềm năng về nguồn cây dược liệu tại Sùng Phài 
vẫn còn đa dạng và phong phú, đặc biệt ở những khu vực có địa hình phức tạp mà trong phạm vi 
nghiên cứu này chưa thể tiếp cận được.

Mức độ sử dụng cây dược liệu của các hộ dân có sự khác nhau, tùy thuộc vào số nhân khẩu 
trong gia đình. 

- Tỷ lệ hộ dân sử dụng cây dược liệu để chữa bệnh từ 03 - 04 lần/tháng là nhiều nhất với  
55 % (22/40 hộ). Đa số các hộ dân này có từ 05 đến 07 nhân khẩu/hộ.

- Tiếp theo là tỷ lệ các hộ dân sử dụng cây dược liệu ít hơn (từ 01 - 02 lần/tháng) chiếm  
37,5 % (15/40 hộ). Các hộ dân này cũng có ít nhân khẩu hơn (chỉ từ 02 đến 04 nhân khẩu/hộ).

- Cuối cùng là tỷ lệ các hộ dân sử dụng cây dược liệu nhiều từ 05 - 06 lần/tháng chiếm  
7,5 % (3/40 hộ). Đây là các hộ đông nhân khẩu từ 08 đến 09 nhân khẩu/hộ, bao gồm cả người già, 
trẻ em và phụ nữ mang thai.

Theo kết quả điều tra phỏng vấn cán bộ y tế và thầy lang cho thấy, số người dân đến lấy cây 
dược liệu để chữa bệnh ở trạm y tế vẫn còn thấp hơn nhiều so với đến nhà thầy lang và trực tiếp 
thu hái từ tự nhiên và vườn nhà theo kinh nghiệm sử dụng của bản thân và cộng đồng. 

3.5. Giải pháp bảo tồn và phát triển tài nguyên cây dược liệu 
Từ một số kết quả nghiên cứu bước đầu về hiện trạng và giá trị sử dụng, nguyên nhân gây 

suy giảm cây dược liệu trên địa bàn xã Sùng Phài, huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu, để bảo tồn 
và phát triển cây dược liệu nghiên cứu đề xuất một số giải pháp sau: 

- Xây dựng các bể biogas xử lý phế thải chăn nuôi sinh ra khí methane, dùng làm nhiên liệu 
đun nấu thay thế củi để giảm chặt phá rừng làm củi đốt.

- Thay vì đốt rơm rạ, tận dụng rơm rạ sau mùa lúa vào trồng nấm, sau khi thu hoạch nấm các 
bã rơm mục dùng làm phân bón cho vụ sau. Giải pháp này sẽ góp công sức nhỏ vào việc ứng phó 
với biến đổi khí hậu, giúp bảo tồn nguồn tài nguyên dược liệu.

- Tổ chức tập huấn, đào tạo, nâng cao nhận thức của người dân về bảo tồn và phát triển cây 
dược liệu.

- Có những nghiên cứu chi tiết hơn về điều kiện sinh trưởng, phát triển và nhân giống một 
số loài có giá trị. Đồng thời, hướng dẫn người dân trồng một số loài cây dược liệu thích nghi tốt 
với điều kiện thổ nhưỡng, khí hậu và địa hình của địa phương như: Đương quy, nghệ vàng, nghệ 
đen,… nhằm góp phần tạo việc làm, tăng thêm thu nhập, giúp người dân xóa đói, giảm nghèo.

- Đẩy mạnh công tác giáo dục, tuyên truyền pháp luật về việc bảo vệ rừng. Đồng thời, xử 
phạt nghiêm các hành vi chặt phá rừng; tổ chức tập huấn, đào tạo, nâng cao nhận thức của người 
dân về bảo tồn và phát triển cây dược liệu.
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4. Kết luận
Xã Sùng Phài, huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu là một xã có nguồn tài nguyên cây dược liệu 

đa dạng và phong phú về thành phần loài. Kết quả nghiên cứu bước đầu đã xác định được 63 loài 
cây dược liệu, thuộc 37 họ và 02 ngành thực vật là ngành hạt kín (35 họ, 61 loài) và ngành dương 
xỉ (02 họ, 02 loài). Do khai thác quá mức đã làm suy giảm đáng kể các loài cây dược liệu, đặc biệt 
là những cây quý hiếm có giá trị chữa bệnh và giá trị kinh tế cao. Tuy nhiên, với 57,14 % số loài 
được xác định đã được người dân trồng ở vườn nhà, 24,93 % số loài được thu hái từ rừng tự nhiên 
và việc người dân thường xuyên sử dụng cây dược liệu để chữa bệnh sẽ là cơ sở quan trọng để đầu 
tư nhân giống các cây dược liệu có giá trị trong điều kiện vườn nhà, sau đó trồng trong các khu vực 
khoanh nuôi phục hồi và bảo vệ rừng.
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PHỤ LỤC: DANH MỤC CÁC CÂY THUỘC ĐIỀU TRA TẠI XÃ SÙNG PHÀI, 
HUYỆN TAM ĐƯỜNG, TỈNH LAI CHÂU

STT Tên loài Nơi phân bố Công dụng 
chữa bệnh

Bộ phận 
sử dụng Cách sử dụng

 NGÀNH DƯƠNG XỈ (PTERIDOPHYTA)
 Họ Dương xỉ (Polypodiaceae)

1 Thạch vĩ (Pyrrhosia lingua 
(Thunb.) Farwell) Trong rừng Tiểu ra máu Cả cây Đun uống

 Họ Ráng lá chuối (Oleandraceae)

2 Cốt cằn 
(Nephrolepis cordifolia)

Đồi núi, trong 
rừng Ho Cả cây Đun uống

 NGÀNH HẠT KÍN (MAGNOLIOPHYTA)
 Lớp một lá mầm (Monocotyledons)
 Họ Lúa (Poaceae)

3 Ý dĩ (Coxi lachrymal-jobi L.) Mọc hoang, 
vườn nhà Bí tiểu Cả cây Đun uống

 Họ Lan (Orchidaceae)

4 Lan một lá (Nervilia 
fordii (Hance) Schlechter) Đồi núi Ngộ độc nấm Cả cây Đun uống

5 Lan kim tuyến (Anoectochilus 
roxburghii (Wall.) Lindl.) Trong rừng Xương khớp Cả cây Ngâm rượu uống

 Họ Kim cang/khúc khắc (Smilacaceae)

6 Thổ phục linh (Smilax 
glabra Wall. ex Roxb.) Trong rừng Mất máu (phụ 

nữ sau sinh) Củ Hầm gà ăn

 Họ Gừng (Zingiberaceae)

7 Nghệ rễ vàng (Curcuma 
zanthorrhiza Roxb.)

Vườn nhà, đồi 
núi Dạ dày Củ Chấm mật ong ăn

8 Nghệ đen (Curcuma 
zedoaria (Berg.) Rosc.)

Vườn nhà, đồi 
núi Dạ dày Củ Chấm mật ong ăn

9 Sa nhân tím (Amomum 
longiligulare T. L. Wu.) Trong rừng Sâu răng Quả Nhét miếng nhỏ vào 

răng bị sâu

10 Gừng (Zingiber officinale 
Rosc.) Vườn nhà Ho có đờm Củ Nướng nóng đập nát 

bó cổ

11
Ngải tiên hoa vàng
(Hedychium coronarium 
Koenig.)

Vườn nhà, 
trong rừng Gãy xương Củ

Đập nát băng bó 
(không ngứa thì mới 

dùng)
 Họ Lay ơn (Iridaceae)

12 Rẻ quạt (Belamcanda 
chinensis (L.) DC.)

Vườn nhà, đồi 
núi Viêm họng Lá Đun uống

13 Sâm đại hành (Eleuthrine 
bulbosa (Mill.) Urban.)

Vườn nhà, 
trong rừng Yếu sinh lí Củ Đun uống, hầm gà ăn

 Họ Huyết dụ (Asteliaceae)

14 Huyết dụ (Cordyline 
fruticosa (L.) Goepp.) Vườn nhà Kinh không 

đều Lá Đun uống, hầm gà ăn

 Họ Thài lài (Commelinaceae)

15 Thài lài tía (Tradescentia 
zebrina) Đồi núi Rắn độc cắn Lá Dùng để băng bó
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STT Tên loài Nơi phân bố Công dụng 
chữa bệnh

Bộ phận 
sử dụng Cách sử dụng

 Họ Râu hùm (Taccaceae)

16 Râu hùm hoa tía (Tacca 
chantrieri) Trong rừng Viêm dạ dày Củ Đun uống

 Họ Sâm cau (Hypoxidaceae)

17 Sâm cau (Curculigo orchioides) Vườn nhà, 
trong rừng

Ngực bụng 
lạnh, thận yếu Củ Đun uống

 Họ Mía dò, Đót đắng (Costaceae)
18 Mía dò (Cheilocostus speciosus) Mọc hoang Mẩn ngứa Củ Đun rửa
 Lớp hai lá mầm (Dicotyledones)
 Họ Cúc (Asteraceae)

19 Nhọ nhồi (Eclipta prostrata (L.) 
L.)

Vườn nhà, đồi 
núi Sốt, phát ban Lá Giã nát đắp

20 Bồ công anh (Taraxacum 
officinale)

Vườn nhà, đồi 
núi Mụn nhọt Lá, thân Dùng nhựa cây bôi

21 Mần tưới (Eupatorium fortunei) Vườn nhà Động thai Lá Kho với trứng ăn, 
đun uống

22 Sài đất (Wedelia chinensis 
(Osbeck) Merr)

Vườn nhà, đồi 
núi Mụn nhọt Lá Giã nát đắp

23 Xương sông (Blumea 
lanceolaria (Roxb.) Druce)

Vườn nhà, đồi 
núi ho Lá Kho trứng ăn

 Họ Kim ngân (Caprifoliaceae)

24 Kim ngân (Lonicera japonica 
Thumb. 1784)

Vườn nhà, 
trong rừng Mẩn ngứa Cả cây Đun rửa

 Họ Hồ tiêu (Piperaceae)
25 Lá lốt (Piper lolot C. DC.) Vườn nhà Tiêu chảy Lá Đun uống
 Họ Hoa môi (Lamiaceae)

26 Tía tô (Perilla frutescens (L.) 
Britt.) Vườn nhà Ho Lá Hãm nước uống

27 Húng quế (Ocimum basilicum L.) Vườn nhà Sốt Lá Đun uống

28 Bạc hà (Mentha arvensis L.) Vườn nhà, đồi 
núi Nước ăn chân Cả cây Đun rửa

29 Nhân trần (Acrocephalus 
indicus (Burm.f.) Kuntze) Mọc hoang Sốt Cả cây Đun uống

Họ Cỏ roi ngựa (Verbenaceae)

30
Xích đồng nam (Clerodendrum 
japonicum
(Thunb.) Sweet)

Vườn nhà, đồi 
núi, trong rừng

Kinh không 
đều Rễ cây Đun uống

 Họ Cà phê (Rubiaceae)

31 Dạ cẩm (Hedyotis capitellata 
Wall. ex G.Don)

Vườn nhà, đồi 
núi, trong rừng

Máu tụ (do tai 
nạn, va đập) Lá Đập nát đắp, bang bó

32 Bạch hoa xà thiệt thảo 
(Hedyotis diffusa)

Đồi núi, trong 
rừng Rắn độc cắn Lá Giã nát đắp
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STT Tên loài Nơi phân bố Công dụng 
chữa bệnh

Bộ phận 
sử dụng Cách sử dụng

 Họ Đậu (Fabaceae)

33 Trinh nữ (Mimosa pudica L.) Mọc hoang
Đau xương 
khớp người 

già 
Cả cây Đun tắm

34 Cốt khí (Tephrosia candida 
(Roxb.) DC.)

Vườn nhà, 
trong rừng

Đau xương 
khớp Cả cây Đun uống, ngâm 

rượu uống

35 Lục lạc (Crotalaria cytisoides 
Roxb. ex DC.) Mọc hoang Bí tiểu Cả cây Đun uống

36 Cam thảo dây (Abrus 
specatorius L.) Mọc hoang Rắn độc cắn Lá Giã nát đắp

 Họ Thầu dầu (Euphorbiaceae)

37 Xương rồng (Euphorbia 
antiquorum L.) Vườn nhà Tức ngực Lá, thân Dùng nhựa bôi ở 

ngoài da

38 Thầu dầu tía (Ricinus communis 
L.) Vườn nhà Trĩ Lá Giã nát bôi, hơ nóng 

lá dải ghế ngồi
 Họ Nhân sâm/Ngũ gia bì (Araliaceae)

39 Sâm ngọc linh (Panax 
vietnamensis Ha et Grushv.) Trong rừng Đau xương 

khớp Củ Ngâm rượu uống

40 Ngũ gia bì (Acanthopanax 
gracilistylus W.W. Smith)

Vườn nhà, 
trong rừng

Tê mỏi chân 
tay Thân cây Đun tắm

41 Đinh lăng (Polyscias fuiticosa 
(L) Harms) Vườn nhà Mệt mỏi, suy 

nhược cơ thể Lá Hãm nước uống

 Họ Rau răm (Polygonaceae)

42 Hà thủ ô (Polygonum 
multiflorum Thunb.) Trong rừng Đau đầu, mất 

ngủ Củ Đun uống

43
Kim tiền thảo (Antenoron 
filiforme (Thunb.) Robert. & 
Vaut.)

Mọc hoang
Sỏi thận, bệnh 
can (trẻ em), 

hắc lào
Cả cây

Đun uống chữa Sỏi 
thận, bệnh can, rửa 

chữa hắc lào
 Họ Dây gối (Celastraceae)

44 Xạ đen (Celastrus hindsii) Vườn nhà, 
trong rừng

Ung thư, mất 
ngủ Lá, thân Hãm nước uống

 Họ Cẩm quỳ (Malvaceae)
45 Ké hoa đào (Urena lobata L.) Mọc hoang Mụn nhọt Lá Giã nát đắp

46 Cối xay (Abutilon indicum (L.) 
Sweet) Mọc hoang Tiểu ra máu Cả cây Đun uống

47 Ké hoa vàng (Sida alnifolia 
Lour.) Mọc hoang Sỏi thận Cả cây Đun uống

 Họ Sim (Myrtaceae)

48 Sim (Rhodomyrtus tomentosa) Mọc hoang
Kinh không 
đều, hiếm 

muộn (phụ nữ)
Cả cây Đun uống

 Họ Ô rô (Acanthaceae)

49 Chàm mèo (Strobilanthes cusia 
(Nees) Kuntze)

Vườn nhà, 
trong rừng Đau đầu, sốt Lá Hơ lửa nóng dắp 

chéo 1 chân với 1 tay
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STT Tên loài Nơi phân bố Công dụng 
chữa bệnh

Bộ phận 
sử dụng Cách sử dụng

50 Lá cầm (Peristrophe 
roxburghiana) Vườn nhà

Kinh không 
đều, đau bụng 

kinh
Cả cây Đun uống

 Họ Gai (Urticaceae)

51 Gai (Boehmeria nivea (L) 
Gaud)

Vườn nhà, 
trong rừng Động thai Rễ Đun uống

 Họ Hoa chuông (Campanulaceae) 

52 Đảng sâm (Codonopsis 
javanica)

Vườn nhà, 
trong rừng

Suy nhược cơ 
thể, tiêu chảy Củ Đun uống, hầm gà ăn

 Họ Cỏ roi ngựa (Verbenaceae)

53 Nàng nàng (Callicarpa 
candicans (Burm. f.) Hochr.) Mọc hoang Bí tiểu Cả cây Đun uống

54 Bạch đồng nữ (Clerodendron 
paniculatum L.) Mọc hoang Kinh không 

đều, bỏng da Cả cây

Đun uống chưa kinh 
nguyệt không đều; 
giã nát đắp chữa 

bỏng da
 Họ Lá ngón (Gelsemiaceae)

55 Lá ngón (Gelsemium elegans 
(Gardn. & Champ.) Benth.) Mọc hoang Mẩn ngứa Cả cây Đun tắm (tắm nóng)

 Họ Thuốc bỏng (Crassulaceae)

56 Lá bỏng (Kalanchoe pinnata 
(Lam.) Pers) Vườn nhà Mụn nhọt Lá Giã nắt đắp

 Họ Lành ngạnh (Hypericaceae)

57 Thành ngạnh (Cratoxylon 
prunifolium Dyer) Mọc hoang Tiêu chảy Lá Ăn ngọn cây tươi

 Họ Hoa mõm sói (Scrophulariaceae)

58 Cam thảo đất (Scoparia dulcis 
L.) Mọc hoang Thủy đậu Lá Giã nát đắp

 Họ Bầu bí (Cucurbitaceae)

59 Giảo cổ lam (Gynostemma 
pentaphyllum (Thunb.) Makino)

Vườn nhà, đồi 
núi, trong rừng Sốt, táo bón Cả cây Đun uống

 Họ Diếp cá (Saururaceae)

60 Diếp cá (Houttuynia cordata 
Thunb.)

Vườn nhà, Mọc 
hoang Sốt Lá Hãm nước uống

 Họ Hoa tán (Apiaceae)

61 Đương quy (Angelica sinensis 
(Oliv) Deils) Vườn nhà Sốt, đau đầu Lá Hơ lửa nóng bó đầu

62 Rau má (Centella asiatica (L.) 
Urb.)

Vườn nhà, Mọc 
hoang Ho, sốt Cả cây Đun sôi cho 1 thìa 

mật ong vào uống
 Họ Bòng bong (Schizaeaceae)

63 Bòng bong (Lygodium 
flexuosum (L.) Sw.) Mọc hoang Đau xương 

khớp Cả cây Đun nước tắm
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ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG NƯỚC SÔNG HOÀNG LONG 
ĐOẠN CHẢY QUA TỈNH NINH BÌNH

Đinh Thị Hương, Đào Minh Hưng
Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội

Tóm tắt
Bài báo trình bày kết quả nghiên cứu chất lượng nước mặt sông Hoàng Long đoạn chảy qua 

tỉnh Ninh Bình. Nghiên cứu tiến hành lấy mẫu nước mặt tại 04 điểm dọc sông Hoàng Long, tính 
toán 15 chỉ tiêu chất lượng nước mặt cơ bản: pH, độ đục, độ dẫn, nhiệt độ, tổng chất rắn lửng lơ 
(TSS), oxy hòa tan (DO), nhu cầu oxy hóa học (COD), nhu cầu oxy sinh hóa  (BOD5), N-NH4

+, 
N-NO2

-, N-NO3
-, P- , tổng Sắt, tổng Colifom, chất điện giải (Cl-). Kết quả quan trắc cho thấy 

các chỉ tiêu như: BOD5, COD, TSS, P-  và nồng độ pH tại các vị trí vượt quá 1 trong 2 GHCP 
theo QCVN 08-MT:2015/BTNMT cột A2 và B1, từ 1 - 3,0 lần. Chỉ có một số chỉ tiêu như Fe, 
N-NH4

+, N-NO3
- Coliform, Cl-, tại 4 điểm đều nằm trong GHCP. Kết quả tính toán WQI tại NM1, 

NM2, NM3, NM4 lần lượt đạt giá trị 95, 73, 89, 88, chỉ phù hợp mục đích tưới tiêu, sinh hoạt 
nhưng cần phải có biện pháp xử lý phù hợp.

Từ khóa: Chất lượng nước mặt; WQI; Sông Hoàng Long.
Abstract

Assessment on surface water quality of Hoang Long river 
where its section flowing through Ninh Binh province

This paper presents the results of research on surface water quality of Hoang Long river 
where section flowing through Ninh Binh province. This study carried out sampling of surface 
water at 04 points along the Hoang Long River, and calculated 15 basic surface water quality 
indicators: pH, turbidity, conductivity, temperature, total suspended solids (TSS), dissolved 
oxygen (DO), chemical oxygen demand (COD), biochemical oxygen demand biochemical oxygen 
demand (BOD5), N-NH4

+, N-NO2, N-NO3, P-PO3, total Iron, total Colifom, electrolytes (Cl-). The 
monitoring results showed that the indicators such as: BOD5, COD, TSS, P-PO3, and the pH 
concentration at the locations exceeded 1 of the 2 permissible limits according to QCVN 08-
MT:2015/BTNMT columns A2 and B1, from 1 - 3,0 times. Only some indicators such as Fe, N-NH4, 
N-NO3, Coliform, Cl-, at 4 points are within the allowable limit. The results of calculating WQI at 
NM1, NM2, NM3, NM4 respectively reached values of 95, 73, 89, 88, which are only suitable for 
irrigation and domestic purposes but need to have appropriate treatment measures.

Keywords: Surface water quality; WQI; Hoang Long river.

1. Đặt vấn đề
Nước là tài nguyên thiên nhiên đặc biệt quan trọng, là thành phần thiết yếu của sự sống và 

môi trường. Tài nguyên nước trên thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng đang chịu ảnh hưởng 
nặng nề của BĐKH, tốc độ gia tăng dân số, do sự phát triển của các hoạt động kinh tế - xã hội [1]. 
Theo Trung tâm Quy hoạch và điều tra Tài nguyên nước Quốc Gia, tài nguyên nước mặt tỉnh Ninh 
Bình đang bị tác động bởi sự phát triển của các ngành kinh tế - xã hội kéo theo sự gia tăng mức độ 
khai thác nguồn nước, làm biến đổi nhanh cả về lượng và chất [2]. Tình hình ô nhiễm đã và đang 
diễn ra ngày càng nghiêm trọng và có lúc đã trở thành vấn đề nóng bỏng [3]. Do đó, việc đánh giá 
chất lượng nước mặt đoạn chảy qua Cầu Gián, sông Hoàng Long, tỉnh Ninh Bình trở nên rất cấp 
thiết. Kết quả nghiên cứu sẽ đóng góp phần cơ sở khoa học thực tiễn cho địa phương trong đề xuất 
các giải pháp xử lý nước mặt sông Hoàng Long.
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2. Cơ sở lý thuyết, phương pháp và khu vực nghiên cứu

2.1. Cơ sở lý thuyết
Từ những năm 1970 Mỹ và các nước châu Âu đã sử dụng bộ chỉ số chất lượng nước (Water 

Quality Index - WQI), để mô tả định lượng về chất lượng nước và khả năng sử dụng của nguồn 
nước. Với ưu điểm đánh giá nhanh chất lượng nước mặt; là nguồn dữ liệu dùng để xây dựng bản 
đồ phân vùng chất lượng nước; cung cấp thông tin môi trường trực quan, dễ hiểu, đơn giản, chỉ số 
WQI hiện nay được sử dụng rộng rãi. Tại Việt Nam chỉ số WQI đã được các nhà nghiên cứu triển 
khai áp dụng từ những năm 1990. Năm 2019, Tổng cục Môi trường - Bộ Tài nguyên và Môi trường 
đã ra Quyết định số 1460/QĐ-TCMT về việc ban hành Hướng dẫn tính kỹ thuật toán và công bố 
chỉ số chất lượng nước Việt Nam (VN-WQI) WQI là công cụ phục vụ công tác quản lý chất lượng 
nước và kiểm soát ô nhiễm môi trường nước tại Việt Nam [4]. Một số nghiên cứu tài nguyên nước 
mặt điển hình sử dụng chỉ số WQI tại Việt Nam như Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố Hồ 
Chí Minh đã phân vùng chất lượng nước các sông hồ khu vực Thành phố Hà Nội và Thành phố Hồ 
Chí Minh theo các mô hình chỉ số chất lượng nước và đề xuất khả năng sử dụng 2007 - 2008 [5], 
Tôn Thất Lãng đánh giá và quản lý chất lượng nước hệ thống sông Đồng Nai [6].

2.2. Phương pháp nghiên cứu
a. Phương pháp điều tra, khảo sát, đo đạc: Nhằm xác định rõ hiện trạng và tác động của môi 

trường nước sông Hoàng Long đoạn chảy qua khu vực Cầu Gián (khu vực tập trung nhiều dự án). 
Bao gồm: Khảo sát, đo đạc, phân tích đánh giá hiện trạng chất lượng môi trường nước sông Hoàng 
Long trong khu vực nghiên cứu; Hiện trạng công tác quản lý và bảo vệ môi trường nước mặt trên 
sông Hoàng Long nói chung và khu vực nghiên cứu.

b. Phương pháp thực nghiệm 
- Phương pháp lấy mẫu, bảo quản và xử lý mẫu: Theo TCVN 6663-1:2011 (ISO 5667-

1:2006); TCVN 6663-6:2011 (ISO 5667-1:2006); TCVN 6663-3:2016 (ISO 5667-3:2012) [7, 8, 9]
- Phương pháp phân tích trong phòng thí nghiệm: Các phương pháp phân tích trong phòng 

thí nghiệm thực hiện dựa trên QCVN 08-MT:2015/BTNMT [10] được tối ưu hóa tại phòng thí 
nghiệm của Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư Xây dựng Môi trường Hà Nội với các thông số: pH; 
DO; Nhiệt độ; Độ đục; COD; N-NH4; TSS; P-PO3; BOD5; Tổng Colifom; Tổng Fe; N-NO2; N-NO3

.

Kết quả phân tích được so sánh với QCVN 08-MT:2015/BTNMT (cột A2, B1) - Quy chuẩn 
kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước mặt - Loại A2 - Dùng cho mục đích nước cấp sinh hoạt nhưng 
cần xử lý thêm. Loại B1 - Dùng cho mục đích tưới tiêu [10].

- Phương pháp xử lý số liệu: Sử dụng phần mềm Excel để xử lý số liệu thu thập được. Tính 
toán giá trị WQI: 
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Trong đó: 
WQII: Giá trị WQI tính toán đối với thông số nhóm I.
WQIII: Giá trị WQI tính toán đối với thông số nhóm II
WQIIII: Giá trị WQI tính toán đối với thông số nhóm III.
WQIIV: Giá trị WQI tính toán đối với thông số nhóm IV.
WQIV Giá trị WQI tính toán đối với thông số nhóm V.
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So sánh chỉ số chất lượng nước đã tính toán với bảng đánh giá 
Sau khi tính toán được WQI, sử dụng bảng xác định giá trị WQI tương ứng với mức đánh giá 

chất lượng nước để so sánh, đánh giá, cụ thể như sau: 
Bảng 1. Bảng quy định mức đánh giá chất lượng nước

Giá trị WQI Chất lượng nước Mức đánh giá chất lượng nước Màu

91-100 Rất tốt Sử dụng tốt cho mục đích cấp nước 
sinh hoạt. Xanh nước biển

76-90 Tốt
Sử dụng cho mục đích cấp nước sinh 
hoạt nhưng cần các biện pháp xử lí 
phù hợp.

Xanh lá cây

51-75 Trung bình Sử dụng cho mục đích tưới tiêu và 
các mục đích khác. Vàng

26-50 Kém Sử dụng cho giao thông thủy và các 
mục đích khác. Da cam

10-25 Ô nhiễm nặng Nước ô nhiễm nặng, cần các biện 
pháp xử lý trong tương lai. Đỏ

< 10 Ô nhiễm rất nặng Nước nhiễm độc, cần có biện pháp 
khắc phục, xử lý Nâu

2.4. Khu vực nghiên cứu

Vị trí quan trắc
Để đánh giá được chất lượng sông Hoàng Long, cụ thể là đoạn chảy qua cầu Gián Khẩu của 

tỉnh Ninh Bình, tiến hành lấy mẫu tại 4 vị trí, vào ngày 12/02/2020, nhiệt độ ngoài trời khoảng 25 
- 28,5 0C. Các vị trí lấy mẫu tại khu vực nghiên cứu được thể hiện tại Bảng 2.

Bảng 2. Vị trí lấy mẫu

TT Ký hiệu
Tọa độ

Mô tả Vị trí
X Y

1 NM1 20°18’52,8” 105°55’53,3”

Hoạt động giao thông thủy trên sông 
khá tấp nập do có bến xi măng The 
Vissai. Nước sông được dùng cho 
mục đích tưới tiêu thủy lợi, giao 
thông thủy, sinh hoạt sau khi xử lý.

Thượng lưu sông 
Hoàng Long

2 NM2 20°19’10,9” 105°54’53,8”
Điểm cuối cảng xi măng The Vissai, tập 
trung nhiều dự án khai thác trên sông. Khu vực nạo vét 

của các dự án 

3 NM3 20°19’31,8” 105°55’53,3”
Điểm cuối tuyến nạo vét giai 
đoạn 1, hạ lưu sông Hoàng Long.

Khu vực qua cầu 
Gián Khẩu nút 
giao với Sông Đáy

4 NM4 20°19’06,6” 105°54’59,4”
Điểm đầu cảng xi măng The 
Vissai, hoạt động giao thông thủy 
tấp nập do các tàu ra vào bến.

Nút giao Sông 
Hoàng Long 
và Sông Chanh
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Hình 1: Sơ đồ vị trí lấy mẫu

3. Kết quả và thảo luận

3.1. Đánh giá kết quả các thông số đo nhanh nước sông Hoàng Long tại khu vực nghiên cứu

Tại 4 vị trí NM1, NM2, NM3, NM4 tiến hành lấy mẫu quan trắc, nghiên cứu thu được kết 
quả các thông số đo nhanh nước sông Hoàng Long tại khu vực nghiên cứu. Các thông số đo nhanh 
tại hiện trường: nhiệt độ, pH, độ đục, DO, kết quả thể hiện tại Bảng 3.

Bảng 3. Kết quả các thông số đo nhanh của sông Hoàng Long tại khu vực nghiên cứu

STT Chỉ tiêu Đơn vị Ký hiệu mẫu QCVN 08-MT:2015/BTNMT
NM1 NM2 NM3 NM4 Cột A2 Cột B1

1 pH - 6,3 6,9 6,7 6,5 6 15
2 DO mg/L 6,7 6,8 7,2 7,1 ≥ 5 ≥ 4
3 Độ đục NTU 11,45 28,35 14,38 16,67 - -
4 Nhiệt độ ℃ 22 25,6 23 24,80 - -
5 Độ dẫn mS/cm 3,4 3,8 3,3 3,9 - -

Giá trị nhiệt độ có ảnh hưởng lớn đến các giá trị thông số đo tại khu vực nghiên cứu. Nhiệt 
độ tại sông Hoàng Long không có nhiều sự thay đổi, nhiệt độ dao động tại các vị trí từ 33 - 35 0C 
(Bảng 3). Giá trị pH trên khu vực nghiên cứu thay đổi không rõ rệt, chênh lệch giữa các điểm quan 
trắc là không nhiều, nằm trong giới hạn cho phép theo Quy chuẩn Việt Nam 08-MT:2015/BTNMT 
loại B1. Giá trị độ đục tại các điểm quan trắc dao động trong khoảng 11,45 - 28,35 NTU. Tại NM2, 
độ đục có giá trị cao nhất, do đây là khu vực hoạt động giao thông đường thủy trên sông khá tấp 
nập do có bến xi măng The Vissai. Nước sông được dùng cho mục đích tưới tiêu thủy lợi, giao 
thông thủy, sinh hoạt sau khi xử lý. Giá trị độ dẫn tại các địa điểm quan trắc nằm trong khoảng từ 
3,3 - 3,9 mS/cm, chênh lệch giữa các điểm không quá nhiều với điểm có giá trị cao nhất tại điểm 
NM4 và NM2 do gần khu vực bến xi măng The Vissai. Giá trị DO tại các điểm quan trắc trên sông 
Hoàng Long nằm trong khoảng từ 6,7 - 7,2 mg/L, 4 điểm quan trắc đều đạt quy chuẩn QCVN 08-
MT:2015/BTNMT loại A2 (≥ 5mg/L).

3.2. Đánh giá kết quả phân tích các chỉ tiêu môi trường nước sông Hoàng Long tại khu 
vực nghiên cứu

Qua phân tích, kết quả chất lượng nước sông Hoàng Long đoạn chảy qua cầu Gián Khẩu 
được thể hiện qua Bảng 4.
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Bảng 4. Kết quả phân tích chất lượng nước sông Hoàng Long tại khu vực nghiên cứu

TT Thông số Đơn vị
Ký hiệu mẫu

QCVN08-
MT:2015/  
BTNMT

NM1 NM2 NM3 NM4 A2 B1
1 COD mg/L 11,4 16,35 12,26 10,65 15 30
2 Cl- mg/L 97 99 104 108 350 350
3 BOD5 mg/L 10,15 10,3 10,25 9,95 6 15
4 N-NH4 mg/L 0,03 0,3 0,1 0,05 0,3 0,9
5 N-NO2 mg/L 0,001 0,0012 0,0011 0,0013 0,05 0,05
6 N-NO3 mg/L 2,1  2,4 3,5 2,6 5 10
7 P-PO4 mg/L 0,1 0,6 0,3 0,5 0,2 0,4
8 Fe mg/L 0,2 0,5 0,34 0,45 1 1,5
9 Coliform* MPN/ 100ml 2000 2500 2700 2300 5000 7500

Nghiên cứu các điểm quan trắc trên sông Hoàng Long đoạn chảy qua cầu Gián Khẩu, giá trị 
BOD5 không quá chênh lệch, dao động từ 9,95 - 10,25 mg/L (Bảng 4) đều nằm trong GHCP của 
QCVN 08-MT:2015/BTNMT loại B1. Tuy nhiên, so với QCVN 08-MT:2015/BTNMT loại A2 thì 
cả 4 vị trí đều vượt mức GHNHCP. Cao nhất là tại NM2 nguyên nhân là khu trọng điểm nạo vét 
của các dự án xung quanh khu vực nghiên cứu và gần cảng xi măng The Vissai. Điểm NM4 có giá 
trị thấp nhất là khu vực giao với sông Âu Chanh. Bên cạnh đó, hoạt động dân cư ở 2 bên bờ sông 
cũng có thể là nguyên nhân gây ô nhiễm BOD5.

Từ kết quả quan trắc tại khu vực nghiên cứu cho ta thấy BOD5 và COD trên sông Hoàng 
Long có sự tương đồng. Vì vậy, diễn biến COD trên lưu vực sông cũng tương tự như diễn biến của 
thông số BOD5 dao động từ 11,4 - 16,35 mg/L (Bảng 4). Chỉ duy nhất vị trí NM2 vượt qua GHCP 
của QCVN 08-MT:2015/BTNMT cột A2: 1,09 lần.  

Giá trị TSS có xu hướng tăng khá nhanh từ vị trí NM1 (thượng lưu) đến vị trí NM3 (hạ lưu). 
Tại điểm NM3 cũng là nơi có hàm lượng TSS cao nhất, gấp 2,1 lần so với GHCP theo QCVN 08-
MT:2015/BTNMT A2 và gấp 1,3 lần so với GHCP theo QCVN 08-MT:2015/BTNMT B1. 

Tại 4 vị trí quan trắc, hàm lượng N-NH4 đều nằm trong GHCP theo QCVN 08-MT:2015/
BTNMT A2 và QCVN 08-MT:2015/BTNMT B1. Tuy nhiên, tại vị trí NM2 vẫn có chỉ số cao nhất 
do lượng rác thải trên sông từ các hoạt động sinh hoạt của người dân cũng như hoạt động kinh tế 
của các dự án xung quanh.

Hàm lượng nitrit N-NO2 tại 4 điểm có giá trị dao động từ 0,001 - 0,0013 (Bảng 4). Cũng 
giống như amoni các điểm trên khu vực quan trắc đều không vượt quá GHCP theo QCVN 08-
MT:2015/BTNMT A2. 

Kết quả quan trắc hàm lượng N-NO3 tại các điểm trên sông Hoàng Long khu vực nghiên 
cứu dao dộng từ 2,1 - 3,5 mg/L (Bảng 4). Tất cả các điểm đều nằm trong GHCP theo QCVN 08-
MT:2015/BTNMT A2. Tại điểm NM3 có hàm lượng cao nhất là do lấy mẫu gần bờ khu vực hạ lưu. 
Bên bờ sông là khu vực đất phù sa, đầm lầy, đất sản xuất nông nghiệp.

Chỉ số chất điện giải trong nước trên sông Hoàng Long dao động từ 97 - 108 mg/L, đều 
không vượt quá GHCP theo QCVN 08-MT:2015/BTNMT A2. Tại vị trí NM4 là nơi giao giữa 
sông Hoàng Long và Sông Chanh, do khu vực này gần dòng thải từ các hoạt động nông nghiệp 
của người dân như: trồng trọt có sử dụng phân bón vô cơ, thức ăn cho động vật chăn nuôi, nước 
thải công nghiệp,…
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Chỉ số phosphat tại 4 vị trí nghiên cứu dao động từ 0,1 - 0,6 mg/L (Bảng 4). Khu vực NM2 
vẫn là nơi có chỉ số cao nhất vượt quá GHCP theo QCVN 08-MT:2015/BTNMT cột A2 gấp 3 lần. 
Kết quả khảo sát hoàn toàn phù hợp với điều tra thực tế do đây là khu vực người dân xả nước thải 
sinh hoạt, hoạt động sản xuất của các công ty và hoạt động công nghiệp của nhà máy xi măng The 
Vissai, cũng như của các dự án quanh khu vực.

Kết quả quan trắc thông số Fe tại 4 điểm quan trắc trên khu vực nghiên cứu đều không vượt 
quá GHCP theo QCVN 08-MT:2015/BTNMT A2. Tuy nhiên, tại khu vực NM2 vẫn là khu vực có 
chỉ số cao nhất trong 4 khu vực.

Kết quả quan trắc thông số Coliform trên khu vực nghiên cứu không có vị trí nào cao hơn 
so với QCVN 08-MT:2015/BTNMT A2. Tuy nhiên, chỉ số Colifom trong nước vẫn khá cao, dao 
động từ 2100 - 2700 MPN/100 ml (bảng 4). Cả 4 khu vực đều không chênh lệch nhau quá nhiều. 
Vì vậy, chất lượng nước sông khu vực nghiên cứu không được tinh khiết. Nguyên nhân là do các 
hoạt động sinh hoạt và chăn nuôi gia súc của người dân xung quanh khu vực trở nên khá phổ biến 
nên lượng xả thải ra sông khá nhiều và chưa có kiểm soát.

3.3. Tính toán chỉ số WQI

Nghiên cứu sử dụng cách tính chỉ số WQI theo Quyết định số 1460/QĐ-TCMT ban hành 
ngày 12/11/2019 để đánh giá chất lượng nước sông Hoàng Long khu vực quan trắc. Kết quả tính 
toán cho thấy WQI dao động từ 73 - 95 (Bảng 5).

Bảng 5. Kết quả tính toán giá trị WQI sông Hoàng Long

Khu 
vực

WQI thông số Chỉ số 
WQI

Mức đánh giá chất 
lượng Màu

pH DO BOD5 COD N-NH4 N-NO3 P-PO4 Coliform

NM1 100 78 63 93 100 83 100 105 95 Sử dụng tốt cho mục 
đích cấp nước sinh hoạt

Xanh 
nước 
biển

NM2 100 84 63 72 75 97 24 76 73
Sử dụng cho mục đích 
tưới tiêu và mục đích 
khác

Vàng

NM3 100 84 63 89 100 99 50 98 89

Sử dụng cho mục đích 
cấp nước sinh hoạt 
nhưng cần các biện 
pháp xử lý phù hợp

Xanh 
lá cây

NM4 100 86 64 97 100 95 25 100 88

Sử dụng cho mục đích 
cấp nước sinh hoạt 
nhưng cần các biện 
pháp xử lý phù hợp

Xanh 
lá cây

Tại khu vực NM1 (thượng lưu) WQI = 95 đây là khu vực nguồn nước có khả năng sử dụng 
cho mục đích cấp nước sinh hoạt, khu vực NM3 (hạ lưu) WQI = 89 và khu vực NM4 (giao sông Âu 
Chanh với sông Hoàng Long) WQI = 88 có khả năng sử dụng cho mục đích sinh hoạt nhưng cần 
các biện pháp xử lý phù hợp. Còn lại khu vực NM2 (khu nạo vét của các dự án trên sông) WQI = 
73 thì chỉ để sử dụng cho mục đích tưới tiêu và những mục đích khác (không nên phục vụ cho sinh 
hoạt), khu vực NM2 là khu vực tập trung nhiều dự án khai thác trên sông, cũng là nơi tiếp nhận 
nhiều nguồn thải từ các dự án. Đặc biệt còn là bến giao thông đường thủy của nhà máy xi măng 
The Vissai. Kết quả tính toán cho thấy phù hợp với tình hình thực tế khảo sát.
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4. Kết luận

Nghiên cứu đã xác định được 15 chỉ tiêu chất lượng nước mặt cơ bản: pH, độ đục, độ dẫn, 
nhiệt độ, tổng chất rắn lửng lơ (TSS), oxy hòa tan (DO), nhu cầu oxy hóa học (COD), nhu cầu oxy 
sinh hóa (BOD5), N-NH4, N-NO2, N-NO3,  P-PO4, tổng Sắt, tổng Colifom, chất điện giải (Cl-). Kết 
quả quan trắc cho thấy các chỉ tiêu nồng độ pH tại cả 4 điểm vượt QCVN 08-MT:2015/BTNMT 
cột A2 từ 1,05 - 1,15 lần. Giá trị COD, BOD5 P-PO4 tại điểm NM2 có giá trị cao nhất trong các 
điểm vượt gấp QCVN 08-MT:2015/BTNMT cột A2 lần lượt 1,09; 1,7 và 3 lần.

Từ kết quả quan trắc, nghiên cứu đã tính toán được chỉ số chất lượng nước tại 4 khu vực trên 
sông Hoàng Long đoạn chảy qua tỉnh Ninh Bình, trong đó khu vực NM2 có chỉ số WQI thấp nhất 
chỉ đạt 73, khuyến nghị nước sông chỉ phù hợp cho mục đích tưới tiêu hoặc các mục đích khác; 
Các khu vực NM3, NM4 có giá trị WQI lần lượt là 89, 88, nước mặt tại 2 khu vực này vẫn có thể 
sử dụng cho các mục đích sinh hoạt tuy nhiên người dân cần áp dụng các biện pháp xử lý phù 
hợp nhằm đảm bảo yêu cầu sức khỏe. Chất lượng nước mặt tại khu vực NM1 tốt nhất (WQI = 95) 
người dân có thể sử dụng nước cho mục đích sinh hoạt bình thường. Qua kết quả tính toán, nghiên 
cứu khuyến nghị địa phương cần áp dụng các biện pháp xử lý nước mặt cho khu vực NM2 do chất 
lượng nước sông tại khu vực này chưa đạt yêu cầu sinh hoạt, cũng như tránh gây ảnh hưởng đến 
chất lượng nước mặt các khu vực lân cận.
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PHÁT TRIỂN CHỨC NĂNG CÔNG VIÊN ĐÔ THỊ Ở VIỆT NAM 
TRONG XU HƯỚNG PHÁT TRIỂN CÔNG VIÊN THỂ THAO 

TRÊN THẾ GIỚI
Vũ Minh Cường

Trường Đại học Thủ đô Hà Nội
Tóm tắt
Sử dụng phương pháp phân tích tài liệu, đánh giá thực trạng sự phát triển công viên đô thị 

ở các thành phố lớn trong và ngoài nước. Xác định khái niệm, đặc điểm thiết kế, xây dựng và mô 
hình công viên thể thao theo su hướng phát triển trên thế giới. Đồng thời nêu rõ các đặc điểm, sự 
gắn kết môi trường tự nhiên với con người, không gian trong công viên với các hoạt động xã hội 
và các hoạt động thể thao trong thiết kế xây dựng công viên thể thao. Lấy Thành phố Hà Nội làm 
đối tượng nghiên cứu, từ đó đưa ra gợi ý trong việc phát triển các chức năng của công viên đô thị 
tiến tới xây dựng công viên thể thao ở Việt Nam trong tương lai. 

Từ khóa: Công viên đô thị; Chức năng của công viên đô thị; Xu hướng phát triển công viên 
đô thị; Xây dựng công viên thể thao.

Abstract
Functional development of urban park in Vietnam in the trend 

of sport park development in the world

Using the method of document analysis, assess the status of urban park development in big 
cities at home and abroad. Define the concept, design characteristics, construction and model of 
sports park according to the development trend in the world. At the same time, clearly state the 
characteristics, the connection of the natural environment with people, the space in the park with 
social activities and sports activities in the design and construction of the sports park. Taking 
Hanoi city as the research object, thereby making suggestions in developing the functions of urban 
parks towards building sports parks in Vietnam in the future.

Keywords: Urban park; Function of urban park; Development trend of urban park; 
Construction of sports park.

1. Mở đầu

Kinh tế - xã hội phát triển đồng thời thúc đẩy quá trình đô thị hóa diễn ra với tốc độ chóng 
mặt, làm cho môi trường đô thị bị ô nhiễm nghiêm trọng. Quy mô các thành phố ngày càng mở 
rộng, diện tích cho sinh hoạt, vui chơi cộng đồng và tập thể dục thể thao liên tục bị thu hẹp, thể 
chất của người dân ngày càng suy giảm. Tháng 6 năm 2013, Tổ chức Y tế Thế giới đã chỉ ra rằng 
“việc thiếu vận động trong thời gian dài sẽ gây ra suy giảm thể chất về lâu dài sẽ dẫn đến tử vong” 
[9]. Để nâng cao thể chất cho cộng đồng, các cơ quan, ban ngành, các nhà khoa học chuyên môn 
cần nhanh chóng vào cuộc để nghiên cứu và đưa ra các chương trình hành động, thúc tiến các biện 
pháp có hiệu quả giúp cho việc phát triển không gian công cộng sinh hoạt cộng đồng, thúc đẩy 
phong trào thể dục thể thao quần chúng nhằm nâng cao thể chất cho cư dân trong đô thị hiện nay.

Ở các thành phố lớn, công viên đô thị không chỉ đóng vai trò tích cực trong việc cải thiện 
chức năng điều hòa sinh thái của đô thị mà còn đóng vai trò quan trọng trong việc đáp ứng nhu cầu 
sinh hoạt đa dạng của người dân, đồng thời là yếu tố môi trường quan trọng để khuyến khích người 
dân tham gia các hoạt động thể dục thể thao nâng cao sức khỏe. Sự gia tăng về số lượng và chất 
lượng của các công viên trong đô thị không chỉ là biểu hiện quá trình chuyển đổi của thành phố từ 
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phát triển nhanh sang phát triển chất lượng cao, mà còn là sự chuyển dịch từ nhu cầu cá nhân sang 
nhu cầu đa dạng của cộng đồng xã hội. Việc xây dựng công viên trong thành phố có ý nghĩa mang 
tính đột phá trong lịch sử quy hoạch và xây dựng đô thị, nó có ý nghĩa quan trọng đối với sự phát 
triển hài hòa, lành mạnh và bền vững của một đô thị. Trong sự phát triển của công viên đô thị nếu 
biết gắn kết chức năng thể dục thể thao vào thì càng phát huy được hiệu quả sử dụng và trở nên nổi 
bật hơn trong không gian của đô thị. 

Trên thế giới nhiều nước phát triển từ lâu đã xây dựng công viên đô thị gắn kết với các hoạt 
động thể dục thể thao ở bên trong nội khu công viên, đã mang lại hiệu quả cho phong trào rèn 
luyện thể chất và nâng cao sức khỏe cho cư dân đô thị. Các mô hình công viên thể thao tích hợp 
môi trường sinh thái tự nhiên và không gian tập luyện đa chức năng đã được xây dựng với quy mô 
lớn [3]. Sự phát triển các chức năng thể dục thể thao trong công viên đô thị là từ việc thúc đẩy nhu 
cầu giải trí của người dân và sự gia tăng về nhu cầu rèn luyện thể chất nâng cao sức khỏe. Các nhu 
cầu này lúc đầu chưa rõ ràng và thường bị che lấp bởi chức năng giải trí và thư giãn. Tuy nhiên, 
với nhu cầu nâng cao sức khỏe, hoạt động rèn luyện thể dục thể thao của người dân trong công 
viên đô thị đã trở thành một nhu cầu cấp thiết và nó đã biến công viên đô thị trở thành chức năng 
hoạt động thể dục thể thao. 

Khái niệm về công viên thể thao ban đầu chưa xuất hiện trong nghiên cứu về lĩnh vực khoa 
học thể thao. Nó là một thành phần của quá trình xây dựng và phát triển đô thị đương đại, dần dần 
được hình thành với những thay đổi trong hệ tư duy xã hội. Được các học giả nước ngoài trích dẫn 
nhiều nhất là mô tả liên quan tới “Công viên thế giới” (1992): “Các yếu tố thể thao như các công 
trình thể thao và sân tập thể thao nằm trong không gian cây xanh đẹp, thu hút cư dân đô thị đến đây 
để giải trí, vận động và nghỉ ngơi. Các hoạt động huấn luyện thể thao có hệ thống, biểu diễn, thi 
đấu thể thao và các hoạt động chăm sóc sức khỏe có thể được tổ chức tại các địa điểm sung quanh 
khu vực này” [3].

Ở Việt Nam việc xây dựng công viên thể thao còn đang trong quá trình nghiên cứu để xây 
dựng. Hiện tại công viên đô thị chỉ thực hiện chức năng vui chơi giải trí, ngắm cảnh, nghỉ ngơi, 
chưa khai thác hết chức năng, gây lãng phí tài nguyên không gian, chưa phát huy được lợi ích văn 
hóa, thể thao và kinh tế. Gần đây một số công viên có lắp đặt thêm các dụng cụ thể thao vào trong 
nội khu để thu hút mọi người đến vui chơi và tập luyện. Trên thực tế những dụng cụ này chỉ phù 
hợp với người già và trẻ nhỏ, chỉ có thể gọi là công viên có chủ đề thể thao và chưa đúng nghĩa là 
một công viên thể thao thực thụ.

2. Cơ sở lý luận và phương pháp nghiên cứu 
Bài viết này sử dụng phương pháp tổng hợp và phân tích tài liệu có liên quan đến chủ đề 

nghiên cứu của một số nước trong khu vực và trên thế giới. Nghiên cứu các văn bản tài liệu và khảo 
sát thực địa các công viên đô thị trên địa bàn Thành phố Hà Nội. Quan sát các hoạt động trong các 
công viên đô thị từ đó đưa ra các căn cứ, cơ sở pháp lí và nhận định về thực trạng công viên, đề 
xuất các giải pháp và mô hình công viên thể thao theo chuẩn khái niệm để xây dựng công viên thể 
thao ở Việt Nam. 

3. Kết quả nghiên cứu và thảo luận

3.1. Xác định khái niệm công viên thể thao
Quá trình hình thành và phát triển công viên thể thao đến nay, việc xác định khái niệm của 

nó vẫn chưa tạo thành sự đồng thuận trong giới học thuật. Các học giả nước ngoài trích dẫn và mô 
tả về công viên thể thao vào năm 1992 như sau: “Các cơ sở thể thao và địa điểm tập luyện thể thao 
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được thiết lập trong không gian xanh tươi của công viên sẽ thu hút người dân đô thị đến đây để giải 
trí và hoạt động tích cực. Trong khi đó, các hoạt động huấn luyện thể thao có hệ thống, tổ chức thi 
đấu, biểu diễn thể thao và các hoạt động chăm sóc sức khỏe cộng đồng vẫn có thể được tổ chức tại 
các địa điểm sung quanh công viên đô thị”. “Qua những mô tả này, khái niệm về “Công viên thể 
thao” có thể được khái quát thành ba điểm: Thứ nhất, địa điểm hoặc cơ sở thể thao phải được bố trí 
ở nơi có cảnh quan đẹp. Thứ hai, tại đây có thể tổ chức các giải thi đấu, huấn luyện chuyên nghiệp 
thể thao. Thứ ba, có thể thu hút cư dân đến để thư giãn “nghỉ ngơi tích cực” [7].

Ở nước ta, cho tới thời điểm này chưa có một công viên đô thị nào được xây dựng và thiết 
kế để tích hợp được các cơ sở thể thao nằm trong khuôn viên của công viên. Trên thực tế hiện nay 
các công viên đô thị đang được quy hoạch và thiết kế chỉ nhằm mục đích tạo ra cảnh quan, không 
gian xanh để thu hút người dân sống sung quanh đến vui chơi giải chí. Cũng có một số công viên 
lắp đặt thêm một số dụng cụ thể thao ở bên trong để cho mọi người đến tập luyện, tuy nhiên những 
dụng cụ này chỉ để cho những người cao tuổi và trẻ nhỏ vui chơi tập luyện, chưa đáp ứng được nhu 
cầu rèn luyện thân thể cho lứa tuổi thanh thiếu niên.

Nghiên cứu này dựa trên tiêu chuẩn phân loại không gian xanh đô thị, dựa trên khái niệm 
ban đầu trong “quy hoạch công viên đô thị và môi trường cây xanh”, mô tả đề cập đến nội hàm 
trong “Công viên thể thao” và tích hợp kết quả nghiên cứu của một số mô hình công viên thể thao 
của các nước trên thế giới. Từ đó đề xuất các giải pháp triển khai, thiết kế xây dựng các mô hình 
công viên thể thao vừa có thể đáp ứng nhu cầu vui chơi giải trí hàng ngày của công chúng, vừa có 
thể huấn luyện, tổ chức thi đấu thể thao chuyên nghiệp, đồng thời tích hợp cảnh quan, không gian 
sinh thái giữa đô thị, triển khai được các mô hình cung ứng dịch vụ liên quan đến hoạt động văn 
hóa, du lịch và kinh tế thể thao.

3.2. Phân loại công viên thể thao

Mô hình công viên thể thao ở nước ta đang trong quá trình nghiên cứu, thiết kế để thi công 
và xây dựng. Các chuyên gia trong nước đã tiến hành một số nghiên cứu thăm dò, khảo sát địa bàn 
và đề xuất thi công. Tuy nhiên, do các tiêu chuẩn khác nhau nên việc phân loại công viên thể thao 
cũng khác nhau. Căn cứ vào quy mô, cấp độ và tiêu chuẩn mà phân loại công viên ra thành các cấp 
như: Tỉnh thành phố, Quận huyện, phường xã,… Ngoài ra, phân biệt chúng theo các loại hình thể 
thao khác nhau để phân loại công viên thể thao theo chức năng hoạt động và công năng sử dụng. 
Từ những căn cứ nêu trên về khái niệm công viên thể thao, bài viết này đề xuất ba phương pháp 
phân loại như sau: 

Thứ nhất, theo loại hình công viên tổng hợp: việc phân loại này đề cập đến phương pháp 
phân loại công viên, bao gồm công viên tổng hợp và công viên cộng đồng trong quy hoạch không 
gian xanh đô thị. Lý do tại sao phân loại thành các lĩnh vực là bởi vì các công viên thể thao không 
chỉ cần có các thiết bị thể thao ngoài trời cho công chúng tập luyện, mà còn phải có mức độ đầu tư 
chuyên nghiệp nhất định, tức là “trang bị cơ sở vất chất có thể huấn luyện thể thao chuyên nghiệp”. 
Điều đặc biệt quan trọng là phải phân biệt “công viên thể thao” thực sự với công viên có chủ đề 
“thể thao”. 

Thứ hai, theo loại hình thể thao: cách phân loại này được kế thừa từ cách phân loại các môn 
thể thao và tính đặc điểm loại hình hoạt động của các môn thể thao như hoạt động của môn điền 
kinh, các môn thể thao giải trí dưới nước, các môn bóng và các môn thể thao có yếu tố mạo hiểm,... 

Thứ ba, theo môi trường thành phố: hầu hết cảnh quan tự nhiên của công viên đô thị là được 
xây dựng theo thiết kế, trong khi các công viên thể thao được xây dựng ở ngoại ô thường có sự 
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tận dụng địa hình, cảnh quan tự nhiên tại chỗ. Nền móng cảnh quan khác nhau cũng phản ánh tính 
chất của công viên thể thao ở một mức độ nhất định. “Công viên thể thao nội đô, công viên thể 
thao ngoại ô”.

3.3. Sự phát triển công viên thể thao

Đa số các công trình nghiên cứu của các nhà chuyên môn ở nước ngoài đều cho rằng nguồn 
gốc của công viên thể thao có thể bắt nguồn từ khái niệm thể thao ở Hy Lạp cổ đại [5]. Người Hy 
Lạp cổ đại tin rằng các sân thể thao nên được thiết lập trong môi trường tự nhiên trong lành để có 
lợi cho cơ thể và trí óc của con người. Từ quan niệm truyền thống kết hợp giữa các địa điểm thể 
thao và môi trường tự nhiên nơi đây có thể được coi là nguồn gốc của các đặc điểm cảnh quan sau 
này của các công viên thể thao. 

Vào thời Trung cổ [5], các nhà quý tộc châu Âu đã bắt đầu xây dựng những khu vườn riêng 
có thể được sử dụng để săn bắn, cưỡi ngựa, bắn cung và các hoạt động khác. Khoảng giữa đến 
cuối thế kỷ XIX, phong trào công viên đô thị ở Hoa Kỳ đã phá vỡ đặc quyền chỉ giới quý tộc mới 
được tập thể dục trong khung cảnh thiên nhiên. Cuối thế kỷ XIX, với sự thành công của Thế vận 
hội Olympic hiện đại đầu tiên, việc xây dựng các sân vận động bước sang một kỷ nguyên mới, 
nhiều sân vận động nổi tiếng chú trọng đưa yếu tố cảnh quan vào khuôn viên cây xanh trong khu 
hoạt động thể thao [5]. Ví dụ, Công viên Olympic Munich của Đức, được xây dựng cho Thế vận 
hội Olympic 1972, không chỉ đặt sân vận động trong một khung cảnh đẹp như tranh vẽ, mà còn 
trở thành một trong những bức tranh tô điểm cho cảnh quan đô thị sau khi hoàn thành Thế vận hội. 

Vào những năm 1990, khái niệm về công viên thể thao được đưa ra, và các quốc gia bắt đầu 
xanh hóa các cơ sở và địa điểm tập luyện thể thao. Mặt khác, tính chất công cộng của các công 
viên thể thao dần được bộc lộ trong quá trình phát triển [5]. Ví dụ, Công viên thể thao Gosling 
(osling) của Anh được xây dựng vào năm 1959 đã xem xét đầy đủ các nhu cầu về cơ sở vật chất 
và địa điểm cho nhiều môn thể thao và được trang bị nhiều dịch vụ hỗ trợ như bơi lội, trò chơi trẻ 
em và phục vụ ăn uống,... Hiện nay, theo các kết quả nghiên cứu của nước ngoài có liên quan như 
Anh, Mỹ, Nhật Bản, Trung Quốc và các nước khác đã hình thành phong cách công viên thể thao 
của riêng mình. Các công viên thể thao có cơ sở vật chất phong phú đáp ứng nhu cầu sinh hoạt đa 
dạng, giải trí tốt; có chỉ tiêu quy hoạch rõ ràng nhưng phạm vi bán kính phục vụ của một công viên 
không quá xa khu dân cư đô thị [5, 6].

Ở Anh việc xây dựng các công viên thể thao tập trung vào nhu cầu của người dân địa phương; 
có nhiều dự án trong nhà, thiết kế hướng đến một trung tâm thể thao; các dịch vụ hỗ trợ cũng rất 
đầy đủ; đồng thời cũng xem xét nhu cầu của nhiều đối tượng, đặc biệt là cơ sở vật chất dành cho 
người tàn tật được thiết kế đặc biệt để thể hiện sự chăm sóc nhân văn đến từng đối tượng cụ thể [7]. 

Ở Mỹ các công viên thể thao chủ yếu là các môn thể thao ngoài trời, bóng và đua xe là phổ 
biến nhất; hầu hết được phân bố nằm ở khu vực ven biển, cơ sở vật chất phong phú đáp ứng nhu 
cầu sinh hoạt đa dạng và giải trí tốt; có chỉ tiêu quy hoạch rõ ràng nhưng bán kính phục vụ của một 
công viên nhỏ; bố trí công trình nhỏ gọn, không gian xanh tương đối nhỏ [7]. 

Tại Nhật Bản, các mô hình phát triển công viên thể thao được thiết kế riêng trong các thành 
phố. Các công viên thể thao được xây dựng rất đa dạng, các loại hạng mục được thiết kế hoàn 
chỉnh, làm nổi bật các chức năng giải trí, đáp ứng nhu cầu của mọi lứa tuổi và cho các vận động 
viên chuyên nghiệp tập luyện theo chủ đề các môn thể thao [7]. 

Trung Quốc vào cuối thời nhà Thanh, các sự kiện thể thao nước ngoài được du nhập vào, 
người nước ngoài bắt đầu xây dựng các công viên và sau đó ý tưởng tập thể dục bắt đầu xuất hiện 
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ở Trung Quốc. Vào những năm 1960, các công viên được thiết kế thêm các môn thể thao. Sang thế 
kỷ XXI, các công viên thể thao được xây dựng chuyên biệt. Đặc biệt sau Thế vận hội Bắc Kinh 
2008, quốc gia này đã khởi động việc xây dựng các công viên thể thao hiện đại và đa dạng các loại 
hình như Công viên Olympic tổ chim, Công viên thể thao Minhang Thượng Hải,… [5, 7]. Hiện tại 
các công viên thể thao mới xây dựng của Trung Quốc đã nổi tiếng trên toàn thế giới.

Còn ở Việt Nam ý tưởng xây dựng công viên thể thao đã có từ khá sớm [10]. Tuy nhiên cho 
đến năm 2008, đề án xây dựng một khu công viên thể thao cây xanh thuộc thành phố Hà Đông, 
tỉnh Hà Tây đã được UBND tỉnh Hà Tây (cũ) phê duyệt tại Quyết định số 920/QĐ-UBND ngày 
14/4/2008. Trong phạm vi khu vực nghiên cứu được chia thành các dự án thành phần và đã được 
phê duyệt quy hoạch chi tiết 1/500. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện dự án cho đến nay đã có 
những sự biến động về quy hoạch trên địa bàn như: Sự điều chỉnh về địa giới hành chính, Quy 
hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà Nội đến năm 2030 tầm nhìn 2050 đã được Thủ tướng Chính phủ 
phê duyệt tại Quyết định số 1259/QĐ-TTg ngày 26/7/2011, Quy hoạch phân khu đô thị S4 (quận 
Hà Đông) đã được UBND Thành phố Hà Nội phê duyệt tại Quyết định số 4324/QĐ-UBND ngày 
16/7/2013, trong đó có một số định hướng mới [10]. Những biến động này đã ảnh hưởng đến mạng 
lưới hạ tầng kỹ thuật, quỹ đất phát triển đô thị, không gian quy hoạch,… đòi hỏi phải có sự điều 
chỉnh và nghiên cứu quy hoạch đồng bộ khu công viên cho phù hợp trong tình hình mới. Chính vì 
thế đề án cho tới nay vẫn chưa được tiến hành xây dựng.

Trong quy hoạch mở rộng chiến lược của Thủ đô Hà Nội năm 2007, Công viên Yên Sở là 
dự án lớn bao gồm một công viên công cộng đẳng cấp quốc tế có khu trường học, khu triển lãm và 
khu bảo tồn văn hóa, khu trung tâm thương mại gồm hai tòa tháp văn phòng dành cho các tập đoàn 
đa quốc gia, các khách sạn 5 sao, trung tâm hội thảo, các cửa hàng và khu nhà ở trên tổng diện tích 
327 ha bao quanh hồ Yên Sở. Năm 2020, với việc phê duyệt đồ án Quy hoạch chi tiết khu đô thị 
ven hồ Yên Sở và khu Công viên Yên Sở tỷ lệ 1/500, những người làm quy hoạch kỳ vọng nơi đây 
sẽ hình thành một “siêu đô thị” mới tạo điểm nhấn ở cửa ngõ phía Nam Thành phố Hà Nội trong 
tương lai không xa.

Đất cây xanh và mặt nước (khu B của Công viên Yên Sở) rộng gần 1,5 triệu m2 được phân 
bố gồm: Đất công viên văn hóa 560.504 m2; đất công viên vui chơi giải trí và dịch vụ 460.435 m2; 
đất công viên thể dục thể thao 119.548 m2. Ngoài ra, còn có đất công viên tĩnh 145.619 m2; riêng 
mặt nước hồ Yên Sở rộng 1.034.593 m2. Tại khu vực này cũng được bố trí đất hạ tầng kỹ thuật, bãi 
xe tập trung, khu vườn ươm, đường dạo chính. Bên cạnh các phân khu sử dụng đất chính ở trên, đồ 
án cũng đã quy hoạch đất công cộng đơn vị ở; đất cây xanh đơn vị ở; đất trường học,… [10]. Tuy 
nhiên, hiện nay các hạng mục dành cho Công viên Yên Sở mới chỉ xây dựng được các hạ tầng nội 
khu và bố cục cảnh quan tự nhiên cho công viên. Các phân khu dành cho thể thao vẫn chưa được 
triển khai xây dựng, các công trình vẫn chưa được triển khai.

Mới gần đây, ngày 21/12/2019 tổ hợp đặc biệt gồm hơn 1.000 máy tập, chuỗi sân chơi với 
15 bộ môn thể thao khai trương trên 10,2 ha công viên được cho là lớn nhất Đông Nam Á vừa 
được ra mắt tại khu Thành phố thông minh Vinhomes Smart City hứa hẹn kiến tạo một không gian 
sống lành mạnh cho cư dân mọi lứa tuổi và còn trở thành điểm đến mới phía Tây Hà Nội [10]. Tuy 
nhiên, nó mới chỉ dừng lại là công viên sinh thái nội khu đô thị có chủ đề thể thao để cho cư dân 
đến nghỉ ngơi, thư giãn, picnic và trên thực tế nó chưa đúng nghĩa với chức năng của một công 
viên thể thao thực thụ.



Nghiên cứu chuyển giao, ứng dụng khoa học công nghệ trong sử dụng hợp lý tài nguyên, 
bảo vệ môi trường và phát triển bền vững

55

Hình 1: Sơ đồ mô hình Công viên Yên Sở 
3.4. Căn cứ để thiết kế và xây dựng công viên thể thao

Việc xây dựng công viên thể thao không chỉ cần có đặc điểm văn hóa của một công viên 
thông thường, hòa nhập với môi trường sinh thái xung quanh mà còn phải làm nổi bật được chức 
năng thể thao của nó. Từ việc xác định khái niệm và cách thức phân loại, bài viết sẽ nêu các đặc 
điểm chính có liên quan chặt chẽ đến khái niệm công viên thể thao.

Tính phổ biến: Trong việc thiết kế cơ sở vật chất của công viên, chúng ta phải xem xét đầy đủ 
đến nhu cầu của cư dân đô thi tại khu vực xung quanh, để đáp ứng nhu cầu nghỉ ngơi và rèn luyện 
sức khỏe của họ trong công viên. Đồng thời, để đạt được sự “phổ biến” này, công viên thể thao cần 
có khả năng tiếp cận và khả năng phục vụ cao trong quy hoạch và thiết kế, tức là khả năng phục vụ 
cộng đồng trong một bán kính cụ thể. Công viên thể thao không phải là sân vận động hay không 
gian xanh [6]. Nó là sự kết hợp giữa sân chơi thể thao, cảnh quan tự nhiên và không thuần túy như 
một nơi dành cho chơi thể thao. Thông qua việc giới thiệu các khuôn viên và cảnh quan, các địa 
điểm có thể được thư giãn và giải trí, do đó nó truyền đạt khái niệm “nghỉ ngơi tích cực”, trong đó 
mọi người tập thể dục thể thao và nghỉ ngơi. Khác với cảnh quan sân vườn, cảnh quan bên trong 
công viên thể thao không còn giới hạn trong việc trải nghiệm của con người, mà vươn lên vai trò 
môi trường cảnh quan công viên ở tầm cao của thành phố. Tức là sự tồn tại của chính công viên 
như một môi trường cảnh quan, tính năng này yêu cầu công viên không chỉ cần quan tâm đến việc 
tạo hình cảnh quan sân vườn trong thiết kế nội khu mà còn phải tính đến trong quy hoạch tổng thể 
xây dựng môi trường cảnh quan của một đô thị.

Đặc điểm tự nhiên: Là điểm khác biệt quan trọng giữa công viên thông thường và công viên 
thể thao. Tính chủ động của một công viên thể thao tốt không chỉ cung cấp cho người dân các 
hoạt động thuận tiện tối đa, nơi tập trung đông người, đáp ứng nhu cầu của cư dân, mà còn tạo ra 
không khí văn hóa thể thao, để mọi người được tuyên truyền, kích thích sự yêu thích thể thao và 
tạo được môi trường sống lành mạnh. Tính chuyên nghiệp của công viên thể thao có nghĩa là bản 
thân công viên thể thao nó có thể tổ chức các sự kiện thể thao chuyên nghiệp hoặc huấn luyện thể 
thao chuyên nghiệp. Tính chuyên nghiệp sẽ là đặc điểm quan trọng giúp phân biệt công viên thể 
thao với công viên truyền thống. 

Đặc điểm chức năng: Phản ánh những chức năng riêng biệt của công viên thể thao khác với 
công viên truyền thống. Tính cộng đồng, sự khác biệt so với các công viên truyền thống là các công 
viên thể thao chủ động trong lập kế hoạch hoạt động chuyên môn, mặc dù không làm hạn chế đến 
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các hoạt động của dân cư đô thị, nhưng sẽ hình thành một bầu không gian thể thao theo kế hoạch 
xắp đặt sẵn. Các vận động viên thể thao ngoài thời gian tập luyện sẽ chủ động tham gia hướng dẫn 
cho cộng đồng dân cư tới tập luyện các môn thể thao mà họ yêu thích. Hoạt động tham gia hướng 
dẫn này không có ở các công viên thông thường. Tính hệ thống, các công viên thể thao lâu đời, 
chẳng hạn như Công viên thể thao Gosling ở Vương quốc Anh, có một hệ thống hoàn chỉnh riêng 
biệt, không chỉ đáp ứng nhu cầu hoạt động thể thao chuyên nghiệp mà còn cung cấp các dịch vụ 
hỗ trợ cho các vận động viên thể thao có điều kiện để giúp đỡ những người dân đến chơi thể thao 
trong công viên. Mở rộng các hoạt động cung cấp một loạt các dịch vụ hỗ trợ như các trò chơi cho 
trẻ em, phục vụ ăn uống, khám chữa bệnh, hội nghị và dịch vụ kinh tế thương mại có liên quan [6].

3.5. Nguyên tắc thiết kế công viên thể thao
Bài viết đề xuất ba nguyên tắc cơ bản trong quy hoạch và thiết kế mô hình công viên thể 

thao là:
Nguyên tắc tổng quát hóa. Nguyên tắc này nhằm nhấn mạnh rằng các công viên thể thao hiện 

đại không chỉ được thiết kế cho các vận động viên chuyên nghiệp mà còn phải được công chúng 
chấp nhận, đặc biệt là nhóm đối tượng người già, trẻ em, phụ nữ hoặc người tàn tật. Phương châm 
là mọi nhóm người đều được đáp ứng nhu cầu tập thể dục thể thao.

Nguyên tắc phân kỳ. Do tính phức tạp của nó, quy hoạch và thiết kế các công viên thể thao 
cần phải xem xét sự phát triển và thay đổi sau khi hoàn thành, khi tình hình thực tế không phù hợp 
với ý tưởng thiết kế, sẽ có những điều chỉnh và cập nhật sau đó. 

Rất khó để chọn một vị trí địa lý phù hợp hoàn toàn cho xây dựng một công viên thể thao. 
Công viên thể thao là nơi có đầy đủ cây xanh để giải quyết vấn đề nghỉ ngơi, rèn luyện sức khỏe 
của cư dân đô thị nên việc xây dựng nó đòi hỏi vị trí địa lý cực kỳ cao. Để đáp ứng bán kính phục 
vụ và đúng với ý định ban đầu là cung cấp cho cư dân đô thị những địa điểm rèn luyện thể thao 
tốt, công viên thể thao cần tính đến các yếu tố quan trọng như giao thông thuận tiện và đáp ứng đủ 
lượng người tới tập luyện và vui chơi khi lựa chọn địa điểm. Điều này đã dẫn đến những hạn chế 
lớn hơn đối với việc lựa chọn địa điểm ban đầu của công viên truyền thống.

Nguyên tắc nhân văn. Về mặt nội dung, công viên thể thao không chỉ là nơi rèn luyện thân 
thể mà còn là nơi củng cố tinh thần [2]. Từ góc độ này, các công viên thể thao còn được giao sứ 
mệnh truyền bá văn hóa thể thao (xây dựng các bức tượng thể thao đặt bên trong khuôn viên), phổ 
biến thể thao tới quần chúng nhân dân, vì vậy đặc trưng văn hóa thể chất này cần được quan tâm 
trong quy hoạch và thiết kế xây dựng công viên thể thao. Các công viên thể thao với tư cách là một 
địa điểm phức hợp và đa chức năng bao gồm môi trường sinh thái, văn hóa, khoa học, giáo dục, 
y tế, kinh tế đô thị và các địa điểm tập thể dục thể thao, đóng một vai trò quan trọng trong sự phát 
triển của các thành phố văn minh.

3.6. Đề xuất thiết kế, xây dựng công viên thể thao theo quan điểm đô thị sinh thái
Căn cứ vào nghiên cứu về các công viên thể thao trên thế giới và khu vực, bài viết đề xuất 

thiết kế, xây dựng công viên thể thao ở nước ta trong giai đoạn phát triển hiện nay.
Cơ sở pháp lí: Cần phân tích, đánh giá các điều kiện tự nhiên, thực trạng triển khai dự án, 

kiến trúc cảnh quan; các quy định của quy hoạch chung, quy hoạch phân khu có liên quan đến tổng 
thể quy hoạch. Xác định chỉ tiêu sử dụng đất quy hoạch đô thị, hạ tầng xã hội và hạ tầng kỹ thuật 
cho toàn khu vực quy hoạch, đề xuất giải pháp điều chỉnh quy hoạch hợp lý, đảm bảo các yếu tố 
khống chế trong khu vực. Khớp nối các quy hoạch liên quan và dự án đã và đang triển khai xây 
dựng trong khu vực, đảm bảo đồng bộ về quy hoạch kiến trúc và hạ tầng kỹ thuật của đô thị. Xác 
định các vùng cấm, vùng hạn chế xây dựng đối với các công trình hạ tầng kỹ thuật. Tổ chức không 
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gian kiến trúc cảnh quan cần đảm bảo phù hợp với quy chuẩn xây dựng và các tiêu chuẩn thiết kế 
hiện hành ở Việt Nam.

Bố cục mô hình không gian: Việc xây dựng công viên dựa theo nguyên tắc “điều chỉnh các 
chức năng phù hợp với điều kiện từng địa phương, đặt con người làm trung tâm, hướng về thiên 
nhiên” [1]. Công viên thể thao được chia thành ba khu vực: 1) Khu vui chơi giải trí tự nhiên. 2) 
khu thể dục sinh thái. 3) Khu hoạt động thể thao. Ngoài ra, bên trong còn có các công trình thể thao 
khác như đua thuyền, câu cá, sân golf mini và rèn luyện kĩ năng sinh tồn. Riêng khu hoạt động thể 
thao chủ yếu dành cho các hoạt động thể thao, với đầy đủ tiện ích và chức năng hoàn chỉnh.

Kiến   trúc nội khu: Bố cục không gian công viên thể thao được chia thành các khu vực khác 
nhau trên cơ sở đa chức năng. Địa điểm của hoạt động thể thao đều nằm ở trung tâm, sân vận động 
chính là điểm nhấn của công viên, kiến trúc cần thể hiện bản sắc văn hóa của dân tộc, chứa đựng 
ý nghĩa về sự kết hợp giữa thể thao và thiên nhiên. Đường giữa xuyên tâm kéo dài từ đường vành 
đai nối các địa điểm với nhau, vòng ngoài cùng là đường vòng tròn bao quanh công viên tạo thành 
hệ thống mạng lưới đường hoàn chỉnh. Các lối vào và lối ra của công viên gần với các trục đường 
chính của thành phố và có cổng nhằm ngăn cách dòng người và phương tiện, đảm bảo an toàn cho 
người sử dụng bên trong. Đồng thời, toàn bộ khu vực được tích hợp môi trường cảnh quan bãi cỏ 
rộng lớn, kết hợp với hồ nước, rừng cây và gò đất cao tạo không gian cảnh quan tự nhiên, không 
chỉ mang lại nơi rèn luyện sức khỏe tốt cho cư dân đô thị mà còn tạo ra môi trường ngoài trời trong 
lành, dễ chịu cho thành phố. Tạo kiến trúc đẹp, hiện đại, hài hòa cho các tuyến đường lớn trong 
khu vực, tạo được yếu tố thẩm mỹ đối với khu vực lân cận [1].

Trong không gian thể thao, các yếu tố giải trí và các yếu tố cảnh quan tươi xanh được đưa 
vào tạo thành một địa điểm thể thao, giải trí đẹp mắt, để người dân có thể cảm nhận được sự thoải 
mái dễ chịu trong khi vui chơi và tập luyện tăng cường sức khỏe. Ngoài ra, thiết kế còn tính đến 
các nhu cầu khác nhau trong thực tế sử dụng và chia thành các khu vực riêng biệt. Ví dụ, khu yên 
tĩnh trong rừng tre, khu cảnh quan bãi cỏ ven hồ, khu hoạt động của người cao tuổi và khu hoạt 
động của trẻ em là một không gian yên tĩnh hơn tạo ra một môi trường đáp ứng các yêu cầu khác 
nhau cho những người có nhu cầu khác nhau. 

Dành không gian và áp dụng quy hoạch theo từng giai đoạn hoặc các phương pháp khác 
trong quy hoạch. Thiết kế công viên thể thao cần để dành chỗ tạo điều kiện điều chỉnh và mở 
rộng kịp thời trong quá trình vận hành sau này. Tóm lại, một công viên thể thao đa chức năng 
phản ánh hiệu quả, chi phí, kết hợp yếu tố lịch sử, văn hóa, phong tục địa phương và môi trường 
cảnh quan.

Thiết kế môi trường sinh thái: Đặc điểm cảnh quan của toàn bộ công viên thể thao chủ yếu 
là thiết kế xây dựng các hạng mục cho giống với môi trường tự nhiên. Phát huy hết lợi thế của 
điều kiện địa mạo nguyên thủy và kết hợp các đặc điểm văn hóa truyền thống địa phương. Tổ chức 
không gian kiến trúc cảnh quan hài hòa với khu vực xung quanh và phù hợp với định hướng chung 
theo quy hoạch phân khu đô thị. Phân khu chức năng cây xanh, dịch vụ giải trí, thể dục thể thao 
hợp lý, tạo được tầm nhìn khai thác tối đa cảnh quan khu vực [1].

Trong khu vực công viên bố trí hồ nước lớn, ngoài việc phục vụ điều hòa thoát nước của khu 
vực còn đóng vai trò quan trọng trong tổ chức cảnh quan công viên. Bố trí mạng đường chính trong 
khu công viên và các đường đi dạo mềm dẻo, tạo sự thay đổi về không gian, hướng nhìn, tăng sự 
hấp dẫn cho khách tham quan đến vui chơi, giải trí và tập luyện thể dục thể thao. Đồng thời, các 
công trình thể thao phải được phủ xanh đa dạng thực vật để nơi đây trở thành điểm ngắm cảnh, 
thưởng thức đa dạng sinh thái của đất nước, để công viên không chỉ có chức năng rèn luyện nâng 
cao sức khỏe mà còn có tác dụng là nơi chữa bệnh sinh thái. 



Nghiên cứu chuyển giao, ứng dụng khoa học công nghệ trong sử dụng hợp lý tài nguyên, 
bảo vệ môi trường và phát triển bền vững

58

4. Kết luận và đề xuất
Bài viết đã sử dụng phương pháp nghiên cứu tổng hợp tài liệu trong và ngoài nước về công 

viên đô thị, công viên thể thao. Phân tích, đánh giá thực trạng sự phát triển công viên đô thị ở các 
thành phố lớn trong và ngoài nước. Xác định khái niệm công viên thể thao theo quan điểm của các 
chuyên gia và các học giả trên thế giới. Tổng hợp được đặc điểm thiết kế, xây dựng và mô hình 
công viên thể thao theo su hướng phát triển trên thế giới. Đồng thời nêu rõ các đặc điểm, sự gắn 
kết môi trường tự nhiên với con người, không gian trong công viên với các hoạt động xã hội và các 
hoạt động thể thao trong thiết kế xây dựng công viên thể thao. 

Thông qua tìm hiểu, khảo sát thực địa các công viên trên địa bàn Thành phố Hà Nội, đánh 
giá được các hiện trạng hoạt động và triển khai xây dựng các công viên đô thị của Thành phố. Từ 
đó đưa ra gợi ý, đề ra các biện pháp trong việc phát triển các chức năng của công viên đô thị, định 
hướng và tiến tới xây dựng công viên thể thao ở Việt Nam trong tương lai. 

Đề xuất việc xây dựng và phát triển các công viên thể thao nên dựa trên đặc điểm văn hóa, 
truyền thống và địa hình tự nhiên của địa phương. Tiến hành thăm dò, khảo sát, lắng nghe nhiều 
hơn nhu cầu của nhân dân trong thiết kế và tốt nhất là để người dân được tham gia đóng góp ý kiến 
vào mô hình công viên thể thao, để không chỉ có thể thiết kế phù hợp với nhu cầu của nhân dân 
mà còn tránh được lãng phí, thiếu thực tiễn. Đồng thời, cần thiết lập các địa điểm quảng bá văn 
hóa thể thao, để mọi người hiểu được tác dụng của thể thao đem lại cho cuộc sống của con người. 
Việc xây dựng công viên thể thao cần nguồn kinh phí rất lớn, nếu chỉ dựa vào ngân sách nhà nước 
thì sẽ ảnh hưởng tới nhiều hoạt động kinh tế khác của đất nước. Nên chăng cần phối kết hợp Nhà 
nước và nhân dân cùng làm, kêu gọi các nguồn tài trợ hoặc cổ phần hóa các hạng mục để tạo hiệu 
quả khi đưa vào vận hanh khai dịch vụ của công viên.

TÀI LIỆU THAM KHẢO
[1]. Gao Jian (2017). Nghiên cứu về sự tích hợp và phát triển của các sự kiện thể thao và văn hóa đô thị theo 
quan điểm của lý thuyết cộng sinh. Tạp chí của Viện Giáo dục Thể chất Nam Kinh. Trung Quốc. Tr. 76 - 81.
[2]. Lưu Trường (2013). Nghiên cứu thiết kế không gian bên ngoài của công viên thể thao đương đại. Đại 
học Công nghệ Cáp Nhĩ Tân, Harbin, Trung Quốc. Tr. 91 - 101.
[3]. Luo Tianqing, Fu Weiyun (2016). Không gian hoạt động công viên cộng đồng và phân bổ cơ sở vật 
chất giải trí trong bối cảnh già hóa dân số. Nghiên cứu điển hình Thượng Hải, Trung Quốc. Tr. 34 - 42.
[4]. Từ Hiểu Hoa (2012). Nghiên cứu quy hoạch và thiết kế công viên thể thao đô thị, Hàng Châu. Đại học 
Chiết Giang, Trung Quốc. Tr. 56 - 61.
[5]. Mộng Ngôn (2016). Nghiên cứu quy hoạch, thiết kế và phát triển công viên thể thao đô thị. Đại học 
Lâm nghiệp Bắc Kinh, Trung Quốc. Tr. 82 - 94.
[6]. Xu Zhengbang (2016). Nghiên cứu hiện trạng phát triển và giải pháp đối phó của các công viên thể 
thao ở Thiên Tân. Viện Giáo dục Thể chất, Thiên Tân, Trung Quốc. Tr. 45 - 53.
[7]. Zhang Xiaoling, Jing Shenhao (2013). Phát triển các công viên thể thao đô thị trên quan điểm nhu cầu 
sinh thái. Kiến trúc cảnh quan Trung Quốc. Tr. 57 - 62.
[8]. Zhao Kangjie (2016). Nghiên cứu điển hình về sự phát triển của công viên thể thao đô thị ở Chiết 
Giang. Đại học Ôn Châu, Chiết Giang, Trung Quốc. Tr. 38 - 46.
[9]. Cuộc sống Thời đại (2014). Thiếu vận động đã trở thành yếu tố nguy cơ tử vong đứng hàng thứ tư trên 
thế giới [EB/OL]. http://lyrb.lyd.com.cn/html2/2018-03/28/ content_155525. html.
[10]. Nguồn Internet: https://kinhtedothi.vn/quy-hoach-chi-tiet-khu-do-thi-va-cong-vien-yen-so-diem-
nhan-do-thi-phia-nam-thu-do-385395.html.

Ngày chấp nhận đăng: 10/11/2021. Người phản biện: PGS.TS. Phạm Thị Mai Thảo



Nghiên cứu chuyển giao, ứng dụng khoa học công nghệ trong sử dụng hợp lý tài nguyên, 
bảo vệ môi trường và phát triển bền vững

59

NHỮNG THÁCH THỨC ĐỐI VỚI QUẢN LÝ NƯỚC ĐÔ THỊ HÀ NỘI
Trần Đức Thiện, Đặng Văn Hà, Nguyễn Thị Yến, Chu Mạnh Hùng

Viện Kiến trúc cảnh quan và Cây xanh đô thị, Trường Đại học Lâm nghiệp
Tóm tắt
Biến đổi khí hậu, đô thị hóa nhanh chóng và các biện pháp quản lý nước đô thị không phù 

hợp ở nhiều thành phố đã gây ra những vấn đề liên quan đến nước đô thị, đe dọa ngày càng nhiều 
hơn đến các chiến lược phát triển bền vững của thành phố. Lấy Hà Nội làm nghiên cứu điển hình, 
bài viết đã xem xét kỹ lưỡng để đánh giá toàn diện những thách thức đối với quản lý nước đô thị 
Hà Nội. Kết quả cho thấy các vấn đề liên quan đến nước đô thị đã làm nổi bật những thách thức 
trên cả quy mô đô thị và lưu vực, như: mặt nước bị thu hẹp; mực nước ngầm suy giảm; ô nhiễm 
nước; ngập úng đô thị; suy giảm hệ sinh thái; khan hiếm và xung đột sử dụng nước. Những kết quả 
này thể hiện một bước phân tích quan trọng đối với các nhà hoạch định chiến lược phát triển đô 
thị nhằm vượt qua các rào cản, thúc đẩy đổi mới để chuyển đổi sang cách tiếp cận quản lý nước 
đô thị bền vững, chặt chẽ và hiệu quả hơn.

Từ khóa: Thách thức; Các vấn đề liên quan đến nước đô thị; Quản lý nước đô thị; Hà Nội.
Abstract

Challenges to urban water management in Hanoi

Climate change, rapid urbanization and inappropriate urban water management approaches 
in many cities have resulted in urban water-related problems, thereby posing increasing threats 
to the sustainable development strategies of the cities. Hanoi as a case study, this paper has 
scrutinized to comprehensively assess the challenges for urban water management in Hanoi. The 
results showed that urban water-related problems have highlighted new challenges for both basin 
and urban scales, such as water body shrinking, groundwater level’s decline, water pollution, 
urban water logging, ecosystem degradation, water scarcity and water use conflicts. These results 
represent an important analytical step for urban development strategic planners to overcome 
barriers and foster innovation for transitions to a more sustainable, coherent, and effective urban 
water management approach.

Keywords: Challenges; Water-related problems; Urban water management; Hanoi.

1. Đặt vấn đề

Trong bối cảnh đô thị hóa và biến đổi khí hậu, các vấn đề liên quan đến nước đô thị đã đặt 
ra những thách thức đối với hệ thống quản lý nước đô thị vốn đã căng thẳng [1], đặc biệt là ở các 
nước đang phát triển, khi các chính sách quản lý nước đô thị không được coi trọng vì sự phát triển 
bền vững [2]. Trong những năm gần đây, các vấn đề liên quan đến nước đô thị là mối quan tâm 
toàn cầu trong cộng đồng khoa học và kỹ thuật, nhằm phát triển các phương pháp mới để quản lý 
và sử dụng tài nguyên nước hiệu quả hơn [3, 4]. Vì vậy, vấn đề quản lý nước đô thị bền vững ở các 
nước chưa bao giờ quan trọng như lúc này [3].

Nước rất cần thiết cho cuộc sống con người, là yếu tố quan trọng liên kết với hầu hết các 
mục tiêu phát triển bền vững [5]. Trong những năm gần đây, xung đột về sử dụng nước ở nhiều 
quốc gia trên thế giới đã trở thành một vấn đề cấp bách do sự cạnh tranh gia tăng đối với nguồn 
nước ngày càng khan hiếm [6]. Xung đột sử dụng nước ảnh hưởng trực tiếp đến các vấn đề an ninh 
lương thực và là hạn chế lớn nhất đối với sự phát triển nông nghiệp bền vững, một trong những 
mục tiêu quan trọng của xóa đói giảm nghèo ở các nước đang phát triển. Khan hiếm nước tác động 
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đến mọi mục tiêu tăng trưởng kinh tế, tính bền vững của môi trường và hệ sinh thái tự nhiên ở các 
quốc gia trên tất cả các lục địa [7]. Trong khu vực đô thị, ngập úng đã trở thành nguy cơ phổ biến, 
ngày càng diễn biến phức tạp và khó lường ở các nước đang phát triển, gây thiệt hại cho nền kinh 
tế - xã hội và ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường sống [8]. Ngoài ra, sự chuyển đổi nhanh 
chóng giữa nông thôn và thành thị đã dẫn đến việc thu hẹp các vùng nước tự nhiên (sông, hồ, đất 
ngập nước,…), làm cản trở các chu trình nước tự nhiên trong khu vực [8]. Kết hợp với việc quản lý 
nước đô thị không phù hợp không chỉ gây ô nhiễm nguồn nước mà còn dẫn đến suy thoái hệ sinh 
thái dưới nước và ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe cộng đồng [9]. Mặt khác, quá trình đô thị 
hóa và sự gia tăng dân số đô thị làm tăng nhu cầu sử dụng nước ngầm là những nguyên nhân chính 
làm giảm mực nước ngầm ở nhiều thành phố [10] và việc hạ thấp mực nước ngầm đã được chứng 
minh là một trong những nguyên nhân quan trọng gây ra sụt lún đất ở các khu vực đô thị [11].

Việt Nam là một trong những quốc gia bị ảnh hưởng lớn bởi thiên tai và biến đổi khí hậu 
[12], hiện đang ở giai đoạn đô thị hóa nhanh chóng. Tỷ lệ đô thị hóa từ năm 2007 đến 2017 tăng 
từ 28,5 % lên 35,21 %, với mức tăng 0,67 % mỗi năm [13] và ước tính đạt gần 56% vào năm 2050 
[14]. Đô thị hóa ở Việt Nam tiềm ẩn nhiều rủi ro liên quan đến môi trường và biến đổi khí hậu 
tại các khu vực đô thị [15]. Hà Nội là trung tâm chính trị, văn hóa, khoa học, giáo dục, kinh tế và 
thương mại quốc tế của đất nước, là thành phố tiêu biểu ở khu vực đồng bằng Sông Hồng, đang 
phải đối mặt với các vấn đề ngày càng tăng liên quan đến nước đô thị, đe dọa đến các chiến lược 
phát triển bền vững của thành phố. Lấy Hà Nội làm nghiên cứu điển hình, bài viết xem xét kỹ 
lưỡng để đánh giá toàn diện những thách thức trong việc giải quyết các vấn đề liên quan đến nước 
đô thị trên cả quy mô lưu vực và đô thị nhằm nổi bật sự cấp bách trong việc cần phải nghiên cứu 
và phát triển các mô hình quản lý nước đô thị bền vững, chặt chẽ và hiệu quả hơn trong tương lai. 
Từ đó, cung cấp cái nhìn sâu sắc cho các thành phố khác nhau trong việc giải quyết các vấn đề liên 
quan đến nước đô thị.

2. Phương pháp nghiên cứu

2.1. Khu vực nghiên cứu

Hình 1: Vị trí của khu vực nghiên cứu
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Hà Nội nằm về phía Tây Bắc của trung tâm vùng đồng bằng châu thổ Sông Hồng (trong địa 
phận Việt Nam) (Hình 1), thuộc vùng nhiệt đới gió mùa. Nhiệt độ và lượng mưa trung bình hàng 
năm lần lượt là 23,6 0C và 1.700 mm, nhận được khoảng 1.562 giờ ánh nắng mặt trời mỗi năm. 
Độ cao trung bình từ 5 - 20 m so với mực nước biển, với địa hình dốc dần theo hướng Bắc - Nam, 
Tây - Đông. Khu vực nghiên cứu nằm trong một vùng cảnh quan với mạng lưới sông hồ phong 
phú, bao quanh thành phố với diện tích 3.358,6 km2 và dân số 8,05 triệu người (2019). Hà Nội có 
30 đơn vị hành chính cấp huyện, gồm 12 quận, 17 huyện và 1 thị xã (Nguồn: Wikipedia).

2.2. Phương pháp nghiên cứu

Bài viết được thực hiện thông qua quá trình thu thập, tổng hợp, phân tích và đánh giá 42 tài 
liệu, kết quả nghiên cứu liên quan trên các tạp chí, sách, báo cáo khoa học, website công bố gần 
đây (Hình 2a), bao trùm các vấn đề liên quan đến nước đô thị (Hình 2b). 

Hình 2: Bảng thống kê các tài liệu tham khảo sử dụng trong bài viết  

Hình 3: Những thách thức liên quan đến nước đô thị của Hà Nội 

Các thách thức liên quan đến quản lý nước đô thị Hà Nội được chúng tôi thực hiện nghiên 
cứu từ quy mô lưu vực đến đô thị, bao gồm các chủ đề sau (Hình 3): 

- Các thách thức liên quan đến quản lý nước đô thị do biến đổi khí hậu (bão và nước biển 
dâng, lũ lụt và hạn hán);

- Các thách thức liên quan đến quản lý nước đô thị từ quy mô lưu vực Sông Hồng (Khan 
hiếm và xung đột trong sử dụng nước; suy thoái hệ sinh thái lưu vực);
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- Các thách thức liên quan đến quản lý nước đô thị do quá trình đô thị hóa (thu hẹp mặt nước 
tự nhiên, suy giảm mực nước ngầm, ngập úng đô thị, ô nhiễm nước).

Ngoài ra, để kiểm tra vị trí chính xác của khu vực nghiên cứu, chúng tôi đã sử dụng nền tảng 
ArcGIS, với hình ảnh viễn thám có độ phân giải cao của Hà Nội năm 2018, được chụp từ ảnh hàng 
không của Google Earth.

3. Kết quả nghiên cứu và thảo luận
Trong bối cảnh biến đổi khí hậu toàn cầu làm gia tăng sự xuất hiện của các hiện tượng thời 

tiết cực đoan, tốc độ phát triển nhanh chóng ở các nước láng giềng trong lưu vực và biện pháp quản 
lý nước của thành phố không thích ứng được với tốc độ đô thị hóa nhanh chóng, Hà Nội đang phải 
đối mặt với ngày càng nhiều thách thức liên quan đến nước trong khu vực đô thị và tiềm ẩn nhiều 
rủi ro về nước vượt ra ngoài ranh giới đô thị.

3.1. Các thách thức liên quan đến quản lý nước đô thị do biến đổi khí hậu
Biến đổi khí hậu liên quan đến các hiện tượng thời tiết cực đoan, như: nước biển dâng; 

mưa bão; lũ lụt; hạn hán;… là vấn đề không chắc chắn trong dự báo lượng nước và quy hoạch tài 
nguyên nước [3]. Việt Nam là một trong những quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của thiên tai 
và biến đổi khí hậu [12]. Một nghiên cứu của Ngân hàng Thế giới năm 2007 cho thấy, nếu nước 
biển dâng từ 01 - 03 m sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến khoảng 11 - 25 % dân số và làm giảm GDP của 
Việt Nam từ 10 - 25 % [16]. Nguy cơ xâm nhập mặn sẽ gia tăng ở các vùng ven biển và các phụ 
lưu chính của Sông Hồng và sông Cửu Long. Cộng thêm việc xây dựng đập ở thượng nguồn sẽ 
khiến nguy cơ xâm nhập mặn trở nên nghiêm trọng hơn trong tương lai, đe dọa sinh kế và cuộc 
sống của hàng triệu người ở vùng hạ lưu. Ngoài ra, mưa bão cũng như những hiện tượng thời tiết 
cực đoan sẽ xảy ra với tần suất thường xuyên hơn, đặc biệt là bão nhiệt đới. Theo một Báo cáo về 
Biến đổi khí hậu của Bộ Tài nguyên và Môi trường năm 2015, trung bình mỗi năm Việt Nam phải 
hứng chịu từ 06 đến 07 cơn bão. Tần suất mưa lớn được dự báo sẽ gia tăng trong tương lai, làm 
tăng nguy cơ sạt lở đất ở vùng núi và lũ lụt ở vùng đồng bằng. Theo một thống kê về lũ lụt từ năm 
1990 đến năm 2010, Việt Nam có 74 trận lũ trên các hệ thống sông. Vào ngày 30 tháng 10 năm 
2008, Hà Nội đã trải qua trận lũ lụt nội đô nghiêm trọng nhất cho đến nay, số người chết lên đến 
22 người, gần 35.000 hộ gia đình bị ngập nước, thiệt hại ước tính hơn 3.000 tỷ đồng [12]. Dựa trên 
những thông tin đã trình bày ở trên, chúng tôi nhận thấy biến đổi khí hậu và các hiện tượng thời 
tiết khắc nghiệt đang tiềm ẩn nhiều nguy cơ cản trở sự phát triển các đô thị Việt Nam nói chung 
và Hà Nội nói riêng.

3.2. Các thách thức liên quan đến quản lý nước đô thị từ quy mô lưu vực Sông Hồng

Lưu vực Sông Hồng là một trong những lưu vực sông lớn nhất trên thế giới, với tổng diện 
tích khoảng 169.020 km2, nằm trên địa phận của 03 quốc gia là Trung Quốc, Việt Nam và Lào 
[17]. Khí hậu trên lưu vực Sông Hồng từ nhiệt đới (Việt Nam) đến cận nhiệt đới (Trung Quốc), với 
lượng mưa trung bình hàng năm từ 700 mm đến 3.000 mm. Trong đó có khoảng 80 % tập trung 
vào mùa mưa, lưu lượng trung bình khoảng 136 km³/năm, nhiệt độ trung bình năm là 24 0C và độ 
ẩm là 80 % [18]. Sông Hồng là con sông chính trong lưu vực có tổng chiều dài khoảng 1.149 km, 
bắt đầu từ Trung Quốc qua Việt Nam, trước khi đổ ra Biển Đông. Hai phụ lưu chính của nó là Sông 
Đà và Sông Lô cũng bắt nguồn từ Trung Quốc và hội tụ ở thị xã Sơn Tây thuộc Thành phố Hà Nội, 
sau đó chảy vào một số phân lưu để ra vịnh Bắc Bộ, hình thành một vùng châu thổ rộng lớn (gọi 
là đồng bằng Sông Hồng) trên lãnh thổ Việt Nam. Tổng diện tích của đồng bằng Sông Hồng ở Việt 
Nam là khoảng 67.00 km2 với 47 % diện tích dành cho sản xuất nông nghiệp hoặc nuôi trồng thủy 
sản, nơi sản xuất hơn 56 % lượng gạo của Việt Nam [18, 19]. 
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Hà Nội nằm ở trung tâm của đồng bằng Sông Hồng (Hình 4). Vì vậy, địa phận Hà Nội chịu 
ảnh hưởng trực tiếp của chế độ nước Sông Hồng.

Hình 4: Bản đồ lưu vực sông Hồng 
Việt Nam đang phải đối mặt với nhiều thách thức mới liên quan đến quản lý tài nguyên nước 

trên lưu vực Sông Hồng và Sông Mê Kông do việc xây dựng đập và các hồ chứa nước ở thượng 
nguồn. Trong những năm gần đây, việc xây dựng các đập ở thượng nguồn trên lưu vực Sông Hồng 
đã được triển khai rầm rộ. Tổng số đập (bao gồm đập thủy điện và thủy lợi) ở Trung Quốc là 
khoảng 68 đập, trong khi ở Việt Nam là khoảng 37 đập (Hình 4). Một số hồ chứa lớn trong lưu vực 
chứa hàng tỷ m3 nước [20]. Điều này không chỉ tiềm ẩn nguy cơ thiếu nước, lũ lụt và xâm nhập 
mặn ở vùng hạ lưu - nơi sản xuất nông nghiệp nuôi trồng thủy sản và sinh kế của hàng triệu người 
dân mà còn làm suy giảm hệ sinh thái lưu vực sông như sự tuyệt chủng của nhiều loài cá, sự biến 
mất của một số loài động vật, mất rừng, thoái hóa đất nông nghiệp và nhiều tác động khó lường 
đến an ninh nguồn nước tại các đô thị ở hạ lưu.

a. Khan hiếm nước
Theo số liệu thống kê của Tổng cục Thống kê Việt Nam giai đoạn 2002 - 2006, lưu lượng 

nước và mực nước Sông Hồng ở Hà Nội đã giảm đáng kể (Hình 5), đặc biệt là trong năm 2010 và 
2011 khi mực nước thấp nhất là 10 cm (Hình 5b) [22]. Ngoài ra, trong bối cảnh đô thị hóa với dân 
số tăng nhanh cùng những tác động khó lường của biến đổi khí hậu (hạn hán), Hà Nội sẽ đối mặt 
với tình trạng khan hiếm nước trầm trọng trong tương lai.

b. Xung đột sử dụng nước
Việc xây dựng các đập ở thượng nguồn là nguyên nhân trực tiếp làm giảm lưu lượng và mực 

nước Sông Hồng. Ở các quốc gia, các công trình này là cần thiết cho việc sản xuất điện và có ý 
nghĩa quan trọng đối với sản xuất nông nghiệp, nhằm kiểm soát nước vào mùa mưa và điều tiết 
nước phục vụ sản xuất vào mùa khô. Tuy nhiên, những tranh cãi trong việc thao túng nguồn nước 
đầu nguồn liên quan đến kinh tế và chính trị đang đặt ra nhiều thách thức tiềm ẩn trong xung đột 
sử dụng nước với các nước láng giềng, nhất là trong bối cảnh các nước chưa đạt được sự thống 
nhất về quản lý tài nguyên nước trong lưu vực. Hà Nội nằm ở ngã ba của 03 con sông chính của 
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lưu vực Sông Hồng (Sông Hồng, Sông Đà và Sông Lô) đều bắt nguồn từ Trung Quốc nên vấn đề 
an ninh nguồn nước đang bị che khuất. 

(a) Lưu lượng nước thấp nhất (b) Mức nước thấp nhất
    

Hình 5: Lưu lượng nước và mực nước sông Hồng tại trạm Sơn Tây và Hà Nội  
giai đoạn 2002 - 2016 

Từ góc độ quản lý nước đô thị, sự chuyển đổi nhanh chóng giữa nông thôn và thành thị đã 
làm thay đổi nhu cầu về sử dụng nước sạch và phát sinh nước thải. Trong đó, nước thải không 
được xử lý mà thải trực tiếp ra sông, kênh, rạch và được tái sử dụng để tưới tiêu cho hạ lưu. Đây là 
nguyên nhân gây ra căng thẳng liên quan đến nước ở các khu vực đô thị và nông thôn của Hà Nội 
cũng như giữa Hà Nội và các tỉnh ở hạ lưu. Ngoài ra, xung đột về sử dụng nước còn liên quan đến 
nhu cầu sử dụng nước ngày càng tăng liên tục để phục vụ cho quá trình công nghiệp hóa hiện đại 
hóa đất nước, bao gồm nhu cầu phát triển thủy điện, công nghiệp, nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản 
và phát triển đô thị mà Hà Nội và các vùng lân cận sẽ phải đối mặt trong tương lai.

c. Tác động đến môi trường và suy giảm hệ sinh thái
Mạng lưới sông có chức năng tiếp nhận, xử lý và vận chuyển vật chất và năng lượng trong 

hệ sinh thái, nó có vai trò quan trọng trong việc duy trì chu trình thủy văn trên lưu vực sông. Tuy 
nhiên, việc xây dựng các đập và hồ chứa dọc theo các con sông là nguyên nhân chính ảnh hưởng 
đến việc vận chuyển các dòng vật chất và năng lượng này [23]. Điều này không chỉ làm thay đổi 
chế độ thủy văn và lượng phù sa mà còn làm tăng nguy cơ xói mòn đất, ô nhiễm và xâm nhập mặn 
ở hạ lưu [24 - 26], đặc biệt là sự suy giảm đa dạng sinh học trong lưu vực [27, 28]. Những lo ngại 
trên đặt ra những thách thức tiềm tàng đối với môi trường và hệ sinh thái, đe dọa trực tiếp đến sinh 
kế và an ninh lương thực của địa phương khi việc xây dựng các con đập ngày càng tăng về quy 
mô và số lượng.

3.3. Các thách thức liên quan đến quản lý nước đô thị do quá trình đô thị hóa 

a. Mặt nước tự nhiên bị thu hẹp
Hà Nội trước thời kỳ đổi mới (1986) được bao bọc bởi một vùng cảnh quan thiên nhiên với 

mạng lưới sông hồ phong phú. Mạng lưới này có chức năng điều hòa chu trình nước tự nhiên và 
vi khí hậu, tạo cảnh quan môi trường [29]. Hà Nội sau thời kỳ đổi mới, đặc biệt là từ những năm 
1990 đã chứng kiến sự gia tăng dân số và đô thị hóa nhanh chóng (dân số tăng gấp ba lần từ năm 
1995 đến năm 2018 [22]). Cảnh quan thành phố đã thay đổi với sự bùng nổ xây dựng các khu đô 
thị mới và các tòa nhà cao tầng [30]. Hà Nội đã cấp phép cho hàng trăm dự án bất động sản, chủ 
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yếu tại các khu vực phía Đông Bắc, Nam, Tây Nam và Tây ngoại thành. Việc xây dựng các dự án 
này đã lấp đầy khoảng 80 % diện tích mặt nước tự nhiên bao gồm ao, hồ, kênh, rạch,… để chuyển 
đổi thành các khu đô thị hóa [31 - 33] trong khi các hồ hiện tại đang bị thu hẹp và ngày càng bị cô 
lập, nhiều hồ còn có chức năng tiếp nhận và xử lý trước nước thải. Cùng với thực tế này là cơ sở 
hạ tầng thoát nước không kịp thích ứng với tốc độ đô thị hóa [34] nên các vấn đề về suy giảm mực 
nước ngầm, ngập úng đô thị và ô nhiễm nước mặt ngày càng trở nên nghiêm trọng [8].

b. Mực nước ngầm suy giảm
Hiện nay, nước ngầm là một trong những nguồn cung cấp nước chính cho mọi nhu cầu 

về sản xuất và sinh hoạt của Thành phố Hà Nội (trong đó, 74 % khai thác từ nước ngầm và 26 
% từ nguồn nước Sông Đà và Sông Hồng) [10]. Sự gia tăng dân số và đô thị hóa từ năm 1990 
đến 2017 đã làm tăng tổng lượng nước ngầm khai thác hàng ngày lên 3,33 lần (năm 1990 là  
300.000 m3/ngày và năm 2017 là 1.000.000 m3/ngày) cho toàn Hà Nội [35]. Nghiên cứu của Tam 
và Nga (2018) cho thấy, việc khai thác quá mức nước ngầm là nguyên nhân chính gây suy giảm 
mực nước ngầm ở Hà Nội, trong khi hai yếu tố Sông Hồng và bề mặt không thấm nước chỉ tác 
động nhẹ [10]. Ngoài ra, Giao và cộng sự (2020) đã tiến hành nghiên cứu mối quan hệ giữa hạ 
thấp mực nước ngầm và sụt lún đất dựa trên số liệu quan trắc nước ngầm từ năm 1994 đến năm 
2016 tại 30 lỗ khoan điều tra trong khu vực nội thành Hà Nội. Kết quả nghiên cứu cho thấy, 
03 điều kiện mực nước ngầm hạ thấp 05, 10, 15 m, tổng mức sụt lún lần lượt là 0,15; 0,35 và  
0,5 m. Trong đó, tổng mức sụt lún nhiều nhất là tại các nhà máy khai thác nước ngầm [35]. Hai 
kết quả nghiên cứu trên làm dấy lên lo ngại về việc sụt lún đất do khai thác quá mức nước ngầm 
sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến các công trình xây dựng, cơ sở hạ tầng cũng như làm tăng nguy 
cơ ngập úng đô thị.

c. Ngập úng đô thị
Trong những năm gần đây, Hà Nội đang phải đối mặt với tình trạng ngập úng ngày càng gia 

tăng [8]. Trang và cộng sự (2020) thông qua nghiên cứu 21 trận mưa gây ngập úng đô thị, đã thu 
thập được 148 điểm ngập úng với những tần suất khác nhau ở Hà Nội trong giai đoạn từ 2012 - 
2018. Kết quả nghiên cứu cho thấy: (1) Phần lớn các điểm ngập úng với tần suất cao nằm ở các 
quận nội thành Hà Nội (Ba Đình, Thanh Xuân, Hoàng Mai, Cầu Giấy, Hoàn Kiếm, Đống Đa, Hai 
Bà Trưng và Tây Hồ), ngược lại thì các huyện ngoại thành có tần suất thấp hơn; (2) Các điểm ngập 
úng không phân bố ngẫu nhiên mà có xu hướng mở rộng về không gian từ trung tâm thành phố ra 
các khu vực ngoại thành, tương tự như mở rộng bề mặt đô thị bị ảnh hưởng bởi quá trình đô thị 
hóa; (3) Tần suất ngập úng đô thị tỷ lệ thuận với sự gia tăng mật độ dân số, mật độ đường và bề mặt 
không thấm nước, đồng thời, tỷ lệ nghịch với chỉ số thực vật và chỉ số mặt nước; và có mối quan 
hệ không rõ ràng với địa hình đô thị [8, 36]. Như vậy, ngập úng đô thị sẽ có nguy cơ cao ở các khu 
vực đô thị hóa nếu công tác quy hoạch và quản lý nước đô thị Hà Nội không được chú trọng trong 
bối cảnh biến đổi khí hậu diễn biến phức tạp.

d. Ô nhiễm nguồn nước
Nguy cơ ô nhiễm nguồn nước của Hà Nội xảy ra từ cả nguồn cấp và thoát nước. Nguồn cung 

cấp nước cho Thành phố Hà Nội chủ yếu được khai thác từ nước ngầm, Sông Hồng và Sông Đà. 
Tuy nhiên, do những hạn chế trong quản trị, Hà Nội đang phải đối mặt với nhiều nguy cơ tiềm ẩn 
về ô nhiễm nguồn nước. Điển hình là ngày 10/10/2019, sự cố nguồn cấp nước sạch trên Sông Đà bị 
nhiễm dầu thải (mẫu nước xét nghiệm có hàm lượng styrene cao hơn Quy chuẩn QCVN 01:2009/
BYT từ 1,3 đến 3,65 lần) đã khiến toàn bộ khu dân cư phía Nam và Tây Nam Hà Nội (gồm Hà 
Đông, Thanh Xuân, Hoàng Mai,…) không có nước sạch sinh hoạt, trong khi Hà Nội và công ty 
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cấp nước hoàn toàn bị động trong việc khắc phục sự cố này [37, 38].
Ngoài ra, quá trình đô thị hóa và công nghiệp hóa diễn ra nhanh chóng đã làm phát sinh một 

lượng lớn nước thải sinh hoạt và nước thải công nghiệp trên địa bàn Hà Nội. Hầu hết trong số này 
chưa được xử lý, sau đó được xả trực tiếp vào sông hoặc kênh gần nhất và được tái sử dụng để 
tưới tiêu cho hạ lưu [39, 40]. Nồng độ cao của các chất ô nhiễm như kim loại nặng và phân được 
phát hiện trong các mẫu nước thải từ các sông hoặc kênh thoát nước của Hà Nội, điều này đã làm 
dấy lên lo ngại về những tác động tiềm tàng đối với môi trường và các vấn đề sức khỏe cộng đồng 
đối với người dân sống ở hạ lưu [41, 42]. Bên cạnh đó, các hồ ở các đô thị đang đóng vai trò là 
nơi tiếp nhận và xử lý sơ bộ nước thải sinh hoạt, cộng với hệ thống thu gom nước thải lạc hậu và ý 
thức người dân chưa cao đã gây ô nhiễm nghiêm trọng các hồ trong khu vực đô thị [29]. Ô nhiễm 
nguồn nước mặt làm tăng nguy cơ ô nhiễm nguồn nước ngầm, nguồn cung cấp nước sinh hoạt chủ 
yếu của Thành phố Hà Nội.

4. Kết luận và gợi ý, đề xuất

Lấy Hà Nội làm nghiên cứu điển hình, bài viết đã xem xét kỹ lưỡng và đánh giá toàn diện 
những thách thức trong việc giải quyết các vấn đề liên quan đến nước đô thị tại Hà Nội, trên cả quy 
mô lưu vực và đô thị. Kết quả nghiên cứu cho thấy, Hà Nội đang phải đối mặt với rất nhiều thách 
thức lớn trong quản lý nước đô thị, như: vấn đề khan hiếm, xung đột sử dụng nước, suy giảm hệ 
sinh thái, mặt nước tự nhiên bị thu hẹp, ô nhiễm nước, mực nước ngầm suy giảm và ngập úng đô 
thị. Kết quả nghiên cứu đã chứng minh các biện pháp quản lý nước đô thị Hà Nội không còn phù 
hợp trong bối cảnh đô thị hóa, trước các tác động về kinh tế, chính trị giữa các quốc gia trong khu 
vực và trước các diễn biến khí hậu khó lường. Điều này tiềm ẩn nhiều nguy cơ ảnh hưởng trực tiếp 
hoặc gián tiếp đến các chiến lược phát triển bền vững của Thành phố Hà Nội nói riêng và của cả 
nước nói chung. 

Để bảo vệ cuộc sống và sinh kế của hàng triệu người dân Việt Nam trong tương lai. Ngay từ 
lúc này, chúng ta phải thúc đẩy đổi mới, vượt qua các rào cản để nghiên cứu và chuyển đổi sang 
cách tiếp cận quản lý nước đô thị bền vững, chặt chẽ và hiệu quả hơn. Biện pháp này hướng tới 03 
mục tiêu chính (Hình 6):

Thứ nhất, tăng cường an ninh nguồn nước thông qua việc giải quyết các bất đồng để đạt được 
sự đồng thuận trong quản lý và sử dụng tài nguyên nước giữa các nước trong lưu vực, nhằm hạn 
chế rủi ro lũ lụt, hạn hán và xâm nhập mặn; khắc phục vấn đề khan hiếm nước; phục hồi hệ sinh 
thái lưu vực. Đồng thời đa dạng hóa các nguồn nước địa phương, bao gồm cả việc thu hoạch, xử 
lý, tái sử dụng nước mưa và nước mặt nhằm đáp ứng các nhu cầu khác nhau như tưới tiêu, sản xuất 
công nông nghiệp, phục hồi cảnh quan đô thị và tái tạo nước ngầm. Điều này làm giảm khai thác 
và sử dụng nguồn nước ngầm, nước sông và các đập ở thượng nguồn.

Thứ hai, tăng cường cải thiện chu trình nước trong khu vực đô thị. Đô thị hóa đã làm thay 
đổi chu trình nước tự nhiên vốn có. Do đó, cần phải phát triển một chu trình nước gắn với tự nhiên 
nhằm mục đích kiểm soát ô nhiễm, giảm thiểu rủi ro ngập úng đô thị, tái tạo sinh thái và cảnh quan 
đô thị.

Cuối cùng, thúc đẩy sử dụng hiệu quả tài nguyên nước. Mục tiêu này bao hàm việc xem xét 
quản lý, khai thác, sử dụng hiệu quả tài nguyên nước cùng với việc bảo vệ, bảo tồn và phục hồi tài 
nguyên nước và các vùng mặt nước trong và ngoài khu vực đô thị.
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Hình 6: Khung định hướng giải quyết các thách thức đối với quản lý nước đô thị Hà Nội

TÀI LIỆU THAM KHẢO
[1]. Van den Brandeler, Gupta và Hordijk (2019). Siêu đô thị và lưu vực sông: Sự không phù hợp giữa quản 
lý nước đô thị và quản lý lưu vực sông. Tạp chí Thủy văn (Elsevier) 573, 1067 - 1074 (tiếng Anh).
[2]. Council, Schaffer và Vollmer (2010). Con đường đến đô thị bền vững: Nghiên cứu và phát triển trên các hệ 
thống đô thị. Washington. Nhà xuất bản Học viện Quốc gia, Washington DC (tiếng Anh).
[3]. Zafirakou (2017). Quản lý nước đô thị bền vững. Nhà xuất bản. Springer (tiếng Anh).
[4]. Marlow, Moglia, Cook và Beale (2013). Hướng tới quản lý nước đô thị bền vững. Tạp chí nghiên cứu 
về nước (Elsevier) 47 (20), 7150 - 7161 (tiếng Anh).
[5]. Worldbank (2019). Tổng quan về nước. Đường dẫn https://www.worldbank.org/en/topic/water/
overview, truy cập ngày 12 tháng 8 năm 2019.
[6]. Mutiga, Mavengano, Zhongbo, Woldai và Becht (2010). Phân bổ nước, một công cụ lập kế hoạch để 
giảm thiểu xung đột sử dụng nước ở phía bắc lưu vực Ewaso Ng’iro, Kenya. Tạp chí Quản lý nguồn nước 
(Springer) 24 (14), 3939 - 3959 (tiếng Anh).
[7]. Bond, Burrows, Kennard và Bunn (2019). Chương 6 - Khan hiếm nước là nguyên nhân của các căng 
thẳng (trong cuốn Các yếu tố gây căng thẳng trong Hệ sinh thái sông). Nhà xuất bản Elsevier, 111 - 129 
(tiếng Anh).
[8]. Trần Đức Thiện, Xu Dawei, Đặng Văn Hà và Alwah (2020). Dự báo rủi ro ngập úng đô thị bằng mô 
hình hồi quy và nguồn dữ liệu mở. Tạp chí Nước (MDPI) 12(3), 879 (tiếng Anh).
[9]. Deletic và Wang (2019). Kiểm soát ô nhễm để phát triển bền vững. Tạp chí Kỹ thuật 5(5), 839 - 840 
(tiếng Anh).
[10]. Vu Thanh Tam và Tran Thi Viet Nga (2018). Đánh giá ảnh hưởng của đô thị hóa đến nguồn nước 
ngầm ở Hà Nội, Việt Nam. Tạp chí Quản lý môi trường (Elsevier) 227, 107 - 116 (tiếng Anh).
[11]. Figueroa-Miranda và cộng sự (2018). Sụt lún đất do khai thác quá mức nước ngầm ở trung tâm 

https://www.worldbank.org/en/topic/water/overview
https://www.worldbank.org/en/topic/water/overview


Nghiên cứu chuyển giao, ứng dụng khoa học công nghệ trong sử dụng hợp lý tài nguyên, 
bảo vệ môi trường và phát triển bền vững

68

Mexico. Tạp chí Địa chất kỹ thuật (Elsevier) 246, 91 - 106 (tiếng Anh).
[12]. Trần Thục, Koos Neefjes, Tạ Thanh Hương và Lê Nguyên Trường (2015). Báo cáo đặc biệt về việc 
quản lý rủi ro các sự kiện và thảm họa khắc nghiệt để thúc đẩy sự thích nghi với biến đổi khí hậu. Văn 
phòng UNDF Việt Nam (tiếng Anh).
[13]. Statista (cổng thông tin thống kê) (2019). Đô thị hóa ở Việt Nam. Đường dẫn: https://www.statista.
com/statistics/444882/urbanization-in-vietnam/, truy cập ngày 14/7/2019 (tiếng Anh).
[14]. Nguyễn Huy, Trần Phong và Nguyễn Thọ (2014). Ứng dụng công cụ vulnerability và capacity để đánh 
giá thách thức, khó khăn và các tiếp cận mới trong bối cảnh đô thị hóa. Vietnam Institute for Social and 
Environmental Transition International (tiếng Anh).
[15]. Nguyễn Huy và Trần Phong (2016). Chương 9 - Giảm rủi ro thiên tai đô thị tại Việt Nam: thách thức 
và phương pháp tiếp cận (trong cuốn Thảm họa đô thị và khả năng phục hồi ở châu Á). Nhà xuất bản 
Elsevier, 123 - 140 (tiếng Anh).
[16]. Dasgupta, Meisner, Wheeler và Yan (2008). Tác động của nước biển dâng lên các nước đang phát 
triển: Một phân tích so sánh. Tạp chí Biến đổi khí hậu (Springer) 93, 379 - 388 (tiếng Anh).
[17]. Phan Hung Vuong, Torresan, Critto và Marcomini (2019). Thay đổi các dịch vụ hệ sinh thái nước ngọt 
dưới sự thay đổi toàn cầu - một đánh giá tập trung vào lưu vực sông PO (Ý) và lưu vực Sông Hồng (Việt 
Nam). Tạp chí Khoa học Môi trường (Elsevier) 652, 1347 - 1365 (tiếng Anh).
[18]. Duc, N.H. và M. Umeyama (2011). Xâm nhập mặn do nước biển dâng trong hệ thống sông Hồng tại 
Việt Nam. Hội thảo Tài nguyên nước và Môi trường thế giới năm 2011, p. 4413 - 4422 (tiếng Anh).
[19]. Luu Thi Nguyet Minh và cộng sự (2010). Chế độ thủy văn và chính sách về nước của đồng bằng sông 
Hồng (miền Bắc Việt Nam). Tạp chí Khoa học Trái đất Châu Á, 37(3), 219 - 228 (tiếng Anh).
[20]. CGIAR và Greater MEKONG (2019). Lưu vực sông Hồng. Đường dẫn https://wle-mekong.cgiar.org/
changes/where-we-work/red-river-basin/, truy cập ngày 12/8/2019 (tiếng Anh).
[21]. Le Thi Phuong Quynh, Garnier Josette và Billen Gilles (2017). Tổng lưu lượng cacbon hữu cơ của hệ 
thống sông Hồng (Việt Nam). Tạp chí Earth Surface Processes and Landforms 42 (9), 1329 - 1341 (tiếng 
Anh).
[22]. Tổng cục thống kê (2019). Lưu lượng nước một số sông chính. Đường dẫn: https://www.gso.gov.vn/
Default_en.aspx?tabid=491, trung cập ngày 15/7/2019.
[23]. Wei Xi và cộng sự (2019). Xây dựng mô hình chuẩn đoán tác động của những thay đổi toàn cầu đối 
với việc xả thải và nồng độ phù sa lơ lửng trong lưu vực Sông Hồng. Tạp chí Nước (MDPI) 11(5), 958 
(tiếng Anh).
[24]. Valentin, C. và cộng sự (2008). Suy giảm dòng chảy và phù sa từ 27 lưu vực ở Đông Nam Á: Tác động 
đến việc thay đổi sử dụng đất và các hoạt động bảo tồn. Tạp chí Nông nghiệp, Hệ sinh thái và Môi trường 
(Elsevier)128(4), 225 - 238 (tiếng Anh).
[25]. Ji Chen, Haiyun Shi, Bellie Sivakumar và Mervyn R. Peart (2016). Dân số, nước, lương thực, năng lượng 
và đập. Tạp chí Năng lượng tái tạo và Dự trữ (Elsevier) 56, 18 - 28 (tiếng Anh).
[26]. Jory S. Hecht và cộng sự (2019). Các đập thủy điện trên lưu vực sông Mekong: Đánh giá tác động 
thủy văn. Tạp chí Thủy văn (Elsevier) 568, 285 - 300 (tiếng Anh).
[27]. Zhai Hongjuan, Cui Baoshan, Hu Bo, Wei Guoliang và Liu Shiliang (200). Các thay đổi hệ sinh thái 
khu vực theo các kịch bản xây dựng đập thủy điện. Tạp chí Khoa học Trung Quốc (Springer) 52(2), 106 - 
114 (tiếng Anh).
[28]. Rousseau (2017). Mở rộng thủy điện và đánh đổi sinh kế ở đồng bằng Sông Hồng tỉnh Vân Nam, 
Trung Quốc. Tạp chí Địa lý nhiệt đới Singapore (Wiley Online Library) 38(1), 90 - 107 (tiếng Anh).

https://www.statista.com/statistics/444882/urbanization-in-vietnam/
https://www.statista.com/statistics/444882/urbanization-in-vietnam/
https://wle-mekong.cgiar.org/changes/where-we-work/red-river-basin/
https://wle-mekong.cgiar.org/changes/where-we-work/red-river-basin/
https://www.gso.gov.vn/Default_en.aspx?tabid=491
https://www.gso.gov.vn/Default_en.aspx?tabid=491


Nghiên cứu chuyển giao, ứng dụng khoa học công nghệ trong sử dụng hợp lý tài nguyên, 
bảo vệ môi trường và phát triển bền vững

69

[29]. Nguyễn Bích Thủy và cộng sự (2017). Đánh giá mức độ phì dưỡng của một số hồ nội thành Hà Nội. 
Tạp chí Khoa học và Công nghệ Việt Nam 55 (1), 84 - 92.
[30]. Pham Van Trinh và R. Parenteau (1991). Chính sách phát triển nhà ở và đô thị ở Việt Nam. Tạp chí 
Môi trường sống (Elsevier) 15(4), 153 - 169 (tiếng Anh).
[31]. Trần Đức Thiện, Xu Dawei, Liu Bingxi (2019). Đánh giá sự thay đổi của đất đô thị dựa trên dữ liệu 
vệ tinh Landsat: Nghiên cứu điển hình ở Hà Nội, Việt Nam. Tạp chí Khoa học Trái đất và Môi trường (IOP) 
384, 012150 (tiếng Anh).
[32]. Sylvie Fanchette (2016). Hà Nôi, đô thị tương lai - Một bước đột phá trong quá trình hội nhập đô thị 
của các làng quê. Nhà xuất bản IRD Éditions, Marseille (tiếng Pháp).
[33]. Trần Đức Thiện, Xu Dawei, Alwah và Liu Bingxi (2019). Nghiên cứu đất phù hợp sinh thái đô thị dựa 
trên mô hình kháng tích lũy tối thiểu: Nghiên cứu điển hình ở Hà Nội, Việt Nam. Tạp chí Khoa học Trái đất 
và Môi trường (IOP) 300, 032084 (tiếng Anh).
[34]. Leducq và Scarwell (2018). Hà Nội mới: Cơ hội và thách thức cho sự phát triển đô thị trong tương 
lai. Tạp chí Đô thị (Elsevier) 72, 70 - 81 (tiếng Anh).
[35]. Phạm Huy Giao và cộng sự (2020). Dự báo lún đất cho các tuyến đường sắt đô thị Hà Nội. Tạp chí 
Không gian ngầm (Elsevier) 5 (2), 93 - 104 (tiếng Anh).
[36]. Trần Đức Thiện, Xu Dawei, Đặng Văn Hà và Safa Fadelelseed (2020). Khám phán mối liên hệ giữa 
phần trăm bề mặt không thấm nước và tần suất ngập úng đô thị: Nghiên cứu điển hình ở Hà Nội, Việt Nam. 
Tạp chí Khoa học Trái đất và Môi trường (IOP) 440, 052073 (tiếng Anh).
[37]. Báo điện tử Vnexpress (2019). Nguồn nước sạch Hà Nội bị nhiễm dầu thải. Đường dẫn https://vnexpress.
net/thoi-su/nguon-nuoc-sach-ha-noi-bi-nhiem-dau-thai-3996574.html, truy cập ngày 14/10/2019. 
[38]. Báo điện tử Lao động (2019). Vụ nước ô nhiễm dầu thải: “Công ty nước Sông Đà phát hiện nhưng 
không báo cáo”. Đường dẫn https://laodong.vn/moi-truong/vu-nuoc-o-nhiem-dau-thai-cty-nuoc-song-da-
phat-hien-nhung-khong-bao-cao-760369.ldo, truy cập ngày 17/10/2019.
[39]. Nguyen Trung Thuan và Yoshiro Higano (2012). Nghiên cứu về chính sách kiểm soát ô nhiễm đối với 
nước thải công nghiệp tại thành phố Hà Nội, Việt Nam. Tạp chí Thiết kế giá trị sáng tạo hướng tới một xã 
hội bền vững (Springer) 1118 - 1122 (tiếng Anh).
[40]. Simon Ingvertsen, Helle Marcussen và Peter E. Holm. Ô nhiễm và khả năng di chuyển của Cd, Ni và 
Pb trong trầm tích của một con sông tiếp nhận nước thải ở Hà Nội, Việt Nam. Tạp chí Giám sát và Đánh 
giá Môi trường (NIH) 185(11), 9531-9548 (tiếng Anh).
[41]. Keisuke Kuroda và cộng sự (2015). Vi rút bệnh do ô nhiễm phân trong môi trường nước: Đánh giá 
nước thải ở Hà Nội, Việt Nam. Tạp chí Khoa học môi trường (Elsevier) 506 - 507, 287 - 298 (tiếng Anh).
[42]. Tetsuro Kikuchi, Takuma Furuichi, Hunh Trung Hai và Shuzo Tanaka (2009). Đánh giá ô nhiễm kim 
loại nặng trong nước sông Hà Nội, Việt Nam bằng phân tích đa biến. Tạp chí Ô nhiễm và Độc chất Môi 
trường (Springer) 83(4), 575 - 582 (tiếng Anh).

Ngày chấp nhận đăng: 10/11/2021. Phản biện: TS. Tạ Thị Thoảng

https://vnexpress.net/thoi-su/nguon-nuoc-sach-ha-noi-bi-nhiem-dau-thai-3996574.html
https://vnexpress.net/thoi-su/nguon-nuoc-sach-ha-noi-bi-nhiem-dau-thai-3996574.html
https://laodong.vn/moi-truong/vu-nuoc-o-nhiem-dau-thai-cty-nuoc-song-da-phat-hien-nhung-khong-bao-cao-760369.ldo
https://laodong.vn/moi-truong/vu-nuoc-o-nhiem-dau-thai-cty-nuoc-song-da-phat-hien-nhung-khong-bao-cao-760369.ldo


Nghiên cứu chuyển giao, ứng dụng khoa học công nghệ trong sử dụng hợp lý tài nguyên, 
bảo vệ môi trường và phát triển bền vững

70

ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ XÓI MÒN ĐẤT TẠI TỈNH ĐẮK LẮK
Trần Xuân Biên

Phân hiệu Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội tại tỉnh Thanh Hóa
Tóm tắt
Đắk Lắk là một tỉnh rộng lớn với tổng diện tích 13.125,37 km2, gồm 15 đơn vị hành chính 

cấp huyện, trải dài từ 107o28’57” đến 108o59’37” độ kinh Đông và từ 12o9’45” đến 13o25’06” 
độ vĩ Bắc. Trong nghiên cứu này, bản đồ xói mòn đất tỉnh Đắk Lắk xây dựng bằng phương pháp 
GIS dựa trên công thức của phương trình mất đất phổ dụng biến đổi RUSLE, gồm có 05 bản đồ 
hệ số: bản đồ hệ số che phủ đất (C); bản đồ hệ số xói mòn do mưa (R); bản đồ hệ số xói mòn đất 
(K); bản đồ hệ số xói mòn địa hình (LS) và bản đồ hệ số do biện pháp canh tác (P). Từ đó, xác 
định được mức độ và vị trí của các khu vực xói mòn đất theo 04 mức: Không xói mòn; xói mòn 
yếu; xói mòn trung bình và xói mòn mạnh. Kết quả nghiên cứu cho thấy, mức độ xói mòn mạnh là 
44.682 ha (chiếm 3,7 %) chủ yếu từ đất chưa sử dụng (38.405 ha) tập trung ở một số huyện có địa 
hình cao là: Ea Súp, M’Đrắk, Krông Bông, Lắk. Mức độ xói mòn trung bình là 36.415 ha (chiếm  
3,0 %), tập trung ở một số huyện là M’Đrắk, Krông Bông, Ea H’leo, Ea Súp. Mức độ xói mòn 
yếu là 153.345 ha (chiếm 12,6 %), tập trung ở một số huyện là Ea H’leo, Ea Súp, M’Đrắk, Krông 
Bông, Krông Búk, Krông Năng. Mức độ không bị xói mòn diện tích 979.317 ha. Nghiên cứu đã 
đưa ra một số giải pháp giúp chính quyền địa phương có kế hoạch áp dụng các biện pháp chống 
xói mòn đất một cách hiệu quả.

Từ khóa: Hệ thống thông tin địa lý; Xói mòn; Đắk Lắk.
Abstract

Assessment of the level of soil erosion in Dak Lak province

Dak Lak is a large area with a total area of   13,125.37 km2, including 15 district-level 
administrative units, stretching from 107o28’57” to 108o59’37” East longitude and from 12o9’45” 
to 13o25’06” North latitude. In this study, the soil erosion map of Dak Lak province was developed 
using GIS based on the formula of the commonly used RUSLE variable land loss equation, including 
5 coefficient maps: land cover coefficient map (C); map of erosion coefficients due to rain (R); map 
of soil erosion coefficient (K); topographic coefficient erosion map (LS) and cultivation coefficient 
map (P). From that, the level and location of soil erosion areas have been determined according 
to 4 levels: No erosion; weak erosion; moderate erosion and strong erosion. The research results 
show that the strong erosion level is 44,682 ha (accounting for 3.7 %), mainly from unused land 
(38,405 ha), concentrated in some high terrain districts: Ea Sup, M’Dak Lak, Krong Bong, Lak; 
the average level of erosion is 36,415 ha (accounting for 3.0 %), concentrated in some districts of 
M’Drak, Krong Bong, Ea H’leo, Ea Sup; weak erosion level of 153,345 ha (accounting for 12.6 %) 
is concentrated in some districts of Ea H’leo, Ea Sup, M’Drak, Krong Bong, Krong Busk, Krong 
Nang and no erosion of the area 979,317 ha. The study has come up with a number of solutions to 
help local authorities plan to apply effective soil erosion control measures.

Keywords: Geographic information system; Erode; Dak Lak.

1. Đặt vấn đề

Xói mòn đất từ lâu được coi là nguyên nhân gây thoái hóa tài nguyên đất nghiêm trọng ở 
vùng đồi núi [6]. Xói mòn ảnh hưởng trực tiếp đến năng xuất của đất và gây hậu quả lớn trong 
một thời gian dài, đất đai bị thoái hóa, năng suất cây trồng giảm sút, ô nhiễm môi trường, gây bồi 
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lắng lòng hồ, lòng sông và nhiều hậu quả nghiêm trọng khác. Vấn đề xói mòn đất đã được đề cập 
đến trong các công trình nghiên cứu của nhiều tác giả trong và ngoài nước từ nhiều thập niên nay. 
Nhiều nghiên cứu đã được thực nghiệm nhằm đánh giá, đo lường và mô hình hóa những nguyên 
nhân cũng như những tác động của các nhân tố đến xói mòn đất. Kết quả cho thấy có 05 yếu tố tác 
động đến xói mòn đất bao gồm: lượng mưa, loại đất, địa hình, lớp phủ và loại sử dụng đất [10].

Đắk Lắk là một vùng rộng lớn có tổng diện tích 13.125,37 km2, gồm 15 đơn vị hành chính cấp 
huyện, trải dài từ 107o28’57” đến 108o59’37” độ kinh Đông và từ 12o9’45” đến 13o25’06” độ vĩ Bắc. 
Địa hình Đắk Lắk khá phức tạp, có sự phân hóa mạnh, độ cao trung bình 500 - 1.500 m, độ cao thấp 
nhất từ 100 - 200 m dãy núi cao nhất là Chư Yang Sin (2.405 m). Đồng thời, lượng mưa trung bình 
năm dồi dào khoảng 1.500 mm, nhưng tập trung đến 85 - 90 % vào mùa mưa từ tháng 6 đến tháng 
10. Vì vậy, khả năng mất đất hàng năm do xói mòn trong điều kiện địa hình dốc, mưa lớn, tập trung 
là rất lớn.

Để giảm thiểu xói mòn đất ở khu vực miền núi, 02 vấn đề cần được nghiên cứu song song 
là: Thực trạng quá trình xói mòn đất, nguyên nhân, các yếu tố ảnh hưởng và những giải pháp ngăn 
chặn xói mòn đất [6]. Có nhiều phương pháp khác nhau, cách tiếp cận khác nhau để nghiên cứu 
vấn đề xói mòn đất, trong đó, phương pháp sử dụng công nghệ viễn thám và GIS để mô hình hóa, 
tính toán xói mòn đất theo phương trình mất đất phổ dụng biến đổi của Wischmeier và Smith là 
phương pháp hiện đại có khả năng giải quyết những vấn đề ở tầm vĩ mô trong thời gian ngắn.

2. Phương pháp nghiên cứu

- Phương pháp Mô hình RUSLE
Trong nghiên cứu này, mô hình RUSLE được lựa chọn để đánh giá xói mòn đất tại tỉnh Đắk 

Lắk. Mô hình RUSLE đề cập đến các nhân tố ảnh hưởng đến xói mòn một cách riêng biệt trong 
một mối tương quan chặt chẽ, mô hình RUSLE đã được nhiều tác giả nghiên cứu thành công đánh 
giá xói mòn đất ở Việt Nam.

Hình 1: Sơ đồ tính toán xói mòn đất theo mô hình RUSLE
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- Phương pháp thu thập tài liệu: Thu thập tài liệu có sẵn như bản đồ, số liệu thống kê đất đai 
năm 2019, số liệu phân tích đất, các báo cáo, các dự án sẵn có của địa phương phục vụ việc tính 
toán các hệ số của RULSE. 

Diện tích được điều tra, đánh giá là 1.213.759 ha (chiếm 92,47 % tổng diện tích tự nhiên). 
Trong đó, đất nông nghiệp: 1.152.324 ha; đất chưa sử dụng: 61.435 ha) [8].

- Phương pháp xử lý số liệu

Ứng dụng phương trình mất đất phổ dụng biến đổi (RUSLE) tính toán lượng đất mất do 
xói mòn: 

A = R.K.LS.C.P
Trong đó: 

 A: Lượng đất xói mòn (tấn/ha/năm); 

 R: Hệ số xói mòn do mưa. K là hệ số kháng xói của đất; 

 LS: Hệ số xói mòn của địa hình; 

 C: Hệ số ảnh hưởng của lớp phủ đến xói mòn đất; 

 P: Hệ số ảnh hưởng của các biện pháp canh tác đến xói mòn đất. 

Lượng đất xói mòn tiềm năng và lượng đất xói mòn được xây dựng trên cơ sở tính toán từ 
các bản đồ hệ số bằng phần mềm ArcGIS 9.3. Các hệ số R, K, LS, C, P được tính toán như sau: 

+ Hệ số xói mòn do mưa (R) được xây dựng theo công thức của Nguyễn Trọng Hà (1996): 

                                                     R = 0,548257 x P - 59,5 (1)
Trong đó:

 R: Hệ số xói mòn mưa trung bình năm (J/m2); 

 P: Lượng mưa trung bình hàng năm (mm/năm). Lượng mưa trung bình hàng năm P được 
tính toán theo phương pháp nội suy không gian có trọng số IDW.

+ Hệ số kháng xói đất (K) được xây dựng từ bản đồ thổ nhưỡng, thể hiện khả năng chống 
xói mòn của đất theo không gian. Phương pháp tính toán được sử dụng dựa vào công thức và toán 
đồ của Wischmeier và Smith (1978). Công thức được trình bày như sau: 

                          100K = 2,1.10 - 4M1,14(12-a) + 3,25(b-2) + 2,5(c-3) (2)
Trong đó:
 K: Hệ số kháng xói của đất (tấn/Mj.h/mm)
 M: Trọng lượng cấp hạt. M được tính theo công thức: 

(%) M = (% limon + % cát mịn) x (100 % - % sét)
 a: hàm lượng chất hữu cơ trong đất (%)
 b: hệ số phụ thuộc vào hình dạng, sắp xếp và loại kết cấu đất
 c: hệ số phụ thuộc khả năng tiêu thấm của đất.
+ Hệ số xói mòn của địa hình (LS) được xây dựng dựa trên bản đồ độ dốc. Phương pháp tính 

toán dựa trên công thức của Mitasova và cộng sự (1996) như sau:

          LS = (FlowAccumulation x cellsize/22,13)0,6- x(Sin(Slope)*0,01745)/0,09)1,3 x 1,6 [11] (3)
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Trong đó:

 FlowAccumulation: dòng chảy tích luỹ được tích dựa vào hướng của dòng chảy (Flow 
Direction);

 Cellsize: Kích thước của các Pixel; Slope: độ dốc tính bằng độ.

Bản đồ độ dốc được thành lập từ mô hình số độ cao DEM. Mô hình số độ cao DEM được 
xây dựng theo phương pháp nội suy bề mặt Spline từ bản đồ địa hình.

+ Bản đồ hệ số che phủ đất (C) được xây dựng từ bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2015 
(có chỉnh lý đến năm 2019) như sau:

           C = 0,431- 0,805 x NDVI (4)
NDVI được tính theo công thức: NDVI = (NIR-RED)/(RED+NIR) 

Trong đó:

 NIR: Cường độ phản xạ của các đối tượng trên mặt đất đối với bước sóng cận hồng ngoại;

 RED: Cường độ phản xạ của các đối tượng trên mặt đất đối với bước sóng đỏ.

+ Hệ số ảnh hưởng của các biện pháp canh tác (P) được xây dựng từ bản đồ độ dốc theo công 
thức của Wischmeier và Smith (1978).

+ Bản đồ xói mòn tiềm năng được tính toán theo công thức: 

             B = R x K x LS (5)
Trong đó:

 B: Lượng đất xói mòn tiềm năng; 

 R: Hệ số xói mòn do mưa; 

 K: Hệ số kháng xói của đất; 

 LS: Hệ số xói mòn của địa hình.

Các dữ liệu không gian được phân tích, tính toán dựa trên phần mềm Mapinfo; ArcGIS 9.3 
với các công cụ phân tích không gian, phân tích 3D. Tổng hợp, thống kê số liệu từ kết quả điều tra 
và nghiên cứu bằng phần mềm Excel. 

3. Kết quả nghiên cứu

3.1. Xây dựng bản đồ hệ số xói mòn đất

3.1.1. Bản đồ hệ số R

Số liệu lượng mưa tại 05 Trạm khí tượng: Trạm Buôn Ma Thuột, Trạm Lắk, Trạm Buôn Hồ, 
Trạm M’Đrắk, Trạm Ea H’leo trong giai đoạn 2010 - 2020 để lấy trị số trung bình cho các tháng. 
Từ số liệu này, tiến hành nội suy đường đẳng trị lượng mưa bằng phương pháp nội suy không gian 
IDW và phân tích không gian bằng phần mềm ArcGis 9.3, tính toán nội suy cũng như áp dụng 
công thức để tính bản đồ hệ số R. Sơ đồ các bước tiến hành được thể hiện ở Hình 2. Kết quả thu 
được bản đồ hệ số R (Hình 3). 
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Hình 2: Các bước tính toán bản đồ hệ số R

 
Hình 3: Bản đồ hệ số R tỉnh Đắk Lắk 

(Tỉ lệ 1:1.000.000)
3.1.2. Bản đồ hệ số K
Hệ số xói mòn của đất là một hệ số phụ thuộc nhiều vào thành phần cơ lý của đất, quan trọng nhất 

là kích thước hạt đất, tương quan giữa các thành phần, cũng như kết cấu đất và tính thấm nước của đất [9].
Số liệu thu thập được trên bản đồ thổ nhưỡng năm 2019 được thành lập từ đề án điều tra thoái 

hóa đất lần đầu tỉnh Đắk Lắk. Từ đó, xác định được hệ số a và trọng lượng cấp hạt M. Sau đó tra 
toán đồ của Wischmeier và Smith (1978) để được các hệ số b, c. Thay vào công thức ta có giá trị 
K tương ứng cho từng thửa đất trên bản đồ.

Trong nghiên cứu của mình, Nguyễn Trọng Hà (1996) đã tính toán và đưa ra hệ số K cho một 
số loại đất chính ở Việt Nam. Phương pháp tính toán dựa vào công thức và toán đồ của Wischmeier 
và Smith (1978). Như vậy, bản đồ hệ số K thực chất là dẫn xuất của bản đồ thổ nhưỡng. Các bước 
tiến hành thành lập bản đồ hệ số K được trình bày ở Hình 4. Quá trình xử lý tính toán được thực 
hiện bằng phần mềm ArcGIS 9.3, kết quả thu được bản đồ hệ số K (Hình 5). 

Hình 4: Các bước thành lập bản đồ hệ số K
Hình 5: Bản đồ hệ số K tỉnh Đắk Lắk 

(Tỉ lệ 1:1.000.000)
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3.1.3. Bản đồ hệ số LS
Hệ số LS được tính toán từ bản đồ địa hình. Phương pháp xác định bản đồ hệ số LS theo công 

thức của Mitasova (1996). Từ kết quả phân cấp độ dốc của Trần Xuân Biên và cộng sự (2020). Quá 
trình xử lý tính toán được thực hiện bằng phần mềm ArcGIS 9.3, kết quả thu được bản đồ độ dốc 
(Hình 6) và bản đồ hệ số LS (Hình 7).

Hình 6: Bản đồ phân cấp độ dốc tỉnh Đắk Lắk 
(Tỉ lệ 1:1.000.000) 

Hình 7: Bản đồ hệ số LS tỉnh Đắk Lắk 
(Tỉ lệ 1:1.000.000)

3.1.4. Bản đồ hệ số C
Bản đồ hệ số C được tính toán thông qua bản đồ chỉ số thực vật NDVI theo công thức của 

De Jong (1994). Từ kết quả xây dựng bản đồ loại sử dụng đất nông nghiệp của tỉnh Đắk Lắk và 
kết quả điều tra thực địa, đã xác định được hệ số lớp phủ thực vật và quản lý đất dao động từ 0,00 
đến 0,93. Hệ số C tiến dần đến 0,93 ở khu vực đất đồi núi chưa sử dụng; hệ số C tiến dần về 0,00 
ở khu vực đất nuôi trồng thủy sản, đất rừng tự nhiên. Kết quả ta thu được bản đồ chỉ số thực vật 
(Hình 8) và bản đồ hệ số C (Hình 9).

 
Hình 8: Bản đồ loại sử dụng đất tỉnh Đắk Lắk 

(Tỉ lệ 1:1.000.000)

 
Hình 9: Bản đồ hệ số C tỉnh Đắk Lắk 

(Tỉ lệ 1:1.000.000)
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3.1.5. Bản đồ hệ số P
Kết quả điều tra thực địa, cho thấy hệ số P dao động từ 0 - 1. Các khu vực có hệ số P cao 

(tiến dần về 1) xảy ra ở các khu vực đất chưa sử dụng và đất rừng tự nhiên. Các khu vực có hệ số 
P nhỏ (tiến dần về 0) xuất hiện chủ yếu là loại sử dụng đất nuôi trồng thủy sản và đất chuyên trồng 
lúa nước.

Hình 10: Quy trình thành lập bản đồ hệ số P
Hình 11: Bản đồ hệ số P tỉnh Đắk Lắk 

(Tỉ lệ 1:1.000.000)
Thực tế trong quá trình sử dụng đất nông nghiệp tại tỉnh Đắk Lắk chủ yếu canh tác theo 

đường đồng mức. Vì vậy, giá trị P được tính theo công thức của Wischmeier và Smith (1978). Quy 
trình thành lập bản đồ hệ số P được thể hiện ở Hình 10. Từ bản đồ độ dốc (Hình 6), tính toán giá trị 
P theo Bảng 2 của Wischmeier và Smith (1978) bằng phần mềm ArcGIS 9.3, kết quả ta xây dựng 
được bản đồ hệ số P (Hình 11). 

Bảng 1. Bảng tính P theo độ dốc
Độ dốc (%) Hệ số P Độ dài sườn (m)

0 - 3 0,1 100
3 - 8 0,3 75

8 - 15 0,6 35
15 - 25 0,8 18

> 25 1,0 10

3.2. Xây dựng bản đồ xói mòn tiềm năng và bản đồ xói mòn đất

Bản đồ xói mòn tiềm năng nhằm thể hiện mức độ xói mòn với giả sử không có lớp phủ thực 
vật và các biện pháp chống xói mòn. Bản đồ này nhằm thể hiện ảnh hưởng của điều kiện tự nhiên 
(lượng mưa, loại đất, độ dốc, độ dài sườn dốc) đến xói mòn đất. Sau khi xây dựng được các bản đồ 
hệ số R, K, LS, C, P và sử dụng chức năng chồng xếp bản đồ hệ số của GIS, thu được bản đồ xói 
mòn tiềm năng và bản đồ xói mòn đất tỉnh Đắk Lắk (Hình 12 và Hình 13).

Bảng 2. Kết quả xác định diện tích đất bị xói mòn do mưa
TT Phân mức Ký hiệu (Kh) Diện tích (ha) Tỷ lệ (%)
1 Xói mòn yếu Xm1 153.345 12,6
2 Xói mòn trung bình Xm2 36.415 3,00
3 Xói mòn mạnh Xm3 44.682 3,7
4 Không xói mòn XmN 979.317 80,7

Tổng 1.213.759 100,00
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Hình 12: Bản đồ xói mòn tiềm năng 
(Tỉ lệ 1:1.000.000) 

Hình 13: Bản đồ xói mòn 
(Tỉ lệ 1:1.000.000) 

Từ kết quả xử lý dữ liệu bản đồ, thống kê diện tích theo mức độ xói mòn đất theo Thông tư 
số 14/2012/TT- Bộ Tài nguyên và Môi trường [1]. Mức độ xói mòn đất theo cấp độ dốc tỉnh Đắk 
Lắk được thể hiện ở Bảng 4. 

Bảng 3. Tổng hợp diện tích đất bị xói mòn theo loại sử dụng đất
Đơn vị tính: ha

TT Mục đích sử dụng Ký 
hiệu

Diện tích đất bị xói mòn Diện 
tích đất 

không bị 
xói mòn

Diện tích 
đất nông 
nghiệp 

năm 2019

Xói mòn 
yếu

Xói mòn 
trung 
bình

Xói 
mòn 

mạnh
Tổng

I Đất nông nghiệp NNP 150.419 30.920 6.277 187.617 964.707 1.152.324
1 Đất sản xuất nông nghiệp SXN 126.025 27.588 3.730 157.344 470.011 627.355

1.1 Đất trồng lúa LUA 4.716 992 194 5.902 63.570 69.472
1.2 Đất trồng cây hàng năm khác HNK 52.206 21.722 3.099 77.028 93.283 170.311
1.3 Đất trồng cây lâu năm CLN 69.103 4.874 437 74.414 313.158 387.572
2 Đất lâm nghiệp LNP 24.366 3.332 2.547 30.244 490.131 520.375

2.1 Đất rừng sản xuất RSX 20.900 3.332 2.547 26.778 213.413 240.191
2.2 Đất rừng phòng hộ RPH 1.825 0 0 1.825 62.981 64.806
2.3 Đất rừng đặc dụng RDD 1.641 0 0 1.641 213.737 215.378
3 Đất nuôi trồng thuỷ sản NTS 0 0 0 0 4.470 4.470
4 Đất nông nghiệp khác NKH 28 0 0 29 95 124
II Đất chưa sử dụng CSD 2.926 5.495 38.405 46.825 14.610 61.435
1 Đất bằng chưa sử dụng BCS 541 429 1.541 2.510 1.163 3.673
2 Đất đồi núi chưa sử dụng DCS 2.385 5.066 36.864 44.315 13.447 57.762
 Tổng  153.345 36.415 44.682 234.442 979.317 1.213.759

Bảng 4. Tổng hợp diện tích đất bị xói mòn theo đơn vị hành chính
Đơn vị tính: ha

TT Tên huyện
Diện tích đất bị xói mòn Diện tích 

đất không 
bị xói mòn

Diện tích 
điều traXói mòn 

yếu
Xói mòn 

trung bình
Xói mòn 

mạnh Tổng

1 TP. Buôn Ma Thuột 4.219 311 55 4.585 24.640 29.225
2 TX. Buôn Hồ 2.849 322 95 3.265 22.071 25.336
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3 H. Ea H’leo 25.245 3.594 3.559 32.398 94.567 126.965
4 H. Ea Súp 13.131 1.999 9.430 24.560 144.159 168.719
5 H. Buôn Đôn 5.747 2.188 806 8.741 126.411 135.152
6 H. Cư M’gar 9.719 1.443 171 11.333 63.246 74.579
7 H. Krông Búk 10.684 439 117 11.240 21.776 33.016
8 H. Krông Năng 10.542 1.711 1.551 13.804 42.995 56.799
9 H. Ea Kar 12.526 2.644 4.881 20.050 75.591 95.641

10 H. M’Đrắk 24.871 9.425 6.462 40.758 74.931 115.689
11 H. Krông Bông 13.128 6.935 7.087 27.150 94.308 121.458
12 H. Krông Pắk 5.829 1.673 1.240 8.742 45.937 54.679
13 H. Krông ANa 7.167 957 59 8.182 23.760 31.942
14 H. Lắk 5.078 2.285 8.950 16.316 103.174 119.490
15 H. Cư Kuin 2.610 488 219 3.318 21.750 25.068

Tổng 153.345 36.415 44.682 234.442 979.317 1.213.759
Tỷ lệ (%) diện tích điều tra 12,6 3,0 3,7 19,3 80,7 100

Bảng 3 và Bảng 4 cho thấy khoảng 234.442 ha (chiếm 19,5 %) diện tích đất điều tra. Trong 
đó, mức độ xói mòn mạnh là 44.682 ha (chiếm 3,7 %) chủ yếu từ đất chưa sử dụng (38.405 ha), 
tập trung ở một số huyện có địa hình cao là: Ea Súp, M’Đrắk, Krông Bông, Lắk. Mức độ xói mòn 
trung bình là 36.415 ha (chiếm 3,0 %), tập trung ở một số huyện là M’Đrắk, Krông Bông, Ea 
H’leo, Ea Súp. Mức độ xói mòn yếu là 153.345 ha (chiếm 12,6 %), tập trung ở một số huyện là Ea 
H’leo, Ea Súp, M’Đrắk, Krông Bông, Krông Busk, Krông Năng. Kết quả tính toán này nhìn chung 
phản ánh tương đối mức độ xói mòn so với địa hình tỉnh Đắk Lắk.

3.3. Đề xuất một số giải pháp nhằm giảm thiểu xói mòn ở tỉnh Đắk Lắk
Trên quy mô lớn, muốn chống xói mòn phải trồng các đai rừng phòng hộ. Việc giữ và trồng 

thêm rừng phải được thiết kế sao cho phát huy hết tác dụng chắn gió, giữ nước, điều tiết khí hậu, 
giữ đất của rừng. Đối với những khu vực quy mô nhỏ hơn, ngoài trồng rừng, khi canh tác cần sử 
dụng kết hợp nhiều biện pháp chống xói mòn để đạt hiệu quả cao. Việc trồng rừng và phát triển lâm 
nghiệp ở vùng núi cao và áp dụng nông lâm kết hợp ở vùng núi thấp để chống xói mòn, thoái hoá 
đất đồng thời đảm bảo cân bằng vật chất. Vùng có khả năng sản xuất nông nghiệp nên phát triển 
cây lương thực, hoa màu ở độ dốc nhỏ hơn 30, còn lại ưu tiên trồng cây công nghiệp dài ngày là thế 
mạnh của Đắk Lắk và độ che phủ tốt, như cao su, cà phê, hồ tiêu,... Cây ăn quả đặc sản: sầu riêng, 
xoài, mít nghệ, bơ sáp,… Một cơ cấu tổ chức vùng hợp lý sẽ giải quyết tác động của quá trình xói 
mòn cũng như giảm thiểu tai biến thiên nhiên như: lũ quét, sạt lở, trượt lở đất [3].

Đối với vùng có tiềm năng xói mòn yếu cũng là vùng thích hợp cho sản xuất nông nghiệp 
nhưng cần cải tạo đất thường xuyên nhằm ngăn ngừa, hạn chế thoái hóa đất xói mòn, rửa trôi theo 
chiều sâu. Các mô hình nông lâm kết hợp có thể áp dụng như: VAC (vườn - ao - chuồng), RVAC 
(rừng - vườn - ao - chuồng), SALT-1 (kỹ thuật canh tác trên đất dốc), SALT- 4 (hệ thống nông - lâm 
- cây ăn quả), mô hình vườn - cây rừng, vườn - cây công nghiệp, vườn - cây ăn quả.

Đối với vùng có tiềm năng xói mòn đất trung bình, canh tác nông nghiệp cần sử dụng kỹ 
thuật canh tác trên đất dốc, bảo vệ đất, chống xói mòn nghiêm ngặt và áp dụng mô hình nông lâm 
kết hợp như: mô hình rừng - nương - vườn - ruộng, rừng - nương - vườn, RVAC, SALT2 (hệ thống 
nông - lâm - đồng cỏ), SALT-3 (canh tác nông - lâm kết hợp bền vững).

Đối với vùng có tiềm năng xói mòn mạnh cần được quan tâm đặc biệt khi xây dựng các 
phương án quy hoạch sử dụng đất, nhằm giảm thiểu nguy cơ xói mòn. Các vùng này chỉ nên bảo 
tồn rừng, khoanh nuôi, tăng cường độ che phủ của rừng.
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4. Kết luận

Đắk Lắk là một tỉnh thuộc khu vực Tây Nguyên, thuộc vùng khí hậu bán khô hạn. Ứng dụng 
mô hình RUSLE và hệ thông tin địa lý (GIS) cho thấy tính toán xói mòn đất tiềm năng có nhiều 
thuận lợi so với phương pháp truyền thống. Bản đồ xói mòn đất tỉnh Đắk Lắk là kết quả của sự tác 
động qua lại của các yếu tố tự nhiên thông qua các chỉ số xói mòn (R, K, LS, C, P). Lượng mưa 
không đồng đều, đặc tính riêng của từng loại đất và sự chi phối của yếu tố địa hình đã tạo nên sự 
khác biệt về mức độ mất đất do xói mòn ở các khu vực khác nhau. Kết quả nghiên cứu cho thấy 
có 19,3 % diện tích (234.442 ha) đất bị xói mòn ở các mức độ: xói mòn yếu (153.345 ha, chiếm 
12,6 %); xói mòn trung bình (36.415 ha, chiếm 3,0 %); xói mòn mạnh (44.682 ha, chiếm 3,7 %) 
và 80,7 % diện tích đất không bị xói mòn. Mức độ xói mòn mạnh tập trung chủ yếu ở các huyện: 
Ea Súp, M’Đrắk, Krông. 

Hạn chế xói mòn đất tại tỉnh Đắk Lắk chính là làm giảm ảnh hưởng của yếu tố mưa và địa 
hình tới quá trình xói mòn đất thông qua việc tăng cường vai trò của lớp phủ thực vật và phương 
thức canh tác. Lựa chọn các mô hình canh tác phù hợp với điều kiện thực tế của vùng.
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NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG KHÁNG OXY HÓA, ỨC CHẾ ENZYME 
α-AMYLASE VÀ α-GLUCOSIDASE CỦA CAO CHIẾT TỪ VỎ LỰU 

(PUNICA GRANATUM)
Nguyễn Thị Ái Lan1, Nguyễn Phạm Tuấn2 

1Trường Đại học Trà Vinh
2Trung tâm Công nghệ sinh học tỉnh An Giang

Tóm tắt
Mục tiêu nghiên cứu được thực hiện để tìm hiểu khả năng ức chế hoạt động của enzyme 

α-amylase, α-glucosidase và kháng oxy hóa của vỏ lựu ở phòng thí nghiệm. Mẫu vỏ lựu được ly 
trích bằng phương pháp Soxhlet với các dung môi (nước, Ethanol 70 % và Methanol 70 %). Khả 
năng ức chế enzyme α-amylase, enzyme α-glucosidase và kháng oxy hóa được xác định bằng việc 
đo quang phổ ở bước sóng 660 nm, 405 nm và 517 nm. Kết quả, độ ẩm đạt 69,04 % và hiệu suất 
chiết của vỏ lựu đạt 10,27 - 13,27 %. Cao chiết vỏ lựu có sự hiện diện của các hợp chất Alkaloid, 
Terpenoids, Flavonoid, Steroid, Tanin và Phenol. Hàm lượng Phenolic, Flavonoid và Tannin tổng 
của cao chiết vỏ lựu đạt lần lượt 101,24 - 311,34 mg GE/g cao chiết; 67,99 - 90,54 mg Quercetin/g 
cao chiết và 76,67 - 124,92 mg Tannic acid/g cao chiết. Cao chiết vỏ lựu có khả năng kháng oxy 
hóa bằng phương pháp với giá trị IC50 lần lượt là 65,27 µg/mL (nước); 57,26 µg/mL (Ethanol) và 
49,17 µg/mL (Methanol). Cao chiết vỏ lựu có khả năng ức chế enzyme α-amylase với giá trị IC50 
lần lượt là 63,46 µg/mL (nước); 53,24 µg/mL (Ethanol) và 47,37 µg/mL (Methanol). Cao chiết 
vỏ lựu có khả năng ức chế enzyme α-glucosidase với giá trị IC50 lần lượt là 73,30 µg/mL (nước); 
68,36 µg/mL (Ethanol) và 60,37 µg/mL (Methanol).

Từ khóa: α-amylase; α-glucosidase; Kháng oxy hóa; DPPH; Cây lựu.
Abstract

Antioxidant activity, α-amylase and α-glucosidase inhibiting activities of the extract  
of Punica granatum peel

This study was to evaluate the inhibitory effects of extracts of Pomegranate peel on enzyme 
α-amylase and α-glucosidase, antioxidant at in vitro. The plant extraction was carried out by 
Soxhlet method with solvents (aqueous, Ethanol 70 % and Methanol 70 %). Inhibition activities 
of α-amylase, α-glucosidase and antioxidant were measured by spectrophotometer at 660 nm, 
405 nm and 517 nm wavelength. The results showed that the moisture content was 69.04 % 
and extraction efficiency of pomegranate peel ranged from 10.27 to 13.27 % Pomegranate 
peel extract has the presence of bioactive compounds such as Alkaloids, Flavonoids, Saponins, 
Terpenoids, Steroids, Tannin and Phenol. The Phenolic and Flavonoid content of Pomegranate 
peel per g of dry weight were 101.24 - 311.34 mg Gallic acid/g; 67.99 - 90.54 mg Quercetin/g 
and, 76.67 - 124.92 mg Tannic acid/g, respectively. Pomegranate peel extract has antioxidant 
ability by DPPH method with IC50 value of 65.27 µg/mL (aqueous); 57.26 µg/mL (Ethanol) 
and 49.17 µg/mL (Methanol), respectively. Pomegranate peel extract has the ability to inhibit 
α-amylase with an IC50 values of 63.46 µg/mL (aqueous); 53.24 µg/mL (Ethanol) and 47.37 µg/
mL (Methanol), respectively. Pomegranate peel extract has the ability to inhibit α-glucosidase 
with an IC50 values of 73.30 µg/mL (aqueous); 68.36 µg/mL (Ethanol) and 60.37 µg/mL 
(Methanol), respectively. 

Keywords: α -amylase; α-glucosidase; Antioxidant; DPPH; Pomegranate peel.
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1. Đặt vấn đề

Cây lựu (Punica granatum) được coi là một cây thuốc và cây ăn quả, được biết đến như một 
trong những loại trái cây quan trọng và được công nhận trên toàn cầu vì hương vị dễ chịu và lợi ích 
tuyệt vời cho sức khỏe do có chứa nhiều hợp chất có hoạt tính sinh học. Trái lựu có thể được sử dụng 
như hoa quả ăn tươi, làm nước uống và các sản phẩm khác tùy theo nhu cầu của mỗi người. Lợi ích 
về sức khỏe của quả lựu không chỉ giới hạn ở phần thịt quả, mà còn ở những phần không ăn được 
(chủ yếu là vỏ) do có chứa nhiều hợp chất hoạt tính sinh học hơn phần ăn được. Vỏ trái lựu chiếm 
gần 30 - 40 % khối lượng của quả lựu và vẫn là sản phẩm phụ sau khi chiết xuất nước ép. Theo Khan 
và cs. [1], vỏ lựu chứa nhiều hợp chất có hoạt tính sinh học như Phenolic, Flavonoid, Tannin,… ứng 
dụng để điều trị các bệnh, như: thuốc chống viêm; đái tháo đường; chống dị ứng và kháng tiểu cầu. 

Đái tháo đường (ĐTĐ) là bệnh do sự rối loạn chuyển hóa Carbohydrate khi hormone Insulin 
của tuyến tụy bị thiếu hay suy giảm tác động trong cơ thể. ĐTĐ biểu hiện bằng lượng Glucose 
trong máu cao hơn bình thường. Đối với người bệnh tiểu đường type 2, việc tăng Glucose trong 
máu thường gây những biến chứng nguy hiểm. Kiểm soát đường huyết đặc biệt là đường huyết sau 
bữa ăn được xem là một nhiệm vụ quan trọng trong điều trị ĐTĐ. Điều này có thể đạt được thông 
qua việc ức chế enzyme tiêu hóa Carbohydrate như enzyme α-amylase và α-glucosidase. Việc sử 
dụng các chất ức chế có nguồn gốc thiên nhiên có hiệu quả cao, chi phí thấp trong điều trị bệnh đái 
tháo đường luôn là một vấn đề nhận được nhiều sự quan tâm. Các nghiên cứu trước đây cho thấy, 
cao chiết thực vật có tiềm năng ức chế như enzyme α-amylase và α-glucosidase, như: lá ổi; khổ 
qua; lá sa kê [2]. Từ đó, nghiên cứu được thực hiện nhằm đánh giá khả năng kháng oxy hóa và ức 
chế enzyme α-amylase và α-glucosidase của vỏ lựu nhằm góp phần tận dụng phụ phế phẩm, giảm 
thải ô nhiễm môi trường và hướng tới việc sử dụng vỏ lựu vừng trong hỗ trợ và điều trị bệnh đái 
tháo đường cũng như các biến chứng của bệnh đái tháo đường.

2. Vật liệu và phương pháp nghiên cứu

2.1. Vật liệu nghiên cứu

Nguyên vật liệu: vỏ lựu (Punica granatum) được thu thập từ chợ Cần Đăng, huyện Châu 
Thành, tỉnh An Giang. 

Hóa chất và thiết bị: máy đo quang phổ (Human, Hàn Quốc), máy đông khô chân không 
(Christ, Mỹ), máy cô quay chân không (Eyala, Nhật Bản), máy ly tâm (Orto alresa, Tây Ban 
Nha), gallicd acid, quercetin, DPPH (Merck, Mỹ), enzyme α-amylase và α-glucosidase, acarbose 
(Sigma, Mỹ),… hóa chất và thiết bị cần thiết khác.

2.2. Phương pháp nghiên cứu

2.2.1. Phương pháp tạo cao chiết vỏ lựu
Trái lựu được thu từ chợ Cần Đăng, huyện Châu Thành, tỉnh An Giang. Trái lựu được tiến 

hành loại bỏ phần thịt quả, thu lại phần vỏ lựu và tiến hành sấy khô ở điều kiện nhiệt độ 50 0C trong 
72 giờ rồi nghiền thành bột mịn. Bột vỏ quả lựu (300 g) được chiết xuất bằng hệ thống Soxhlet 
với các dung môi (nước, Ethanol 70 % và Methanol 70 %), với tỷ lệ giữa nguyên liệu và dung 
môi là 1:10 (w/v), ở điều kiện nhiệt độ 50 0C, trong 12 giờ. Sau đó, hỗn hợp được tiến hành ly tâm 
5.000 vòng/phút trong 20 phút, loại bỏ phần cặn, thu phần dịch. Phần dịch được lọc qua giấy lọc 
Whatman có đường kính 0,45 µm, thu dịch lọc và bỏ phần cặn. Phần dịch lọc sau đó được tiến 
hành cô quay chân không để đuổi dung môi (Ethanol và Methanol) và tiến hành đông khô bằng 
máy đông khô để thu cao chiết vỏ lựu, bảo quản ở nhiệt độ -20 0C và thực hiện các nghiên cứu. 
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2.2.2. Định tính các hợp chất có hoạt tính sinh học của cao chiết vỏ lựu
Định tính các hợp chất có hoạt tính sinh học theo phương pháp của Yadav và cộng sự [3] 

(Bảng 1).
2.2.3. Phân tích hàm lượng Phenolic và Flavonoid tổng của cao chiết vỏ lựu
Hàm lượng Flavonoid tổng theo Pieme và cs. [4]: Hút 0,1 mL Quercetin, thêm 0,3 mL nước 

cất, 0,03 mL NaNO2 5%. Ủ 5 phút ở 25 0C, thêm 0,03 mL AlCl3 10 %. Ủ thêm 5 phút, thêm 0,2 mL 
NaOH 1 mM và nước cất để tổng thể tích là 1 mL, đo ở λ = 510 nm. 

Hàm lượng Flavonoid tổng được xác định theo công thức: C = c x V/m. Trong đó: C: hàm 
lượng Flavonoid tổng (mg Quercetin/g chiết xuất); c: giá trị x từ đường chuẩn Quercetin (mg/mL); 
V: thể tích dịch chiết (mL); m: khối lượng cao chiết có trong V (g).

Hàm lượng Phenolic tổng theo Yadav và Agarwala [5]: Gallic acid nồng độ 0-100 µg/mL. 
Cho 1 mL dung dịch Gallic acid vào 2,5 mL thuốc thử Folin - Ciocalteu 10 %, phản ứng trong 5 
phút; thêm tiếp 2 mL dung dịch Na2CO3 2 %, sau 45 phút phản ứng ở nhiệt độ phòng, đo độ hấp 
thụ ở λ = 765 nm. 

Hàm lượng Phenolic tổng được tính theo công thức: P = a × V/m. Trong đó: P: hàm lượng 
Phenolic tổng (mg Gallic acid/g cao chiết); a: giá trị x từ đường chuẩn (mg/mL); V: thể tích dung 
dịch cao chiết (mL); m: khối lượng cao chiết trong thể tích V (g).

Hàm lượng Tannin của cao chiết theo Kavitha và Indira [6]. Sử dụng Tannic acid làm chất 
chuẩn đối chiếu (0 - 100 µg/mL). Phản ứng cho 0,1 mL dung dịch Tannic acid bổ sung thêm 7,5 
mL nước cất và 0,5 mL thuốc thử Folin-Ciocalteu, thêm 1 mL dung dịch Na2CO3 35 % và bổ sung 
thêm nước cất đủ 10 mL, để phản ứng ở nhiệt độ phòng trong 30 phút. Tiến hành đo độ hấp thu ở 
bước sóng λ = 700 nm. 

Hàm lượng Tannin được tính theo công thức: P = a x V/m. Trong đó: P: hàm lượng Tannin 
(mg Tannic acid/g cao chiết); a: giá trị x từ đường chuẩn (mg/mL); V: thể tích dung dịch cao chiết 
(mL); m: khối lượng cao chiết trong thể tích V (g).

Bảng 1. Định tính hợp chất trong cao chiết vỏ lựu
Hợp chất Thực nghiệm Hiện tượng

Alkaloid (Mayer) 1 mL dịch trích + vài giọt TT Mayer Kết tủa màu nâu
Flavonoid 1 mL dịch trích 2 mL + Pb(OAc)4 10 % Xuất hiện màu vàng

Saponin (Foam) 3 mL dịch trích + 6 mL H2O→ đun nóng Xuất hiện bọt

Steroid (Salkowski) 1 mL dịch trích + 2 mL CHCl3 + 2 mL H2SO4đđ
Xuất hiện vòng đỏ nâu 
giữa 2 lớp

Tannin và phenol
( Braymer) 0,5 mL dịch trích + 10 mL H2O + 2 - 3 giọt FeCl3 0,1% Kết tủa xanh dương đen

Terpenoid 2 mL dịch trích + 2 mL (CH3CO)2O + 2 - 3 giọt H2SO4đđ Xuất hiện màu đỏ đậm

2.2.4. Khảo sát khả năng kháng oxy hóa của cao chiết vỏ lựu
Khả năng ức chế gốc tự do DPPH theo Shekhar và Anju [7]: 1 mL cao chiết với 1 mL dung 

dịch DPPH 0,1 M, ở nhiệt độ phòng trong 30 phút và trong điều kiện tối và đo độ hấp thụ ở λ = 
517 nm. Khả năng ức chế gốc tự do DPPH theo công thức: 

AA % = (Ao-A1/Ao) x 100.
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Trong đó: AA %: Phần trăm ức chế gốc tự do DPPH; Ao: Độ hấp thụ quang phổ của mẫu đối 
chứng; A1: Độ hấp thụ quang phổ của mẫu cao chiết. Vitamin C là chất chuẩn.

2.2.5. Khảo sát khả năng ức chế enzyme α-amylase của cao chiết vỏ lựu
Phản ứng ức chế sự thủy phân tinh bột của α-amylase theo Đào Thị Xuân Trang và cs. [2]: 

50 μL α-amylase 0,5 U/mL được ủ với 100 μL cao chiết và 100 μL dung dịch đệm Phosphate  
pH = 7, ủ ở nhiệt độ 37 0C trong 10 phút, thêm 250 μL tinh bột 1 mg/mL và ủ ở nhiệt độ 37 0C trong  
10 phút. Sau đó, hỗn hợp được thêm 100 μL HCl 1 N để dừng phản ứng và 300 μL thuốc thử Iodine 
0,1 N để nhận biết lượng tinh bột còn lại dựa trên phản ứng màu xanh đặc trưng của phức hợp tinh 
bột-iodine, tiến hành đo quang ở λ = 660 nm để xác định lượng tinh bột còn lại sau phản ứng. Phần 
trăm enzyme α-amylase bị ức chế (%): dựa vào lượng tinh bột ban đầu và lượng tinh bột còn lại 
sau phản ứng thông qua giá trị đo độ hấp thu quang phổ. 

Phần trăm enzyme α-amylase bị ức chế (%) = 100 - Hiệu suất phản ứng (%)
Hiệu suất phản ứng (%) = (Ao - A1)/Ao x 100. Trong đó: Ao: Giá trị quang của dung dịch đối 

chứng (lượng tinh bột ban đầu). A1: Giá trị quang của dung dịch sau phản ứng (lượng tinh bột còn 
lại). Acarbose là chất chuẩn.

2.2.6. Khảo sát khả năng ức chế enzyme α-glucosidase của cao chiết vỏ lựu
Phản ứng ức chế sự thủy phân tinh bột của α-glucosidase theo Đào Thị Xuân Trang và cộng 

sự [2]: 100 μL α-glucosidase được ủ với 50 μL cao chiết ở nhiệt độ 37 0C trong 10 phút, thêm  
50 μL pNPG nồng độ 4 mM và ủ ở nhiệt độ 37 0C trong 20 phút. Sau cùng, kết thúc phản ứng bằng 
việc bổ sung 1000 μL Na2CO3 0,2 M và đo ở λ = 405 nm. Phần trăm α-glucosidase bị ức chế (%) 
được tính dựa vào lượng p-nitrophenol tạo thành từ pNPG trong phản ứng qua giá trị đo độ hấp 
thu quang phổ. 

Phần trăm enzyme α-glucosidase bị ức chế (%) = (B - A)/B x 100. Trong đó: A: Giá trị quang 
của mẫu thật. B: Giá trị quang của mẫu đối chứng. Acarbose là chất chuẩn thực hiện tương tự mẫu 
cao chiết.

2.3. Phương pháp thống kê

Số liệu thí nghiệm được xử lý bằng phần mềm Excel 2010 và thống kê bằng phần mềm 
Statgraphics plus 16.0. Số liệu được trình bày dưới dạng trung bình ± sai số chuẩn.

3. Kết quả nghiên cứu 

3.1. Kết quả tạo cao chiết vỏ lựu

Quy trình trích cao được thực hiện với vỏ lựu là 5.000 g (tươi), độ ẩm của vỏ trái lựu là 69,04 
% và vỏ lựu chiết xuất với các dung môi khác nhau là 300 g (khô) (Bảng 2). Kết quả nghiên cứu 
cho thấy, hiệu suất trích cao có sự khác biệt giữa các dung môi chiết, hiệu suất chiết cao nhất ở 
dung môi là Methanol với hiệu suất 13,27 %; dung môi Ethanol đạt hiệu suất 12,71 % và dung môi 
nước đạt hiệu suất 10,27 %. 

Bảng 2. Kết quả phân tích độ ẩm, hiệu suất của cao chiết vỏ lựu
Chỉ tiêu theo dõi Cao chiết nước Cao chiết Ethanol Cao chiết Methanol

Khối lượng mẫu tươi (g) 5.000 5.000 5.000
Độ ẩm (%) 69,04 ± 0,27 69,04 ± 0,27 69,04 ± 0,27
Khối lượng mẫu khô (g) 300 300 300
Khối lượng cao khô (g) 30,80 ± 0,06 38,13 ± 0,13 39,80 ± 0,24
Hiệu suất chiết (%) 10,27 ± 0,11 12,71 ± 0,19 13,27 ± 0,17
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3.2. Định tính các hợp chất có hoạt tính sinh học của cao chiết vỏ lựu
Cao chiết vỏ lựu từ các dung môi khác nhau điều có chứa các hợp chất Alkaloid, Terpenoids, 

Flavonoid, Steroid, Tanin và Phenol (Bảng 3). Kết quả tương tự nghiên cứu của Jayaprakash và 
Sangeetha [8] cho rằng, dịch trích vỏ lựu có chứa các hợp chất như Saponin, Flavonoid, Alkaloid, 
Terpenoid, Steroid, Tanin và Phenol. 

Bảng 3. Kết quả phân tích các hợp chất có hoạt tính sinh học của cao chiết vỏ lựu
Chỉ tiêu theo dõi Cao chiết nước Cao chiết Ethanol Cao chiết Methanol 

Saponin (+) (+) (+)
Flavonoid (+) (+) (+)
Terpenoids (+) (+) (+)
Alkaloid (+) (+) (+)
Tanin và Phenol  (+) (+) (+)
Steroid (+) (+) (+)

Ghi chú: “+”: dương tính; “-”: âm tính.

3.3. Phân tích hàm lượng Phenolic và Flavonoid tổng của cao chiết vỏ lựu
Hàm lượng Phenolic tổng được tính dựa theo đường chuẩn Gallic acid: y = 0,0049x + 0,0127; 

R2 = 0,9985. Hàm lượng Phenolic thấp nhất ở cao chiết vỏ lựu bằng nước là 101,24 mg Gallic 
acid/g cao chiết; kế đến cao chiết vỏ lựu bằng Ethanol đạt 273,74 mg Gallic acid/g cao chiết. Cao 
nhất, hàm lượng Phenolic ở vỏ lựu bằng Methanol đạt 311,34 mg Gallic acid/g cao chiết (Bảng 4).

Hàm lượng Flavonoid tổng dựa đường chuẩn Quercetin, y = 0,0054x + 0,0185; R2 = 0,9992. 
Cụ thể, hàm lượng Flavonoid tổng cao nhất ở cao chiết vỏ lựu bằng Methanol (90,54 mg Quercetin/g 
cao chiết); kế đến là cao chiết vỏ lựu bằng Ethanol (79,97 mg Quercetin/g cao chiết) và thấp nhất 
là cao chiết vỏ lựu bằng nước (90,54 mg Quercetin/g cao chiết) (Bảng 4). 

Bảng 4. Kết quả phân tích hàm lượng Phenolic và Flavonoid tổng của cao chiết vỏ lựu

Hoạt chất Mẫu cao chiết
Nước Ethanol Methanol

Hàm lượng Phenolic (mg gallic acid/g cao chiết) 101,24c ± 0,23 237,74b ± 0,04 311,34a ± 0,17
Hàm lượng Flavonoid (mg quercetin/g cao chiết) 67,99c ± 0,03 79,97b ± 0,13 90,54a ± 0,09
Hàm lượng Tannin (mg tannic acid/g cao chiết) 76,67c ± 0,21 118,89b ± 0,19 124,92a ± 0,27

Ghi chú: các số chữ số giống nhau theo cùng một hàng không có ý nghĩa khác biệt 
thống kê mức ý nghĩa 5 %. Số liệu được trình bày dưới dạng trung bình ± sai số chuẩn.
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Hình 1: Đường chuẩn gallic acid (a) và quercetin (b)
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Hàm lượng Tannin tổng được phân tích dựa trên đường chuẩn Tannic acid: y = 0,0128x + 
0,0122 với hệ số R2 = 0,9899. Hàm lượng Tannin thấp nhất ở cao chiết vỏ trái lựu bằng nước đạt 
76,67 mg Tannic acid/g cao chiết; kế đến là ở cao chiết vỏ trái lựu bằng Ethanol đạt 118,89 mg 
Tannic acid/g cao cao chiết và cao nhất là lượng Tannin ở cao chiết vỏ trái lựu bằng Methanol đạt 
124,92 mg g Tannic acid/g cao cao chiết (Bảng 4).

3.4. Khả năng kháng oxy hóa của cao chiết vỏ lựu

Tiến hành vẽ đường biểu diễn thể hiện của phần trăm ức chế gốc tự do bằng phương pháp 
DPPH của vitamin C dựa vào nồng độ từ nồng độ 0 - 100 µg/mL. Phương trình đường chuẩn 
vitamin C: y = 0,8383x + 3,2718; từ đó suy ra giá trị IC50 của vitamin C là 55,73 µg/mL.

Bảng 5. Khả năng kháng oxy hóa của cao chiết vỏ lựu và vitamin C

Nồng độ (µg/mL)
Phần trăm khử gốc tự do (%)

Vitamin C Cao chiết nước Cao chiết Ethanol Cao chiết Methanol
0 0,00f 0,00f 0,00f 0,00f

20 23,28e ± 0,12 18,34e ± 0,32 23,69e ± 0,32 27,81e ± 0,32
40 37,19d ± 0,05 29,51d ± 0,32 36,65d ± 0,32 40,53d ± 0,32
60 54,22c ± 0,21 45,46c ± 0,32 55,29c ± 0,32 62,49c ± 0,32
80 71,15b ± 0,19 61,00b ± 0,32 73,67b ± 0,32 78,61b ± 0,32

100 85,27a ± 0,13 76,68a ± 0,32 86,43a ± 0,32 92,92a ± 0,32
IC50 55,73 65,27 57,26 49,57

Ghi chú: các số chữ số giống nhau theo cùng một cột không có ý nghĩa khác biệt 
thống kê mức ý nghĩa 5 %. Số liệu được trình bày dưới dạng trung bình ± sai số chuẩn.

Tiến hành vẽ đường biểu diễn phần trăm ức chế gốc tự do bằng phương pháp DPPH của cao 
chiết vỏ lựu dựa trên kết quả phân tích phần trăm ức chế ở nồng độ 0 - 100 µg/mL. 

Cao chiết vỏ lựu bằng nước, phương trình đường chuẩn: y = 0,7533x + 0,8346 và có R2 = 
0,9976 và giá trị IC50 của cao chiết vỏ lựu bằng nước là 121,16 µg/mL (Bảng 5).

Cao chiết vỏ lựu bằng Ethanol, phương trình đường chuẩn: y = 0,8582x + 3,0438 và có R2 = 
0,9938 và giá trị IC50 của cao chiết vỏ lựu bằng Ethanol là 109,60 µg/mL (Bảng 5). 

Cao chiết vỏ lựu bằng Methanol, phương trình đường chuẩn: y = 0,9128x + 4,7533 và có R2 
= 0,9889; giá trị IC50 của cao chiết vỏ lựu bằng Methanol là 98,42 µg/mL (Bảng 5).

3.5. Hiệu quả ức chế enzyme α-amylase của cao chiết vỏ lựu

Tiến hành xây dựng phương trình đường chuẩn biễu diễn khả năng ức chế α-amylase của 
Acarbose ở các nồng độ từ 0 -100 µg/mL, phương trình đường chuẩn của acarbose: y = 0,7171x + 
6,1262 và R² = 0,9746; giá trị IC50 của Acarbose là 76,48 µg/mL (Bảng 6).

Xây dựng phương trình đường chuẩn biễu diễn khả năng ức chế α-amylase của cao chiết vỏ 
lựu từ các loại dung môi dựa vào nồng độ từ 0 - 100 µg/mL (Bảng 6). 

Cao chiết vỏ lựu bằng nước, phương trình đường chuẩn: y = 0,7117x + 4,8329 và R² = 
0,9839; giá trị IC50 của cao chiết vỏ lựu bằng nước là 63,46 µg/mL. 

Cao chiết vỏ lựu bằng Ethanol, phương trình đường chuẩn: y = 0,8579x + 9,3619 và R² = 
0,9944; giá trị IC50 của cao chiết vỏ lựu bằng Ethanol là 53,24 µg/mL. 

Cao chiết vỏ lựu bằng Methanol, phương trình đường chuẩn: y = 0,7884x + 8,0624 và R² = 
0,9863; giá trị IC50 của cao chiết vỏ lựu bằng Methanol là 47,37 µg/mL (Bảng 6).
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Bảng 6. Hiệu quả enzyme α-amylase của cao chiết vỏ lựu và Acarbose
Nồng độ 
(µg/mL)

Phần trăm ức chế enzyme α-amylase (%)
Acarbose Cao chiết nước Cao chiết Ethanol Cao chiết Methanol

0 0,00f 0,00f 0,00f 0,00f

20 26,62e ± 0,32 23,65e ± 0,32 28,45e ± 0,32 33,45e ± 0,32
40 37,73d ± 0,32 36,48d ± 0,32 45,04d ± 0,32 48,57d ± 0,32
60 49,36c ± 0,32 46,45c ± 0,32 58,46c ± 0,32 63,25c ± 0,32
80 60,36b ± 0,32 60,25b ± 0,32 70,45b ± 0,32 77,59b ± 0,32

100 77,83a ± 0,32 75,69a ± 0,32 82,49a ± 0,32 90,69a ± 0,32
IC50 76,48 63,46 53,24 47,37

Ghi chú: các số chữ số giống nhau theo cùng một cột không có ý nghĩa khác biệt 
thống kê mức ý nghĩa 5 %. Số liệu được trình bày dưới dạng trung bình ± sai số chuẩn.

3.6. Hiệu quả ức chế enzyme α-glucosidase của cao chiết vỏ lựu
Xây dựng phương trình đường chuẩn biễu diễn khả năng ức chế α-glucosidase của Acarbose 

ở các nồng độ từ 0-100 µg/mL, phương trình đường chuẩn của Acarbose: y = 0,733x - 0,8981 và 
R² = 0,9969; giá trị IC50 của Acarbose là 69,44 µg/mL (Bảng 7).

Bảng 7. Hiệu quả enzyme α-glucosidase của cao chiết vỏ lựu và Acarbose
Nồng độ 
(µg/mL)

Phần trăm ức chế enzyme α- glucosidase (%)
Acarbose Cao chiết nước Cao chiết Ethanol Cao chiết Methanol

0 0,00f 0,00f 0,00f 0,00f

20 13,59e ± 0,32 12,49e ± 0,32 15,49e ± 0,32 20,11e ± 0,32
40 27,66d ± 0,32 26,14d ± 0,32 28,69d ± 0,32 34,97d ± 0,32
60 42,41c ± 0,32 40,89c ± 0,32 43,57c ± 0,32 49,45c ± 0,32
80 57,58b ± 0,32 54,67b ± 0,32 59,46b ± 0,32 66,58b ± 0,32

100 73,28a ± 0,32 68,99a ± 0,32 72,57a ± 0,32 79,75a ± 0,32
IC50 69,44 73,30 68,36 60,37

Ghi chú: các số chữ số giống nhau theo cùng một cột không có ý nghĩa khác biệt 
thống kê mức ý nghĩa 5 %. Số liệu được trình bày dưới dạng trung bình ± sai số chuẩn.

Xây dựng phương trình đường chuẩn biễu diễn khả năng ức chế α-glucosidase của cao chiết 
vỏ lựu từ các loại dung môi dựa vào nồng độ từ 0 - 100 µg/mL (Bảng 7). 

Cao chiết vỏ lựu bằng nước, phương trình đường chuẩn y = 0,6946x - 0,8681 và R² = 0,9995; 
giá trị IC50 của cao chiết vỏ lựu bằng nước là 73,30 µg/mL (Bảng 7). 

Cao chiết vỏ lựu bằng Ethanol, phương trình đường chuẩn y = 0,7281x + 0,2271 và R² = 
0,9994; giá trị IC50 của cao chiết vỏ lựu bằng Ethanol là 68,36 µg/mL (Bảng 7). 

Cao chiết vỏ lựu bằng Methanol, phương trình đường chuẩn: y = 0,7895x + 2,3357 và R² = 
0,9966; giá trị IC50 của cao chiết vỏ lựu bằng Methanol là 60,37 µg/mL (Bảng 7).

4. Thảo luận chung
Trong suốt quá trình sấy mẫu, nhiệt độ cao làm phá vỡ các cấu trúc tế bào bên trong của 

nguyên liệu, tạo điều kiện cho dung môi và nguyên liệu tiếp xúc tốt hơn, tăng khả năng ly trích. 
Bên cạnh đó, quá trình sấy còn có tác dụng làm giảm độ ẩm của nguyên liệu, giúp tăng tỷ lệ dung 
môi sử dụng với nguyên liệu. Độ ẩm là hàm lượng nước tự do có trong mẫu, độ ẩm càng cao tương 
ứng với hàm lượng nước có trong mẫu càng nhiều. Hiệu suất chiết giữa các dung môi có sự khác 
biệt phụ thuộc vào dung môi. Các dung môi khác nhau được sử dụng để chiết xuất ra các hợp chất 
khác nhau, tùy thuộc vào độ phân cực của dung môi [9]. 
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Phân tích định tính cho thấy, cao chiết vỏ lựu từ các dung môi khác nhau điều có sự hiện 
diện của các hợp chất Alkaloid, Terpenoids, Flavonoid, Steroid, Tannin và Phenol. Nhóm chất 
Flavonoid và Polyphenol có các hoạt tính sinh học cao, có ý nghĩa trong hoạt động kháng oxy hóa, 
kháng viêm, kháng ung thư và bảo vệ gan. 

Bảng 8. Giá trị IC50 (µg/mL) của cao chiết vỏ lựu với khả năng kháng oxy hóa và ức chế 
enzyme α-amylase và α-glucosidase trong điều kiện in vitro

STT Cao chiết và chất chuẩn Khả năng khử gốc tự 
do DPPH

Ức chế enzyme 
α-amylase

Ức chế enzyme 
α-glucosidase

1 Vitamin C 55,73 - -
2 Cao chiết nước 65,27 63,46 73,30
3 Cao chiết Ethanol 57,26 53,24 68,36
4 Cao chiết Methanol 49,17 47,37 60,37
5 Acarbose - 76,48 69,44

Hàm lượng Flavonoid, Phenolic và Tannin tổng giữa các dung môi sử dụng trích ly có sự 
khác nhau, hàm lượng Flavonoid, Phenolic và Tannin thể hiện cao nhất cao chiết vỏ lựu bằng 
Methanol (311,34 mg Gallic acid/g cao chiết; 90,54 mg Quercetin/g cao chiết; 124,92 mg Tannic 
acid/g cao chiết); kế đến cao chiết vỏ lựu bằng Ethanol đạt hàm lượng 237,74 mg Gallic acid/g cao 
chiết; 79,97 mg Quercetin/g cao chiết; 118,89 mg Tannic acid/g cao chiết và thấp nhất, cao chiết 
vỏ lựu bằng nước chỉ đạt 101,24 mg Gallic acid/g cao chiết; 67,99 mg Quercetin/g cao chiết; 76,67 
mg Tannic acid/g cao chiết. 

Kết quả nghiên cứu thấp hơn Derakhshan và cộng sự [10], hàm lượng Phenolic ở cao chiết 
của 09 loại vỏ trái lựu ở Iran, có hàm lượng Phenolic trong khoảng 12,4 - 413 mg Gallic acid/g cao 
chiết khi trích ly với dung môi Ethanol 80 %. Trong khi đó, Mashkor [11], hàm lượng Phenolic ở 
cao chiết vỏ trái lựu trong khoảng 84,15 - 168,26 mg Gallic acid/g và hàm lượng Flavonoid ở cao 
chiết vỏ trái lựu đạt trong khoảng 42,40 - 87,21 mg Quercetin/g. Cao chiết khi tiến hành trích ly 
với các dung môi khác nhau là Methanol, Ethanol, Acetone. Hơn nữa, Shahindokht và Doostkam 
[12], hàm lượng Phenolic ở cao chiết vỏ trái lựu đạt hàm lượng Phenolic trong khoảng 59,73 - 
189,1 mg Gallic acid/g và hàm lượng Flavonoid trong khoảng 18,61 - 126,0 mg Quercetin/g cao 
chiết khi tiến hành trích ly vỏ trái lựu từ các loại dung môi khác và nguồn nguyên liệu ở các đại 
phương khác nhau. 

Kết quả nghiên cứu thấp hơn Abderrezak và Hayat [13], tổng hàm lượng Tannin của cao 
chiết vỏ trái lựu dao động trong khoảng 549,14 - 798,76 mg Tannic acid/g cao khô khi tiến hành 
trích ly vỏ trí lựu bằng các loại dung môi khác nhau như Ethanol 96 %, Methanol, Acetone, nước 
và hỗn hợp nước: Methanol (50:50, v/v). Hơn nữa, Hadjadj và cộng sự [14], hàm lượng Tannin 
đạt cao nhất là 47,78 mg CE/g cao chiết khi tiến hành trích ly vỏ trái lựu bằng dung môi Ethanol. 

Sự khác nhau về hàm lượng Flavonoid, Phenolic và Tannin của cao chiết vỏ lựu là do i) do 
phương pháp trích cao giống nhau có thể cho kết quả khác nhau bởi vì khác biệt về các yếu tố như 
giai đoạn sinh trưởng và thời gian lấy mẫu thí nghiệm; (ii) hợp chất có hoạt tính sinh học trong 
thực vật bậc cao ở những vị trí khác nhau có hàm lượng, thành phần khác nhau. Điều này giải 
thích tại sao cao chiết từ các bộ phận vỏ, lá và thân cho kết quả phân tích hàm lượng hoạt chất sinh 
học khác nhau; (iii) thành phần hóa học của các cao chiết khác nhau cho kết quả hàm lượng hoạt 
chất sinh học khác nhau; (iv) do sự khác biệt về giống cây trồng, mùa và thời kỳ thu hoạch, điều 
kiện khí hậu nông nghiệp cũng như phương pháp, thời gian khai thác và dung môi chiết xuất [15]; 
(v) các dung môi thường được sử dụng để chiết xuất hợp chất chống oxy hóa (từ trái cây/rau tươi 
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ở các nồng độ khác nhau), bao gồm: Aceton; Ethanol, Methanol, Propanol và Ethyl acetate. Khả 
năng hòa tan của các hợp chất chống oxy hóa trong dung môi có ảnh hưởng đáng kể đến việc thu 
hồi các hợp chất tại thời điểm chiết xuất. Do đó, độ phân cực của dung môi có ảnh hưởng gián tiếp 
trong quá trình chiết xuất vì nó có thể làm tăng khả năng hòa tan của các hợp chất chống oxy hóa. 

Hiệu quả kháng oxy hóa bằng phương pháp DPPH của cao chiết vỏ lựu cao hơn so với chất 
chuẩn vitamin C. Cụ thể, giá trị IC50 của vitamin C đạt 55,73 µg/mL, trong khi đó giá trị IC50 của 
cao chiết vỏ lựu cao hơn 1,17 lần (nước, IC50 = 65,27 µg/mL); cao hơn 1,03 lần (Ethanol, IC50 = 
57,26 µg/mL); thấp hơn 0,89 lần (Methanol, IC50 = 49,57 µg/mL). Hiệu quả kháng oxy hóa bằng 
phương pháp DPPH của cao chiết vỏ lựu thấp hơn một số nghiên cứu trước đây. 

Kết quả nghiên cứu cao hơn nghiên cứu Hadjadj và cộng sự [14], cao chiết vỏ trái lựu có khả 
năng kháng oxy hóa bằng phương pháp DPPH với giá trị EC50 đạt 4,64 µg/mL khi tiến hành trích 
ly vỏ trái lựu bằng Ethanol 70 %. Hơn nữa, Abderrezak và Chibane (2019) [13], cao chiết vỏ trái 
lựu có khả năng kháng oxy hóa bằng phương pháp DPPH với giá trị IC50 đạt lần lượt 76,75 µg/
mL; 85,37 µg/mL; 160,01 µg/mL và 183,71 µg/mL khi tiến hành trích ly vỏ trái lựu bằng các dung 
môi khác nhau như Ethanol; hỗn hợp Methanol và nước (50 : 50, v/v); Acetone và nước. Hiệu quả 
kháng oxy hóa bằng phương pháp DPPH của cao chiết vỏ lựu có sự khác biệt giữa các dung môi 
chiết xuất là do hàm lượng Phenolic, Tannin và Flavonoid trong các loại cao chiết (Bảng 5). Các 
hợp chất Polyphenol gồm một nhóm lớn các chất có khả năng kháng oxy hóa. Khả năng kháng oxy 
hóa khử cho phép hợp chất Polyphenol hoạt động như một chất khử cung cấp hydro và làm ngừng 
hoạt động của các gốc tự do. Flavonoid là một nhóm các hợp chất có trong thực vật, cho thấy hoạt 
tính kháng oxy hóa thông qua quá trình thu nhặt hoặc khử gốc tự do [16].

Acarbose là chất có khả năng ức chế enzyme α-amylase và α-glucosidase và thường được 
sử dụng như nghiệm thức đối chứng dương trong các thí nghiệm khảo sát sự ức chế hoạt động của 
enzyme α-amylase và α-glucosidase trong điều kiện in vitro.

Khả năng ức chế enzyme α-amylase và α-glucosidase của cao chiết vỏ lựu thấp hơn so với 
chất chuẩn Acarbose, với giá trị IC50 của Acarbose đạt 76,48 µg/mL (α-amylase) và 69,44 µg/mL 
(α-glucosidase). Trong khi đó, giá trị IC50 của cao chiết vỏ lựu với enzyme α-amylase thấp hơn 1,36 
lần (nước, IC50 = 63,46 µg/mL); thấp hơn 1,23 lần (Ethanol, IC50 = 53,24 µg/mL) và thấp hơn 1,13 
lần (Methanol, IC50 = 47,37 µg/mL). Giá trị IC50 của cao chiết vỏ lựu với enzyme α-glucosidase 
cao hơn 1,11 lần (nước, IC50 = 73,30 µg/mL); thấp hơn 0,98 lần (Ethanol, IC50 = 68,36 µg/mL) và 
thấp hơn 0,87 lần (Methanol, IC50 = 60,37 µg/mL). 

Các hoạt chất từ thực vật có khả năng ức chế enzyme α-amylase và α-glucosidase có thể 
được sử dụng như một nhóm thuốc hỗ trợ điều trị bệnh đái tháo đường bằng cách ngăn chặn sự 
thủy phân nhanh các Carbohydrate thành đường đơn và do đó kiểm soát lượng Glucose huyết [17]. 
Cao chiết vỏ lựu có khả năng ức chế enzyme α-amylase và α-glucosidase và thể hiện cao nhất ở 
cao chiết vỏ lựu được chiết bằng dung môi Methanol (IC50 = 47,37 µg/mL và IC50 = 60,37 µg/mL); 
kế đến là dung môi chiết xuất Ethanol và thấp nhất là dung môi nước. Hiệu quả ức chế enzyme 
α-amylase và α-glucosidase của cao chiết vỏ lựu có sự tương đồng với hàm lượng Polyphenol và 
Flavonoid được xác định ở trên, có nghĩa là những cao chiết giàu Polyphenol và Flavonoid có 
khả năng ức chế các enzyme càng cao. Kết quả nghiên cứu thấp hơn Sani và Nair [18], cao chiết 
Methanol có khả năng ức chế enzyme α-amylase và ức chế quá trình Glycosyl hóa Hemoglobin 
với giá trị IC50 đạt lần lượt là 72,15 µg/mL và 83,21 µg/mL. Trong khi đó, Chukwuma và cộng sự 
[19], cao chiết Methanol có khả năng ức chế enzyme α-amylase với giá trị IC50 đạt là 10,60 µg/mL. 

Nhiều nghiên cứu khác cũng cho thấy, các cao chiết thực vật có hoạt tính ức chế enzyme 
α-amylase và α-glucosidase phụ thuộc vào Polyphenol. Ngoài ra, Flavonoid là một nhóm chính 
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của các hợp chất Polyphenol đã được báo cáo là có khả năng ức chế enzyme α-amylase và 
α-glucosidase. Các nhóm chất trên có hoạt tính ức chế các enzyme trên là do số và vị trí các nhóm 
Hydroxyl của chúng trong phân tử đã xác định các yếu tố để ức chế enzyme. Sự ức chế hoạt động 
tăng đáng kể với sự gia tăng số lượng nhóm hydroxyl trên vòng B. Các nhóm Hydro trong cấu trúc 
phân tử Flavonoid có thể hình thành liên kết Hydro với nhóm –OH trong chuỗi bên hoạt động của 
các acid amin chức năng của enzyme giúp cản trở phản ứng giữa enzyme α-amylase và tinh bột sẽ 
ức chế quá trình thủy phân tinh bột [20].

5. Kết luận 

Cao chiết vỏ lựu là nguồn nguyên liệu tiềm năng, phong phú và chứa nhiều hoạt chất có 
hoạt tính sinh học, có thể được sử dụng làm nguyên liệu cho quá trình sản xuất các sản phẩm có 
khả năng hỗ trợ và điều trị bệnh. Cao chiết vỏ lựu có khả năng kháng oxy hóa, ức chế enzyme 
α-amylase và α-glucosidase trong điều kiện in vitro. Nghiên cứu phân tách các hoạt chất tiềm năng 
và đánh giá hoạt tính sinh học của vỏ lựu trong điều kiện in vitro và in vivo.

Lời cảm ơn: Nhóm nghiên cứu xin chân thành cảm ơn Trung tâm Công nghệ sinh học tỉnh 
An Giang và Trường Đại học Trà Vinh đã hỗ trợ và tạo điều kiện để thực hiện nghiên cứu này.
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ĐỀ XUẤT SỬ DỤNG ĐẤT NÔNG NGHIỆP THEO KỊCH BẢN BIẾN ĐỔI 
KHÍ HẬU RCP4.5 (GIAI ĐOẠN 2016 - 2035) TẠI TỈNH ĐẮK LẮK

Trần Xuân Biên1, Phạm Thanh Tâm2

1Phân hiệu trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội tại tỉnh Thanh Hóa
2UBND Phường 1, Quận 8, TP. Hồ Chí Minh

Tóm tắt
Đắk Lắk là tỉnh có tiềm năng lớn trong phát triển sản xuất nông nghiệp. Trong những năm 

gần đây, Đắk Lắk cũng là một trong những địa phương chịu nhiều ảnh hưởng của biến đổi khí 
hậu, đặc biệt là hiện tượng khô hạn, xói mòn, rửa trôi. Theo kịch bản biến đổi khí hậu RCP4.5 đầu 
thế kỷ 2016 - 2035, bằng công nghệ ArcGIS nghiên cứu đã xác định được mức độ khô hạn và xói 
mòn tại tỉnh Đắk Lắk. Nghiên cứu tiến hành chồng xếp bản đồ định hướng phát triển kinh tế, xã 
hội, bản đồ tái cơ cấu ngành nông nghiệp, bản đồ quy hoạch sử dụng đất, bản đồ dự báo mức độ 
khô hạn, bản đồ mức độ xói mòn của tỉnh Đắk Lắk. Đề xuất đến năm 2035, diện tích đất sản xuất 
nông nghiệp khoảng 561.970 ha (chiếm 43,13 % tổng diện tích đất tự nhiên. Trong đó, đất trồng 
cây hàng năm là 221.470 ha, đất trồng cây lâu năm là 340.500 ha). Đất lâm nghiệp có diện tích 
khoảng 585.760 ha (chiếm 44,95 % tổng diện tích tự nhiên).

Từ khóa: Biến đổi khí hậu; Khô hạn; Xói mòn; Đắk Lắk.
Abstract

Proposed use of agricultural land by climate change Scenario RCP4.5 (phase 2016 - 2035)
 in Dak Lak province

Dak Lak is known as a province with great potential for agricultural production development. 
In recent years, Dak Lak is also one of the localities most affected by climate change, especially the 
phenomenon of drought, erosion and washout. According to the climate change scenario RCP4.5, 
at the beginning of the century 2016 - 2035, using ArcGIS technology, the research has determined 
the degree of drought, erosion and washout in Dak Lak province. Conduct research to superimpose 
maps of economic and social development orientations, agricultural restructuring map, land use 
planning map, drought forecast map, erosion level map of Dak Lak province. It is proposed that by 
2035 the area of   agricultural land will be about 561,970 ha (accounting for 43.13 % of the total 
natural area), in which: land for annual crops 221,470 ha, land for perennial crops 340,500 ha). 
Forestry land of 585,760 ha (accounting for 44.95 % of the total natural area). 

Keywords: Climate change; Drought; Erosion; Dak Lak.

1. Đặt vấn đề

Tỉnh Đắk Lắk có tổng diện tích tự nhiên là 1.303.049,5 ha, chiếm 24 % diện tích tự nhiên 
toàn vùng Tây Nguyên, trong đó, diện tích đất sản xuất nông nghiệp khoảng 539 nghìn ha. Với khí 
hậu 02 mùa rõ rệt: mùa mưa bắt đầu từ tháng 5 đến hết tháng 10 (tập trung 90 % lượng mưa hằng 
năm); mùa khô từ tháng 11 đến tháng 4 năm sau với lượng mưa không đáng kể và điều kiện đất 
đai đa dạng. Trong đó, điển hình là đất đỏ, đất pha cát, đất sỏi, đất xám,… Đắk Lắk là khu vực rất 
thích hợp cho nhiều loại cây trồng khác nhau. Đặc biệt, hệ thống vườn cây công nghiệp lâu năm 
sẵn có, như: cà phê (204.808 ha), điều (23.187 ha), hồ tiêu (38.616 ha),...

Theo Đề án tái cơ cấu ngành Nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển 
bền vững, toàn tỉnh duy trì diện tích trồng cà phê khoảng 200 ngàn ha với sản lượng đạt bình quân 
trên 400 ngàn tấn/năm; 100 % diện tích cà phê trong vùng quy hoạch được tưới nước chủ động; 
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cơ bản không mở rộng diện tích cây điều, chuyển đổi diện tích sản xuất điều không hiệu quả sang 
cây trồng khác; cây tiêu có thể được bố trí trồng xen trong cà phê, trồng trong đất vườn [4],... Với 
nhiều lợi thế trong việc phát triển nông nghiệp, Đắk Lắk đã hình thành nhiều vùng sản xuất chuyên 
canh. Tuy nhiên, biến đổi khí hậu đã và đang có những tác động rõ rệt đến sản xuất nông nghiệp 
nói chung và ngành trồng trọt nói riêng. Đặc biệt, hiện tượng khô hạn và xói mòn, rửa trôi là những 
biểu hiện của biến đổi khí hậu, đã diễn ra rõ ràng trên địa bàn tỉnh. Cụ thể, năm 2020, toàn tỉnh 
Đắk Lắk đã có hơn 60.000 ha cây trồng bị ảnh hưởng do hạn hán, thiếu nước tưới. Vì vậy, việc 
đánh giá, định hướng sử dụng đất nông nghiệp nhằm phù hợp với tiềm năng, lợi thế và thích ứng 
với điều kiện biến đổi khí hậu đang diễn ra tại tỉnh Đắk Lắk là rất cần thiết.

2. Phương pháp nghiên cứu
- Thu thập tài liệu thứ cấp: Thu thập các số liệu và tài liệu thứ cấp về hiện trạng sử dụng đất; 

tình hình sản xuất nông nghiệp; điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội và môi trường được tổng hợp 
từ Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Đắk Lắk và Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Đắk 
Lắk. Các bản đồ về thổ nhưỡng, địa hình, hiện trạng sử dụng đất tỷ lệ 1/100.000.

- Phương pháp tính toán mức độ khô hạn:
+ Tính chỉ số khô hạn theo các trạm đo: Được tính toán theo Thông tư số 14/2012/TT-BTNMT

Chỉ số khô hạn (Kth) = K1 = Lượng bốc hơi (E0(th))
Lượng mưa (R(th))

Trong đó: Kth: Chỉ số khô hạn tháng; R(th): Lượng mưa bình quân tháng; E0(th): Lượng bốc hơi 
bình quân tháng.

Lượng bốc hơi khả năng (E0) được xác định theo công thức thực nghiệm của Ivanốp như sau:
E0 = 0,0018 x (T + 25)2 x (100 - U).

Trong đó: T là nhiệt độ không khí (0C); U là độ ẩm không khí tương đối (%); 0,0018 là hệ 
số kinh nghiệm không đổi.

Bảng 1. Phân cấp đánh giá đất bị khô hạn theo chỉ số khô hạn và số tháng khô hạn [1]
STT Mức độ khô hạn Số tháng khô hạn Chỉ số khô hạn (K1) Ký hiệu

1 Không hạn < 2 < 1 KhN
2 Hạn nhẹ ≥ 2 - 3 ≥ 1 - 2 Kh1
3 Hạn trung bình ≥ 3 - 5 ≥ 2 - 4 Kh2
4 Hạn nặng ≥ 5 ≥ 4 Kh3

+ Số hóa, chỉnh lý ranh giới khoanh đất, cập nhật dữ liệu thuộc tính bằng phần mềm 
MicroStation và MapInfo.

+ Nội suy (IDW) trong phần mềm ArcGIS để xác định phạm vi và mức độ ảnh hưởng của 
mỗi trạm khí tượng.

- Phương pháp xác định mức độ xói mòn: 
Ứng dụng phương trình mất đất phổ dụng biến đổi (RUSLE) tính toán lượng đất mất do xói 

mòn: A = R.K.LS.C.P. Trong đó: A là lượng đất xói mòn (tấn/ha/năm); R là hệ số xói mòn do mưa; 
K là hệ số kháng xói của đất; LS là hệ số xói mòn của địa hình; C là hệ số ảnh hưởng của lớp phủ 
đến xói mòn đất; P là hệ số ảnh hưởng của các biện pháp canh tác đến xói mòn đất. Lượng đất xói 
mòn tiềm năng và lượng đất xói mòn được xây dựng trên cơ sở tính toán từ các bản đồ hệ số bằng 
phần mềm ArcGIS 9.3. Các hệ số R, K, LS, C, P được tính toán như sau: 

+ Hệ số xói mòn do mưa (R) được xây dựng theo công thức của Nguyễn Trọng Hà (1996): 
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R = 0,548257 x P - 59,5
Với R: Hệ số xói mòn mưa trung bình năm (J/m2); P: Lượng mưa trung bình hằng năm (mm/

năm). Lượng mưa trung bình hằng năm P được tính toán theo phương pháp nội suy không gian có 
trọng số IDW.

+ Hệ số kháng xói đất (K) được xây dựng từ bản đồ thổ nhưỡng, thể hiện khả năng chống 
xói mòn của đất theo không gian. Phương pháp tính toán được sử dụng dựa vào công thức và toán 
đồ của Wischmeier và Smith (1978). Công thức được trình bày như sau: 

100K = 2,1.10 - 4M1,14(12-a) + 3,25(b-2) + 2,5(c-3).
Trong đó:
 K: Hệ số kháng xói của đất (tấn/Mj.h/mm)
 M: Trọng lượng cấp hạt. M được tính theo công thức: (%) M = (% limon + % cát mịn) x 

(100 % - % sét)
 a: Hàm lượng chất hữu cơ trong đất (%).
 b: Hệ số phụ thuộc vào hình dạng, sắp xếp và loại kết cấu đất.
 c: Hệ số phụ thuộc khả năng tiêu thấm của đất.
+ Hệ số xói mòn của địa hình (LS) được xây dựng dựa trên bản đồ độ dốc. Phương pháp tính 

toán dựa trên công thức của Mitasova và cộng sự (1996) như sau:
LS = (FlowAccumulation x cellsize/22,13)0,6- x (Sin(Slope) x 0,01745)/0,09)1,3  x 1,6        [11].

Trong đó:
 FlowAccumulation: Dòng chảy tích luỹ được tích dựa vào hướng của dòng chảy (Flow 

Direction);
 Cellsize: Kích thước của các Pixel; Slope: Độ dốc tính bằng độ.
Bản đồ độ dốc được thành lập từ mô hình số độ cao DEM. Mô hình số độ cao DEM được 

xây dựng theo phương pháp nội suy bề mặt Spline từ bản đồ địa hình.
+ Hệ số che phủ đất (C) được xây dựng từ bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2015 (có chỉnh 

lý đến năm 2019) như sau: C = 0,431- 0,805 x NDVI.
NDVI được tính theo công thức: NDVI = (NIR-RED)/(RED+NIR)
Trong đó:
 NIR là cường độ phản xạ của các đối tượng trên mặt đất đối với bước sóng cận hồng ngoại; 

RED là cường độ phản xạ của các đối tượng trên mặt đất đối với bước sóng đỏ;
+ Hệ số ảnh hưởng của các biện pháp canh tác (P) được xây dựng từ bản đồ độ dốc theo công 

thức của Wischmeier và Smith (1978);
+ Bản đồ xói mòn tiềm năng được tính toán theo công thức: B = R x K x LS
với B: Lượng đất xói mòn tiềm năng; R: Hệ số xói mòn do mưa; K: Hệ số kháng xói của đất; 

LS: Hệ số xói mòn của địa hình.
- Phương pháp tổng hợp và xử lý số liệu: Ngoài phần mềm ArcGIS, các số liệu còn được tổng 

hợp bằng phần mềm Microsoft Excel 2010.

3. Kết quả nghiên cứu

3.1. Hiện trạng và biến động sử dụng đất nông nghiệp tại tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2010 - 2020



Nghiên cứu chuyển giao, ứng dụng khoa học công nghệ trong sử dụng hợp lý tài nguyên, 
bảo vệ môi trường và phát triển bền vững

94

Theo kết quả kiểm kê đất đai các năm 2010 - 2020, hiện trạng và biến động sử dụng đất nông 
nghiệp tại tỉnh Đắk Lắk như sau:

Bảng 2. Biến động tình hình sử dụng đất nông nghiệp giai đoạn 2010 - 2020 [5]
ĐVT: ha

TT Loại đất Mã
Diện tích Biến động tăng 

(+), giảm (-)Năm 2010 Năm 2020
Tổng diện tích tự nhiên  1.312.537,0 1.303.049,5 -9.487,5
Nhóm đất nông nghiệp NNP 1.132.023,1 1.152.324,3 20.301,1

1 Đất sản xuất nông nghiệp SXN 529.980,2 627.355,1 97.374,9
1.1 Đất trồng cây hằng năm CHN 216.612,2 239.775,9 23.163,7

1.1.1 Đất trồng lúa LUA 58.724,3 69.471,9 10.747,5
- Đất chuyên trồng lúa nước LUC 28.749,4 47.484,1 18.734,7
- Đất trồng lúa nước còn lại LUK 29.815,0 21.981,1 -7.834,0
- Đất trồng lúa nương LUN 159,9 6,8 -153,2

1.1.2 Đất trồng cây hằng năm khác HNK 157.887,9 170.304,0 12.416,2
- Đất bằng trồng cây hằng năm khác BHK 62.291,1 29.616,8 -32.674,3
- Đất nương rẫy trồng cây hằng năm khác NHK 95.596,8 140.687,3 45.090,5

1.2 Đất trồng cây lâu năm CLN 314.598,2 387.572,8 72.974,6
2 Đất lâm nghiệp LNP 599.738,8 520.375,3 -79.363,5

2.1 Đất rừng sản xuất RSX 312.766,4 240.191,1 -72.575,3
2.2 Đất rừng phòng hộ RPH 67.566,8 64.806,8 -2.760,0
2.3 Đất rừng đặc dụng RDD 219.405,6 215.377,5 -4.028,2
3 Đất nuôi trồng thuỷ sản NTS 2.270,6 4.469,8 2.199,2
4 Đất làm muối LMU 0,0 0,0 0,0
5 Đất nông nghiệp khác NKH 33,5 124,0 90,4

Do năm 2015 thực hiện theo Chỉ thị 21/CT-TTg ngày 01 tháng 8 năm 2014 của Thủ tướng 
Chính phủ về việc kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2014, theo đó, từ năm 
2014 việc kiểm kê đất đai, thống kê đất đai phải được đồng bộ hóa giữa dữ liệu trên bản đồ và dữ 
liệu giấy. Chính vì vậy, kết quả kiểm kê đất đai từ năm 2014 so với năm 2010 có sự khác biệt về 
phương thức thực hiện dẫn đến việc chênh lệch về diện tích giữa các loại đất. Trong phạm vi nghiên 
cứu của bài báo đã tiến hành phân tích đánh giá dựa vào kết quả kiểm kê đất đai năm 2010 và năm 
2020 [5]. Cụ thể như sau:

Trong giai đoạn 2010 - 2020, diện tích đất thuộc nhóm đất nông nghiệp tăng 20.301,1 ha. 
Trong đó, đất sản xuất nông nghiệp tăng 97.374,9 ha.

- Đất lúa có xu hướng tăng, từ 58.724,4 ha năm 2010 lên 69.471,9 ha năm 2020 (tăng 
10.747,5 ha). Đất trồng lúa tăng do chuyển đổi từ đất hằng năm, đất lâm nghiệp, đất chưa sử dụng 
(CSD) và đất phi nông nghiệp.

- Đất trồng cây hằng năm khác tăng về diện tích, từ 157.887,9 ha năm 2010 lên 170.304,0 ha 
năm 2020 (tăng 12.416,1 ha), do chuyển từ đất lúa, đất cây lâu năm, đất lâm nghiệp, đất nuôi trồng 
thủy sản, đất phi nông nghiệp và đất CSD dụng sang trồng ngô, sắn, mía. 

- Đất trồng cây lâu năm năm 2020 là 387.572,8 ha, tăng 72.974,6 ha so với năm 2010 
(314.598,2 ha), chủ yếu do tăng diện tích trồng cà phê, cao su, hồ tiêu và điều.
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- Đất lâm nghiệp có xu hướng giảm từ 599.738,8 ha năm 2010 xuống 520.375,3 ha năm 
2020. 

3.2. Kịch bản biến khí hậu tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2016 - 2035

Theo Bộ Tài nguyên và Môi trường (2016) [2], các kịch bản phát thải khí nhà kính gồm: mức 
thấp (B1); trung bình (B2) và cao (A2, A1FI). Trong đó, kịch bản trung bình B2 được khuyến nghị 
cho các Bộ, ngành và địa phương sử dụng làm định hướng ban đầu cho các quy hoạch, kế hoạch 
ngắn hạn; để đánh giá tác động của biến đổi khí hậu và xây dựng kế hoạch hành động ứng phó với 
biến đổi khí hậu.

Bảng 3. Kịch bản biến đổi của nhiệt độ trung bình năm (0C) so với thời kỳ cơ sở [2]
(Giá trị trong ngoặc đơn là khoảng biến đổi 

quanh giá trị trung bình với cận dưới 10 % và cận trên 90 %)

TT Thời gian Kịch bản RCP4.5 Kịch bản RCP8.5
2016 - 2035 2045 - 2065 2016 - 2035 2045 - 2065

1 I - III 0,7 (0,3 ÷ 1,2) 1,4 (0,9 ÷ 2,0) 0,9 (0,6 ÷ 1,2) 1,9 (1,2 ÷ 2,7) 
2 IV - VI 0,7 (0,4 ÷ 1,2) 1,5 (1,0 ÷ 2,2) 0,9 (0,6 ÷ 1,4) 2,0 (1,3 ÷ 3,0) 
3 VII - IX 0,6 (0,4 ÷ 1,2) 1,3 (0,9 ÷ 2,1) 0,8 (0,5 ÷ 1,2) 1,8 (1,2 ÷ 2,8) 
4 X - XII 0,8 (0,4 ÷ 1,2) 1,3 (1,0 ÷ 1,8) 0,9 (0,6 ÷ 1,2) 1,8 (1,3 ÷ 2,2) 
Trung bình năm 0,7 (0,4 ÷ 1,2) 1,4 (0,9 ÷ 2,0) 0,9 (0,6 ÷ 1,2) 1,9 (1,3 ÷ 2,6) 

Theo kịch bản RCP4.5, vào đầu thế kỷ, nhiệt độ trung bình năm của tỉnh Đắk Lắk có mức 
tăng phổ biến từ 0,4 ÷ 1,2 0C. Vào giữa thế kỷ, mức tăng từ 0,9 ÷ 2,0 0C. 

Theo kịch bản RCP8.5, vào đầu thế kỷ, nhiệt độ trung bình năm của tỉnh Đắk Lắk có mức 
tăng phổ biến từ 0,6 ÷ 1,2 0C. Vào giữa thế kỷ, mức tăng từ 1,3 ÷ 2,6 0C. 

Bảng 4. Kịch bản biến đổi của lượng mưa năm (%) so với thời kỳ cơ sở
(Giá trị trong ngoặc đơn là khoảng biến đổi 

quanh giá trị trung bình với cận dưới 20 % và cận trên 80 %)

TT Thời gian Kịch bản RCP4.5 Kịch bản RCP8.5
2016 - 2035 2045 - 2065 2016 - 2035 2045 - 2065

1 I - III 4,5 (-3,6 ÷ 12,8) 1,1 (-6,8 ÷ 8,4) -1,2 (-9,8 ÷ 6,9) 1,0 (-3,8 ÷ 5,8)
2 IV - VI 1,3 (-6,4 ÷ 9,1) -5,1 (-11,9 ÷ 2,2) 2,8 (-4,6 ÷ 9,9) 0,4 (-4,8 ÷ 5,7)
3 VII - IX 10,2 (3,3 ÷ 16,7) 16,3 (4,6 ÷ 28,5) 9,3 (0,4 ÷ 18,1) 11,5 (-0,6 ÷ 23,8)
4 X - XII 3,2 (-19,4 ÷ 23,7) 2,0 (-15,9 ÷ 19,2) -26,1 (-34,0 ÷ 18,7) 28,8 (-1,8 ÷ 59,2)
Trung bình năm 6,5 (2,2 ÷ 10,9) 7,6 (0,8 ÷ 15,7) 5,3 (-1,0 ÷ 11,6) 8,7 (1,8 ÷ 16,2)

Nguồn: Bộ Tài nguyên và Môi trường (2016)

Theo kịch bản RCP4.5, vào đầu thế kỷ, lượng mưa năm có xu thế tăng phổ biến từ 2,2 ÷ 
10,9% (trung bình 6,5 %). Vào giữa thế kỷ, mức tăng phổ biến từ 0,8 ÷ 15,7 % (trung bình 7,6 %). 

Theo kịch bản RCP8.5, vào đầu thế kỷ, lượng mưa năm có xu thế tăng phổ biến từ -1,0 ÷ 
11,6 % (trung bình 5,3 %). Vào giữa thế kỷ, mức tăng phổ biến từ 1,8 ÷ 16,2 % (trung bình 8,7 %). 

3.3. Dự báo tác động của biến đổi khí hậu theo kịch bản RCP4.5 đầu thế kỷ (2016 - 2035) 
tới sử dụng đất nông nghiệp tại tỉnh Đắk Lắk

Dự báo diễn biến khô hạn theo kịch bản RCP4.5 đầu thế kỷ (2016 - 2035) cho thấy chỉ số khô 
hạn ở mực nhẹ (1,42 - 2,54) và trung bình (2,55 - 3,78) chiếm tỷ lệ nhỏ diện tích của tỉnh, lần lượt 
là 5,05 % và 6,13 % tổng diện tích điều tra. Trên cơ sở lượng mưa thay đổi theo kịch bản biến đổi 
khí hậu RCP4.5, hệ số R được tính toán lại và thay vào phương trình dự báo xói mòn đất. Nghiên cứu 
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giả định các nhân tố gây xói mòn khác là ổn định. Theo kịch bản RCP4.5 đầu thế kỷ (2016 - 2035), 
cơ cấu xói mòn đất theo các cấp độ xói mòn đất nhẹ, xói mòn đất trung bình, xói mòn đất mạnh lần 
lượt là 41,13 tấn/ha/năm; 5,72 tấn/ha/năm; 41,33 tấn/ha/năm.

Hình 1: Sơ đồ phân bố chỉ số khô hạn bình 
quân tại tỉnh Đắk Lắk theo kịch bản RCP4.5 

đầu thế kỷ (2016 - 2035)

Hình 2: Sơ đồ dự báo phân bố mức độ xói 
mòn đất theo kịch bản RCP4.5 đầu thế kỷ 

(2016 - 2035)
3.3.1. Dự báo mức độ khô hạn đất nông nghiệp do tác động của biến đổi khí hậu theo kịch 

bản RCP4.5 đầu thế kỷ (2016 - 2035) 
Sản xuất nông nghiệp giữ vai trò rất quan trọng trong ngành nông nghiệp để đáp ứng nhu 

cầu lương thực, thực phẩm cho xã hội. Tuy nhiên, với diễn biến khí hậu phức tạp như hiện nay, tại 
tỉnh Đắk Lắk nhiều diện tích đất nông nghiệp sẽ rất khó khăn trong quá trình canh tác (đặc biệt là 
những khu vực trồng lúa), ảnh hưởng nghiêm trọng đến sản xuất của người dân. Bằng công nghệ 
ArcGIS, tiến hành chồng xếp bản đồ đất, lớp thông tin về các chỉ tiêu khí hậu (thông tin nhập cho 
các khoanh đất được dự báo theo kịch bản biến đổi khí hậu), lớp thông tin đất bị khô hạn (nội suy, 
kết hợp với điều tra thực địa) đã xây dựng được bản đồ đất nông nghiệp bị khô hạn theo kịch bản 
RCP4.5 đầu thế kỷ (2016 - 2035) do tác động của biến đổi khí hậu. Kết quả tổng hợp như sau:

- Diện tích đất sản xuất nông nghiệp bị khô hạn nhẹ là 366.910 ha (trong đó đất trồng lúa là 
58.527 ha; đất trồng cây hằng năm khác là 72.696 ha; đất trồng cây lâu năm là 235.687 ha); khô 
hạn trung bình 169.858 ha (đất trồng lúa là 5.223 ha; đất trồng cây hằng năm khác là 85.830 ha; 
đất trồng cây lâu năm là 78.805 ha); khô hạn nặng 8.393 ha (đất trồng lúa là 15 ha; đất trồng cây 
hằng năm khác là 4.560 ha; đất trồng cây lâu năm là 3.818 ha).

- Diện tích đất lâm nghiệp bị khô hạn nhẹ là 396.602 ha (đất rừng sản xuất là 151.281 ha; 
đất rừng phòng hộ là 48.155 ha; đất rừng đặc dụng là 197.167 ha); khô hạn trung bình là 74.223 ha 
(đất rừng sản xuất là 51.073 ha; đất rừng phòng hộ là 10.166 ha; đất rừng đặc dụng là 12.984 ha); 
khô hạn nặng là 25.630 ha (đất rừng sản xuất là 19.423 ha; đất rừng phòng hộ là 987 ha; đất rừng 
đặc dụng là 5.220 ha).

- Diện tích đất nông nghiệp khác bị khô hạn nhẹ là 93 ha, khô hạn trung bình 20 ha và không 
bị khô hạn nặng.
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Bảng 5. Dự báo diện tích đất nông nghiệp bị khô hạn của tỉnh Đắk Lắk 
Đơn vị tính: ha

TT Mục đích sử dụng Ký hiệu
Dự báo diện tích đất khô hạn theo kịch bản RCP4.5 

đầu thế kỷ 2016 - 2035 
Khô hạn nhẹ Khô hạn trung bình Khô hạn nặng

 Đất nông nghiệp NNP 763.605 244.101 34.023
1 Đất sản xuất nông nghiệp SXN 366.910 169.858 8.393

1.1 Đất trồng lúa LUA 58.527 5.223 15
1.2 Đất trồng cây hằng năm khác HNK 72.696 85.830 4.560
1.3 Đất trồng cây lâu năm CLN 235.687 78.805 3.818
2 Đất lâm nghiệp LNP 396.602 74.223 25.630

2.1 Đất rừng sản xuất RSX 151.281 51.073 19.423
2.2 Đất rừng phòng hộ RPH 48.155 10.166 987
2.3 Đất rừng đặc dụng RDD 197.167 12.984 5.220
3 Đất nông nghiệp khác NKH 93 20 0
4 Đất nuôi trồng thủy sản NTS 0 0 0

3.3.2. Dự báo mức độ xói mòn đất nông nghiệp do tác động của biến đổi khí hậu theo kịch 
bản RCP4.5 đầu thế kỷ (2016 - 2035)

Bằng công nghệ GIS phân tích, chồng xếp, tổng hợp các lớp thông tin và mô hình hóa trong 
ArcGIS 9.3. Căn cứ theo Thông tư số 14/2012/TT-BTNTM ngày 26/11/2012 của Bộ Tài nguyên 
và Môi trường ban hành, quy định kỹ thuật điều tra thoái hóa đất, mức độ xói mòn được xác định 
theo 03 mức: Xói mòn nhẹ, xói mòn trung bình và xói mòn mạnh (Bảng 6). 

Bảng 6. Dự báo diện tích đất bị xói mòn tỉnh Đắk Lắk
Đơn vị tính: ha

TT Mục đích sử dụng Ký hiệu

Dự báo diện tích đất xói mòn theo kịch bản 
RCP4.5 đầu thế kỷ 2016 - 2035 

Xói mòn nhẹ Xói mòn trung 
bình

Xói mòn 
mạnh

I Đất nông nghiệp NNP 153.66 32.978 6.382
1 Đất sản xuất nông nghiệp SXN 128.37 29.646 3.835

1.1 Đất trồng lúa LUA 4.787 1.091 217
1.2 Đất trồng cây hằng năm khác HNK 53.094 23.568 3.158
1.3 Đất trồng cây lâu năm CLN 70.485 4.986 460
2 Đất lâm nghiệp LNP 25.263 3.332 2.547

2.1 Đất rừng sản xuất RSX 21.527 3.332 2.547
2.2 Đất rừng phòng hộ RPH 2.028 0 0
2.3 Đất rừng đặc dụng RDD 1.708 0 0
3 Đất nuôi trồng thuỷ sản NTS 0 0 0
4 Đất nông nghiệp khác NKH 28 0 0

Theo kịch bản RCP4.5 đầu thế kỷ (2016 - 2035), diện tích đất sản xuất nông nghiệp bị xói mòn 
nhẹ là 128.365 ha (trong đó đất trồng lúa là 4.787 ha; đất trồng cây hằng năm khác là 53.094 ha; đất 
trồng cây lâu năm là 70.485 ha); xói mòn trung bình 29.646 ha (đất trồng lúa là 1.091 ha; đất trồng 
cây hằng năm khác là 23.568 ha; đất trồng cây lâu năm là 4.986 ha); xói mòn mạnh 3.835 ha (đất 
trồng lúa là 217 ha; đất trồng cây hằng năm khác là 3.158 ha; đất trồng cây lâu năm là 460 ha).
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Diện tích đất lâm nghiệp bị xói mòn nhẹ 25.263 ha (đất rừng sản xuất là 21.527 ha; đất rừng 
phòng hộ là 2.028 ha; đất rừng đặc dụng là 1.708 ha); xói mòn trung bình là 3.332 ha (đất rừng sản 
xuất là 3.332 ha); xói mòn mạnh 2.547 ha (đất rừng sản xuất).

Diện tích đất nông nghiệp khác bị xói mòn nhẹ là 28 ha.

3.4. Đề xuất chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất nông nghiệp thích ứng với BĐKH đến năm 2035

3.4.1. Căn cứ, quan điểm đề xuất
Dựa vào những lợi thế sẵn có, mục tiêu đến năm 2035, phương hướng phát triển sản xuất 

nông nghiệp của tỉnh Đắk Lắk như sau:
- Thực hiện theo định hướng phát triển kinh tế - xã hội đến năm 2030 đã được cơ quan Nhà 

nước có thẩm quyền phê duyệt;
- Dự báo những tác động của biến đổi khí hậu theo kịch bản RPC4.5 tới hướng sử dụng đất 

nông nghiệp tại tỉnh Đắk Lắk;
- Từ nay đến năm 2035, trồng trọt vẫn là ngành quan trọng góp phần đảm bảo an ninh lương 

thực và gia tăng kim ngạch xuất khẩu. Nâng cao hiệu quả của ngành trên cơ sở đa dạng hoá sản 
phẩm, phát huy lợi thế từng vùng; 

- Đẩy mạnh áp dụng khoa học công nghệ, đặc biệt là công nghệ cao nhằm tăng năng suất, 
chất lượng, giảm giá thành và thích ứng với biến đổi khí hậu; 

- Xây dựng và hình thành các vùng sản xuất cà phê, hồ tiêu, cây ăn quả và cây hằng năm ứng 
dụng công nghệ cao để tăng năng suất, chất lượng hàng nông sản và hiệu quả sản xuất trên 1 đơn 
vị diện tích đất nông nghiệp, nâng cao năng lực cạnh tranh, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.

- Chú trọng các khâu công nghệ sau thu hoạch và chế biến, đặc biệt là chế biến sâu nhằm 
nâng cao giá trị gia tăng. Trên cơ sở phân tích các lợi thế cạnh tranh, tỉnh đã định hướng phát triển 
các cây chủ lực đến 2035. Các cây có lợi thế cạnh tranh cao gồm: cà phê; hồ tiêu; sắn; cây ăn quả. 
Nhóm cây có tiềm năng phát triển gồm: cây ngô; cây điều; cây lúa. Cây cao su, ca cao, mía, lạc, 
đậu tương, rau thuộc cây có lợi thế cạnh trang thấp hơn cũng được chú ý phát triển. 

3.4.2. Đề xuất chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất nông nghiệp thích ứng với BĐKH đến 2035
Bằng công nghệ ArcGIS nghiên cứu tiến hành chồng xếp bản đồ định hướng phát triển kinh 

tế - xã hội, bản đồ tái cơ cấu ngành nông nghiệp, bản đồ quy hoạch sử dụng đất, bản đồ dự báo mức 
độ khô hạn, bản đồ mức độ xói mòn của tỉnh Đắk Lắk. Đề xuất đến năm 2035, diện tích đất sản 
xuất nông nghiệp khoảng 561.970 ha (chiếm 43,13 % tổng diện tích tự nhiên). Trong đó: đất trồng 
cây hằng năm 221.470 ha (chiếm 17 % tổng diện tích tự nhiên); đất trồng cây lâu năm 340.500 ha 
(chiếm 26,13 % tổng diện tích tự nhiên); đất lâm nghiệp 585.760 ha (chiếm 44,95 % tổng diện tích 
tự nhiên) (Bảng 7).
Bảng 7. Đề xuất chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất nông nghiệp thích ứng với BĐKH đến năm 2035

TT LOẠI ĐẤT Hiện trạng năm 2020 Đề xuất năm 2035 Tăng (+), 
giảm (-)Diện tích (ha) Tỷ lệ (%) Diện tích (ha) Tỷ lệ (%)

Tổng diện tích tự nhiên 1.303.050 100 1.303.050 100 0
Nhóm đất nông nghiệp 1.152.324 88,43 1.152.324 88,43 0

1 Đất sản xuất nông nghiệp 627.355 48,15 561.970 43,13 -65.385
1.1 Đất trồng cây hằng năm 239.782 18,40 221.470 17,00 -18.312

1.1.1 Đất trồng lúa 69.472 5,33 62.463 4,79 -7.009
1.1.2 Đất trồng cây hằng năm khác 170.310 13,07 159.007 12,20 -11.303
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1.2 Đất trồng cây lâu năm 387.573 29,74 340.500 26,13 -47.073
1.2.1 Đất trồng cây CNLN 367.084 28,17 310.500 23,83 -56.584

- Đất trồng cà phê 203.063 15,58 180.000 13,81 -23.063
- Đất trồng hồ tiêu 37.601 2,89 19.000 1,46 -18.601
- Đất trồng điều 22.271 1,71 21.500 1,65 -771
- Đất trồng cao su 37.841 2,90 40.000 3,07 2.159
- Đất trồng CLN còn lại 66.308 5,09 50.000 3,84 -16.308

1.2.2 Đất trồng cây ăn quả 20.489 1,57 30.000 2,30 9.511
2 Đất lâm nghiệp 520.375 39,94 585.760 44,95 65.385

1.2.1 Đất rừng sản xuất 240.191 18,43 295.760 22,70 55.569
1.2.2 Đất rừng phòng hộ 64.807 4,97 70.000 5,37 5.193
1.2.3 Đất rừng đặc dụng 215.377 16,53 220.000 16,88 4.623

3 Đất nuôi trồng thuỷ sản 4.470 0,34 4.470 0,34 0
4 Đất nông nghiệp khác 124 0,01 124 0,01 0

4. Kết luận

Với những lợi thế lớn về vị trí, địa hình, khí hậu, tài nguyên đất đai, tỉnh Đắk Lắk có tiềm 
năng rất lớn trong phát triển sản xuất nông nghiệp. 

1) Dựa trên kịch bản biến đổi khí hậu của Việt Nam năm 2016, nghiên cứu đã đưa ra kịch bản 
biến đổi khí hậu của tỉnh Đắk Lắk. Kết quả phân tích theo kịch bản RCP4.5 đầu thế kỷ 2016 - 2035 
đã xác định được mức độ khô hạn và xói mòn đất nông nghiệp. Cụ thể như sau:

- Về mức độ khô hạn: Khô hạn nhẹ là 763.605 ha; khô hạn trung bình là 244.101 ha và khô 
hạn nặng là 34.023 ha.

- Về mức độ xói mòn: Xói mòn nhẹ là 153.66 ha; xói mòn trung bình là 32.978 ha và xói 
mòn mạnh là 6.382 ha.

2) Bằng công nghệ ArcGIS, nghiên cứu tiến hành chồng xếp bản đồ định hướng phát triển 
kinh tế - xã hội, bản đồ tái cơ cấu ngành nông nghiệp, bản đồ quy hoạch sử dụng đất, bản đồ dự 
báo mức độ khô hạn, bản đồ mức độ xói mòn của tỉnh Đắk Lắk. Đề xuất đến năm 2035, diện tích 
đất sản xuất nông nghiệp khoảng 561.970 ha (chiếm 43,13 % tổng diện tích tự nhiên). Trong đó: 
đất trồng cây hằng năm 221.470 ha (chiếm 17 % tổng diện tích tự nhiên); đất trồng cây lâu năm 
340.500 ha (chiếm 26,13 % tổng diện tích tự nhiên); đất lâm nghiệp 585.760 ha (chiếm 44,95 % 
tổng diện tích tự nhiên).
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NGHIÊN CỨU KHÁNG OXY HÓA, KHÁNG VIÊM VÀ ỨC CHẾ 
ENZYME XANTHINE OXIDASE CỦA CAO CHIẾT HẠT NHÃN 

(DIMOCARPUS LONGAN)
Nguyễn Phạm Tuấn1, Nguyễn Thị Ái Lan2

1Trung tâm Công nghệ sinh học tỉnh An Giang
2Trường Đại học Trà Vinh

Tóm tắt
Mục tiêu nghiên cứu được thực hiện để tìm hiểu khả năng ức chế hoạt động của enzyme 

α-xanthin oxidase, kháng viêm và kháng oxy hóa của hạt nhãn ở phòng thí nghiệm. Mẫu hạt nhãn 
được ly trích bằng phương pháp ngâm dầm với các dung môi (nước, Ethanol 70 % và Methanol 
70 %). Hàm lượng Phenolic, Flavonoid, khả năng ức chế enzyme xanthine oxidase, kháng viêm và 
kháng oxy hóa được xác định bằng việc đo quang phổ ở bước sóng 660 nm, 405 nm, 517 nm, 510 
nm và 765 nm. Kết quả, độ ẩm đạt 70,64 % và hiệu suất chiết của hạt nhãn đạt 9,78 - 13,13%. Cao 
chiết hạt nhãn có sự hiện diện của các hợp chất Alkaloid, Flavonoid, Saponin, Terpenoids, Steroid, 
Tanin và Phenol. Hàm lượng Phenolic và Flavonoid tổng của cao chiết hạt nhãn đạt lần lượt 70,76 
- 85,23 mg GE/g cao chiết và 88,91 - 125,26 mg quercetin/g cao chiết. Cao chiết hạt nhãn có khả 
năng kháng oxy hóa bằng phương pháp với giá trị IC50 lần lượt là 121,16 µg/mL (nước); 109,60 
µg/mL (Ethanol) và 98,42 µg/mL (Methanol). Cao chiết hạt nhãn có khả năng ức chế enzyme 
xanthine oxidase với giá trị IC50 lần lượt là 145,31 µg/mL (nước); 131,72 µg/mL (Ethanol) và 
120,62 µg/mL (Methanol). Cao chiết hạt nhãn có khả năng kháng viêm với giá trị IC50 lần lượt là 
197,6 µg/mL (nước); 176,73 µg/mL (Ethanol) và 158,01 µg/mL (Methanol).

Từ khóa: Xanthine oxidase; Kháng viêm; Kháng oxy hóa; DPPH; Trái nhãn.
Abstract

Antioxidant, anti-inlfammatory, xanthine oxidase inhibiting activities of the extract of 
Dimocarpus longan seed 

This study was to evaluate the inhibitory effects of extracts of D. longan on enzyme xanthine 
oxidase, antioxidant and anti-inflammatory at in vitro. The plant extraction was carried out by 
maceration method with solvents (aqueous, ethanol 70 % and methanol 70 %). The content of 
phenolic, flavonoid, antioxidant, anti-inflammatory and xanthine oxidase inhibiting activities of 
the extract of D. longan seed were determined by the spectrophotometer method at 510 nm, 765 
nm, 660 nm, 405 nm and 517 nm wavelength. The results showed that the moisture content was 
70.64 % and extraction efficiency of D. longan seed ranged from 9.78 to 13.13 %. D. longan 
seed extract has the presence of bioactive compounds such as alkaloids, flavonoids, saponins, 
terpenoids, steroids, tannin and phenol. The phenolic and flavonoid content of D. longan seed per 
g of dry weight were 70.06 - 85.23 mg gallic acid/g and 88.91 - 125.56 mg quercetin/g, respectively. 
D. longan seed extract has antioxidant ability by DPPH method with IC50 value of 121.16 µg/mL 
(aqueous); 109.60 µg/mL (Ethanol) and 98.42 µg/mL (Methanol), respectively. D. longan seed 
extract has the ability to inhibit xanthine oxidase with an IC50 values of 145.31 µg/mL (aqueous); 
131.72 µg/mL (Ethanol) and 120.62 µg/mL (Methanol), respectively. D. longan seed extract has 
the ability to anti-inflammatory with an IC50 values of 197.6 µg/mL (aqueous); 176.73 µg/mL 
(ethanol) and 158.01 µg/mL (methanol), respectively. 

Keywords: Xanthin oxidase; Anti-inflammatory; Antioxidant; DPPH; Dimocarpus longan.
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1. Mở đầu 

Ở Việt Nam, nhãn Xuồng Cơm Vàng là giống nhãn phổ biến ở miền Nam nói chung và đồng 
bằng Sông Cửu Long (ĐBSCL) nói riêng. Nhãn Xuồng Cơm Vàng (Dimocarpus longan Lour. var 
Xuong Com Vang) là một loại cây ăn trái phổ biến ở vùng đồng bằng sông Cửu Long. Quả nhãn được 
sử dụng ở cả dạng tươi hoặc dạng khô hay đóng hộp. Công nghiệp chế biến nhãn đóng hộp thường 
loại bỏ hạt nhãn và coi như là chất thải công nghiệp. Hạt nhãn, chiếm 12,5 - 21,1 % trọng lượng của 
quả nhãn, là một phụ phẩm của quá trình công nghiệp chế biến và là nguồn nguyên liệu phong phú, 
tiềm năng cho việc nghiên cứu và ứng dụng. Trong hạt nhãn có chứa các hợp chất có hoạt tính sinh 
học như kháng oxy hóa, kháng khuẩn, kháng nấm, kháng viêm, kháng ung thư,… Enzyme Xanthine 
oxidase là enzyme xúc tác quá trình oxy hoá Hypoxanthine thành Xanthine và oxy hoá Xanthine 
thành acid uric. Enzyme Xanthine oxidase có vai trò quan trọng trong quá trình dị hoá vòng Purin, 
là nguyên nhân gây ra bệnh Gout [1]. Bệnh Gout thường gắn liền với mức độ Acid uric trong huyết 
thanh cao, dẫn đến lắng đọng các tinh thể Urat. Kết quả là gây ra các cơn đau dữ dội ở các khớp 
về đêm, đặc biệt là ở ngón chân và tay cái. Theo báo cáo lâm sàng, Acid uric không chỉ liên quan 
đến bệnh Gout, mà còn làm tăng nguy cơ rối loạn tim mạch, sỏi thận, đái tháo đường [2]. Viêm là 
sản phẩm bình thường của phản ứng bảo vệ vật chủ đối với tổn thương mô do nhiều kích như chấn 
thương vật lý, hóa học và tác nhân truyền nhiễm, được đặc trưng bởi đau, đỏ, sưng và rối loạn của 
các mô và cơ liên quan. Rối loạn chức năng viêm dẫn đến các bệnh mãn tính đang góp phần làm tăng 
chi phí chăm sóc sức khỏe cho xã hội [3]. Các loại thuốc hóa học điều trị bệnh viêm thường gây ra 
nhiều tác dụng phụ như loét, thủng, kích ứng dạ dày, tụ máu, phù mạch,…. Bên cạnh đó, stress oxy 
hóa là một trong những nhân tố gây viêm, dẫn đến sự hình thành các chất độc tiềm ẩn, gây ra các vấn 
đề về sức khỏe như lão hóa, tim mạch, đái tháo đường, ung thư,… 

Vì vậy, cần có những nghiên cứu, tìm hiểu về các chất từ tự nhiên có khả năng ức chế 
enzyme Xanthine oxidase ngăn chặn sự hình thành Acid uric, hỗ trợ kháng viêm và kháng oxy hóa. 
Những hợp chất có hoạt tính sinh học nguồn gốc từ tự nhiên, ngày càng được quan tâm nghiên cứu 
vì tính an toàn và hiệu quả trong việc phòng ngừa và điều trị bệnh Gout, kháng viêm [4]. Từ đó, 
nghiên cứu được thực hiện nhằm đánh giá khả năng kháng oxy hóa, kháng viêm và ức chế enzyme 
Xanthine oxidase của hạt nhãn trong điều kiện in vitro, góp phần tận dụng phụ phế phẩm, làm giảm 
ô nhiễm môi trường và góp phần tạo nguồn nguyên liệu cho quá trình sản xuất các sản phẩm có 
khả năng hỗ trợ và điều trị bệnh.

2. Phương pháp nghiên cứu 

2.1. Vật liệu nghiên cứu

Nguyên vật liệu: trái nhãn Xuồng (Dimocarpus longan) được thu thập tại vùng trồng nhãn 
Xuồng của huyện Châu Phú, tỉnh An Giang. 

Hóa chất và thiết bị: máy đo quang phổ (Human, Hàn Quốc); máy đông khô chân không 
(Christ, Mỹ); máy cô quay chân không (Eyala, Nhật Bản); máy ly tâm (Orto alresa, Tây Ban Nha); 
Gallic acid; Quercetin; DPPH (Merck, Mỹ); Enzyme Xanthine oxidase; Xanthine, allopurinol; 
BSA (Sigma, Mỹ);… hóa chất và thiết bị cần thiết khác.

2.2. Phương pháp nghiên cứu 

2.2.1. Phương pháp tạo cao chiết hạt nhãn
Trái nhãn Xuồng (Dimocarpus longan) được thu thập tại tại vùng trồng nhãn xuồng của 

huyện Châu Phú, tỉnh An Giang và vận chuyển về phòng thí nghiệm của Trung tâm Công nghệ sinh 
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học tỉnh An Giang. Quả nhãn xuồng được tiến hành phân tách vỏ, thịt quả và hạt, phần hạt nhãn 
được tiến hành sấy khô ở điều kiện nhiệt độ 50 0C trong 96 giờ, nghiền thành bột mịn. Hạt nhãn 
xuồng (300 g) được chiết xuất bằng phương pháp ngâm dầm với các dung môi (nước, Ethanol  
70 % và Methanol 70 %), kết hợp với sóng siêu âm ở điều kiện nhiệt độ 500C, với tỷ lệ nguyên liệu 
và dung môi là 1:10 (w/v), trong 72 giờ ở điều kiện tối để tránh quá trình oxy hóa. Sau đó, hỗn hợp 
được tiến hành ly tâm 5.000 vòng/phút trong 20 phút, loại bỏ phần cặn thu phần dịch. Phần dịch 
lọc được lọc qua giấy lọc Whatman có đường kính 0,45 µm, thu dịch lọc và bỏ phần cặn. Phần dịch 
lọc sau đó được tiến hành cô quay chân không để đuổi dung môi (Ethanol và Methanol). Dịch lọc 
sau khi cô quay đuổi dung môi được đông khô bằng máy đông khô để thu cao chiết hạt nhãn, bảo 
quản ở nhiệt độ -20 0C và thực hiện các nghiên cứu tiếp theo. 

2.2.2. Định tính các hợp chất có hoạt tính sinh học của cao chiết hạt nhãn
Định tính các hợp chất có hoạt tính sinh học theo Yadav và cộng sự [5] (Bảng 1).

Bảng 1. Định tính hợp chất trong cao chiết hạt nhãn
Hợp chất Thực nghiệm Hiện tượng

Alkaloid (Mayer) 1 mL dịch trích + vài giọt TT Mayer Kết tủa màu nâu
Flavonoid 1 mL dịch trích + 2 mL Pb (OAc)4 10% Xuất hiện màu vàng
Saponin (Foam) 3 mL dịch trích + 6 mL H2O→ đun nóng Xuất hiện bọt

Steroid (Salkowski) 1 mL dịch trích + 2 mL CHCl3 + 2 mL H2SO4 đậm đặc Xuất hiện vòng đỏ nâu giữa 
2 lớp

Tannin và Phenol
( Braymer) 0,5 mL dịch trích + 10 mL H2O + 2-3 giọt FeCl3 0,1 % Kết tủa xanh dương đen

Terpenoid 2 mL dịch trích + 2 mL (CH3CO)2O + 2-3 giọt H2SO4 
đậm đặc Xuất hiện màu đỏ đậm

2.2.3. Phân tích hàm lượng phenolic và Flavonoid tổng của cao chiết hạt nhãn
Hàm lượng Flavonoid tổng theo Pieme và cộng sự [7]: lấy 10 mg Quercetin hòa tan trong 1 

mL Ethanol 80 %. Sau đó, pha loãng ra các nồng độ 25 - 400 µg/mL. Hút 0,1 mL Quercetin, thêm 
vào 0,3 mL nước cất, 0,03 mL NaNO2 5 %. Ủ 5 phút ở 25 0C, thêm 0,03 mL AlCl3 10 %. Ủ thêm 
5 phút, sau đó cho thêm 0,2 mL NaOH 1 mM. Thêm nước cất để tổng thể tích là 1 mL, đo ở λ = 
510 nm. Hàm lượng Flavonoid tổng được xác định theo công thức: C = c x V/m. Trong đó: C: hàm 
lượng Flavonoid tổng (mg Quercetin/g chiết xuất); c: giá trị x từ đường chuẩn Quercetin (mg/mL); 
V: thể tích dịch chiết (mL); m: khối lượng cao chiết có trong V (g).

Hàm lượng phenolic tổng theo mô tả của Yadav và Agarwala [6]: chuẩn bị dung dịch Gallic 
acid nồng độ 20 - 100 µg/mL; thuốc thử Folin-Ciocalteu 10 %. Lần lượt cho 1 mL dung dịch Gallic 
acid vào 2,5 mL thuốc thử Folin-Ciocalteu 10 % và để phản ứng trong 5 phút; sau đó, thêm tiếp vào 
2 mL dung dịch Na2CO3 2 %. Sau 45 phút phản ứng ở nhiệt độ phòng, độ hấp thụ ở λ = 765 nm. 

Hàm lượng Phenolic tổng được tính theo công thức: P = a × V/m. Trong đó: P: hàm lượng 
Phenolic tổng (mg Gallic acid/g cao chiết); a: giá trị x từ đường chuẩn (mg/mL); V: thể tích dung 
dịch cao chiết (mL); m: khối lượng cao chiết trong thể tích V (g).

2.2.4. Khảo sát khả năng kháng oxy hóa của cao chiết hạt nhãn
Khảo sát khả năng ức chế gốc tự do DPPH theo Shekhar và Anju [8]: 1 mL cao chiết hạt nhãn 

phản ứng với 1 mL dung dịch DPPH 0,1 M, ở nhiệt độ phòng trong 30 phút và trong điều kiện tối 
để tránh oxy hoá và đo độ hấp thụ ở λ = 517 nm. Khả năng ức chế gốc tự do DPPH được xác định 
theo công thức: AA% =(Ao-A1/Ao) x 100.
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trong đó: AA%: Phần trăm ức chế gốc tự do DPPH; Ao: Độ hấp thụ quang phổ của mẫu đối 
chứng; A1: Độ hấp thụ quang phổ của mẫu cao chiết; Vitamin C là chất chuẩn.

2.2.5. Khảo sát khả năng ức chế enzyme Xanthine oxidase của cao chiết hạt nhãn
Khả năng ức chế enzyme Xanthine oxidase của cao chiết được thực hiện theo Nguyen và 

cộng sự [9]. Hỗn hợp phản ứng gồm 50 µL dung dịch cao chiết, 35 µL dung dịch đệm Phosphate 
(0,05 M; pH 7,5), 30 µL dung dịch enzyme XO, ủ ở điều kiện 25 0C trong 15 phút. Tiếp theo, cho 
thêm 60 µL dung dịch Xanthine ủ ở 25 0C trong 30 phút. Sau đó, 5 µL HCl 1 N được thêm vào để 
ngừng hoạt động của enzyme XO. Tiến hành đo độ hấp thu ở λ = 290 nm để xác định lượng Acid 
uric tạo thành. Allopurinol được sử dụng như chất đối chứng dương.

Phần trăm ức chế được tính theo công thức (%) = (A0-At/A0) x 100. Trong đó: A0: mật 
độ quang của mẫu chứa đệm Phosphate; At: mật độ quang của mẫu thử có chứa cao chiết hoặc 
thuốc chuẩn. 

2.2.6. Khảo sát khả năng kháng viêm của cao chiết hạt nhãn
Khả năng kháng viêm của cao chiết được khảo sát thông qua hoạt động ức chế sự biến tính 

Protein được thực hiện theo phương pháp của Shah và cộng sự [10] và có hiệu chuẩn cho phù hợp: 
hỗn hợp phản ứng gồm 150 μL cao chiết với 150 μL dung dịch Albumin huyết thanh bò (BSA) 5 
%. Sau đó, hỗn hợp được ủ ở điều kiện nhiệt độ 30 0C trong 15 phút. Sự biến tính Protein được 
gây ra bằng cách giữ hỗn hợp phản ứng ở 60 0C trong 10 phút. Sau khi làm mát, tiến hành đo mật 
độ quang tại λ = 660 nm. Diclofenac và Prednisolone được sử dụng như chất đối chứng dương. 

Khả năng ức chế sự biến tính Protein được xác định theo công thức: Phần trăm ức chế (%) = 
100 x (1-Vt/Vc). Trong đó: Vt: mật độ quang của mẫu thử có chứa cao chiết hoặc thuốc chuẩn; Vc: 
mật độ quang của mẫu chứa đệm Phosphate. 

2.3. Phương pháp thống kê

Số liệu thí nghiệm được xử lý bằng phần mềm Excel 2010 và thống kê bằng phần mềm 
Statgraphics plus 16.0. Số liệu được trình bày dưới dạng trung bình ± sai số chuẩn.

3. Kết quả và thảo luận

3.1. Kết quả tạo cao chiết hạt nhãn
Việc xác định độ ẩm của mẫu trước khi tiến hành ly trích giúp biết được các điều kiện để xác 

định phương pháp ly trích phù hợp, nhằm thu được lượng cao chiết tối ưu. Ngoài ra, việc xác định 
độ ẩm của nguyên liệu còn tạo điều kiện để xác định nhiệt độ và thời gian sấy mẫu thích hợp để 
tiến hành ly trích có hiệu suất cao hơn [11]. Trong suốt quá trình sấy, nhiệt độ cao làm phá vỡ các 
cấu trúc tế bào bên trong của nguyên liệu, tạo điều kiện cho dung môi và nguyên liệu tiếp xúc tốt 
hơn, tăng khả năng ly trích. Bên cạnh đó, quá trình sấy còn có tác dụng làm giảm độ ẩm của nguyên 
liệu, tăng tỷ lệ dung môi sử dụng với nguyên liệu. Độ ẩm là hàm lượng nước tự do có trong mẫu, 
độ ẩm càng cao tương ứng với hàm lượng nước có trong mẫu càng nhiều [12]. Quy trình trích cao 
được thực hiện với khối lượng hạt nhãn là 3.000 g (tươi), độ ẩm của hạt nhãn là 37,09 % và hạt 
nhãn chiết xuất với các dung môi khác nhau là 300 g (khô) (Bảng 2). Kết quả nghiên cứu cho thấy, 
hiệu suất trích cao có sự khác biệt giữa các dung môi chiết, hiệu suất chiết cao nhất ở dung môi là 
Methanol đạt hiệu suất 9,16 %; dung môi Ethanol 80 % đạt hiệu suất 8,85 % và trong dung môi là 
nước đạt hiệu suất 7,46 %. Hiệu suất chiết giữa các dung môi có sự khác biệt phụ thuộc vào dung 
môi và độ phân cực của dung môi [13].
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Bảng 2. Kết quả phân tích độ ẩm, hiệu suất của cao chiết hạt nhãn
Chỉ tiêu theo dõi Cao chiết nước Cao chiết Ethanol Cao chiết Methanol

Khối lượng mẫu tươi (g) 3.000 3.000 3.000
Độ ẩm (%) 37,09 ± 0,11 37,09 ± 0,11 37,09 ± 0,11
Khối lượng mẫu khô (g) 300 300 300
Khối lượng cao khô (g) 22,39 ± 0,21 26,56 ± 0,09 27,47 ± 0,26
Hiệu suất chiết (%) 7,46 ± 0,10 8,85 ± 0,20 9,16 ± 0,05

Bảng 3. Kết quả phân tích các hợp chất có hoạt tính sinh học của cao chiết hạt nhãn
Chỉ tiêu theo dõi Cao chiết nước Cao chiết Ethanol Cao chiết Methanol 

Saponin (+) (+) (+)
Flavonoid (+) (+) (+)
Terpenoids (-) (+) (+)
Alkaloid (+) (+) (+)
Tanin và phenol (+) (+) (+)
Steroid (+) (+) (+)

Ghi chú: “+”: dương tính; “-”: âm tính.
3.2. Định tính các hợp chất có hoạt tính sinh học của cao chiết hạt nhãn
Cao chiết hạt nhãn vừng từ các dung môi khác nhau đều có sự hiện diện của các hợp chất Alkaloid, 

Terpenoids, Flavonoid, Steroid, Tanin và Phenol (Bảng 3). Kết quả tương tự với nghiên cứu của Ravindran 
và cs. [14] cho rằng, dịch trích hạt nhãn có sự hiện diện của các hợp chất như Saponin, Flavonoid, Alkaloid, 
Terpenoid, Steroid, Tanin và Phenol. Nhóm chất Flavonoid và Polyphenol có các hoạt tính sinh học cao, 
có ý nghĩa trong hoạt động kháng oxy hóa, kháng viêm, kháng ung thư và bảo vệ gan.

3.3. Phân tích hàm lượng Phenolic và Flavonoid tổng của cao chiết hạt nhãn
Hàm lượng Phenolic và Flavonoid tổng trong cao chiết hạt nhãn được xác định dựa vào 

phương trình hồi quy tuyến tính của chất chuẩn Gallic acid và Quercetin (Bảng 4).
Hàm lượng Phenolic tổng được phân tích bằng phương pháp quang phổ và đường chuẩn 

Gallic acid: y = 0,0049x + 0,0127, với hệ số R2 = 0,9985 (Hình 1a). Hàm lượng Phenolic thấp nhất 
ở cao chiết hạt nhãn bằng nước là 80,26 mg Gallic acid/g cao chiết; kế đến là hàm lượng Phenolic 
ở hạt nhãn bằng Ethanol đạt 105,11 mg Gallic acid/g cao chiết. Cao nhất là hàm lượng Phenolic ở 
hạt nhãn bằng Methanol đạt 137,82 mg Gallic acid/g cao chiết.

Hàm lượng Flavonoid tổng được phân tích bằng phương pháp quang phổ và đường chuẩn 
Quercetin: y = 0,0054x + 0,0185, với hệ số R2 = 0,9992 (Hình 1b). Cụ thể, hàm lượng Flavonoid 
tổng cao nhất ở cao chiết hạt nhãn bằng Methanol (45,84 mg Quercetin/g cao chiết); kế đến là cao 
chiết hạt nhãn bằng Ethanol (32,79 mg Quercetin/g cao chiết) và thấp nhất là cao chiết hạt nhãn 
bằng nước (24,92 mg Quercetin/g cao chiết). 

Bảng 4. Kết quả phân tích hàm lượng Phenolic và Flavonoid tổng của cao chiết hạt nhãn

Hoạt chất Mẫu cao chiết
Cao chiết nước Cao chiết Ethanol Cao chiết Methanol

Hàm lượng Phenolic 
(mg Gallic acid/g cao chiết) 80,26c ± 0,13 105,11b ± 0,04 137,82a ± 0,17

Hàm lượng Flavonoid 
(mg Quercetin/g cao chiết) 24,92c ± 0,23 32,79b ± 0,05 45,84a ± 0,11

Ghi chú: các số chữ số giống nhau theo cùng một hàng không có ý nghĩa khác biệt thống kê mức ý nghĩa  
5 %. Số liệu được trình bày dưới dạng trung bình ± sai số chuẩn.
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Hình 1: Đường chuẩn Gallic acid (a) và Quercetin (b)

Hàm lượng Flavonoid và Phenolic tổng giữa các dung môi sử dụng trích ly có sự khác nhau, 
hàm lượng Flavonoid và Phenolic thể hiện cao nhất cao chiết hạt nhãn bằng Methanol (137,82 mg 
Gallic acid/g cao chiết; 45,84 mg Quercetin/g cao chiết); kế đến cao chiết hạt nhãn bằng Ethanol 
đạt hàm lượng 105,11 mg Gallic acid/g cao chiết; 32,79 mg Quercetin/g cao chiết và thấp nhất, 
cao chiết hạt nhãn bằng nước chi đạt 80,26 mg Gallic acid/g cao chiết; 24,92 mg Quercetin/g cao 
chiết. Kết quả nghiên cứu cao hơn Natungnuy và cộng sự [15], cao chiết Methanol hạt nhãn Thao 
bằng phương pháp ngâm dầm có hàm lượng Phenolic tổng lần lượt là 83,01 mg Galic aicd/g cao 
chiết (Thao 1); 103,96 mg Galic aicd/g cao chiết (Thao 2); 61,15 mg Galic aicd/g cao chiết (Thao 
3). Nhưng thấp hơn, cao chiết Methanol hạt nhãn Edor bằng phương pháp ngâm dầm có hàm lượng 
Phenolic đạt 140, 06 mg Galic aicd/g cao chiết. Trong khi đó, Yang và cộng sự [16], cao chiết 
Ethanol hạt nhãn bằng phương pháp ngâm dầm có hàm lượng Flavonoid và Phenolic tổng lần lượt 
là mg 6,37 Quercetin/g cao chiết; 248,42 mg Gallic acid/g cao chiết.

Sự khác biệt về hàm lượng Flavonoid và Phenolic tổng là do phương pháp trích cao giống 
nhau có thể cho kết quả khác nhau bởi vì khác biệt về các yếu tố như giai đoạn sinh trưởng và thời 
gian lấy mẫu thí nghiệm; hợp chất có hoạt tính sinh học trong thực vật bậc cao ở những vị trí khác 
nhau có hàm lượng, thành phần khác nhau; thành phần hóa học của các cao chiết khác nhau cho 
kết quả hàm lượng hoạt chất sinh học khác nhau [17].

3.4. Khả năng kháng oxy hóa của cao chiết hạt nhãn
Khả năng kháng oxy hoa bằng phương pháp DPPH của cao chiết hạt nhãn và vitamin C được 

khảo sát trên các nồng độ từ 0 - 100 µg/mL.
Tiến hành vẽ đường biểu diễn thể hiện của phần trăm ức chế gốc tự do bằng phương pháp 

DPPH của vitamin C. Phương trình đường chuẩn vitamin C: y = 0,8713x + 4,8127 và có R2 = 
0,9901. Từ đó, suy ra giá trị IC50 của vitamin C là 51,86 µg/mL.

Tiến hành vẽ đường biểu diễn phần trăm ức chế gốc tự do bằng phương pháp DPPH của cao 
chiết nước hạt nhãn. Phương trình đường chuẩn của cao chiết nước hạt nhãn: y = 0,6803x - 0,8155 
và có R2 = 0,996. Từ đó, suy ra giá trị IC50 của cao chiết nước hạt nhãn là 74,70 µg/mL (Bảng 5).

Tiến hành vẽ đường biểu diễn thể hiện của phần trăm ức chế gốc tự do bằng phương pháp 
DPPH của cao chiết Ethanol hạt nhãn. Phương trình đường chuẩn của cao chiết Ethanol hạt nhãn: y 
= 0,7362x + 1,2492 và có R2 = 0,9955. Suy ra, giá trị IC50 của cao chiết Ethanol hạt nhãn là 109,60 
µg/mL (Bảng 5).
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Bảng 5. Khả năng kháng oxy hóa của cao chiết hạt nhãn và vitamin C
Nồng độ (µg/

mL)
Phần trăm khử gốc tự do (%)

Vitamin C Cao chiết nước Cao chiết Ethanol Cao chiết Methanol
0 0f 0f 0f 0f

20 27,40e ± 0,11 12,90e ± 0,08 18,77e ± 0,14 23,64e ± 0,19
40 40,76d ± 0,04 26,13d ± 0,19 30,68d ± 0,23 37,35d ± 0,42
60 57,67c ± 0,09 37,15c ± 0,31 43,69c ± 0,32 50,24c ± 0,16 
80 73,52b ± 0,22 55,63b ± 0,34 58,73b ± 0,41 64,48b ± 0,22
100 90,93a ± 0,17 67,40a ± 0,03 76,49a ± 0,07 80,26a ± 0,06

Phương trình y = 0,8713x + 4,8127
R2 = 0,9901

y = 0,6803x - 0,8155
R2 = 0,996

y = 0,7362x + 1,2492
R2 = 0,9955

y = 0,7667x + 4,3264
R2 = 0,9899

IC50 (µg/mL) 51,86 74,70 66,22 59,57
Ghi chú: các số chữ số giống nhau theo cùng một cột không có ý nghĩa khác biệt thống kê 

mức ý nghĩa 5 %. Số liệu được trình bày dưới dạng trung bình ± sai số chuẩn.

Tiến hành vẽ đường biểu diễn thể hiện của phần trăm ức chế gốc tự do do bằng phương pháp 
DPPH của cao chiết Methanol hạt nhãn. Phương trình đường chuẩn của cao chiết Methanol hạt 
nhãn: y = 0,8713x + 4,8127và có R2 = 0,9901. Suy ra, giá trị IC50 của cao chiết Methanol hạt nhãn 
là 51,86 µg/mL (Bảng 5).

Hiệu quả kháng oxy hóa bằng phương pháp DPPH của cao chiết hạt nhãn cao hơn so với 
chất chuẩn vitamin C. Cụ thể, giá trị IC50 của vitamin C đạt 51,86 µg/mL, trong khi đó giá trị IC50 

của cao chiết hạt nhãn cao hơn gấp 1,44 lần (nước, IC50 = 74,70 µg/mL); cao hơn gấp 1,28 lần 
(Ethanol, IC50 = 66,22 µg/mL); cao hơn gấp 1,15 lần (Methanol, IC50 = 59,57 µg/mL). Hiệu quả 
kháng oxy hóa bằng phương pháp DPPH của cao chiết hạt nhãn cao hơn hặc tương đượng một số 
nghiên cứu trước đây. Nghiên cứu Yang và cộng sự [15], cao chiết Ethanol hạt nhãn bằng phương 
pháp ngâm dầm cho hiệu quả kháng oxy hóa bằng phương pháp DPPH có giá trị IC50 = 61,88 µg/
mL. Trong khi đó, Ravindran và cộng sự [14], cao chiết Methanol hạt nhãn bằng phương pháp 
ngâm dầm cho hiệu quả kháng oxy hóa bằng phương pháp DPPH có giá trị IC50 = 48,95 µg/mL.

Hiệu quả kháng oxy hóa bằng phương pháp DPPH của cao chiết hạt nhãn có sự khác biệt 
giữa các dung môi chiết xuất là do hàm lượng việc khảo sát hàm lượng Phenolic và Flavonoid 
trong các loại cao chiết (Bảng 5). Các hợp chất Polyphenol gồm một nhóm lớn các chất có khả 
năng kháng oxy hóa. Khả năng kháng oxy hóa khử cho phép hợp chất Polyphenol hoạt động như 
một chất khử cung cấp hydro và làm ngừng hoạt động của các gốc tự do. Flavonoid là một nhóm 
các hợp chất có trong thực vật, cho thấy hoạt tính kháng oxy hóa thông qua quá trình thu nhặt hoặc 
khử gốc tự do [18].

3.5. Hiệu quả ức chế enzyme Xanthine oxidase của cao chiết hạt nhãn

Khảo sát hiệu quả ức chế enzyme Xanthine oxidase của cao chiết hạt nhãn và chất chuẩn 
Allopurinol được khảo sát các mức nồng độ từ 0 - 200 µg/mL (Bảng 6).

Tiến hành xây dựng phương trình đường chuẩn biễu diễn khả năng ức chế Xanthine oxidase 
của Allopurinol, phương trình đường chuẩn của Allopurinol, y = 0,4786x + 4,844 và R² = 0,9948; 
giá trị IC50 của Allopurinol là 94,35 µg/mL (Bảng 6).

Tiến hành xây dựng phương trình đường chuẩn biễu diễn khả năng ức chế Xanthine oxidase 
của cao chiết nước hạt nhãn, phương trình đường chuẩn của cao chiết nước hạt nhãn, y = 0,4287x 
- 0,2144 và R² = 0,9977; giá trị IC50 của cao chiết nước hạt nhãn là 116,63 µg/mL (Bảng 6).
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Tiến hành xây dựng phương trình đường chuẩn biễu diễn khả năng ức chế Xanthine oxidase 
của cao chiết Ethanol hạt nhãn, phương trình đường chuẩn của cao chiết Ethanol hạt nhãn, y = 
0,4608x + 2,2042 và R² = 0,9978; giá trị IC50 của cao chiết Ethanol hạt nhãn là 103,72 µg/mL.

Tiến hành xây dựng phương trình đường chuẩn biễu diễn khả năng ức chế Xanthine oxidase 
của cao chiết Methanol hạt nhãn, phương trình đường chuẩn của cao chiết Methanol hạt nhãn, y 
= 00,4814x + 6,873 và R² = 0,992; giá trị IC50 của cao chiết Methanol hạt nhãn là 91,01 µg/mL.

Bảng 6. Hiệu quả ức chế enzyme Xanthin oxidase của cao chiết hạt nhãn và Allopurinol
Nồng độ (µg/

mL)
Phần trăm ức chế enzyme α-amylase (%)

Allopurinol Cao chiết nước Cao chiết Ethanol Cao chiết Methanol
0 0,0k 0,0k 0,0k 0,0k

25 18,56h ± 0,26 11,25h ± 0,26 15,47h ± 0,26 20,36h ± 0,26
50 30,29g ± 0,26 21,11g ± 0,26 25,48g ± 0,26 33,01g ± 0,26
75 42,59f ± 0,26 30,58f ± 0,26 36,15f ± 0,26 44,05f ± 0,26

100 53,46e ± 0,26 40,91e ± 0,26 49,29e ± 0,26 55,16e ± 0,26
125 65,49d ± 0,26 56,46d ± 0,26 60,49d ± 0,26 67,48d ± 0,26
150 78,46c ± 0,26 63,28c ± 0,26 71,01c ± 0,26 80,19c ± 0,26
175 87,59b ± 0,26 74,59b ± 0,26 84,49b ± 0,26 89,45b ± 0,26
200 97,89a ± 0,26 85,69a ± 0,26 92,19a ± 0,26 99,27a ± 0,26

Phương trình, 
giá trị R2

y = 0,3557x + 11,981 
R² = 0,9753

y = 0,4287x - 0,2144 
R² = 0,9977

y = 0,4608x + 2,2042 
R² = 0,9978

y = 0,4814x + 6,873 
R² = 0,992

IC50 94,35 116,63 103,72 91,01
Ghi chú: các số chữ số giống nhau theo cùng một cột không có ý nghĩa khác biệt thống kê 

mức ý nghĩa 5 %. Số liệu được trình bày dưới dạng trung bình ± sai số chuẩn.

Hiệu quả ức chế enzyme Xanthine oxidase của cao chiết hạt nhãn cao hơn hoặc tương đương 
so với chất chuẩn Allopurinol. Cụ thể, giá trị IC50 của Allopurinol đạt 94,35 µg/mL, trong khi đó 
giá trị IC50 của cao chiết hạt nhãn cao hơn gấp 1,24 lần (nước, IC50 = 116,63 µg/mL); cao hơn gấp 
1,09 lần (Ethanol, IC50 = 103,72 µg/mL); thấp hơn gấp 0,96 lần (Methanol, IC50 = 91,01 µg/mL). 
Kết quả nghiên cứu thấp hơn nghiên cứu của Sheu và cộng sự [19] cho rằng, cao chiết từ phụ phẩm 
của trái nhãn có khả năng ức chế enzyme Xanthine oxidase với giá trị IC50 lần lượt là 115,8 μg/mL 
(hoa), 118,9 μg/mL (vỏ),125,3 μg/mL (cành), 262,5 μg/mL (hạt), 331,1 μg/mL (lá). Trong khi đó, 
Hou và cộng sự [20] cho rằng, cao chiết hạt trái nhãn có khả năng ức chế enzyme Xanthine oxidase 
với giá trị IC50 = 277,8 μg/mL.

Nhiều nghiên cứu đã phân tích các thành phần hóa học trong hạt nhãn nhãn chứa nhiều hợp 
chất Tannin, Phenol, Glycoside, Saponin, Steroid, Terpenoid và Antharaquinon [14]. Các hợp chất 
Phenol, đặc biệt là Flavonoid có hoạt tính ức chế mạnh đối với enzyme Xanthine oxidase và tiềm 
năng chống oxy hóa cao. Trong nhóm Flavonoid đáng chú ý là các hợp chất Flavonol glycosides và 
cụ thể hơn là Kaempferol và Quercetin glycosides. Sự ức chế hoạt động enzyme XO được xem như 
là một cơ chế chống oxy hóa của các hợp chất Polyphenol. Nhiều nghiên cứu về enzyme Xanthine 
oxidase chứng minh rằng, hoạt động của enzyme Xanthine oxidase là nguyên nhân dẫn tới tạo ra 
nhiều gốc tự do. Những hợp chất chống oxy hóa và hợp chất Polyphenol được sử dụng rộng rãi 
như một phần của chế độ ăn uống hằng ngày của con người để chống lại stress oxy hóa hoặc các 
mô tổn thương do bị oxy hóa [21]. 

3.6. Hiệu quả kháng viêm của cao chiết hạt nhãn

Khảo sát hiệu quả kháng viêm của cao chiết hạt nhãn và chất chuẩn Diclofenac, Prednisolon 
được khảo sát các mức nồng độ từ 0 - 100 µg/mL (Bảng 7).
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Tiến hành xây dựng phương trình đường chuẩn biễu diễn khả năng kháng viêm của 
Prednisolon, phương trình đường chuẩn của Prednisolon, y = 0,9198x + 9,3038 và R² = 0,9699; 
giá trị IC50 của Prednisolon là 44,24 µg/mL (Bảng 7).

Tương tự, tiến hành xây dựng phương trình đường chuẩn biễu diễn khả năng kháng viêm của 
Diclofenac, phương trình đường chuẩn của Diclofenac, y = 0,891x + 7,3276 và R² = 0,9795; giá 
trị IC50 của Diclofenac là 47,89 µg/mL (Bảng 7).

Tiến hành xây dựng phương trình đường chuẩn biễu diễn khả năng kháng viêm của cao chiết 
nước hạt nhãn, phương trình đường chuẩn của cao chiết nước hạt nhãn, y = 0,5426x - 5,0238 và R² 
= 0,9724; giá trị IC50 của cao chiết nước hạt nhãn là 101,44 µg/mL (Bảng 7).

Tiến hành xây dựng phương trình đường chuẩn biễu diễn khả năng kháng viêm của cao chiết 
Ethanol hạt nhãn, phương trình đường chuẩn của cao chiết Ethanol hạt nhãn, y = 0,6102x - 3,9295 
và R² = 0,9813; giá trị IC50 của cao chiết Ethanol hạt nhãn là 88,38 µg/mL (Bảng 7).

Tiến hành xây dựng phương trình đường chuẩn biễu diễn khả năng kháng viêm của cao chiết 
Methanol hạt nhãn, phương trình đường chuẩn của cao chiết Methanol hạt nhãn, y = 0,6992x - 
2,5281 và R² = 0,9938; giá trị IC50 của cao chiết Methanol hạt nhãn là 75,13 µg/mL (Bảng 7).

Bảng 7. Hiệu quả kháng viêm của cao chiết hạt nhãn và Diclofenac, Prednisolon

Nồng độ (µg/
mL) 

Phần trăm ức chế kháng viêm (%)

Prednisolon Diclofenac Cao chiết nước Cao chiết 
Ethanol

Cao chiết 
Methanol

0 0,0f 0,0f 0,0f 0,0f 0,0f

20 35,48e ± 0,26 30,29e ± 0,26 3,21e ± 0,26 7,49e ± 0,26 10,45e ± 0,26
40 50,97d ± 0,26 46,59d ± 0,26 12,49d ± 0,26 16,59d ± 0,26 23,34d ± 0,26
60 65,19c ± 0,26 63,45c ± 0,26 26,47c ± 0,26 29,45c ± 0,26 37,25c ± 0,26
80 82,25b ± 0,26 78,49b ± 0,26 38,45b ± 0,26 46,46b ± 0,26 55,45b ± 0,26

100 97,86a ± 0,26 92,45a ± 0,26 52,03a ± 0,26 59,45a ± 0,26 68,11a ± 0,26

Phương trình, 
giá trị R2

y = 0,9198x + 
9,3038 

R² = 0,9699

y = 0,891x + 
7,3276

R² = 0,9795

y = 0,5426x - 
5,0238 

R² = 0,9724

y = 0,6102x - 
3,9295 

R² = 0,9813

y = 0,6992x - 
2,5281 

R² = 0,9938
IC50 44,24 47,89 101,44 88,38 75,13
Hiệu quả kháng viêm của cao chiết hạt nhãn cao hơn so với chất chuẩn Prednisolon, 

Diclofenac. Cụ thể, giá trị IC50 của Diclofenac và Prednisolon đạt 47,89 µg/mL và 44,24 µg/mL. 
Trong khi đó giá trị IC50 của cao chiết hạt nhãn cao hơn gấp 2,29 lần (nước, IC50 = 101,44 µg/mL); 
cao hơn gấp 1,99 lần (Ethanol, IC50 = 88,38 µg/mL); cao hơn gấp 1,69 lần (Methanol, IC50 = 75,13 
µg/mL) khi so cánh với chất chuẩn Prednisolon. Kết quả nghiên cứu góp phần khẳng định hiệu 
quả kháng viêm của hạt nhãn và minh chứng cho hiệu quả của các mô hình thử nghiệm hiệu quả 
của cao chiết hạt nhãn trong điều kiện in vitro và in vivo. Hiệu quả ức chế sự hình thành NO với 
giá trị IC50 đạt 179,8 µg/mL. Hiệu quả kháng viêm của cao chiết hạt nhãn từ các loại dung môi phụ 
thuộc vào khả năng kháng oxy hóa càng mạnh cũng như hàm lượng Phenolic, Flavonoid càng lớn 
thì hiệu quả kháng viêm càng cao [22].

4. Kết luận 

Cao chiết hạt nhãn là nguồn phụ phẩm và có chứa nhiều hoạt chất có hoạt tính sinh học. Cao 
chiết hạt nhãn từ các loại dung môi có khả năng kháng oxy hóa, kháng viêm và ức chế enzyme 
Xanthine oxidase trong điều kiện phòng thí nghiệm. Nghiên cứu phân tách và đánh giá hoạt tính 
sinh học của hạt nhãn trong điều kiện in vitro và in vivo.
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Lời cảm ơn: Nhóm nghiên cứu xin chân thành cảm ơn Trung tâm Công nghệ sinh học tỉnh 
An Giang và Trường Đại học Trà Vinh đã hỗ trợ và tạo điều kiện để thực hiện nghiên cứu này.
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HIỆU QUẢ ỨC CHẾ ỐC BƯƠU VÀNG (POMACEA CANALICULATA) 
CỦA DỊCH TRÍCH HẠT CÂY THẦU DẦU (RICINUS COMMUNIS) 

Nguyễn Phạm Tuấn1, Nguyễn Thị Ái Lan2 
1Trung tâm Công nghệ Sinh học tỉnh An Giang

2Trường Đại học Trà Vinh
Tóm tắt
Nghiên cứu được thực hiện nhằm đánh giá hiệu quả tiêu diệt nhuyễn thể của dịch trích 

Ethanol hạt cây Thâu dầu trên ốc bươu vàng. Cao chiết hạt cây Thầu dầu được chiết xuất theo 
phương pháp ngâm dầm với dung môi Ethanol và kết hợp với sóng siêu âm. Hiệu quả tiêu diệt 
nhuyễn thể được đánh giá bằng phương pháp mồi và ngâm. Tỷ lệ tử vong được phân tích bằng mô 
hình hồi quy Probit. Các hoạt chất sinh học của cao chiết Ethanol hạt cây Thầu dầu được sàng 
lọc bằng phương pháp hóa học. Hàm lượng Phenolic và Flavonoid được xác định bằng phương 
pháp quang phổ. Kết quả nghiên cứu cho thấy, độ ẩm của hạt cây Thầu dầu đạt 70,38 % và hiệu 
suất trích cao của hạt cây Thầu dầu đạt 5,21 %. Sau 24 giờ, giá trị LC50 và LC90 của dịch trích 
Ethanol hạt cây Thầu dầu với ốc bươu vàng bằng phương pháp ngâm lần lượt là 278,81 ppm và  
2148,77 ppm. Giá trị LC50 và LC90 của dịch trích Ethanol hạt cây Thầu dầu với ốc bươu vàng bằng 
phương pháp mồi lần lượt là 157,52 ppm và 538,74 ppm. Cao chiết Ethanol hạt cây Thầu dầu có 
sự hiện diện của các hợp chất sinh học như Alkaloid, Flavonoid, Terpenoid, Saponin, Tannin và 
Phenol. Hàm lượng Phenolic và Flavonoid, của cao chiết Ethanol hạt cây Thầu dầu lần lượt là 
91,27 mg Gallic acid/g; 54,71 mg Quercetin/g cao.

Từ khóa: Cây Thầu dầu; Ốc bươu vàng; Tiêu diệt nhuyễn thể; LC50; LC90.
Abstract

Molluscicidal effect of Castor oil plant seeds (Ricinus communis) extract against golden apple 
snail (Pomacea canaliculata)

This study aimed to evaluate the molluscicidal effect of castor plant seeds (Ricinus communis) 
Ethanolic extract against golden apple snail (Pomacea canaliculata). Castor plant seed (Ricinus 
communis) extract was extracted by combining the immersion method use solvent Ethanol and 
ultrasound. Effectiveness of the molluscicidal was determined by bait and immersion methods. 
Mortality data were analyzed using Probit regression model. Phytochemical screening of Ricinus 
communis seed was analyzed using chemical methods. The content of Phenolic and Flavonoid 
were determined by the spectrophotometer method. The results showed that the moisture content 
was 70.38 % and extraction efficiency of Ricinus communis seeds 5.21 %. After 24 h, Ricinus 
communis seed has molluscicidal with LC50 and LC90 value of immersion method 278.81 ppm and 
2148.77 ppm, respectively. Ricinus communis seed has molluscicidal with LC50 and LC90 value of 
bait method 157.52 ppm and 538.74 ppm, respectively. The aqueous extract of Ricinus communis 
seed contained biological compounds such as Alkaloids, Saponin, Flavonoids, Terpenoid, Tannins 
and Phenols. The Phenolic and Flavonoid of Ricinus communis seeds per g of dry weight were 
91.27 mg Gallic acid/g; 54.71 mg Quercetin/g.

Keywords: Pomacea canaliculata; Ricinus communis; Molluscicidal; LC50; LC90
.

1. Giới thiệu

Cây Thầu dầu (Ricinus communis) là một loại thảo mộc thuộc họ Đại kích (Euphorbiaceae), 
thường mọc hoang ở các nơi, như: ven đường; đất hoang; gần hàng rào;... Theo kinh nghiệm dân 
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gian, cây Thầu dầu dùng để điều trị một số bệnh như các bệnh về da, chảy máu sau sinh và băng vết 
thương,… [1]. Hơn nữa, cây Thầu dầu không gây độc tính đối với các động vật có vú, kháng oxy 
hóa và chống viêm do sự hiện diện của Saponin, Alkaloid và Oleanolic aicd, diệt ấu trùng muỗi 
vằn, chống sự sinh sản quá nhanh của động vật và chất diệt tinh trùng [2 - 5]. 

Ốc bươu vàng (Pomacea canaliculata) là một loài ốc nước ngọt và được xem là một trong 
100 loài ngoại lai xâm hại và phá hoại nhất thế giới [6]. Ốc bươu vàng có thể tấn công và phá 
hủy thân và lá non của cây lúa và ốc bươu vàng có thể ăn khoảng 7 - 24 cây lúa mỗi ngày [7]. 
Việc áp dụng các thuốc diệt nhuyễn thể tổng hợp (Niclosamide và Metaldehyde) để kiểm soát 
ốc bươu vàng một cách hiệu quả được sử dụng rộng rãi. Niclosamide đã trở thành một trong 
những loại thuốc sử dụng để kiểm soát và diệt trừ ốc bươu vàng phổ biến do tiêu diệt nhanh ốc 
[8]. Tuy nhiên, thuốc diệt nhuyễn thể gây ra những tác động tiêu cực đối với môi trường và có 
chi phí sản xuất cao. 

Xuất phát từ thực tế đó, các nhà khoa học đã quan tâm và nghiên cứu tìm kiếm các loại thuốc 
diệt nhuyễn thể có nguồn gốc từ thực vật. Thuốc diệt nhuyễn thể từ thực vật là loại thuốc đặc trị 
mục tiêu, an toàn với môi trường và đảm bảo an toàn về độc tố [9]. Thuốc diệt nhuyễn thể từ thực 
vật từ lâu đã được khám phá như là những lựa chọn thay thế hiệu quả cho các chất hóa học tổng 
hợp do độc tính thấp đối với các sinh vật không phải mục tiêu, có khả năng phân hủy sinh học và 
do chúng ít tốn kém hơn ở dạng thô. Ngoài ra, còn ngăn ngừa sự phát triển tình kháng thuốc chống 
lại hỗn hợp các hợp chất có hoạt tính sinh học trong thực vật [10]. Hơn nữa, thuốc diệt nhuyễn thể 
từ thực vật dễ kiếm và sử dụng hơn thuốc diệt nhuyễn thể tổng hợp nhập khẩu. Với những đặc điểm 
thuận lợi về nguồn nguyên liệu và tiềm năng của thực vật làm thuốc diệt nhuyễn thể. Từ đó, nghiên 
cứu được thực hiện nhằm đánh giá hiệu quả tiêu diệt nhuyễn thể trên đối tượng ốc bươu vàng, góp 
phần giảm thải ô nhiễm môi trường và gia tăng giá trị nguồn cây thảo dược. 

2. Vật liệu và phương pháp nghiên cứu

2.1. Nguyên vật liệu

Nguyên liệu hạt cây Thầu dầu được thu từ nhà lưới Trung tâm Công nghệ Sinh học tỉnh An 
Giang (Tỉnh lộ 941, ấp Vĩnh Phước, xã Vĩnh Bình, huyện Châu Thành, tỉnh An Giang). Hóa chất 
và thiết bị gồm: máy đo quang phổ (Human, Hàn Quốc); máy đông khô chân không (Christ, Đức); 
máy ly tâm (Orto alresa, Tây Ban Nha); máy cô quay chân không (Eyala, Nhật Bản); Quercetin; 
Gallic acid; Folin-Ciocalteu (Merck, Mỹ); máy đo pH (Mettelo, Thụy Sĩ);… hóa chất và thiết bị 
cần thiết khác.

2.2. Phương pháp nghiên cứu

2.2.1. Phương pháp tạo cao chiết từ hạt cây Thầu dầu
Hạt cây Thầu dầu được thu từ cây Thầu dầu và đông khô bằng máy đông khô trong 96 giờ rồi 

nghiền thành bột mịn. 300 g mẫu bột được ngâm dầm với dung môi Ethanol với tỷ lệ nguyên liệu và 
dung môi là 1:10 (w/v), ở nhiệt độ phòng và kết hợp bằng sóng siêu âm trong 12 giờ, ngâm trong 72 
giờ và để trong tối để tránh quá trình oxy hóa. Sau đó, hỗn hợp được ly tâm 5.000 vòng/phút trong 
20 phút, thu phần dịch và bỏ phần cặn. Phần dịch được lọc qua giấy lọc Whatman 0,45 µm, thu dịch 
lọc, phần dịch lọc sau đó được tiến hành cô quay chân không để đuổi dung môi. Dịch lọc sau khi cô 
quay đuổi dung môi được tiến hành đông khô bằng máy đông khô để thu cao chiết hạt cây Thầu dầu. 
Cao chiết hạt cây Thầu dầu sau khi đông khô được bảo quản ở điều kiện nhiệt độ -20 0C và thực hiện 
các nghiên cứu tiếp theo.
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2.2.2. Chuẩn bị ốc bươu vàng thí nghiệm
Tiến hành thu thập những con ốc bươu vàng trưởng thành tại ruộng lúa của Trung tâm Công 

nghệ sinh học tỉnh An Giang. Ốc bươu vàng được vận chuyển trong các xô nhựa có chứa nước từ 
môi trường thu thập về phòng thí nghiệm. Ốc được cho ăn bột hạt diếp cá bằng cách rải khoảng 
0,25 g bột vào mỗi xô trong 24 giờ, được nuôi ở nhiệt độ phòng, thời gian chiếu sáng 12 giờ và 12 
giờ tối với tần suất thay nước là 03 ngày/lần (Hình 1). 

Hình 1: (a) Thu thập ốc thí nghiệm trên đồng ruộng, (b) ốc thu thập vận chuyển về phòng thí 
nghiệm, (c) chuẩn bị đo kích thước ốc, (d) tiến hành thí nghiệm ngâm

2.2.3. Đánh giá hiệu quả diệt nhuyễn thể bằng phương pháp ngâm
Hiệu quả diệt nhuyễn thể bằng phương pháp ngâm theo Salama và cộng sự [11] và có sự điều 

chỉnh cho phù hợp với điều kiện thí nghiệm. Chuẩn bị dịch trích thực vật hạt cây Thầu dầu ở các 
nồng độ khác nhau bằng nước cất. Đặt thí nghiệm 10 con ốc bươu vàng trưởng thành có đường 
kính từ 14 - 17 mm, được ngâm trong cao chiết có nồng độ khác nhau trong 24 giờ ở điều kiện 
nhiệt độ phòng và không có bổ sung thức ăn. Niclosamide nồng độ 20 ppm và nước cất được sử 
dụng là mẫu đối chứng dương và âm. Sau 24 giờ thí nghiệm, ốc ở các nghiệm thức được rửa bằng 
nước cất, chuyển qua môi trường nước cất và ốc bươu vàng được cho ăn bột rau diếp cá trong 24 
giờ. Kiểm tra sự sống và chết của ốc trong thí nghiệm, dấu hiệu tử vong của ốc bươu vàng được 
thể hiện qua khả năng di chuyển và thiếu cử động trong môi trường nước.

2.2.4. Đánh giá hiệu quả diệt nhuyễn thể bằng phương pháp mồi
Hiệu quả quả diệt nhuyễn thể bằng phương pháp mồi theo Singh và cộng sự [12]. Chuẩn bị 

dịch trích thực vật hạt cây Thầu dầu ở các nồng độ khác nhau bằng nước cất. Pha loãng trong 10 mL 
nước cất và phối trộn vào 5 g hỗn hợp thức ăn gồm hèm rượu và cám gạo để đạt trọng lượng mỗi viên 
15 g. Chuẩn bị thí nghiệm 10 con ốc bươu vàng có đường kính từ 14 - 17 mm. Mỗi con ốc được cho 
lên đĩa Petri với 1,5 g thức ăn và bông ướt để đảm bảo nhu cầu ẩm độ của ốc trong 24 giờ. Đối chứng 
dương (niclosamide nồng độ 20 ppm) và đối chứng âm được thực hiện tương tự. Sau 24 giờ thử 
nghiệm, ốc được chuyển sang môi trường nước để kiểm tra sự sống chết. Độc tính của cao chiết đối 
với ốc bươu vàng được phản ánh trong việc tiết ra chất nhầy từ những con ốc được thử nghiệm. Các 
dấu hiệu tử vong của ốc được coi là cứng và thiếu cử động. Tiến hành xác định giá trị LC50 và LC90.

2.2.5. Định tính một số hợp chất sinh học có trong cao chiết hạt cây Thầu dầu
Xác định hợp chất có hoạt tính sinh học trong cao chiết theo Yadav và cộng sự [13].
Bảng 1. Định tính các hợp chất sinh học có trong cao chiết Ethanol hạt Thầu dầu
Hợp chất Thực nghiệm Hiện tượng

Alkaloid (Dragendorff) 1 mL dịch trích + TT Dragendorff Xuất hiện màu đỏ cam
Flavonoid 1 mL dịch trích + 2 mL Pb(OAc)4 10 % Xuất hiện màu vàng
Saponin (Foam) 3 mL dịch trích + 6 mL H2O→ đun nóng Xuất hiện bọt

Steroid (Salkowski) 1 mL dịch trích + 2 mL CHCl3 + 2 mL H2SO4 đậm đặc Xuất hiện vòng đỏ nâu 
giữa 2 lớp

Tannin và phenol (Braymer) 0,5 mL dịch trích + 10 mL H2O + 2-3 giọt FeCl3 0,1 % Kết tủa xanh dương đen

Terpenoid 2 mL dịch trích + 2 mL (CH3CO)2O + 2-3 giọt H2SO4 
đậm đặc Xuất hiện màu đỏ đậm
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2.2.6. Phân tích hàm lượng Phenolic và Flavonoid của cao chiết cây Thầu dầu
Hàm lượng Flavonoid tổng theo Pieme và cộng sự [14]: Hút 0,1 mL Quercetin, thêm vào  

0,3 mL nước cất, 0,03 mL NaNO2 5 %. Ủ 5 phút ở 25 0C, thêm 0,03 mL AlCl3 10 %. Ủ thêm 5 phút, 
sau đó cho thêm 0,2 mL NaOH 1 mM. Thêm nước cất để tổng thể tích là 1 mL. Đo ở bước sóng 
510 nm. Hàm lượng Flavonoid tổng được xác định theo công thức: C = c x V/m.

trong đó: C: Hàm lượng Flavonoid tổng (mg Quercetin/g chiết xuất); c: Giá trị x từ đường 
chuẩn Quercetin (mg/mL); V: Thể tích dịch chiết (mL); m: Khối lượng cao chiết trong V (g).

Hàm lượng Phenolic tổng được xác định theo Yadav và Agarwala [15]: Lần lượt cho 01 mL 
dung dịch Gallic acid vào 2,5 mL thuốc thử Folin-Ciocalteu 10 % và để phản ứng trong 5 phút. 
Sau đó, thêm tiếp vào 2 mL dung dịch Na2CO3 2%. Sau 45 phút phản ứng ở nhiệt độ phòng, độ 
hấp thụ ở λ = 765 nm. 

Hàm lượng Phenolic tổng được tính theo công thức: P = a x V/m. Trong đó: P: Hàm lượng 
Phenolic tổng (mg gallic acid/g cao chiết); a: Giá trị x từ đường chuẩn (mg/mL); V: Thể tích dung 
dịch cao chiết (mL); m: Khối lượng cao chiết trong thể tích V (g).

2.3. Phương pháp thống kê
Số liệu được xử lý bằng phần mềm Excel và thống kê bằng phần mềm Statgraphics plus 

16.0. Tính giá trị LC50 và LC90 bằng phần mềm Probit trong phần mềm SPSS 22.
3. Kết quả và thảo luận

3.1. Phương pháp tạo cao chiết nước từ hạt cây Thầu dầu
Để đánh giá hiệu quả của phương pháp trích cao, người ta thường dựa trên hiệu suất trích 

cao. Hiệu suất trích cao phản ánh sự tối ưu của việc kết hợp các điều kiện khác nhau trong phương 
pháp ly trích. Độ ẩm của hạt cây Thầu dầu là 68,79 % và cây Thầu dầu được chiết xuất với các 
dung môi khác nhau là 300 g (khô) và hiệu suất trích cao đạt 5,83 % (Bảng 2). 

Bảng 2. Độ ẩm, hiệu suất cao chiết Ethanol hạt cây Thầu dầu
Chỉ tiêu theo dõi Cao chiết Ethanol

Khối lượng mẫu tươi (g) 3.000
Độ ẩm (%) 68,79 ± 0,13
Khối lượng mẫu khô (g) 300
Khối lượng cao khô (g) 17,05 ± 0,22
Hiệu suất chiết (%) 5,83 ± 0,09

Bảng 3. Tỷ lệ chết nhuyễn thể (%) của cao chiết bằng phương pháp ngâm

Nồng độ (ppm) Số lượng (con) Sau 24 giờ thí nghiệm Giá trị LC50 Giá trị LC90Sống Chết
0 30 30 0

278,81 ppm 2148,77 ppm

25 30 29 1
50 30 26 4

100 30 23 8
200 30 19 11
400 30 14 16
600 30 8 22
800 30 3 27

1000 30 0 30
Niclosamide 30 0 30
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3.2. Hiệu quả diệt nhuyễn thể của cao chiết bằng phương pháp ngâm

Hiệu quả diệt nhuyễn thể ốc bươu vàng của cao chiết Ethanol hạt cây Thầu dầu bằng phương 
pháp ngâm có sự khác biệt giữa các nồng độ thí nghiệm (Bảng 3). Sau 24 giờ thí nghiệm, hiệu quả 
diệt nhuyễn thể ốc bươu vàng tăng tuyến tính theo nồng độ thí nghiệm. 

Cụ thể, ở nồng độ cao chiết 1000 ppm, hiệu quả diệt nhuyễn thể ốc bươu vàng đạt 100 % (số 
lượng chết 30/30). Kế đến, ở nồng độ cao chiết 800 ppm, hiệu quả diệt nhuyễn thể ốc bươu vàng 
đạt 90 % (số lượng chết 27/30) và thấp nhất ở nồng độ cao chiết 0 ppm, hiệu quả diệt nhuyễn thể 
ốc bươu vàng đạt 0 % (số lượng chết 0/30). Tiến hành xác định giá trị LC50 và LC90 sau 24 giờ tiến 
hành thí nghiệm của cao chiết Ethanol hạt cây Thầu dầu đạt lần lượt là LC50 = 278,81 ppm và LC90 
= 2148,77 ppm (Hình 2). Đối chứng dương Niclosamide cho hiệu quả diệt nhuyễn thể ốc bươu 
vàng 100 % với nồng độ 20 ppm. 

Hình 2: Hình dạng diệt nhuyễn thể của cao chiết Ethanol hạt cây Thầu dầu và chất đối 
chứng dương niclosamide sau 24 giờ thử nghiệm bằng phương pháp ngâm

Ghi chú: (a) nghiệm thức đối chứng âm; (b) dối chứng dương; (c) cao chiết 25 ppm; 
(d) cao chiết 50 ppm; (e) cao chiết 100 ppm; (f) cao chiết 200 ppm; (g) cao chiết 400 ppm; 

(h) cao chiết 600 ppm; (k) cao chiết 800 pmm và (l) cao chiết 1.000 ppm

Hình 3: Bố trí thí nghiệm ảnh hưởng của cao chiết Ethanol hạt cây Thầu dầu và chất đối 
chứng dương niclosamide bằng phương pháp mồi

Ghi chú: (a) chuẩn bị nồng độ thí nghiệm; (b) chuẩn bị ốc thí nghiệm; 
(c) ốc cho từng nghiệm thức khác nhau; (d) chuẩn bị thức ăn thí nghiệm
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3.3. Hiệu quả diệt nhuyễn thể của cao chiết bằng phương pháp mồi

Hiệu quả diệt nhuyễn thể ốc bươu vàng của cao chiết Ethanol hạt cây Thầu dầu bằng phương 
pháp mồi có sự khác biệt giữa các nồng độ thí nghiệm (Bảng 4). Sau 24 giờ thí nghiệm, hiệu quả 
diệt nhuyễn thể ốc bươu vàng tăng tuyến tính theo nồng độ thí nghiệm. 

Cụ thể, ở nồng độ cao chiết 500 ppm, hiệu quả diệt nhuyễn thể ốc bươu vàng đạt 100 % (số 
lượng chết 30/30). Kế đến, ở nồng độ cao chiết 400 ppm, hiệu quả diệt nhuyễn thể ốc bươu vàng 
đạt 76,66 % (số lượng chết 23/30) và thấp nhất ở nồng độ cao chiết 0 ppm, hiệu quả diệt nhuyễn 
thể ốc bươu vàng đạt 0 % (số lượng chết 0/30). Tiến hành xác định giá trị LC50 và LC90 sau 24 giờ 
tiến hành thí nghiệm của cao chiết Ethanol hạt cây Thầu dầu đạt lần lượt là LC50 = 157,52 ppm và 
LC90 = 538,74 ppm (Hình 3). Đối chứng dương Niclosamide cho hiệu quả diệt nhuyễn thể ốc bươu 
vàng 100 % với nồng độ 20 ppm. 

Bảng 4. Tỷ lệ chết nhuyễn thể (%) của cao chiết bằng phương mồi

Nồng độ (ppm) Số lượng (con) Sau 24 giờ thí nghiệm Giá trị LC50 Giá trị LC90Sống Chết
0 30 30 0
25 30 27 3
50 30 25 5
100 30 22 8 157,52 ppm 538,74 ppm
200 30 18 12
300 30 14 16
400 30 7 23
500 30 0 30

Niclosamide 30 0 30
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Hình 4: Biểu đồ thể hiện hiệu quả diệt ốc bươu vàng của hạt cây Thầu dầu và Niclosamide 
bằng phương pháp mồi

3.4. Định tính một số hợp chất sinh học có trong cao chiết Ethanol hạt cây Thầu dầu

Cao chiết Ethanol hạt cây Thầu dầu từ các dung môi khác nhau đều có sự hiện diện của các 
hợp chất Alkaloid, Saponin, Flavonoid, Terpenoid, Tanin và Phenol (Bảng 4). Kết quả tương tự 
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nghiên cứu của Constantine và cộng sự [16] cho rằng, dịch trích vỏ trái lựu có sự hiện diện của các 
hợp chất như Saponin, Flavonoid, Alkaloid, Terpenoids, Steroid, Tanin và Phenol. 

Bảng 4. Định tính một số hợp chất có hoạt tính sinh học của cao chiết hạt cây Thầu dầu
Chỉ tiêu theo dõi Cao chiết Ethanol

Saponin (+)
Flavonoid (+)
Terpenoids (-)
Alkaloid (+)

Tanin và phenol (+)
Steroid (+)

Ghi chú: ‘+’: dương tính và ‘-‘: âm tính.

3.5. Hàm lượng Phenolic và Flavonoid của cao chiết cây Thầu dầu

Hàm lượng Flavonoid tổng của cao chiết Ethanol hạt cây Thầu dầu được phân tích bằng 
phương pháp quang phổ và đường chuẩn: y = 0,0054x + 0,0185 với hệ số R2 = 0,9992. Hàm lượng 
Flavonoid tổng của cao chiết Ethanol hạt cây Thầu dầu đạt 73,72 mg Quercetin/g cao chiết.

Hàm lượng Phenolic tổng của cao chiết Ethanol hạt cây Thầu dầu được phân tích bằng 
phương pháp quang phổ và đường chuẩn: y = 0,0049x + 0,0127 với hệ số R2 = 0,9985. Hàm lượng 
Phenolic tổng của cao chiết ethanol hạt cây Thầu dầu là 210,91 mg gallic acid/g cao chiết.

4. Thảo luận chung

Trong quá trình tạo cao chiết từ hạt cây Thầu dầu, dung môi Ethanol được sử dụng cho quá 
trình ly trích, làm dung môi tạo ra một môi trường tối ưu cho việc ly trích, tăng sự tiếp xúc mẫu và 
dung môi, tăng hiệu suất trích ly và cuối cùng bảo quản mẫu khỏi các loại vi sinh vật [17]. Trong 
khi đó, nếu sử dụng nước làm loại dung môi duy nhất để ly trích thì dẫn đến mẫu trích nhiễm nhiều 
tạp chất như các Acid hữu cơ, đường và các loại Protein tan trong nước ảnh hưởng tới quá trình 
định tính hay định lượng các hợp chất thiên nhiên. Ngoài ra, nếu sử dụng cồn tuyệt đối sẽ giảm 
hiệu suất chiết cao do Ethanol khó thấm vào mẫu. 

Phân tích định tính cho thấy, cao chiết Ethanol hạt cây Thầu dầu có sự hiện diện của các hợp 
chất có hoạt tính sinh học như Saponin, Favonoid, Alkaloid, Terpenoid, Tannin và Phenol. Theo 
Hammami và cộng sự [18], Pereira và cộng sự [19], đặc tính diệt nhuyễn thể của thực vật là do sự 
hiện diện của các hợp chất có hoạt tính sinh học trong các bộ phận của chúng. Saponin là hợp chất 
diệt nhuyễn thể quan trọng giúp phá vỡ tính thấm của tế bào và các chức năng điều hòa thẩm thấu 
bằng cách tương tác với các Sterol màng của tế bào [20]. Alkaloid và Terpenoide chủ yếu hoạt 
động như chất ức chế Acetylcholinesterase dẫn đến nhiễm độc thần kinh ở ốc [21, 22].

Sự khác biệt về hiệu quả diệt nhuyễn thể ốc bươu vàng giữa các các nồng độ thí nghiệm là 
do hàm lượng hoạt chất sinh học có trong cao chiết nhiều hay ít nên hiệu quả diệt nhuyễn thể cao 
hơn. Đồng thời, Niclosamide là thuốc diệt nhuyễn thể thương mại có tính chuyên dụng nên hiệu 
quả cao hơn khi sử dụng cao chiết Ethanol hạt cây Thầu dầu do trong hỗn hợp cao chiết còn lẫn 
nhiều tạp chất.

Kết quả nghiên cứu cho thấy, cao chiết Ethanol hạt cây Thầu dầu có khả năng tiêu diệt 
nhuyễn thể bằng phương pháp ngầm và phương pháp mồi. Hiệu quả tiêu diệt nhuyễn thể cao chiết 
phụ thuộc vào nồng độ (Bảng 5). Tuy nhiên, hai phương pháp mồi và ngâm cho kết quả khác nhau, 
giá trị LC50 của phương pháp mồi thấp hơn so với phương pháp ngâm. Điều này cho thấy, thực vật 
hiệu quả nhiễm bệnh khi sử dụng làm mồi nhử hơn là dạng ngâm [23]. 
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Bảng 5. Giá trị LC50 và LC90 của cao chiết Ethanol hạt cây Thầu dầu đối với nhuyễn thể ốc 
bươu vàng bằng phương pháp ngâm và phương pháp mồi

Phương pháp Giá trị Giới hạn độ tin cậy Χ2 (95 % CL) Slope

Phương pháp ngâm LC50 = 278,81 ppm 124,38 - 661,68 21,39 1,44LC90 = 2148,77 ppm 837,31 - 29694,94

Phương pháp mồi LC50 = 157,52 ppm 128,04 - 191,78 6,99 2,4LC90 = 538,74 ppm 407,87 - 808,73
Hiệu quả tiêu diệt nhuyễn thể ốc bươu vàng của cao chiết Ethanol hạt cây Thầu dầu có sự 

khác biệt giữa hai phương pháp đánh giá khi so sánh giá trị LC50 và LC90. Trong nghiên cứu hiện 
tại, hiệu quả diệt nhuyễn thể ốc bươu vàng của cao chiết Ethanol hạt cây Thầu dầu bằng phương 
pháp ngâm (LC50 = 278,81 ppm và LC90 = 2148,77 ppm) cao hơn so với phương pháp mồi (LC50 = 
157,52 ppm và LC90 = 538,74 ppm).

Gần đây, các nghiên cứu đánh giá cơ chế tiêu diệt nhuyễn thể từ thực vật đã được nghiên 
cứu và đánh giá. Dịch trích của Ginkgo biloba L. ức chế sự biểu hiện gen của bốn enzyme ty thể 
và gây ra rối loạn chức năng ty thể [9]. Hơn nữa, dịch trích của Nerium indicum làm giảm hoạt 
động enzyme Acetylcholinesterase và giảm hàm lượng Glycogen [24]. Bên cạnh đó, dịch trích của 
Sapindus mukorossi và Terminalia chebula ức chế hoạt động của enzyme Acetylcholinesterase, 
Phosphatase acid và Phosphatase kiềm trong mô thần kinh [25]. Nói chung, phần lớn các cơ chế 
diệt nhuyễn thể của chất độc từ thực vật được xác định bởi các phân tích sinh hóa về hoạt động của 
enzyme, hàm lượng Protein và Glycogen dựa trên: (i) enzyme Acetylcholinesterase là một enzyme 
quan trọng trong nhuyễn thể và bị ảnh hưởng bởi các thành phần diệt khuẩn khác nhau của thực vật 
như Acetogenin, Azadirachtin; (ii) Phân tích hàm lượng Glycogen để đo mức độ căng thẳng của 
các chất gây nhiễm và được sử dụng làm chỉ số về căng thẳng [26]; (ii) Tổng hàm lượng Protein 
trong mô có thể được sử dụng để xác định những thay đổi sinh lý của sinh vật [27]. 

Trong phương pháp ngâm nước, tác dụng diệt nhuyễn thể chủ yếu là do ngộ độc tiếp xúc của 
các mô biểu mô ở vùng đầu - chân. Các nghiên cứu khác nhau báo cáo rằng nang noãn đóng lại, 
tăng tiết chất nhầy và rút vào vỏ trong quá trình ngâm [28]. Những hành vi bảo vệ như vậy có thể 
ngăn chặn sự xâm nhập tự do của các hợp chất diệt khuẩn vào các khoang bên trong cơ thể. Trong 
khi đó, phương pháp mồi diệt nhuyễn thể dựa trên cơ chế hoạt động như chất độc cho dạ dày [29]. 
Do đó tổn thương biểu mô dạ dày là cơ chế hoạt động chính [30 - 32]. Sự gia tăng tính hiệu quả 
trong việc sử dụng phương pháp mồi diệt nhuyễn thể cũng có thể liên quan đến các yếu tố liên quan 
khác. Nếu ốc bươu vàng thèm ăn các hợp chất hoạt tính sinh học trong thức ăn, chúng có thể tích 
tụ trong ruột với nồng độ cao hơn ít nhất là tạm thời trước khi bài tiết. Khi nồng độ cục bộ tăng lên, 
thiệt hại chắc chắn được mong đợi. Mặt khác, dạ dày biểu mô cung cấp một khu vực tiếp xúc chất 
độc lớn hơn bề mặt Cephalopodal. Phương pháp mồi cũng có thể tạo điều kiện cho các hợp chất 
phân tán đến các mô gan và các cơ quan quan trọng khác.

Phương pháp mồi trong đánh giá tiêu diệt nhuyễn thể có khả năng kiểm soát ốc dưới nước 
nên có thêm những ưu điểm. Phương pháp mồi ngăn chặn các hóa chất phát tán trực tiếp vào môi 
trường nước. Chất hấp dẫn trong mồi nhử những con ốc sên mục tiêu để chúng ăn chất diệt nhuyễn 
thể một cách chủ động. Mặt khác, vì mồi chỉ được áp dụng cho khu vực bị nhiễm ốc trong môi 
trường sống dưới nước nên sẽ có tính kinh tế hơn và nhắm mục tiêu cụ thể [33, 34]. Bên cạnh khả 
năng diệt ốc bươu vàng từ cây Thầu dầu, cao chiết từ các cây dược liệu trong tự nhiên còn có khả 
năng tiêu diệt nhuyễn thể khác nhau. Cao chiết nước của cây cỏ xước có khả năng diệt nhuyễn 
thể ốc Biomphalaria pfeiferi với giá trị LC50 và LC90 lần lượt là 72,4 ppm và 96,5 ppm [35]. Hơn 
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nữa, cao chiết Ethanol cây cỏ xước có khả năng diệt nhuyễn thể ốc Biomphalaria pfeiferi khi sử 
dụng đánh giá dựa vào phương pháp mồi so với phương pháp ngâm thông thường. Kết quả nghiên 
cứu của Mandefro và cộng sự [23] cho rằng, giá trị LC50 và LC90 của cao chiết cây cỏ xước với 
ốc Biomphalaria pfeiferi bằng phương pháp ngâm đạt lần lượt là 20,37 ppm và 46,84 ppm sau 24 
giờ thử nghiệm. Trong khi đó, giá trị LC50 và LC90 của cao chiết cây cỏ xước với ốc Biomphalaria 
pfeiferi bằng phương pháp mồi đạt lần lượt là 3,10 ppm và 11,08 ppm. Giá trị LC50 và LC90 của 
phương pháp mồi thấp hơn 6,57 và 4,23 lần so với phương pháp ngâm. Điều này cho thấy, hiệu 
quả của phương pháp mồi tốt hơn so với phương pháp ngâm điều này được giải thích là do nếu 
sử dụng thuốc diệt nhuyễn thể với nồng độ cao hơn có thể làm thay đổi hương vị tự nhiên và tính 
hấp dẫn của thức ăn cho ốc. Ốc có thể do dự khi ăn quá nhiều, do đó làm giảm độ ngon và hiệu 
quả của thuốc.

5. Kết luận 
Hạt cây Thầu dầu có khả năng tiêu diệt nhuyễn thể, đặc biệt là ốc bươu vàng. Dịch trích 

Ethanol hạt cây Thầu dầu có khả năng tiêu diệt nhuyễn thể với giá trị LC50 và LC90 lần lượt là 
278,81 ppm và 2148,77 ppm (phương pháp ngâm); 157,52 ppm và 538,74 ppm (phương pháp mồi) 
sau 24 giờ thí nghiệm. Nghiên cứu đánh giá hiệu quả của sản phẩm dịch trích hạt cây Thầu dầu 
trong điều kiện canh tác ngoài đồng ruộng cũng như nghiên cứu phân tách các hợp chất có hoạt 
tính sinh học.

Lời cảm ơn: Xin chân thành cảm ơn Trung tâm Công nghệ sinh học tỉnh An Giang và 
Trường Đại học Trà Vinh đã tạo điều kiện và hỗ trợ để thực hiện nghiên cứu này.
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ẢNH HƯỞNG CỦA DỊCH TRÍCH HẠT DƯA LƯỚI (CUCUMIS MELO L.) 
LÊN SỰ ỨC CHẾ HÌNH THÀNH VÀ LÀM TAN TINH THỂ CALCIUM 

OXALATE GÂY BỆNH SỎI THẬN TRONG ĐIỀU KIỆN IN VITRO
Nguyễn Thị Ái Lan1, Nguyễn Phạm Tuấn2 

1Trường Đại học Trà Vinh
2Trung tâm Công nghệ sinh học tỉnh An Giang

Tóm tắt
Nghiên cứu sử dụng dịch trích hạt dưa lưới được thực hiện để đánh giá khả năng ức chế tinh 

thể và làn tan tinh thể Calcium oxalate (CaC₂O₄) trong điều kiện in vitro. Mẫu hạt dưa lưới được 
ly trích bằng phương pháp ngâm dầm với Ethanol 80 % để tạo cao chiết. Phần trăm ức chế hạt 
nhân, phát triển và ngưng tụ tinh thể Calcium oxalate của cao chiết hạt dưa lưới được xác định 
bằng phương pháp đo quang phổ ở bước sóng 620 nm; 214 nm và 620 nm. Hiệu quả làm tan tinh 
thể Calcium oxalate của cao chiết hạt dưa lưới được xác định bằng phương pháp chuẩn độ. Kết 
quả nghiên cứu cho thấy, độ ẩm của mẫu đạt 13,76 % và hiệu suất cao chiết đạt 12,39 %. Cao chiết 
hạt dưa lưới có sự hiện diện của các hợp chất Flavonoid, Alkaloid, Saponin, Terpenoid, Tanin và 
Phenol. Cao chiết hạt dưa lưới có khả năng ức chế hình thành hạt nhân, phát triển và ngưng tụ 
của tinh thể Calcium oxalate với giá trị IC50 lần lượt là 1,68 mg/mL; 0,79 mg/mL và 1,47 mg/mL. 
Cao chiết ở nồng độ 60 mg/mL, hiệu quả làm tan tinh thể Calcium oxalate đạt 91,89 %. 

Từ khóa: Calcium oxalate; Dưa lưới; Hạt nhân; Ngưng tụ; Phát triển; Làm tan; Sỏi thận.
Abstract

Effects of Cucumis melo L seed extract on the inhibition of calcium oxalate crystal formation 
and dissolution in nephrolithiasis under in vitro conditions

 A study on using Cucumis melo seed extract to inhibit the formation and dissolution of Calcium 
oxalate (CaC₂O₄) was conducted in vitro. The plant samples were extracted from maceration method 
with 80 % of Ethanol. The inhibitory percentage of nucleation, growth and aggregation of Calcium 
oxalate crystallization was determined by spectrophotometer at 620 nm, 214 nm. Efficiencies in 
the dissolution of the Calcium oxalate crystals of C. melo seed extract was determined by titration 
method. The results showed that moisture and the yield of seed extract were 13.76 % and 12.39 %. 
The extract of C. melo seed had the presence of bioactive compounds such as Alkaloid, Flavonoid, 
Saponin, Terpenoid, Tannin and Phenol. The extract C. melo seed had the ability to inhibit 
nucleation, growth and aggregation of Calcium oxalate crystallisation and IC50 value of extract was  
1.68 mg/mL, 0.79 mg/mL, and 1.47 mg/mL, respectively. At 60 mg/mL of extract, C. melo seed extract 
have the ability to dissolution of the Calcium oxalate crystals reach 91,98 %.

Keywords: Aggregation; Dissolution; Calcium oxalate; Growth; Kidney stone; Nucleation; 
Cucumis melo.

1. Đặt vấn đề

Trên thế giới có khoảng 12 % dân số đang gặp các vấn đề về sỏi thận. Tinh thể Calcium 
oxalate là thành phần chính của hơn 60 % các trường hợp sỏi thận ở người và tồn tại ở 02 dạng 
chính là Calcium oxalate monohydrate (COM) và Calcium oxalate dihydrate (COD). Bệnh nhân 
bị sỏi thận thường đau đớn khi gặp các trường hợp sỏi lớn và chúng di chuyển từ bể thận xuống 
niệu quản, bàng quang, gây tổn thương đường tiết niệu người bệnh. Có nhiều phương pháp được 
sử dụng để điều trị sỏi thận khác nhau và tùy thuộc vào thành phần, vị trí, kích thước sỏi thận và 
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các yếu tố về sức khỏe của người bệnh. Sỏi có kích thước nhỏ, cơ thể người có thể thải ra ngoài 
mà không ảnh hưởng đến sức khỏe. Ngược lại, sỏi có kích thước lớn có thể làm tắc nghẽn đường 
tiết niệu gây đau cho bệnh nhân. Ngoài ra, các biện pháp y khoa có hiệu quả trong việc điều trị sỏi 
Calcium oxlate (CaC₂O₄) nhưng có nguy cơ tái phát 50 % và nhiều tác dụng phụ như tổn thương 
mạch máu ở thận và các cơ xung quanh,… [1]. Sử dụng các cây dược liệu trong điều trị sỏi thận 
vửa đơn giản, ít tác dụng phụ mà còn tiết kiệm chi phí hiện đang là biện pháp nhận được sự quan 
tâm và nghiên cứu của các nhà khoa học. Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), khoảng 70 % dân 
số toàn cầu đang sử dụng các cây dược liệu bản địa để chữa các bệnh liên quan đến sỏi thận. Nhiều 
nghiên cứu và đánh giá hiệu quả ức chế hình thành tinh thể Calcium oxalate gây bệnh sỏi thận 
của cây dược liệu dựa trên 03 cơ chế ức chế hình thành, phát triển và ngưng tụ tinh thể Calcium 
oxalate đã được công bố như cây ý dĩ, lá cây sung và lá cây lâm vồ, lá và thân cây bùm sụm [2],… 
Bên cạnh đó, các nghiên cứu về đánh giá hiệu quả làm tan tinh thể Calcium oxalate gây bệnh sỏi 
thận của cây dược liệu cũng được thực hiện như vỏ lựu, cây bùm sụm, râu mèo, rau sam và cây 
cải củ,… [1]. Cây dưa lưới (Cucumis melo) là một loại cây ăn trái đã và đang nhận được sự quan 
tâm của người tiêu dùng trong những năm trở lại đây. Trong đó, vỏ và hạt dưa lưới sau khi chế 
biến là nguồn phụ phẩm tiềm năng cho quá trình nghiên cứu, cần được quan tâm và khai thác. Để 
có kết quả nghiên cứu chính xác cũng như có những đánh giá hiệu quả về cây dược liệu trong điều 
trị sỏi thận, bên cạnh việc đánh giá trên 03 cơ chế ức chế hình thành, phát triển và ngưng tụ tinh 
thể Calcium oxalate, việc nghiên cứu đánh giá khả năng làm tan tinh thể Calcium oxlate là rất cần 
thiết và làm tiền đề cho những nghiên cứu in vivo và tiền lâm sàng. Trong nghiên cứu này, chúng 
tôi tiến hành đánh giá khả năng ức chế và làm tan tinh thể Calcium oxlate gây bệnh sỏi thận của 
cao chiết Ethanol từ hạt cây dưa lưới được trồng tại An Giang; góp phần tạo nguồn nguyên liệu cho 
quá trình sản xuất các sản phẩm có khả năng hỗ trợ và điều trị bệnh; đồng thời góp phần tận dụng 
phụ phế phẩm nông nghiệp và góp phần giảm thải ô nhiễm môi trường.

2. Phương pháp nghiên cứu

2.1. Vật liệu nghiên cứu

Nguyên liệu: cây dưa lưới giống Đế đặc mặt (Hạt giống An Tâm). 
Địa điểm: Trồng tại nhà lưới của Trung tâm Công nghệ sinh học tỉnh An Giang. 
Hóa chất và thiết bị: máy đo quang phổ, máy đông khô chân không, Na₂C₂O₄ (Sigma, Mỹ), 

Tris HCl (Merck, Mỹ), NaCl (Merck, Mỹ), CaCl2 (Merck, Mỹ),… 
Hóa chất và thiết bị cần thiết khác.

2.2. Phương pháp nghiên cứu

2.2.1. Phương pháp tạo cao chiết từ hạt dưa lưới
Giống Đế đặc mặt được trồng tại nhà lưới của Trung tâm Công nghệ sinh học tỉnh An 

Giang và được thu hoạch sau 90 ngày. Trái dưa lưới được tiến hành tách phần thịt quả và hạt dưa 
lưới, hạt được sấy khô ở điều kiện 50 0C trong 72 giờ và nghiền thành bột mịn. 200 g mẫu bột 
của hạt dưa lưới được ngâm dầm với Ethanol 80 %, với tỷ lệ nguyên liệu và dung môi là 1:10 
(w/v), ở nhiệt độ phòng, trong 72 giờ và để trong môi trường tối để tránh quá trình oxy hóa. Sau 
đó, hỗn hợp được lọc qua giấy lọc Whatman có đường kính 0,45 µm, tiến hành thu dịch lọc và 
bỏ phần cặn. Phần dịch lọc sau đó được cô quay chân không để đuổi dung môi và đông khô bằng 
máy đông khô để thu cao chiết hạt dưa lưới và bảo quản ở điều kiện nhiệt độ -20 0C và thực hiện 
các nghiên cứu tiếp theo. 
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2.2.2. Định tính các hợp chất có hoạt tính sinh học của cao chiết hạt dưa lưới
Xác định các hợp chất có hoạt tính sinh học theo phương pháp của Yadav và cộng sự [3].
2.2.3. Khả năng ức chế sự hình thành hạt nhân tinh thể CaC₂O₄ của cao chiết hạt dưa lưới 
Khả năng ức chế sự hình thành hạt nhân tinh thể CaC₂O₄ của cao chiết hạt dưa lưới theo 

phương pháp của Saha và cộng sự [4] và Phatak và cộng sự [5]. Dung dịch Calcium chloride ở nồng 
độ 4 mM và Natri oxalate ở nồng độ 50 mM trong dung dịch đệm gồm Tris 0,05 M và NaCl 0,15 M 
ở điều kiện pH = 6,5. Phản ứng cho 950 µL CaCl2 được trộn với 100 µL cao chiết ở các nồng độ khác 
nhau và mẫu đối chứng (nước cất). Quá trình tạo hạt nhân sỏi CaC₂O₄ được bắt đầu khi hỗn hợp phản 
ứng với 950 µL Na₂C₂O₄. Lắc đều hỗn hợp trong 2 - 3 phút. Sự tạo thành tinh thể CaC₂O₄. 

% Ức chế = (C-S)/C x 100

Trong đó: 
 C: OD mẫu đối chứng; 
 S: OD mẫu có cao chiết.
Chất chuẩn được sử dụng để so sánh là chất Natri citrate và đánh giá dựa vào IC50. 

Bảng 1. Định tính hợp chất trong cao chiết Ethanol của hạt dưa lưới.
Hợp chất Thực nghiệm Hiện tượng

Alkaloid (Mayer) 1 mL dịch trích + vài giọt TT Mayer Kết tủa màu nâu
Flavonoid 1 mL dịch trích + 2 mL Pb (OAc)4 10 % Xuất hiện màu vàng
Saponin (Foam) 3 mL dịch trích + 6 mL H2O→ đun nóng Xuất hiện bọt

Steroid (Salkowski) 1 mL dịch trích + 2 mL CHCl3 + 2 mL H2SO4 đậm đặc Xuất hiện vòng đỏ nâu giữa 
2 lớp

Tannin và phenol 
(Braymer) 0,5 mL dịch trích + 10 mL H2O + 2 - 3 giọt FeCl3 0,1 % Kết tủa xanh dương đen

Terpenoid 2 mL dịch trích + 2 mL (CH3CO)2O + 2 - 3 giọt H2SO4 
đậm đặc Xuất hiện màu đỏ đậm

2.2.4. Khả năng ức chế sự phát triển tinh thể CaC₂O₄ của cao chiết hạt dưa lưới 
Khả năng ức chế sự phát triển tinh thể CaC₂O₄ của cao chiết hạt dưa lưới được thực hiện 

theo phương pháp của Chaudhary và cộng sự [6]. Phản ứng 1 mL CaCl2 4 mM và 1 mL Na₂C₂O₄ 
4 mM vào 1,5 mL dung dịch đệm chứa NaCl (90 mM) và Tris HCl (10 mM), ở điều kiện pH = 
7,2. Sau đó, thêm vào hỗn hợp 30 µL tinh thể CaC₂O₄ (1,5 mg/mL) chuẩn bị trong dung dịch đệm 
CH3COONa 50 mM (pH = 5,7). Phản ứng giữa CaCl2 và Na₂C₂O₄ với tinh thể hạt nhân dẫn tới sự 
phân bố CaC₂O₄ trên bề mặt tinh thể. Phản ứng giữa CaCl2 và Na₂C₂O₄ trong 10 phút, thêm 0,5 mL 
cao chiết được thêm vào và đo ở bước sóng λ = 214 nm. Đo giá trị OD mỗi phút 1 lần và vẽ đồ thị 
tính hệ số góc. 

Thực hiện tương tự với Natri nitrate. 
% Ức chế = (C-S)/C x 100

Trong đó: 
 C: Hệ số góc chất ức chế; 
 S: Hệ số góc chất đối chứng.
2.2.5. Hiệu quả ức chế ngưng tụ tinh thể CaC₂O₄ của cao chiết hạt dưa lưới 
Hiệu quả ức chế ngưng tụ tinh thể CaC₂O₄ của cao chiết hạt dưa lưới được thực hiện theo 

phương pháp của Saha và cộng sự [4]. Trộn đều hỗn hợp gồm CaCl2 và Na₂C₂O₄ ở cùng nồng độ  
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50 mM, ủ trong 1 giờ ở điều kiện nhiệt độ 60 0C nhằm tinh thể cân bằng và ổn định và làm mát ở 37 
0C qua đêm, ly tâm với tốc độ 5.000 vòng/phút và trong 10 phút, thu phần cặn, bỏ phần dịch, ta thu 
được tinh thể CaC₂O₄ và bảo quản tinh thể ở nhiệt độ 4 0C. Khả năng ức chế ngưng tụ tinh thể CaC₂O₄ 
theo Saha và cộng sự [4]. Tinh thể CaC₂O₄ hòa tan trong dung dịch đệm gồm Tris 0,05 M và CaCl2 
0,15 M được chuẩn bị ở pH = 6,5, nhiệt độ 37 0C và nồng độ cuối cùng là 1 mg/mL. Thêm 500 µL 
nước cất và đo độ hấp thu ở λ = 620 nm vào khoảng thời gian 30, 60, 90, 180 và 360 phút. 

Ức chế ngưng tụ = (1-Si/Sc) x 100

Trong đó: 
 Si: Hệ số góc chất ức chế; 
 Sc: Hệ số góc chất đối chứng.
2.2.6. Khả năng làm tan tinh thể CaC₂O₄ của cao chiết hạt dưa lưới bằng phương pháp 

chuẩn độ 
Khả năng làm tan tinh thể CaC₂O₄ của cao chiết hạt dưa lưới bằng phương pháp chuẩn 

độ, theo phương pháp của Saso và cộng sự [7]. Chuẩn bị sỏi CaC₂O₄ dạng viên, trộn với 500 µL 
Na₂C₂O₄ 0,1 M, điều kiện pH = 6 (ở 25 0C) và 500 µL CaCl2 0,1 M vào ống Eppendoft (1,5 mL), 
tinh thể CaC₂O₄ được cho phản ứng trong 30 phút ở điều kiện nhiệt độ phòng, Sau đó, các ống 
được ly tâm 10.000 vòng/phút, trong 10 phút và loại bỏ phần dịch, thu phần cặn. Kế tiếp, các ống 
sẽ được rửa bằng 1 mL nước cất, Vortex hỗn hợp và ly tâm lần 2 giống như mô tả ở trên. Cuối cùng, 
loại bỏ phần dịch và sấy các ống ở tủ sấy ở 70 0C trong 03 giờ và cân khối lượng các ống tubes lần 
2 để tính khối lượng sỏi tinh thể.

Màng bán thấm của vỏ trứng gà nằm giữa phần vỏ Calcium bên ngoài và phần dung dịch 
bên trong. Vỏ trứng được loại bỏ bằng cách ngâm trong dung dịch HCl 2 M qua đêm, để loại bỏ 
Calcium. Sau đó, rửa sản phẩm với nước cất và cẩn thận đục một lỗ nhỏ trên phần đỉnh vỏ để loại 
bỏ phần dung dịch bên trong. Rửa sạch với nước cất và ngâm trong dung dịch Ammonia trong 1 
giờ ở điều kiện ẩm, rửa với nước cất. Trữ lạnh ở 4 0C ở pH = 7 - 7,4.

Cân 20 mg tinh thể CaC₂O₄ và 100 mg cao chiết (hoặc Natri citrate), đặt tất cả vào màng bán 
thấm và ngâm vào trong bình tam giác chứa 100 mL dung dịch đệm Tris 0,1 M. Một nhóm là đối 
chứng âm chỉ gồm 20 mg tinh thể CaC₂O₄ được gói trong màng bán thấm, ủ trong bình tam giác 
ở 37 0C trong 7 - 8 giờ. Sau đó, chuyển toàn bộ dung dịch trong màng bán thấm vào trong ống 
nghiệm, thêm 2 mL dung dịch H2SO4 2 N và chuẩn độ bằng KMnO4 0,01 N cho đến khi màu hồng 
nhạt không đổi xuất hiện. Theo Zarrow [8], 1 mL dung dịch KMnO4 0,01 N tương đương với 0,2 
mg Calcium còn lại trong dung dịch. Phần trăm làn tan tinh thể CaC₂O₄ được tính theo công thức 
tính % tinh thể tan 

(M1-M2)/M1 x 100%

Trong đó: 
 M1: Khối lượng tinh thể ban đầu; 
 M2: Khối lượng tinh thể sau khi làm tan.
2.2.7. Phân tích hàm lượng Phenolic và Flavonoid trong cao chiết hạt cây dưa lưới 
Hàm lượng Flavonoid tổng theo Pieme [9]: 0,1 mL Quercetin, thêm vào 0,3 mL nước cất, 

0,03 mL NaNO2 5 %. Ủ 5 phút ở 25 0C, thêm 0,03 mL AlCl3 10 %. Ủ thêm 5 phút, sau đó cho thêm 
0,2 mL NaOH 1 mM. Thêm nước cất để tổng thể tích là 1 mL. Đo ở bước sóng 510 nm. Hàm lượng 
Flavonoid tổng xác định theo công thức: 
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C = c x V/m

Trong đó: 
 C: Hàm lượng Flavonoid tổng (mg Quercetin/g chiết xuất); 
 c: Giá trị x từ đường chuẩn với Quercetin (mg/mL); 
 V: Thể tích dịch chiết (mL); 
 m: Khối lượng cao chiết có trong V (g).
Hàm lượng Phenolic tổng theo Yadav và Agarwala [10]: 1 mL dung dịch Gallic acid vào 

2,5 mL thuốc thử Folin-Ciocalteu 10 % và phản ứng trong 5 phút; thêm tiếp vào 2 mL dung dịch 
Na2CO3 2 %. Sau 45 phút phản ứng ở nhiệt độ phòng, độ hấp thụ ở bước sóng 765 nm. Hàm lượng 
Phenolic tổng được tính theo công thức: 

P = a × V/m

Trong đó: 
 P: Hàm lượng Phenolic tổng (mg Gallic acid/g cao chiết); 
 a: Giá trị x từ đường chuẩn (mg/mL); 
 V: Thể tích dung dịch cao chiết (mL); 
 m: Khối lượng cao chiết trong thể tích V (g).

2.3. Phương pháp thống kê

Số liệu thí nghiệm được xử lý bằng phần mềm Excel 2010 và thống kê bằng phần mềm 
Statgraphics plus 16. Số liệu được trình bày dưới dạng trung bình ± sai số.

3. Kết quả và thảo luận

3.1. Kết quả tạo cao chiết hạt dưa lưới

Để đánh giá hiệu quả của phương pháp trích cao, người ta thường dựa trên hiệu suất trích 
cao. Hiệu suất trích cao phản ánh sự tối ưu của việc kết hợp các điều kiện khác nhau trong phương 
pháp ly trích. Quy trình trích cao được thực hiện với hạt dưa lưới là 3.000 g (tươi), độ ẩm của hạt 
dưa lưới là 13,76 % và hiệu suất chiết cao đạt 12,39 % (Bảng 2). 

Bảng 2. Kết quả chiết cao Ethanol của hạt dưa lưới và định tính hoạt chất có hoạt tính sinh 
học trong cao chiết hạt dưa lưới

Chỉ tiêu theo dõi Cao chiết hạt dưa lưới Chỉ tiêu Cao chiết
Khối lượng mẫu tươi (g) 3.000 Alkaloid +
Độ ẩm (%) 13,76 ± 0,22 Flavonoid +
Khối lượng mẫu khô (g) 200 Saponin +
Khối lượng cao khô (g) 24,78 ± 0,13 Terpenoid +
Hiệu suất chiết (%) 12,39 ± 0,09 Tannin và Phenol +

Steroid +
Ghi chú: “+”: dương tính; “-” âm tính.

3.2. Định tính các hợp chất có hoạt tính sinh học trong cao chiết hạt dưa lưới

Cao chiết hạt dưa lưới có sự hiện diện của các hợp chất Alkaloid, Terpenoid, Saponin, 
Flavonoid, Tanin và Phenol (Bảng 2). Kết quả nghiên cứu tương tự Olubunmi và cộng sự [11] khi 
tiến hành định tính các hợp chất sinh học có trong hạt dưa lưới. 
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3.3. Hiệu quả ức chế sự hình thành hạt nhân tinh thể CaC₂O₄ của cao chiết hạt dưa lưới
Sự hình thành sỏi gồm 03 bước quan trọng là hình thành hạt nhân (Nucleation), phát triển 

(Growth) và ngưng tụ (Aggregation) và 03 bước này có thể tiến hành trong điều kiện in vitro [12]. 
Do đó, phương pháp phân tích Calcium oxalate (CaC₂O₄) sẽ gồm 03 thí nghiệm phân tích: phân 
tích hạt nhân (Nucleation assay), phân tích sự phát triển (Growth assay) và phân tích sự ngưng tụ 
(Aggregation Assay) [13]. 

Bảng 3. Kết quả ức chế hình thành hạt nhân tinh thể CaC₂O₄ (%) trong in vitro
Nồng độ (mg/mL) Chất chuẩn Natri citrate Cao chiết hạt dưa lưới

0 0l 0l

0,25 22,13k ± 0,07 18,19k ± 0,04
0,50 30,16h ± 0,14 24,56h ± 0,24
0,75 37,45g ± 0,23 33,45g ± 0,16

1 44,02f ± 0,06 39,68f ± 0,23
2 62,11e ± 0,13 54,64e ± 0,29
4 72,26d ± 0,21 66,16d ± 0,31
6 81,99c ± 0,39 74,59c ± 0,07
8 90,15b ± 0,46 85,29b ± 0,26
10 98,13a ± 0,49 82,11a ± 0,06

IC50 (mg/mL) 1,39 1,68
Trong cùng 1 cột các giá trị theo sau bởi cùng một kí tự không khác biệt nhau 

ở mức ý nghĩa 5 %. Số liệu được trình bày dưới dạng trung bình ± sai số chuẩn.

Trong phản ứng phân tích hạt nhân (Nucleation assay), phương pháp phân tích được thực 
hiện theo Nirmaladevi và cộng sự [13], Na₂C₂O₄ sẽ được trộn với cao chiết, nước cất hoặc chất đối 
chứng dương Natri citrate và sẽ được thêm CaCl2 vào sau đó. Phản ứng nhằm để đánh giá khả năng 
của cao chiết ức chế sự hình thành hạt nhân Calcium oxalate monohydrate (COM) và chuyển hóa 
COM đã hình thành thành tinh thể Calcium oxalate dihydrate (COD). 

Tiến hành xây dựng đường biểu diễn hiệu quả ức chế sự hình thành hạt nhân tinh thể Calcium 
oxalate của Natri citrate, phương trình đường chuẩn: y = 22,278x + 19,124; R2 = 0,980 và suy ra 
giá trị IC50 của Natri citrate là 1,39 mg/mL (Bảng 3).

Tiến hành xây dựng đường biểu diễn hiệu quả ức chế sự hình thành hạt nhân tinh thể Calcium 
oxalate của cao chiết hạt dưa lưới, phương trình đường chuẩn: y = 20,47x + 15,57; R2 = 0,9613 và 
suy ra giá trị IC50 của cao chiết là 1,68 mg/mL (Bảng 3). 

Bảng 4. Kết quả ức chế sự phát triển tinh thể CaC₂O₄ (%) trong in vitro
Nồng độ (mg/mL) Chất chuẩn natri citrate Cao chiết hạt dưa lưới

0 0l 0l

0,25 25,64k ± 0,07 28,13k ± 0,26
0,50 34,59h ± 0,11 39,65h ± 0,16
0,75 42,95g ± 0,26 47,98g ± 0,32

1 52,16f ± 0,31 58,14f ± 0,41
2 58,14e ± 0,19 66,13e ± 0,08
4 63,99d ± 0,06 75,06d ± 0,27
6 70,11c ± 0,19 83,56c ± 0,04
8 77,80b ± 0,08 90,12b ± 0,22
10 85,65a ± 0,17 96,35a ± 0,15

IC50 (mg/mL) 0,94 0,79
Trong cùng 1 cột các giá trị theo sau bởi cùng một kí tự không khác biệt nhau 

ở mức ý nghĩa 5 %. Số liệu được trình bày dưới dạng trung bình ± sai số chuẩn.
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3.4. Hiệu quả ức chế sự phát triển tinh thể CaC₂O₄ của cao chiết hạt dưa lưới

Theo Agarwal và Varma [14], bước tiếp theo là sự phát triển của tinh thể (Growth) theo phản 
ứng: CaCl2 + Na2C2O4   -> CaC2O4 + NaCl. Bởi vì phản ứng của CaCl2 và Na2C2O4  với mầm tinh 
thể khiến cho các tinh thể CaC₂O₄ bao phủ lên bề mặt tinh thể [13].

Đối với phân tích sự phát triển (Growth assay), do phản ứng giữa Calcium chloride và Natri 
oxalate dưới sự hiện diện của tinh thể hạt nhân Calcium oxalate monohydrate dẫn đến độ giảm của 
gốc Oxlate tự do và độ giảm này được phát hiện bằng bước sóng 214 nm [13].

Tiến hành xây dựng đường biểu diễn hiệu quả ức chế sự phát triển tinh thể CaC₂O₄ của Natri 
citrate, phương trình đường chuẩn: y = 35,168x + 16,855; R2 = 0,9997 và và suy ra giá giá trị IC50 

của Natri citrate là 0,94 mg/mL (Bảng 4).
Tiến hành xây dựng đường biểu diễn hiệu quả ức chế sự phát triển tinh thể CaC₂O₄ của cao 

chiết hạt dưa lưới, phương trình đường chuẩn: y = 39,344x + 18,885; R2 = 0,9965 và suy ra giá trị 
IC50 của cao chiết là 0,79 mg/mL (Bảng 4).

3.5. Hiệu quả ức chế ngưng tụ tinh thể CaC₂O₄ của cao chiết hạt dưa lưới

Bước cuối cùng của quá trình hình thành sỏi thận là ngưng tụ (Aggregation), các tinh thể 
Calcium oxalate sẽ tụ lại một khối nhờ các lực liên kết hóa học, tĩnh điện và sẽ ổn định lại cấu trúc 
và kích thước của sỏi [15].

Tiến hành xây dựng đường biểu diễn hiệu quả ức chế ngưng tụ tinh thể CaC₂O₄ của natri 
citrate, phương trình đường chuẩn y = 17,329x + 17,95; R2 = 0,9273 và suy ra giá trị IC50 của Natri 
citrate là 1,85 mg/mL (Bảng 5).

Tiến hành xây dựng đường biểu diễn hiệu quả ức ngưng tụ tinh thể CaC₂O₄ của cao chiết hạt 
dưa lưới, phương trình đường chuẩn: y = 20,861x + 19,363; R2 = 0,9623 và suy ra giá trị IC50 của 
cao chiết là 1,47 mg/mL (Bảng 5). 

Bảng 5. Kết quả ức chế sự ngưng tụ tinh thể CaC₂O₄ (%) trong in vitro
Nồng độ (mg/mL) Chất chuẩn Natri citrate Cao chiết hạt dưa lưới

0 0l 0l

0,25 19,16k ± 0,27 21,26k ± 0,31
0,50 25,64h ± 0,18 29,87h ± 1,01
0,75 32,59g ± 0,09 37,01g ± 0,15

1 40,15f ± 0,6 43,59f ± 0,29
2 50,19e ± 0,30 59,06e ± 0,17
4 57,69d ± 0,16 69,01d ± 0,03
6 69,78c ± 0,06 76,05c ± 0,09
8 76,29b ± 0,11 86,45b ± 0,10
10 84,26a ± 0,21 93,26a ± 0,27

IC50 (mg/mL) 1,85 1,47
Trong cùng 1 cột các giá trị theo sau bởi cùng một kí tự không khác biệt nhau 

ở mức ý nghĩa 5 %. Số liệu được trình bày dưới dạng trung bình ± sai số chuẩn.

Bảng 6. Hiệu quả làm tan tinh thể CaC₂O₄ của cao chiết hạt dưa lưới và Natri citrate

Nồng độ (mg/mL) Phần trăm làm tan tinh thể Calcium oxalate (%)
Natri citrate Hạt dưa lưới

0 0,0g 0,0g

10 20,87f ± 0,14 26,88f ± 0,09
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20 37,14e ± 0,25 42,24e ± 0,14
30 45,97d ± 0,04 56,57d ± 0,02
40 60,59c ± 0,12 70,57c ± 0,16
50 75,91b ± 0,18 80,35b ± 0,19
60 87,11a ± 0,07 91,89a ± 0,23

Trong cùng 1 cột các giá trị theo sau bởi cùng một kí tự không khác biệt nhau 
ở mức ý nghĩa 5 %. Số liệu được trình bày dưới dạng trung bình ± sai số chuẩn.

3.6. Hiệu quả làm tan tinh thể CaC₂O₄ của cao chiết hạt dưa lưới

Thí nghiệm làm tan tinh thể CaC₂O₄ của Natri citrate và cao chiết cây dược liệu được tiến 
hành ở các mức nồng độ 0 - 60 mg/mL sau 24 giờ. Natri citrate đạt giá trị làm tan tinh thể CaC₂O₄ 
cao nhất ở mức nồng độ 60 mg/mL đạt hiệu quả 87,11 ± 0,07 % và thấp nhất, ở nồng độ Natri 
citrate 10 mg/mL, hiệu quả tan tinh thể CaC₂O₄ là 20,87 ± 0,14 % (Bảng 3). 

Cao chiết hạt dưa lưới có khả năng làm tan tinh thể CaC₂O₄. Cụ thể, ở mức nồng độ  
60 mg/mL, cao chiết đạt giá trị làm tan tinh thể CaC₂O₄ cao nhất với hiệu quả 87,11 ± 0,23 % và 
thấp nhất, ở nồng độ cao chiết 10 mg/mL, hiệu quả tan tinh thể CaC₂O₄ là 26,88 ± 0,09 % (Bảng 3).

3.7. Phân tích hàm lượng Phenolic và Flavonoid trong cao chiết hạt cây dưa lưới

Hàm lượng Phenolic và Flavonoid của cao chiết hạt dưa lưới được tính dựa vào phương trình 
đường chuẩn Gallic acid và Quercetin.

Hàm lượng Phenolic tổng được phân tích bằng phương pháp quang phổ và đường chuẩn, y = 
0,0049x + 0,0127 với hệ số R2 = 0,9985. Hàm lượng Phenolic tổng của cao chiết hạt dưa lưới đạt 
101,77 mg Gallic acid/100 g cao chiết.

Hàm lượng Flavonoid tổng được phân tích bằng phương pháp quang phổ và đường chuẩn: y 
= 0,0054x + 0,0185 với hệ số R2 = 0,9992. Hàm lượng Flavonoid tổng của cao chiết hạt dưa lưới 
đạt 76,83 mg Quercetin/100g cao chiết. 

4. Thảo luận chung

Trong quá trình tạo cao chiết, dung môi Ethanol 80 % được sử dụng, nguyên nhân là do nếu 
sử dụng nước làm loại dung môi để ly trích thì mẫu trích nhiễm nhiều tạp chất như các Acid hữu 
cơ, đường và Protein tan trong nước ảnh hưởng tới quá trình định tính hay định lượng các hợp chất 
có hoạt tính sinh học. Ngoài ra, nếu sử dụng cồn tuyệt đối sẽ giảm hiệu suất chiết cao do Ethanol 
khó thấm vào mẫu. Vì vậy, sử dụng Ethanol 80 % làm dung môi sẽ tạo một môi trường tối ưu cho 
việc ly trích, tăng sự tiếp xúc mẫu và dung môi, tăng hiệu suất trích ly và bảo quản mẫu khỏi các 
vi sinh vật [16]. 

Theo Saranya và cộng sự [17], các hợp chất Saponin, Flavonoid và Terpenoids có khả năng 
ức chế sự hình thành và làm tan tinh thể Calcium oxalate. Saponin có các đặc tính chống kết tinh 
bằng cách ngăn cản quá trình của Mucoprotein, các chất thúc đẩy quá trình kết tinh [18]. Flavonoid 
ức chế sự kết tinh Canxi oxalate ở nước tiểu của người cũng như trong các mô hình động vật và 
lắng đọng tinh thể.

Các hợp chất muối Citrate là các chất ức chế quá trình hình thành sỏi Calcium oxalate và 
Calcium phosphate. Chúng tạo thành các phức chất với các ion Calcium nên làm giảm nồng độ 
của tinh thể Calcium oxalate. Ngoài ra, Citrate cũng tăng hiệu quả ức chế ngưng tụ và kết tinh của 
sỏi bằng cách tăng hoạt tính của các Urine macromolecule như là THP và giảm sự biểu hiện của 
Urinary osteopotin, một thành phần quan trọng của hệ thống Protein liên quan tới sự hình thành 
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sỏi tiết niệu. Natri citrate hay Kali citrate giúp tăng độ hòa tan của Acid uric, do đó ngăn ngừa sự 
kết tủa của muối Calcium oxalate [19]. Vì vậy, Natri Citrate là chất chuẩn cho thí nghiệm ức chế 
quá trình hình thành và làm tan tinh thể CaC₂O₄.

Hiệu quả ức chế sự hình thành hạt nhân tinh thể CaC₂O₄ của cao chiết hạt dưa lưới và chất 
chuẩn Natri citrate được đánh giá qua giá trị IC50. Giá trị IC50 của cao chiết (IC50 = 1,68 mg/mL) cao 
hơn IC50 của Natri citrate (IC50 = 1,39 mg/mL). Nguyên nhân là do cao chiết hạt dưa lưới có chứa 
các hợp chất (Flavonoid, Saponin và Terpenoid) có khả năng kết hợp với ion Ca2+ tạo thành muối 
tan làm giảm mật độ của tinh thể chậm hơn so với chất chuẩn Natri citrate [19]. Kết quả nghiên cứu 
thấp hơn Nirmaladevi và cộng sự [13] cho rằng, dịch trích hoa H. rosa-sinensis Linn có khả năng 
ức chế hình thành hạt nhân tinh thể CaC₂O₄ đạt khoảng 30 % tại nồng độ 1.400 µg/mL. Agarwal và 
cộng sự [20] khả năng ức chế hạt nhân tinh thể CaC₂O₄ cao nhất đạt 60,06 ± 0,19 % của cao chiết 
A. aspera L. tại nồng độ 1.000 µg/mL, 49,93 ± 0,07 % của cao chiết B. pinnatum Lam, ở nồng độ 
1.000 µg/mL. Trần Đức Tài [1], cao chiết cây bùm sụm hiệu quả ức chế hình thành hạt nhân tinh 
thể CaC₂O₄ với giá trị IC50 = 1,76 mg/mL.

Chất chuẩn Natri citrate có IC50 = 0,94 mg/mL có hiệu quả ức chế sự phát triển tinh thể 
CaC₂O₄ cao hơn IC50 của cao chiết là IC50 = 0,79 mg/mL nên cao chiết có khả năng ức chế mạnh 
quá trình phát triển của tinh thể CaC₂O₄ do có khả năng hình thành các hợp chất tan với ion 
Calcium và ion Oxalate làm giảm khả năng hình thành sỏi [19]. Cao chiết hạt dưa lưới có khả năng 
ức chế sự phát triển của sỏi CaC₂O₄ bằng cách bao phủ bên ngoài các hạt tinh thể nên ngăn cản khả 
năng kết hợp của chúng, ngoài ra các hợp chất thiên nhiên còn tương tác và ngăn cản sự kết hợp 
của ion Calcium và ion Oxalate, ngăn ngừa sự phát triển của sỏi [21]. Khi tăng hiệu quả ức chế, 
hiệu quả ức chế giảm là do cao chiết gia tăng sự hình thành của các tinh thể COD lên và giảm sự 
hình thành của Calcium oxalate monohydrate (COM), những tinh thể Calcium oxalate dihydrate 
(COD) không có ái lực lớn nên có thể dễ dàng có thể loại thải ra ngoài, giảm nguy cơ sỏi thận nên 
cao chiết của hạt dưa lưới có khả năng ức chế phát triển. Kết quả này thấp hơn Nirmaladevi  và 
cộng sự [13], cao chiết nước của H. rosa-sinensis Linn. đạt hiệu quả ức chế sự phát triển tinh thể 
CaC₂O₄ dưới 35 % ở mức nồng độ 1.400 µg/mL và Kalpana và cộng sự [22], cao chiết Ethanol 
thân cây B. cultivar Monthan đạt hiệu quả 70 % ức chế sự phát triển hạt nhân tinh thể CaC₂O₄ ở 
nồng độ 1.600 µg/mL. Trần Đức Tài [1], cao chiết cây Bùm sụm ức chế sự phát triển của tinh thể 
CaC₂O₄ với IC50 = 1,5 mg/mL.

Chất chuẩn Natri citrate có hiệu quả thấp hơn khi so sánh hiệu quả ức chế ngưng tụ tinh thể 
CaC₂O₄ với cao chiết hạt dưa lưới. Natri citrate có IC50 = 1,85 mg/mL, cao hơn IC50 của cao chiết là 
IC50 = 1,47 mg/mL. Cao chiết hạt dưa lưới có khả năng ức chế mạnh giai đoạn ngưng tụ là do các 
hợp chất thiên nhiên trong cao chiết bao phủ bên ngoài các tinh thể khiến chúng không thể kết tụ 
lại với nhau và hạt dưa lưới có chứa các hợp chất Saponin, Terpenoid là những chất có khả năng 
ức chế sự hình thành sỏi bằng cách tương tác ức chế với các Mucoprotein, nguyên nhân chính gây 
sự quá bão hòa của các tinh thể Calcium oxalate, khiến chúng ngưng tụ tạo nên sỏi, nên hiệu quả 
ức chế của cao chiết sẽ tăng lên khi được nghiên cứu ở động vật. Tuy nhiên, khi tăng mức nồng độ 
của cao chiết, hiệu quả ức chế giảm là do cao chiết gia tăng sự hình thành của các tinh thể COD 
lên nhiều lần, giảm sự hình thành của COM, nhưng những tinh thể COD không có ái lực lớn nên 
có thể dễ dàng loại thải ra ngoài, không những thế giảm sự quá bão hòa của tinh thể CaC₂O₄ trong 
cơ thể, giảm nguy cơ sỏi thận nên cao chiết hạt dưa lưới có khả năng ức chế ngưng tụ [24]. Kết quả 
nghiên cứu cao hơn Vyawahare và cộng sự [24], cao chiết lá cây M. charantia đạt hiệu quả ức chế 
ngưng tụ sỏi CaC₂O₄ hơn 30 %, ở nồng độ 500 µg/mL. Nghiên cứu của Agarwal và cộng sự [20], 
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P. niruri L. hiệu quả ức chế ngưng tụ sỏi CaC₂O₄ đạt mức 58,62 % ± 0,02 %. Trần Đức Tài [1], 
cao chiết cây bùm sụm cho hiệu quả ức chế ngưng tụ của tinh thể CaC₂O₄ với IC50 = 0,8 mg/mL. 

Trong nghiên cứu, hiệu quả làm tan tinh thể CaC₂O₄ của cao chiết hạt dưa lưới (91,89 %; 
ở nồng độ 60 mg/mL) cao hơn chất chuẩn Natri citrate (87,11 %; ở nồng độ 60 mg/mL). Cao 
chiết hạt dưa lưới có khả năng hòa tan tinh thể CaC₂O₄ là do hạt dưa lưới chứa nhiều hợp chất 
có hoạt tính sinh học như Phenolic, Flavonoid, Tanin,… Đồng thời, hạt dưa lưới có hiệu quả ức 
chế quá trình hình thành tinh thể CaC₂O₄ gây sỏi thận trong điều kiện phòng thí nghiệm cho hiệu 
quả ức chế 03 giai đoạn chính gồm: ức chế hạt nhân, phát triển và ngưng tụ, dựa vào thí nghiệm 
trên. Giá trị IC50 của cao chiết hạt dưa lưới, quá trình hình thành tinh thể CaC₂O₄ đạt lần lượt  
0,76 mg/mL; 0,75 mg/mL và 0,99 mg/mL. Đồng thời, hiệu quả làm tan là do sự hiện diện của các 
hợp chất phân cực trong cao chiết hạt dưa lưới (Polyphenol, Flavonoid và Tannin). Hàm lượng 
Phenolic và Flavonoid tổng của cao chiết hạt dưa lưới đạt hàm lượng 101,77 mg Gallic acid/100g 
cao chiết và 76,83 mg Quercetin/100 g cao chiết. Các hợp chất này có thể hoạt động thông qua khả 
năng hình thành các dạng hóa học hòa tan sẽ làm giảm nguy cơ ngưng tụ hoặc bằng cách hấp phụ 
trên bề mặt của tinh thể do nhiều điện tích anion của chúng và do đó ức chế sự phát triển và ngưng 
tụ tinh thể. Ngoài ra, sự cố định của chúng trên các tinh thể dẫn đến sự thay đổi hiện tượng lực hút 
điện giữa các nguyên tử nằm trên bề mặt tinh thể và các ion có trong dung dịch. Kết quả hiệu quả 
làm tan tinh thể CaC₂O₄ của cao chiết hạt dưa lưới cao hơn Byahatti và cộng sự [25] khi cao chiết 
Butanol của Bergenia ciliata chỉ đạt hiệu quả làm tan 26,88 % và Monika và cộng sự [26], hiệu 
quả làm tan của dịch trích nước rễ cây Ceropegia bulbosa làm tan 20 %. Ngoài ra, Saso và cộng sự 
[7], với khả năng làm tan của EDTA ở nồng độ 0,25 M chỉ đạt mức làm tan 25 % tinh thể CaC₂O₄. 
Theo Zhong và cộng sự [27], đánh giá hàm lượng Phenol và Flavonoid được phân lập từ cao chiết 
Ethanol của Orthosiphon stamineus và Polysaccharid được phân lập từ cao chiết nước trong việc 
hòa tan các tinh thể Canxi oxalate trong mô hình in vivo. Kết quả cho thấy, Phenol, Flavonoid và 
Polysaccharid từ chiết xuất của O. stamineus có hiệu quả trong việc hòa tan các tinh thể CaC₂O₄ 
và Polysaccharid đã ức chế đáng kể sự hình thành và tích tụ của các tinh thể CaC₂O₄. Trong nghiên 
cứu của Patel và cộng sự [28], hiệu quả hòa tan sỏi CaC₂O₄ và sỏi Calcium phosphate của cao chiết 
Piper nigrum. Kết quả, các chất trong cao chiết từ dung môi nước và cồn có tác dụng cao hơn so 
với dung môi Ethyl acetate và Ether dầu mỏ trong việc ngăn ngừa sự hình thành, kết tinh và tích 
tụ của sỏi CaC₂O₄ và sỏi Calcium phosphate. Các nhà nghiên cứu cho rằng, hiệu ứng này có thể là 
do sự hiện diện của Slkaloid trong chiết xuất Ethanol và nước.

5. Kết luận

Cao chiết hạt dưa lưới có khả năng ức chế sự hình thành, phát triển và ngưng tụ tinh thể 
CaC₂O₄ trong in vitro với giá trị IC50 lần lượt là 1,68 mg/mL; 0,79 mg/mL và 1,47 mg/mL. Cao 
chiết hạt dưa lưới có hiệu quả làm tan tinh thể CaC₂O₄ trong in vitro với hiệu quả là 91,89 % ở nồng 
độ 60 mg/mL. Tiếp tục nghiên cứu đánh giá hiệu quả của cao chiết trong điều kiện in vivo và phân 
tách các hợp chất có khả năng ức chế tinh thể CaC₂O₄ từ cao chiết hạt dưa lưới.

Lời cảm ơn: Nhóm nghiên cứu xin chân thành cảm ơn Trung tâm Công nghệ sinh học tỉnh 
An Giang và Trường Đại học Trà Vinh đã hỗ trợ và tạo điều kiện để nhóm thực hiện nghiên cứu này.
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MỐI LIÊN HỆ GIỮA ENSO VÀ QBO TRÊN VÙNG NHIỆT ĐỚI 
THÁI BÌNH DƯƠNG

Thái Thị Thanh Minh
Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội

Tóm tắt
QBO là dao động tựa hai năm được Ebdon và cộng sự phát hiện năm 1960. Đây là hiện 

tượng dao động khí quyển hiện tượng dao động trong đới gió ở khí quyển tầng cao trên khu vực 
nhiệt đới thay đổi từ hướng Đông sang Tây và sau đó đổi hướng ngược lại trở về Đông, lặp lại 
trong khoảng thời gian 02 năm một lần (28-29 tháng) ở xích đạo. QBO ảnh hưởng lớn đến thời tiết 
và khí hậu trên khu vực nhiệt đới Thái Bình Dương, đặc biệt là khi kết hợp với ENSO. Bài báo đã 
đánh giá được đặc điểm của QBO, chỉ ra được mối tương quan giữa QBO và ENSO, đồng thời, 
chỉ ra được sự thay đổi chu kỳ của QBO trong pha El Nino và La Nina.

Từ khóa: ENSO; QBO; QBOW; QBOE.
Abstract

Relationship between ENSO and QBO in the Tropical Pacific

QBO is a quasi - biennal oscillation discovered in 1960 by Ebdon et al. This is the 
phenomenon of atmospheric oscillation in the wind zone of tropical the upper atmosphere that 
changes from East to West and reverses with period of 02 years (~ 28 - 29 months). QBO influences 
on the weather and climate over the tropical Pacific, especially combined with ENSO. The article 
evaluates characteristics of QBO, show the correlation between QBO and ENSO, and change of 
QBO period in El Nino and La Nina phases.

Keywords: El Nino - Southern Oscillation; Quasi- biennal oscillation; Quasi - biennal 
oscillation westerlies; Quasi - biennal oscillation esterlies. 

1. Mở đầu

Thái Bình Dương là khu vực chịu ảnh hưởng của các hệ thống hoàn lưu quy mô lớn và các 
quá trình tương tác đại dương - khí quyển. Trong đó, hoạt động của El Nino - Dao động Nam 
(ENSO), dao động tựa hai năm (QBO) là những nguyên nhân gây ra sự biến đổi khí quyển giữa 
tầng bình lưu xích đạo và tầng đối lưu nhiệt đới trên khu vực này. 

Trên khu vực Đại Tây Dương, QBO tương quan với số lượng xoáy thuận nhiệt đới. Song ở 
khu vực Thái Bình Dương, QBO tương quan với nhiệt độ mặt nước biển (SST), gió mùa, ENSO 
và xoáy thuận nhiệt đới. 

Gray và cộng sự (1992) [1] đưa ra cơ chế tác động của QBO lên ENSO, thể hiện QBO pha 
Đông đã thay đổi hoạt động đối lưu trên khu vực Tây Thái Bình Dương. Điều này làm thay đổi sự 
khí áp bề mặt biển (chỉ số SOI mang giá trị âm), tăng cường hoạt động của sóng Kenvin. Mặc dù 
một số chi tiết của cơ chế là giả thuyết, nhưng kết quả đã đưa ra lập luận rằng QBO tầng bình lưu 
có ảnh hưởng đến sự hoạt động của ENSO. Để chứng minh cho những nghiên cứu của Gray và 
cộng sự (1992), Yoshio Kawatani và cộng sự (2019) [5] đã sử dụng mô hình MIROC (độ phân giải 
ngang 1.125) có tham số hóa sóng và không tham số hóa sóng.

Kết quả chỉ ra rằng: 
1) Thời gian của QBO ngắn hơn chu kỳ của El Nino và sự khác biệt trong xu hướng gió vĩ 

hướng của QBO là rõ ràng, đặc biệt trong tầng bình lưu dưới; 
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2) Có sóng trọng trường xuất hiện trong tầng bình lưu dưới với số sóng lớn hơn 43 và độ dài 
sóng 930 km; 

3) Việc tăng cường cường độ sóng trọng trường sẽ góp phần tăng cường QBO; 
4) Sự tăng cường pha El Nino làm giảm tiến trình chuyển pha QBO. Christopher C. Collimore 

và cộng sự (2003) [1] chỉ ra mối quan hệ đảo ngược là đối lưu tăng cường ở phía Tây và giảm đối 
lưu pha Đông của QBO. Những thay đổi trong ENSO dẫn đến thay đổi về cường độ của QBO (M. 
Taguchi và cộng sự, 2010 [3] ). QBO sẽ phát triển xuống tầng đối lưu thời kỳ mùa đông, trên khu 
vực Bắc Thái Bình Dương trong điều kiện La Nina (Hansen và cộng sự, 2016 [2] ). 

Tại Việt Nam, các công trình nghiên cứu về mối liên hệ giữa ENSO và QBO có phần hạn 
chế. Trong khi, ảnh hưởng của các dao động này lên thời tiết và khí hậu khu vực là hiện hữu. Mục 
đích của bài báo là xác định được đặc điểm của dao động QBO, đánh giá được mối quan hệ của 
QBO và ENSO theo thời gian và không gian.

2. Số liệu và phương pháp nghiên cứu

2.1. Nguồn số liệu

- Số liệu QBO là bộ số liệu gió trung bình vĩ hướng theo tháng tại các mực 70, 50, 40, 30, 
20, 15, 10 hPa và một bộ dữ liệu từ năm 1953 đến tháng 4 năm 2020. Số liệu này được tạo ra bằng 
cách kết hợp các quan sát sóng vô tuyến của trạm tại đảo Canton, quần đảo Gan/Maledive và được 
tổng hợp bởi Trường Đại học Berlin. 

- Số liệu nhiệt độ mặt nước biển (SST) được sử dụng trên vùng Nino 3.4 hàng tháng và được 
cung cấp bởi Trung tâm Dự báo Khí hậu của Hoa Kỳ. 

2.2. Phương pháp nghiên cứu

- Phương pháp thống kê mô tả: để tính chỉ số trung bình trượt 03 tháng SST Nino 3.4 trên 
khu vực Thái Bình Dương. Từ đó chọn ra các năm có El Nino (EL) và La Nina (La). Theo thống 
kê trong giai đoạn 1953 đến tháng 4 năm 2020 có 16 đợt El Nino (EL) và 20 đợt La Nina (LA). 

- Phương pháp xác định mối quan hệ giữa cường độ QBO trong các năm ENSO là cường độ 
trung bình gió Tây (gió Đông) trong riêng từng giai đoạn có EL và LA được xác định bằng tổng 
giá trị gió Tây (Đông)/tổng số tháng có gió Tây (Đông) diễn ra trong giai đoạn EL và LA, để thấy 
được sự biến đổi gió qua các giai đoạn. 

- Phương pháp xác định mối quan hệ giữa chỉ số QBO và chỉ số ENSO: Thời gian QBO pha 
Tây (Đông) kéo dài trong các đợt EL và LA được xác định bằng tổng số ngày có giá trị âm (dương) 
của gió vĩ hướng. Ngoài ra, chúng tôi tính toán hệ số tương quan giữa chỉ số QBO và chỉ số ENSO 
để nhằm khẳng định thêm tính chắc chắn trong các kết luận. 

3. Kết quả và thảo luận

3.1. Đặc điểm của QBO

Trong khoảng thời gian từ 1953 đến tháng 4 năm 2020, trên mực 50 hPa (Bảng 1), có 30 đợt 
QBO pha Đông (QBOE) và 30 đợt pha Tây (QBOW). QBO pha Tây có tổng số 486 tháng và QBO 
pha đông có tổng số 309 tháng. Trung bình pha Tây kéo dài khoảng 16 tháng và pha Tây kéo dài 
khoảng 10 tháng. Đợt kéo dài nhất của pha Tây đạt 26 tháng, trong giai đoạn từ tháng 3/1999 đến 
tháng 4/2001 và ngắn nhất đạt 8 tháng, từ tháng 8/2015 đến tháng 3/2016. Đợt kéo dài nhất của 
pha đông đạt 17 tháng, trong giai đoạn từ tháng 7/1991 đến tháng 11/1992 và đợt ngắn nhất đạt 4 
tháng, từ tháng 02/2020 đến tháng 5/2020.

https://agupubs.onlinelibrary.wiley.com/action/doSearch?ContribAuthorStored=Taguchi%2C+M
https://agupubs.onlinelibrary.wiley.com/action/doSearch?ContribAuthorStored=Taguchi%2C+M
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Trên mực 30 hPa (Bảng 2), trong khoảng thời gian nghiên cứu có 29 đợt QBO pha Tây và 28 
đợt pha Đông. QBO pha Tây có tổng số 400 tháng và tổng số là 406 tháng đối với QBO pha Đông. 
Thời gian hoạt động trung bình của gió Tây kéo dài khoảng 15 tháng và gió Đông là 14 tháng. Pha 
gió Tây hoạt động lâu nhất có thể kéo dài đến 24 tháng, từ tháng 6/2015 đến tháng 5/2017 và thời 
gian hoạt động ngắn nhất là 7 tháng, từ tháng 6/1959 đến tháng 12/1959. Bên cạnh đó, đợt pha 
Đông dài nhất đạt 21 tháng, trong giai đoạn từ tháng 6/1988 đến tháng 2/1990 và đợt ngắn nhất 
kéo dài 08 tháng từ tháng 5/1972 đến tháng 12/1972.

Bảng 1. Thời gian diễn ra của các pha QBO trên mực 50 hPa (đơn vị: tháng)

Mực 50 hPa Số đợt Tổng số Thời gian 
trung bình

Đợt 
dài nhất

Đợt 
ngắn nhất

QBOW 30 đợt 486 16 26 8
QBOE 30 đợt 309 10 17 4

Bảng 2. Thời gian diễn ra của các pha QBO trên mực 30 hPa (đơn vị: tháng)

Mực 30 hPa Số đợt Tổng số Thời gian trung 
bình Đợt dài nhất Đợt ngắn nhất

QBOW 29 đợt 400 15 24 7
QBOE 28 đợt 406 14 21 8

Nhìn chung, chỉ số gió Đông (30 - 35 m/s) thường lớn hơn gió Tây (15 - 20 m/s) ở cả hai mực 
50 hPa và 30 hPa. Tuy nhiên, pha gió Tây hoạt động lâu hơn pha gió Đông. Chu kỳ dao động của 
QBO khoảng 20 - 36 tháng với thời gian trung bình là 28 tháng.

3.2. Mối quan hệ giữa QBO trong thời kỳ ENSO

* QBOW trong các đợt EL và LA

Hình 1: QBOW trong các đợt El Nino tại mực 30 hPa

Hình 1 chỉ ra QBOW tại mực 30 hPa trong các đợt EL có cường độ lớn nhất trong giai đoạn 
tháng 6/1982 đến tháng 7/1983. Bên cạnh đó, trong tổng số 16 đợt EL có 02 đợt không có gió Tây 
thịnh hành, đó là giai đoạn từ tháng 7/1991 đến tháng 7/1992 và từ tháng 8/2009 đến tháng 4/2010. 
Đới gió Tây có cường độ tăng lên trong các giai đoạn từ tháng 9/1963 đến tháng 7/1983 và có 
cường độ giảm trong các giai đoạn từ tháng 10/1994 đến tháng 4/2010 sau đó cường độ lại tăng 
rõ rệt đến giai đoạn tháng 7/2019. Tuy nhiên, QBOW trong các đợt LA có xu hướng giảm trong 
các giai đoạn từ tháng 7/1970 đến tháng 02/1984 và tăng lên từ tháng 6/1998 đến tháng 4/2009, ở 
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những giai đoạn khác cường độ gió không có sự ổn định. Có thể thấy rằng, gió Tây ít hoạt động 
trong LA ở mực này.

Tại mực 50 hPa, QBOW có giá trị lớn nhất ở giai đoạn từ tháng 6/1982 đến tháng 7/1983. 
Đối với mực 50 hPa, gió Tây không xuất hiện trong 02 giai đoạn, từ tháng 8/1965 đến tháng 4/1966 
và từ tháng 7/1972 đến tháng 3/1973. Cường độ gió Tây giảm trong các giai đoạn từ tháng 6/1982 
đến tháng 4/1995 và cường độ mạnh lên trong các giai đoạn tiếp theo. Song trong thời kỳ LA (Hình 
2), tốc độ gió lớn nhất đạt 14,3 m/s trong giai đoạn từ tháng 5/1964 đến tháng 3/1965. Các chỉ số 
gió Tây không có nhiều sự chênh lệch qua từng giai đoạn ở mực này.

Hình 2: QBOW trong các đợt La Nina tại mực 50 hPa

* QBOE trong các đợt EL và LA
Hình 3 thể hiện pha gió Đông trong điều kiện EL (dấu trừ trong tốc độ gió dùng để phân biệt 

giữa đới gió Tây có đại lượng dương và gió Đông có đại lượng âm). Trên mực 30 hPa, tốc độ gió 
Đông lớn nhất ở trong thời gian từ tháng 11/2014 đến tháng 6/2016 và có 04 đợt EL không có gió 
Đông thịnh hành. Cường độ gió giảm trong các giai đoạn từ tháng 10/1986 đến tháng 4/1995 và 
tăng lên trong các giai đoạn từ tháng 10/2006 đến tháng 6/2016. Bên cạnh đó, QBOE trong LA có 
cường độ gió lớn nhất trong giai đoạn từ tháng 9/1962 đến tháng 02/1963 ở mực 30 hPa. Trong 
tổng số 20 đợt LA, có 03 đợt không có gió Đông xuất hiện. Gió đông tăng cường độ trong giai 
đoạn từ tháng 11/1984 đến tháng 02/2008 và có xu hướng giảm đi trong giai đoạn từ tháng 9/1962 
đến tháng 6/1967. Tại mực 50 hPa, QBOE trong EL có cường độ lớn hơn đới gió đông trong LA.

Hình 3: QBOE trong các đợt El Nino tại mực 30 hPa
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Như vậy, QBOW trong LA ở mực 30 hPa và 50 hPa đều lớn hơn so với trong EL. Ngược lại, 
QBOE trong EL lớn hơn so với trong LA ở cả hai mực này.

3.3. Mối quan hệ giữa chỉ số QBO và chỉ số ENSO

Dựa vào chuỗi số liệu QBO trên các mực từ 70 hPa đến 10 hPa kết hợp với chỉ số trung bình 
trượt ENSO trong toàn bộ giai đoạn nghiên cứu, chúng tôi tính hệ số tương quan giữa hai dữ liệu này. 

Hình 4: Hệ số tương quan chỉ số QBO và chỉ số ENSO

Kết quả được thể hiện ở Hình 4 cho thấy, hệ số tương quan giữa QBO và ENSO rất nhỏ gần 
như sự tương quan giữa chỉ số gió và chỉ số ENSO là không đáng kể. Từ mực 70 hPa đến 40 hPa 
có mối tương quan âm và từ mực 20 hPa trở lên có tương quan dương. Ở mực 30 hPa, gần như 
không có sự tương quan giữa các chỉ số. Mực 70 hPa và 10 hPa là những mực có hệ số tương quan 
cao hơn so với các mực khác.

3.4. Mối quan hệ giữa chu kỳ QBO và chu kỳ ENSO

Bảng 3 thể hiện chu kỳ hoạt động của QBO trong thời kỳ ENSO. Việc xác định chu kỳ dao 
động của QBO xảy ra trong từng điều kiện EL, LA khi loại bỏ hai yếu tố sau: chu kỳ không có 
ENSO xuất hiện; chu kỳ QBO xuất hiện ở cả điều kiện EL và LA. 

Từ Bảng 2 cho thấy có 03 chu kỳ không xuất hiện ENSO và 11 chu kỳ xuất hiện cả hai hiện 
tượng trong ENSO. Bên cạnh đó, có 09 chu kỳ chỉ có LA xuất hiện và 07 chu kỳ chỉ có EL. Kết 
quả cho thấy rằng, chu kỳ QBO thay đổi trung bình khoảng 28 tháng thành 29 tháng trong điều 
kiện LA và 26 tháng đối với EL.

Bảng 3. Chu kỳ dao động của QBO trong thời gian từ năm 1953 đến tháng 4/2020 (tháng)
Chu kỳ QBO Tháng Chu kỳ QBO Tháng

1953/1954 22 1987/1990 31
1954/1957 28 1990/1992 29
1957/1959 27 1992/1994 27
1959/1961 20 1994/1996 26
1961/1963 30 1997/1998 23
1963/1966 32 1998/2001 35
1966/1968 33 2001/2004 27
1969/1971 25 2004/2006 25
1971/1972 24 2006/2008 23
1973/1975 27 2008/2010 30
1975/1977 29 2010/2013 30



Nghiên cứu chuyển giao, ứng dụng khoa học công nghệ trong sử dụng hợp lý tài nguyên, 
bảo vệ môi trường và phát triển bền vững

139

Chu kỳ QBO Tháng Chu kỳ QBO Tháng
1977/1979 28 2013/2015 28
1980/1982 31 2015/2018 40
1982/1984 28 2018/2020 19
1984/1987 32 QBO trong EL: 26 QBO trong LA: 29

Bảng thể hiện chu kỳ không có ENSO xuất hiện (màu trắng), chu kỳ chỉ xuất hiện EL (màu 
đỏ đậm), chu kỳ chỉ xuất hiện LA (màu xanh đậm), chu kỳ xuất hiện cả EL và LA (màu xám).

4. Kết luận

Sau khi phân tích đặc điểm của QBO và mối quan hệ giữa QBO và ENSO trên khu vực Thái 
Bình Dương, chúng tôi đưa ra một số kết quả và nhận xét sau: 

- Chỉ số gió Đông (30 - 35 m/s) thường lớn hơn gió Tây (15 - 20 m/s) và pha gió Tây hoạt 
động lâu hơn pha gió Đông. Chu kỳ dao động của QBO khoảng 20 - 36 tháng với thời gian trung 
bình là 28 tháng. 

- Cường độ gió Tây trong LA ở mực 30 hPa và 50 hPa đều lớn hơn so với trong EL. Ngược 
lại, cường độ gió Đông trong EL lớn hơn so với trong LA ở cả hai mực này.

- QBOW và QBOE trong điều kiện LA đều có thời gian diễn ra lâu hơn so với EL ở cả hai 
mực 50 hPa và 30 hPa. Sự thay đổi thời gian kéo dài các đới gió trong LA bất ổn định hơn so với 
EL.

- Hệ số tương quan giữa QBO và ENSO rất nhỏ gần như sự tương quan giữa chỉ số gió và 
chỉ số ENSO là không đáng kể.

- Chu kỳ QBO thay đổi trung bình khoảng 28 tháng thành 29 tháng trong điều kiện LA và 
26 tháng đối với EL.

- Trong thời kỳ EL và LA gió Đông trong QBO thường đạt cực đại ở mực 10 hPa đến 20 hPa. 
Ở pha gió Tây thường đạt cực đại ở mực từ 50 hPa đến 70 hPa. Gió Đông hoạt động mạnh ở các 
mực cao, gió Tây hoạt động mạnh ở mực thấp.
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ỨNG DỤNG CHỈ SỐ CHẤT LƯỢNG NƯỚC VÀ CHỈ SỐ Ô NHIỄM 
NƯỚC ĐỂ ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG NƯỚC SÔNG RẾ ĐOẠN CHẢY 

QUA HUYỆN AN DƯƠNG, HẢI PHÒNG 
Lê Việt Hùng, Phùng Thị Linh, Trần Thùy Chi

Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội
Tóm tắt
Nghiên cứu nhằm đánh giá chất lượng nước Sông Rế, đoạn chảy qua huyện An Dương, 

thành phố Hải Phòng. Nguồn nước mặt Sông Rế được đánh giá ở mức cao, là nguồn nước thô 
quan trọng của thành phố. Hiện nay, chất lượng của nguồn nước trên lưu vực đang có biểu hiện 
bị ô nhiễm do các hoạt động dân sinh và phát triển kinh tế, xã hội. Nghiên cứu sử dụng phương 
pháp lấy mẫu (25 mẫu) và phân tích mẫu nước, từ đó so sánh với QCVN 08-MT:2015/BTNMT (cột 
A2) và tính toán chỉ số chất lượng nước (WQI), chỉ số ô nhiễm tổng hợp (CPI) để đánh giá chất 
lượng nước. Kết quả tính toán cho thấy, nguồn nước Sông Rế có thể dùng cho mục đích cấp nước 
sinh hoạt, giá trị WQI thể hiện chủ yếu màu xanh lá cây và màu vàng, giá trị CPI thể hiện ở mức ô 
nhiễm nhẹ. Các chỉ tiêu TSS, PO4

3-, NH4
+ bị ô nhiễm. Nguyên nhân gây ô nhiễm tại các điểm quan 

trắc chủ yếu là do rác thải, chất thải sinh hoạt của các hộ dân thôn Vân Tra, xã An Đồng. Bên 
cạnh đó nước sông còn bị ảnh hưởng bởi nguồn thải từ các công ty, nhà hàng trên địa bàn huyện 
và của chất thải nông nghiệp.

Từ khóa: Chỉ số chất lượng nước; Chỉ số ô nhiễm nước; Chất lượng nước; Sông Rế; Huyện 
An Dương.

Abstract
Application of water quality index and water pollution index to assess the quality of water Re 

river belowing An Duong district, Hai Phong city

The study was conducted on Re river in An Duong district, Hai Phong city to determine the 
status of water quality using the Water quality index (WQI) and Comprehensive pollution index 
(CPI). The river is used as domestic water sources and for another different purposes of the city. At 
present, the water is contaminated by the impact of people activities and economic development. 
The study collected 25 water samples to analyze water quality parameters. After that, the results 
were compared with National regulation QCVN 08-MT:2015/BTNMT (colume A2) and were used 
to calculate water quality index (WQI) and water pollution index (CPI). The calculation results 
showed that the river can be used for domestic uses. The WQI results were represented in green 
and yellow color, the CPI value expressed light pollution with TSS, PO4

3-, NH4
+ values were higher 

than required by the Government Regulation. The main causes of pollution in water sampling 
locations are solid wastes, waste water from households in Van Tra, An Dong commune. Beside 
that, the river water quality is also affected by waste water from factories, restaurants which 
located nearby and by agriculture activities. 

Keywords: Water quality index; Water pollution index; Water quality; Re river; An Dương 
district.

1. Đặt vấn đề

Hải Phòng là một thành phố trẻ ven biển, nguồn nước dưới đất và nước mặt tại đây hầu hết bị 
nhiễm mặn. Các tầng chứa nước ngầm có bề dày mỏng (2 - 3 m) và nằm rất gần mặt đất (0,5 - 2m), 
số lượng ít mà phân bố lại không tập trung nên chưa thể lấy làm nguồn sản xuất nước sạch. Các 
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sông, lạch ở Hải Phòng tuy nhiều nhưng cũng thường bị nhiễm mặn, nhất là về mùa khô, nguồn 
cấp nước cho các khu đô thị vẫn phải sử dụng nước từ 03 con sông chính đó là: Sông Rế, Sông Giá 
và Sông Đa Độ. Trong đó Sông Rế - bắt nguồn từ Hải Dương, là con sông hiện tại đang cung cấp 
nước ngọt cho các quận nội thành Hải Phòng.

Hiện nay, Sông Rế đang là nguồn cấp nước tưới tiêu cho hơn 10.000 ha đất canh tác nông 
nghiệp của huyện An Dương và Hồng Bàng. Đây cũng là nguồn nước thô quan trọng của thành 
phố, phục vụ cho các nhà máy nước: An Dương (công suất 140.000 m3/ngày, năm 2013 được nâng 
công suất lên 200.00 m3/ngày), nhà máy nước Vật Cách hiện tại (công suất 11.000 m3/ngày, sẽ 
được nâng công suất lên 60.000 m3/ngày), nhà máy nước Kim Sơn (giai đoạn I đang thi công là 
25.000 m3/ngày, theo quy hoạch là 200.000 m3/ngày) đảm bảo cung cấp đủ nhu cầu nước sạch cho 
nhân dân các quận Lê Chân, Hồng Bàng, Ngô Quyền, Hải An và huyện An Dương, các cơ sở sản 
xuất, kinh doanh, dịch vụ và 03 khu công nghiệp Nomura, Tràng Duệ và An Dương. Tuy nhiên, 
nguồn nước mặt nơi đây hiện đang đối mặt với nhiều thách thức. Vì nằm ở phần hạ lưu của các 
dòng chảy nên Sông Rế luôn chịu tác động của nước thải từ các khu dân cư, bệnh viện, các cơ sở 
sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, trang trại và gia trại, thậm chí cả nước thải của các khu công nghiệp 
ở phía thượng nguồn. Các nguồn thải này nếu không được kiểm soát, quản lý kịp thời sẽ là nguyên 
nhân chính dẫn đến sự suy giảm chất lượng nguồn nước cấp phục vụ cho sinh hoạt của thành phố 
trong tương lai.

2. Phương pháp nghiên cứu

2.1. Thu thập, thống kê và xử lý các số liệu

Thu thập, thống kê và xử lý các số liệu, thông tin về địa hình - địa mạo, khí tượng thủy văn, 
các tài liệu về điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội lưu vực Sông Rế đoạn chảy qua huyện An Dương 
qua các năm, các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ đang hoạt động trên khu vực nghiên cứu.

2.2. Phân tích và tổng hợp số liệu

Nhập, xử lý các số liệu thu thập được, các số liệu phân tích bằng phần mềm EXCEL, nhập 
các kết quả thống kê điều tra đã thực hiện ở trên.

2.3. So sánh đánh giá

Phương pháp đánh giá chất lượng nước dựa vào QCVN 08-MT:2015/BTNMT – Quy chuẩn 
kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước mặt, áp dụng cột A2 (dùng cho mục đích cấp nước sinh hoạt 
nhưng phải áp dụng công nghệ xử lý phù hợp hoặc các mục đích sử dụng như loại B1 và B2). 
Nghiên cứu sử dụng 08 thông số để so sánh đánh giá. Giá trị giới hạn cho phép của các thông số 
theo QCVN 08-MT:2015/BTNMT được thể hiện theo Bảng 1.

Bảng 1. Bảng quy định giá trị giới hạn theo QCVN 08-MT:2015/BTNMT
STT Thông số Đơn vị Giá trị giới hạn (Cột A2)

1 pH 6 - 8,5
2 BOD5 mg/l 6
3 COD mg/l 15
4 DO mg/l ≥ 5
5 TSS mg/l 30
6 NH4

+ mg/l 0,3
7 PO4

3- mg/l 0,2
8 Coliform MPN hoặc CFU/100 ml 5000
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2.4. Khảo sát thực địa, lấy mẫu, phân tích mẫu nước

Mẫu nước được lấy theo phương pháp lấy mẫu nước sông suối (TCVN 6663 - 6:2008). Đo 
đạc, phân tích các thông số chất lượng nước như: DO, BOD5, COD, NH4

+, PO4
3- , tổng Coliform, 

pH theo phương pháp đo đạc chỉ số chất lượng nước. Các phương pháp bảo quản mẫu nước, đo và 
phân tích các thông số chất lượng nước như Bảng 2 và Bảng 3

Bảng 2. Phương pháp bảo quản mẫu nước

STT Mẫu Phương pháp bảo quản mẫu Thời gian bảo 
quản tối đa

1 TSS Bảo quản điều kiện bình thường
2 BOD5 Bảo quản trong môi trường tối, bảo quản lạnh từ 1 - 5 0C 24 h
3 COD, NH4

+ Acid hóa đến pH ≤ 2 với H2SO4, bảo quản lạnh từ 1 - 5 0C 5 ngày
4 PO4

3- Bảo quản lạnh từ 1 - 5 0C 24 h
5 Tổng Coliform Bảo quản lạnh từ 1 - 5 0C trong môi trường tối 8 h

Bảng 3. Các phương pháp phân tích các thông số chất lượng nước lưu vực sông nghiên cứu
STT Thông số Phương pháp phân tích

1
Đo nhanh tại 
hiện trường

Nhiệt độ Đo bằng máy đo, HACH HQ 40d
2 DO Đo bằng máy đo, HACH HQ 40d
3 EC Đo bằng máy đo, HACH HQ 40d
4 pH Đo bằng máy đo, HACH HQ 40d
5

Phân tích 
trong phòng 
thí nghiệm

TSS TCVN 6625:2000 - Phương pháp lọc qua cái lọc sợi thủy tinh

6 BOD5
TCVN 6001-1:2008 - Phương pháp pha loãng và cấy cố bổ 
sung Allythiourea

7 COD TCVN 6491:1999 - Phương pháp chuẩn độ Đicromat

8 NH4
+ Trắc quang - phương pháp phenat (4500 NH3 -F, 

SMWW,1999)
9 PO4

3- TCVN 6202:2008 - Phương pháp đo phổ dùng molipdat

10 Coliform TCVN 6187-2:1996 - Phương pháp nhiều ống, xác định và 
đếm vi khuẩn coliform

2.5. Đánh giá chất lượng nước 

•	Đánh giá chất lượng nước theo chỉ số chất lượng nước WQI
Trên cơ sở các chỉ số WQI tính được, tiến hành phân loại và đánh giá chất lượng nước theo 

các thang điểm WQI, từ 0 - 100. Sử dụng bảng xác định giá trị WQI tương ứng với mức đánh giá 
chất lượng nước để so sánh, đánh giá tương ứng với mục đích sử dụng. Chỉ số WQI được tính toán 
theo Quyết định 1460/QĐ-TCMT ngày 12 tháng 11 năm 2019 của Tổng cục Môi trường. 

Bảng 4. Bảng xác định giá trị WQI tương ứng với mức đánh giá chất lượng nước
Khoảng giá trị WQI Chất lượng nước Màu sắc Mã màu RBG

91 - 100 Rất tốt Xanh nước biển 51;51;255
76 - 90 Tốt Xanh lá cây 0;228;0
51 - 75 Trung bình Vàng 255;255;0
26 - 50 Xấu Da cam 255;126;0
10 - 25 Kém Đỏ 255;0;0

<10 Ô nhiễm rất nặng Nâu 126;0;35
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•	Đánh giá chất lượng nước theo chỉ số ô nhiễm tổng hợp
Chỉ số ô nhiễm tổng hợp được sử dụng để đánh giá mức độ ô nhiễm của một thủy vực dựa 

trên các thông số quan trắc. Công thức tính:

1

1 n

i
CPI Pli

n =

= ∑

Trong đó: 
 CPI: Chỉ số ô nhiễm tổng hợp; 
 N: Số chỉ tiêu chất lượng nước theo dõi; 
 PIi: Chỉ số ô nhiễm của thông số thứ i được tính theo công thức:

CiPli
Si

=

Trong đó: 
 Ci: Nồng độ đo được của thông số thứ i trong môi trường nước; 
 Si: Ngưỡng giới hạn cho phép của thông số thứ i quy định trong quy chuẩn môi trường. 
Các thông số sử dụng để tính toán CPI trong nghiên cứu này gồm: TSS, PO4

3-, N-NH4
+, 

COD, BOD5 và Coliform. 
Bảng 5. Bảng xác định giá trị CPI tương ứng với mức đánh giá chất lượng nước

Khoảng giá trị Chất lượng nước
0 - 0,2 Sạch

0,21 - 0,40 Khá sạch
0,41 - 1,00 Ô nhiễm nhẹ
1,01 - 2,00 Ô nhiễm trung bình

> 2,01  Ô nhiễm nặng

3. Kết quả và thảo luận

3.1. Kết quả quan trắc

Quá trình quan trắc môi trường nước tại lưu vực Sông Rế, đoạn chảy qua huyện An Dương 
trong thời gian từ tháng 12/2020 đến tháng 4/2021 và được chia làm 05 đợt: đợt 1 (03/12/2020); 
đợt 2 (06/01/2021); đợt 03 (07/02/2021); đợt 4 (10/3/2021) và đợt 5 (15/4/2021).

Hình 1: Vị trí các điểm quan trắc trên Sông Rế đoạn chảy qua huyện An Dương
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Để đánh giá chất lượng nước Sông Rế đoạn chảy qua huyện An Dương, lựa chọn 05 điểm 
khảo sát như sau:

Bảng 6. Bảng danh sách vị trí lấy mẫu

STT Vị trí lấy mẫu
Ký 

hiệu 
mẫu

Tọa độ lấy mẫu Mô tả điểm quan trắc

1 Đ208 thôn Lương 
Quy, xã Lê Lợi. NM1 20°51’54,39”N 

106°35’53,32”E

Khu vực này bị ảnh hưởng bởi các hoạt động 
sản xuất của Công ty TNHH giày Phúc Đạt và 
các hoạt động sản xuất nông nghiệp của xã.

2 Khu sinh thái Nam 
Sơn NM2 20°52’6,27”N

106°36’11,00”E Trên sông có rác thải sinh hoạt, nước đục

3 Tổ 3 Thị Trấn An 
Dương NM3 20°52’0,72”N

106°36’46,30”E Vị trí lấy mẫu trước có màu xanh rêu

4 Thôn Vân Tra, Xã 
An Đồng NM4 20°52’3,32”N

106°36’55,70”E
Có nhiều bèo, nước màu xanh nhạt và có vẩn 
đục

5 381, Đường 208, Xã 
An Đồng NM5 20°51’58,98”N 

106°37’50,95”E
Khu vực chịu ảnh hưởng của các công ty, nhà 
hàng trên địa bàn xã và của chất thải nông nghiệp.

Kết quả diễn biến chất lượng nước Sông Rế đoạn chảy qua huyện An Dương qua các đợt 
quan trắc:

Nhìn chung, pH tại các vị trí quan trắc dao động không đáng kể trong các đợt. Hầu hết các 
vị trí quan trắc đều đạt QCVN 08:2015/BTNMT (cột A2, pH= 6,5 - 8).

Giá trị DO tại 05 vị trí trong 05 đợt thực hiện quan trắc đều cho kết quả cao hơn giới hạn cho 
phép của QCVN 08:2015/BTNMT (cột A2, DO ≥ 5 mg/l) và các giá trị DO không có sự chênh 
lệch nhiều ở mỗi điểm quan trắc. Hàm lượng DO cao nhất tại điểm NM4 (Thôn Vân Tra, Xã An 
Đồng) đợt 01 với DO = 6,5 mg/l, thấp nhất tại điểm NM1 (Đ208 thôn Lương Quy, xã Lê Lợi) đợt 
01 với DO = 5 mg/l.

Hình 2: Biểu đồ diễn biến DO Hình 3: Biểu đồ diễn biến pH
Kết quả quan trắc cho thấy hàm lượng BOD5 từ đợt 01 đến đợt 05 có xu hướng giảm nhẹ, độ 

chênh lệch không đáng kể. Tuy nhiên tất cả các kết quả quan trắc trong 05 đợt đều nằm trong giới 
hạn cho phép của QCVN 08:2015/BTNMT cột A2 (BOD5 = 6 mg/l). Giá trị cao nhất tại vị trí NM1 
(Đ208 thôn Lương Quy, xã Lê Lợi) của đợt 02 (BOD5 = 5,8 mg/l), thấp nhất tại vị trí NM4 của đợt 
01, đợt 02 (BOD5= 2,3 mg/l). Kết quả tính toán cho thấy trung bình hàm lượng BOD5 ở vị trí NM2 
là 4,54 mg/l, cao nhất so với các vị trí còn lại. 

Giá trị COD có sự thay đổi lớn qua các đợt quan trắc. Từ đợt 01 đến đợt 04, giá trị COD có 
xu hướng giảm mạnh, tuy nhiên từ đợt 05 lại có xu hướng tăng. Tuy vậy, kết quả phân tích cho thấy 
hàm lượng COD đều nằm trong giới hạn cho phép của QCVN 08:2015/BTNMT cột A2 (COD = 
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15 mg/l). Giá trị COD cao nhất tại điểm NM5 của đợt 01 (381, Đường 208, xã An Đồng) với COD 
= 14 mg/l do điểm NM5 là nơi tiếp nhận các nguồn thải từ các hoạt động sản xuất của các công ty, 
nhà hàng trên địa bàn xã và của chất thải nông nghiệp. Giá trị COD thấp nhất tại điểm NM4 của 
đợt 04 với COD = 5,5 mg/l. 

Hình 4: Biểu đồ diễn biến BOD5
Hình 5: Biểu đồ diễn biến COD

Hàm lượng Amoni có sự biến đổi qua các đợt và hầu như vượt quá quy chuẩn cho phép. Vị 
trí NM1 (Đ208 thôn Lương Quy, xã Lê Lợi) đợt 02 có giá trị cao nhất là 1,5 mg/l, cao gấp 0,2 lần 
quy chuẩn cho phép. Vị trí NM2 đợt 03 có hàm lượng Amoni thấp nhất 0,15 mg/l. Điểm lấy mẫu 
NM1 cách khu vực chứa rác thải tập trung 300 m, số lượng rác thải khá nhiều và không được xử 
lý. Bên cạnh đó, hoạt động sản xuất của Công ty TNHH giày Phúc Đạt và các hoạt động sản xuất 
nông nghiệp của xã Lê Lợi đã gây ra ô nhiễm cho Sông Rế.

Hàm lượng Phosphat có sự khác nhau giữa các điểm quan trắc có 2/5 điểm chỉ tiêu PO4
3- 

vượt quy chuẩn. Trong đó vị trí NM4 (thôn Vân Tra, xã An Đồng) đợt 1 có giá trị cao nhất là  
0,42 mg/l, vị trí NM4 của đợt 3 có giá trị thấp nhất 0,015 mg/l. Nguyên nhân điểm NM4 bị ô nhiễm 
chỉ số Phosphat là do khu vực này chịu ảnh hưởng bởi các nguồn thải từ các hoạt động kinh doanh 
của các nhà hàng, doanh nghiệp và nước thải sinh hoạt trên địa bàn xã An Đồng.

Hình 6: Biểu đồ diễn biến NH4
+ Hình 7: Biểu đồ diễn biến PO4

3-

Hàm lượng TSS của 05 đợt quan trắc đều nằm trong QCVN 08:2015-BTNMT cột A2. Vị trí 
NM2 (Khu sinh thái Nam Sơn) đợt 03 có giá trị cao nhất là 35 mg/l. Vị trí NM2, đợt 01 có giá trị 
thấp nhất 6 mg/l.

Giá trị Coliform qua các đợt quan trắc không vượt quá QCVN 08:2015-BTNMT cột A2 
(Coliform = 5000 mg/l). Tại điểm NM5 (381, Đường 208, xã An Đồng) có hàm lượng Coliform 
cao nhất 4500 mg/l do vị trí NM5 là khu vực chịu ảnh hưởng bởi các nguồn thải từ các công ty, 
nhà hàng trên địa bàn xã và của chất thải nông nghiệp. 
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Hình 8: Biểu đồ diễn biến TSS Hình 9: Biểu đồ diễn biến Coliform -

Dọc lưu vực sông ghi nhận tình trạng vượt quy chuẩn 03 chỉ tiêu quan trắc: TSS, PO4
3-, NH4

+. 
Nguyên nhân gây ô nhiễm ở các điểm quan trắc chủ yếu là do rác thải, chất thải sinh hoạt của các 
hộ dân thôn Vân Tra, xã An Đồng. Bên cạnh đó nước sông còn bị ảnh hưởng bởi nguồn thải từ các 
công ty, nhà hàng trên địa bàn huyện và của chất thải nông nghiệp. 

3.2. Kết quả tính toán chỉ số chất lượng nước (WQI) tại các điểm quan trắc
Kết quả tính toán chỉ số chất lượng nước Sông Rế đoạn chảy qua huyện An Dương được thể 

hiện theo Bảng 7.
Bảng 7. Kết quả tính toán chỉ số chất lượng nước Sông Rế

Vị trí quan trắc Kí hiệu WQI đợt 1 WQI đợt 2 WQI đợt 3 WQI đợt 4 WQI đợt 5
Đ208 thôn Lương Quy, xã Lê Lợi NM1 86 75 74 56 60
Khu sinh thái Nam Sơn NM2 65 76 75 68 85
Tổ 3 Thị Trấn An Dương NM3 84 73 73 86 81
Thôn Vân Tra, xã An Đồng NM4 77 80 78 45 38
381, Đường 208, xã An Đồng NM5 8 7 81 87 85 43

Dựa vào chỉ số WQI tính toán được, có thể thấy chất lượng nước Sông Rế đợt 01 có 04/05 
điểm có chất lượng nước sử dụng cho mục đích cấp nước sinh hoạt nhưng cần có các biện pháp xử 
lý phù hợp, chiếm 80 % trong tổng số điểm quan trắc. Đợt 02 có 03/05 điểm có chất lượng nước 
sử dụng cho mục đích cấp nước sinh hoạt nhưng cần các biện pháp xử lý phù hợp, chiếm 60 % 
trong tổng số điểm quan trắc. Đợt 03 có 02/05 điểm có chất lượng nước sử dụng cho mục đích cấp 
nước sinh hoạt nhưng cần các biện pháp xử lý phù hợp, chiếm 40 % trong tổng số điểm quan trắc. 
Đợt 04 có 02/05 điểm có chất lượng nước sử dụng cho mục đích cấp nước sinh hoạt nhưng cần các 
biện pháp xử lý phù hợp, chiếm 40 % trong tổng số điểm quan trắc và trong đợt 04 có điểm NM4 
tại thôn Vân Tra, xã An Đồng, chất lượng nước Sông Rế thể hiện ở mức xấu. Đợt 05 có 02/05 điểm 
có chất lượng nước sử dụng cho mục đích cấp nước sinh hoạt nhưng cần các biện pháp xử lý phù 
hợp, chiếm 40 % trong tổng số điểm quan trắc. Trong đợt 05 có 2 điểm NM4, NM5 tại thôn Vân 
Tra và 382, đường 208 xã An Đồng chất lượng nước Sông Rế thể hiện ở mức xấu.

Chất lượng nước sông có sự phân biệt rõ ràng trong từng thời gian và trên từng đoạn khác nhau 
của Sông Rế. Nhìn chung chất lượng của nguồn nước trên lưu vực đang có biểu hiện bị ô nhiễm do 
các hoạt động dân sinh và phát triển kinh tế, xã hội. Đặc biệt là các vị trí NM1, NM4, NM5, các hoạt 
động sản xuất công nghiệp, nông nghiệp trên địa bàn xã Lê Lợi, rác thải, chất thải sinh hoạt của các 
hộ dân thôn Vân Tra, xã An Đồng đang gây ảnh hưởng lớn đến chất lượng nguồn nước.
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Hình 10: Biểu đồ chỉ số chất lượng nước WQI của 05 đợt quan trắc 

3.3. Kết quả tính toán chỉ số ô nhiễm tổng hợp (CPI)

Kết quả tính toán chỉ số ô nhiễm tổng hợp cho thấy, giá trị CPI bình quân trong đợt 01, đợt 
03, đợt 04, đợt 05 đều nằm trong khoảng 0,76 - 0,88 (ô nhiễm nhẹ). Giá trị CPI bình quân đợt 02 
đạt 1,11 (ô nhiễm trung bình).

Bảng 8. Kết quả tính toán giá trị CPI bình quân của các đợt quan trắc

Đợt quan trắc Giá trị CPI Chất lượng nước
Đợt 1 0,85 Ô nhiễm nhẹ
Đợt 2 1,11 Ô nhiễm trung bình
Đợt 3 0,85 Ô nhiễm nhẹ
Đợt 4 0,76 Ô nhiễm nhẹ
Đợt 5 0,88 Ô nhiễm nhẹ

Cụ thể, trong đợt 01 có vị trí 03 vị trí NM1, NM2, NM5, giá trị CPI đạt mức 03 (ô nhiễm 
nhẹ), vị trí NM3, NM4, giá trị CPI đạt mức 04 (ô nhiễm trung bình). Đợt 02 chỉ có vị trí NM5, giá 
trị CPI đạt mức 3 (ô nhiễm nhẹ), các vị trí còn lại đều ở mức 4 (ô nhiễm trung bình). Đợt 03 và đợt 
04 có duy nhất vị trí NM3, giá trị CPI đạt mức 4 (ô nhiễm trung bình), các vị trí còn lại đều ở mức 
3 (ô nhiễm nhẹ). Đợt 05, các vị trí NM3, NM4, NM5, giá trị CPI đều đạt mức 3 (ô nhiễm nhẹ), 02 
vị trí NM1, NM2, giá trị CPI đạt mức 4 (ô nhiễm trung bình).

Hình 11: Biểu đồ chỉ số ô nhiễm tổng hợp tại các điểm của 5 đợt quan trắc



Nghiên cứu chuyển giao, ứng dụng khoa học công nghệ trong sử dụng hợp lý tài nguyên, 
bảo vệ môi trường và phát triển bền vững

148

4. Kết luận
Nhìn chung chất lượng nước Sông Rế, đoạn chảy qua huyện An Dương vẫn đủ điều kiện 

cung cấp nước phục vụ cho sinh hoạt và các hoạt động khác như giao thông hay tưới tiêu. Việc 
tính toán chỉ số WQI và chỉ số ô nhiễm tổng hợp đã mang tới cái nhìn thực tế hơn về diễn biến chất 
lượng nước Sông Rế. Cùng với sự phát triển của kinh tế - xã hội thì nhu cầu sử dụng nước tăng 
lên kéo theo vấn đề về ô nhiễm MT nước, nếu không có biện pháp khắc phục sẽ dẫn đến tình trạng 
nước bị ô nhiễm nghiêm trọng gây ảnh hưởng đến đời sống và hoạt động sản xuất. Ngoài các biện 
pháp quản lý từ các cấp, ban, ngành cần phải có sự kết hợp của toàn thể người dân mới có thể thực 
hiện được toàn diện các giải pháp bảo vệ môi trường nước. 
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NGHIÊN CỨU ĐỀ XUẤT KHUNG HƯỚNG DẪN LỒNG GHÉP NỘI 
DUNG ĐÓNG GÓP DO QUỐC GIA TỰ QUYẾT ĐỊNH VÀO CHIẾN 

LƯỢC, QUY HOẠCH VÀ KẾ HOẠCH CHO VIỆT NAM
Lưu Lê Hường

Viện Chiến lược, Chính sách Tài nguyên và Môi trường
Tóm tắt
Đóng góp do quốc gia tự quyết định (NDC) được hiểu là những cam kết của một quốc gia 

đối với cộng đồng quốc tế thông qua Công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu 
(UNFCCC) về nỗ lực của mình để giải quyết vấn đề BĐKH. Lồng ghép nội dung NDC vào chiến 
lược, quy hoạch và kế hoạch phát triển (CQK) là yêu cầu tất yếu của thực tiễn nhằm phục vụ 
hướng dẫn cụ thể cho các bộ, ngành, địa phương theo Luật Bảo vệ môi trường sửa đổi 2020 và 
chủ trương triển khai thực hiện NDC cập nhật của Bộ Tài nguyên và Môi trường đề ra. Trong bối 
cảnh ấy, đề tài “Nghiên cứu, đề xuất quy trình lồng ghép nội dung của đóng góp do quốc gia tự 
quyết định vào chiến lược, quy hoạch và kế hoạch phát triển của Việt Nam” được thực hiện nhằm 
đáp ứng yêu cầu thực tiễn trên. Kết quả chính của đề tài gồm: (1) Tổng quan quy trình lồng ghép 
vấn đề BĐKH và NDC vào chính sách phá triển trên thế giới; (2) Thực trạng lồng ghép nội dung 
NDC vào các CQK ở Việt Nam; (3) Xây dựng quy trình lồng ghép các nội dung NDC vào CQK 
phát triển của Việt Nam. Bài báo này có mục đích giới thiệu một trong những kết quả chính của 
đề tài là khung quy trình lồng ghép nội dung NDC vào chiến lược, quy hoạch và kế hoạch (CQK) 
cho Việt Nam.

Từ khóa: Đóng góp do quốc gia tự quyết định; Chiến lược, quy hoạch và kế hoạch phát 
triển; Biến đổi khí hậu.

Abstract
Research and propose a framework for integrating the contents of the Nationally determined 

contribution into Vietnam’s strategy, planning and plan of development

Nationally Determined Contributions (NDCs) are commitments made by a country 
to the international community via the United Nations Framework Convention on Climate 
Change (UNFCCC) to express its effort in addressing problems of climate change. Integrating 
NDC contents into development strategies, plans, and policies is a necessary condition for 
disseminating specific guidances to ministries, branches, and local governments in accordance 
with the Environmental Protection Law 2020 and the Ministry of Natural Resources and 
Environment’s policy for implementing the amended NDC. In that context, the research project 
“Research and propose a process for integrating the contents of the Nationally Determined 
Contribution into Vietnam’s strategy, planning, and plan of development” is conducted to meet 
the stated objectives. The project’s primary outcomes are as follows: (1) An overview of the 
global process of integrating climate change and NDC issues into development policies; (2) The 
current situation of integrating NDC contents into Vietnam’s development strategies, planning, 
and plans; and (3) The development of a process for integrating NDC contents into Vietnam’s 
development strategies, planning, and plans. The purpose of this article is to introduce one 
of the project’s primary outcomes, which is a framework for integrating NDC contents into 
Vietnam’s strategy, planning, and plans.

Keywords: Nationally Determined Contribution; Strategy, planning and plan of development; 
Climate change.
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1. Đặt vấn đề

Sự kết hợp hài hòa giữa phát triển kinh tế với phát triển xã hội và bảo vệ tài nguyên, môi 
trường, chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu là quan điểm định hướng của Thủ tướng Chính phủ 
về Kế hoạch hành động quốc gia thực hiện Chương trình Nghị sự 2030 vì sự phát triển bền vững. 
Biến đổi khí hậu (BĐKH) là một nguy cơ lớn tác động tới những nỗ lực phát triển kinh tế và xóa 
đói giảm nghèo của Việt Nam, do đó ứng phó với BĐKH trở thành nhiệm vụ quan trọng. Hiện nay, 
thể chế chính sách về nội dung BĐKH còn nhiều thiếu hụt, đặc biệt ở cấp ngành, lĩnh vực và địa 
phương. 

Sau Thỏa thuận Paris, các quốc gia có sự đồng thuận chung về mục tiêu ứng phó với BĐKH, 
trong đó NDC thể hiện nỗ lực đóng góp của mỗi quốc gia nhằm giảm lượng phát thải khí nhà kính 
và thích ứng với biến đổi khí hậu (UNFCCC). Năm 2020, Việt Nam đã cập nhật bản NDC lên 
UNFCCC thể hiện cam kết mạnh mẽ với cộng đồng quốc tế trong ứng phó với BĐKH. Trước bối 
cảnh cần hiện thực hóa các mục tiêu ứng phó với BĐKH và phát triển bền vững đất nước, việc xây 
dựng các văn bản về chiến lược, quy hoạch và kế hoạch phát triển (CQK) phát triển từ cấp Trung 
ương đến địa phương đòi hỏi cần thực hiện lồng ghép các nội dung NDC.

2. Cách tiếp cận và phương pháp nghiên cứu lồng ghép NDC vào CQK

2.1. Cách tiếp cận

Dựa trên các kết quả nghiên cứu cơ sở khoa học, tham khảo kinh nghiệm quốc tế về lồng 
ghép BĐKH và NDC; đánh giá thực trạng công tác lồng ghép/tích hợp vấn đề BĐKH nói chung và 
NDC nói riêng vào các chiến lược, quy hoạch và kế hoạch phát triển ở nước ta, nhận diện cơ hội 
và thách thức, từ đó đề xuất quy trình lồng ghép các nội dung NDC vào các CQK phát triển phù 
hợp với điều kiện Việt Nam, góp phần thực hiện các mục tiêu về BĐKH mà Việt Nam đã cam kết 
với cộng động quốc tế.

Hình 1: Cách tiếp cận nghiên cứu

2.2. Phương pháp nghiên cứu

- Phương pháp tổng quan tài liệu, kế thừa: Thông qua việc kế thừa các nghiên cứu đã có 
về lồng ghép BĐKH vào chính sách phát triển, quy trình xây dựng và thực hiện NDC của một số 
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nước và tổ chức trên thế giới và ở Việt Nam, nhóm thực hiện đã phân tích, tổng hợp cơ sở lý luận, 
rà soát kinh nghiệm quốc tế và các bài học thực tiễn và đề xuất quy trình hướng dẫn cụ thể lồng 
ghép BĐKH/NDC vào CQK phát triển phù hợp với điều kiện Việt Nam.

- Phương pháp khảo sát, điều tra: Để có thông tin, số liệu phục vụ cho các nội dung nghiên 
cứu, nhóm thực hiện đã tiến hành điều tra, khảo sát tại các Bộ, ngành và địa phương về các nội 
dung: thực trạng triển khai thực hiện các chính sách BĐKH ở bộ/ngành và địa phương, những 
giải pháp nào trong NDC đã được lồng ghép vào CQK, những thiếu hụt cần khắc phục. Từ đó, có 
những phân tích về thuận lợi, khó khăn trong việc lồng ghép nội dung NDC vào các chính sách 
phát triển các cấp.

- Phương pháp thống kê, tổng hợp, so sánh, phân tích: trên cơ sở thực hiện thống kê, tổng 
hợp các số liệu, thông tin, tài liệu thu thập được từ kinh nghiệm quốc tế và điều tra khảo sát thực 
tế triển khai lồng ghép, tích hợp vấn đề BĐKH đã triển khai ở Việt Nam, nhóm nghiên cứu đã thiết 
lập các cứ liệu, trường dữ liệu làm căn cứ cơ sở khoa học cho các nhận định, kết luận, đề xuất các 
quy trình lồng ghép nội dung NDC vào các CQK phát triển.

3. Kết quả và thảo luận

3.1. Một số thuật ngữ và khái niệm

Chiến lược: Theo Ngô Thắng Lợi và Vũ Thành Hưởng (2013), chiến lược phát triển là đưa 
ra các định hướng cho sự phát triển trong một thời gian dài, quy hoạch phát triển là sự thể hiện tầm 
nhìn, sự bố trí chiến lược về thời gian và không gian lãnh thổ, xây dựng khung vĩ mô về tổ chức 
không gian để chủ động hướng tới mục tiêu đề ra.

Quy hoạch: là việc sắp xếp, phân bố không gian các hoạt động kinh tế - xã hội, quốc phòng, 
an ninh gắn với phát triển kết cấu hạ tầng, sử dụng tài nguyên và bảo vệ môi trường trên lãnh thổ 
xác định để sử dụng hiệu quả các nguồn lực của đất nước phục vụ mục tiêu phát triển bền vững 
cho thời kỳ xác định (Điều 3, Luật Quy hoạch, 2017).

Kế hoạch: là thể hiện các mục tiêu tổng thể về phát triển kinh tế - xã hội của một quốc gia 
(hay một địa phương) cần đạt tới trong một thời kỳ kế hoạch nhất định và các giải pháp, chính sách, 
cách đi phù hợp nhằm thực hiện mục tiêu đặt ra một cách linh hoạt và hiệu quả nhất (Giáo trình 
Kế hoạch hóa phát triển, Đại học Kinh tế Quốc dân, 2012).

Kế hoạch có chức năng cụ thể hoá các tầm nhìn chiến lược, mục tiêu của quy hoạch để từng 
bước thực hiện, chuyển các định hướng, mục tiêu đề ra trong chiến lược, quy hoạch thành các lộ 
trình ngắn hơn, xác định nhiệm vụ cần phải đạt được trong từng giai đoạn phát triển, đặt ra hệ 
thống mục tiêu, chỉ tiêu, giải pháp và chính sách cụ thể thích hợp cho thời kỳ kế hoạch.

Lồng ghép/tích hợp NDC: trong phạm vi nghiên cứu này, lồng ghép nội dung NDC vào CQK 
phát triển là một phần của lồng ghép BĐKH nhằm xem xét, lựa chọn những hành động về thích 
ứng, giảm nhẹ phù hợp đã xác định trong NDC để đưa vào quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ và giải 
pháp của chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển ở các cấp. Theo đó, trong từng giai đoạn của 
quá trình xây dựng CQK, các nội dung của NDC sẽ được xem xét, đánh giá để lồng ghép phù hợp 
với ưu tiên, định hướng phát triển toàn diện, bền vững.

3.2. Đề xuất khung hướng dẫn lồng ghép nội dung NDC vào CQK

a. Nguyên tắc lồng ghép
- Lồng ghép nội dung NDC phải được tiến hành trên nguyên tắc phát triển bền vững, hệ 

thống, tổng hợp, ngành/liên ngành, vùng/liên vùng, bình đẳng về giới, xóa đói giảm nghèo;
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- Lồng ghép NDC là nhiệm vụ của các nhà hoạch CQK ở Trung ương và địa phương;
- Việc lồng ghép NDC vào các CQK cần phải được triển khai thực hiện đồng thời, ngay từ 

khi bắt đầu xây dựng CQK cho đến khi giám sát, đánh giá trong quá trình triển khai thực hiện. Đối 
với các CQK đang được triển khai, việc lồng ghép BĐKH cũng cần được thực hiện trong mỗi kỳ 
rà soát, điều chỉnh các CQK;

- Các biện pháp cần được sắp xếp theo thứ tự ưu tiên để đảm bảo tính hiệu quả trong quá 
trình thực hiện dựa trên mức độ ưu tiên các hành động của NDC và mức độ ảnh hưởng của BĐKH 
và chi phí - lợi ích của các biện pháp đối với ngành, lĩnh vực;

- Huy động tối đa và sử dụng có hiệu quả cao nhất nguồn lực của các tổ chức, cá nhân trong 
và ngoài nước cùng tham gia thực hiện NDC.

b. Lợi ích khi lồng ghép
Thúc đẩy thực hiện các hành động ứng phó với BĐKH đã được đề ra trong chủ trương của 

Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. 
Triển khai thực hiện các cam kết quốc tế của Việt Nam về BĐKH, đặc biệt các yêu cầu đề ra 

trong Thỏa thuận Paris.
Trong quá trình xây dựng và cập nhật NDC của Việt Nam, việc đưa ra các mục tiêu, giải 

pháp, biện pháp về giảm nhẹ phát thải khí nhà kính (KNK) và thích ứng với BĐKH đã được cân 
nhắc hài hòa với các mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội và môi trường.

Vì vậy, việc lồng ghép các nội dung NDC vào CQK phát triển sẽ hướng tới đa mục tiêu, vừa 
nâng cao năng lực ứng phó BĐKH (bao gồm cả giảm nhẹ phát thải KNK và thích ứng với BĐKH), 
vừa đảm bảo các mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội và bảo vệ môi trường, góp phần phát triển bền 
vững quốc gia, ngành/lĩnh vực và các vùng miền. Bên cạnh đó, việc thực hiện đồng thời, hài hòa 
các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội và giảm nhẹ phát thải KNK là xu hướng phát triển toàn cầu, 
hướng tới phát triển nền kinh tế xanh, kinh tế cacbon thấp.

Hoạt động lồng ghép cũng góp phần tối ưu hóa các nguồn lực [4] (nhân lực, công nghệ, kỹ 
thuật, tài chính) trong điều kiện nguồn lực cho phát triển kinh tế nói chung và cho ứng phó với 
BĐKH đang còn nhiều khó khăn. 

c. Quy trình lồng ghép 
Quy trình xây dựng CQK: Hiện nay ngoài Luật Quy hoạch 2017 có quy định hướng dẫn quy 

trình lập quy hoạch, còn chiến lược và kế hoạch chưa có quy định cụ thể. Tuy nhiên, qua nghiên cứu 
cho thấy quá trình xây dựng CQK nói chung thường tuân thủ quy trình gồm các bước sau:

Bước 1: Lập kế hoạch, chuẩn bị cho việc xây dựng CQK;
Bước 2: Điều tra, khảo sát, đánh giá tình hình thực hiện CQK giai đoạn trước đó;
Bước 3: Dự báo tình hình phát triển của lĩnh vực, khu vực xây dựng CQK;
Bước 4: Xây dựng, hoàn thiện các nội dung và phê duyệt CQK;
Bước 5: Giám sát, đánh giá việc thực hiện CQK.
Quy trình lồng ghép NDC vào CQK phát triển: Dựa trên kinh nghiệm quốc tế và các 

nghiên cứu trong nước, nhóm nghiên cứu đã đề xuất quy trình lồng ghép NDC vào CQK phát triển 
gồm 5 bước và 15 hoạt động, cụ thể:

Bước 1: Chuẩn bị lồng ghép: bước này gồm các hoạt động: (1) Xây dựng kế hoạch lồng 
ghép NDC vào CQK, (2) Phân tích tác động của BĐKH đến đối tượng của CQK, (3) Nghiên cứu, 
nhận diện các tác động của việc thực hiện CQK lên mục tiêu NDC/mục tiêu ứng phó với BĐKH.
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Bước 2: Đánh giá thực trạng ứng phó với biến đổi khí hậu theo các nội dung của NDC: 
bao gồm các hoạt động: (4) Đánh giá tổng quan về thích ứng với BĐKH đã được đề cập trong 
NDC đến của CQK, (5) Đánh giá các nội dung giảm phát thải KNK đã được đề cập trong NDC 
liên quan đến lĩnh vực của CQK.

Bước 3: Dự báo diễn biến của biến đổi khí hậu và lựa chọn các nội dung của NDC phù 
hợp với CQK để lồng ghép: gồm các hoạt động: (6) Nghiên cứu, phân tích kịch bản BĐKH và dự 
báo tác động của BĐKH đến lĩnh vực, khu vực xây dựng CQK, (7) Lựa chọn các giải pháp thích 
ứng với BĐKH trong NDC phù hợp với CQK, (8) Lựa chọn các giải pháp giảm nhẹ phát thải KNK 
trong NDC phù hợp với CQK.

Bước 4: Thực hiện lồng ghép nội dung NDC vào CQK phát triển: gồm các hoạt động: (9) 
Lồng ghép các nội dung NDC vào quan điểm, mục tiêu của CQK, (10) Lồng ghép nội dung NDC 
vào nhiệm vụ, giải pháp của CQK, (11) Lồng ghép nội dung NDC vào chương trình, đề án, dự án 
trọng điểm của CQK, (12) Lồng ghép NDC trong bố trí nguồn lực và tổ chức thực hiện CQK, (13) 
Tham vấn các bên liên quan về kết quả lồng ghép NDC trong CQK.

Bước 5: Giám sát và đánh giá việc thực hiện các nội dung NDC đã được lồng ghép trong 
CQK: gồm các hoạt động: (14) Giám sát, đánh giá việc thực hiện các giải pháp ứng phó BĐKH/
nội dung về thích ứng và giảm nhẹ của NDC trong CQK, (15) Đề xuất, kiến nghị cập nhật, bổ sung 
các nội dung NDC khi điều chỉnh CQK.

Để có thể lồng ghép một cách hiệu quả nhất, cần có sự phối hợp chặt chẽ ngay từ đầu giữa 
quy trình lập CQK và các bước thực hiện lồng ghép nội dung NDC, cụ thể ở Hình 2. 

Hình 2: Mối liên hệ giữa quy trình xây dựng CQK và các bước lồng ghép NDC
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Hình 3: Khung hướng dẫn lồng ghép nội dung NDC vào từng đối tượng C, Q, K
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Do cấu trúc của C, Q, K có sự khác nhau nên một số hoạt động sẽ không áp dụng, ví dụ Hoạt 
động 11 Lồng ghép nội dung NDC vào chương trình, đề án, dự án trọng điểm sẽ không áp dụng 
với chiến lược bởi nội dung của chiến lược không có các đề án, dự án ưu tiên.

4. Kết luận
Lồng ghép BĐKH nói chung, nội dung NDC nói riêng vào CQK là công việc phức tạp, đòi 

hỏi kiến thức tổng hợp, đa ngành, trong đó quan trọng nhất là cách tiếp cận tổng thể về tác động 
của BĐKH đối với từng ngành, lĩnh vực và khu vực cụ thể trong mối tương tác liên ngành, liên 
lĩnh vực. Vì vậy, khi triển khai lồng ghép nội dung NDC vào các CQK, người thực hiện có thể 
nghiên cứu, phát hiện thêm những phương thức, công cụ khác linh hoạt, phù hợp để thúc đẩy quá 
trình lồng ghép đạt hiệu quả, tối ưu hóa nguồn lực để đạt được các mục tiêu phát triển của ngành, 
lĩnh vực.
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QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT HUYỆN GIAO THỦY, TỈNH NAM ĐỊNH

Nguyễn Thị Hồng Hạnh1, Đỗ Như Hiệp1
, Nguyễn Bá Long2

1Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội
2 Trường Đại học Lâm nghiệp

Tóm tắt
Nghiên cứu này với mục tiêu giúp các nhà quản lý có thể nắm bắt các thông tin quy hoạch, 

kế hoạch sử dụng đất (QH, KHSDĐ) một cách nhanh chóng, đồng thời giúp hoàn thiện hệ thống 
thông tin QH, KHSDĐ, phục vụ cho xây dựng CSDL đất đai đa mục tiêu tại huyện Giao Thủy. Kết 
quả phân tích cho thấy, so với yêu cầu thông tin đất đai phục vụ cho công tác QH, KHSDĐ, các dữ 
liệu, tài liệu thu thập được ở huyện bước đầu đã đáp ứng được yêu cầu để xây dựng cơ sở dữ liệu 
QH, KHSDĐ. Tuy nhiên, một số tài liệu thu thập được vẫn cần phải tiến hành chuẩn hóa theo quy 
định. Trên cơ sở dữ liệu đã được chuẩn hóa, tiến hành xây dựng CSDL quy hoạch sử dụng đất huyện 
Giao Thủy gồm 09 bước, với 10 nhóm lớp thông tin được đề xuất. Để nâng cao hiệu quả công tác 
quản lý và khai thác dữ liệu thông tin QH, KHSDĐ huyện Giao Thủy, nhóm nghiên cứu đã đề xuất 
nhóm giải pháp về chính sách và giải pháp xây dựng Webgis về hiện trạng thông tin QH, KHSDĐ. 

Từ khoá: Quy hoạch; Kế hoạch sử dụng đất; Cơ sở dữ liệu; Huyện Giao Thủy.
Abstract
Application of information technology construction database of land use planning 

in Giao Thuy district, Nam Dinh province

This study aims to assist managers in capturing information related to planning and land use 
plans quickly. At the sam time, it also helps to complete the information system on planning and 
land use plan in order to build a multi-purpose land database in Giao Thuy district. The analysis 
results show that compared with the requirements for land information which is for planning and 
land use plans, the data and documents collected in the district initially met the requirements for 
building a database of land use plans and planning. However, some collected documents still need 
to be standardized according to regulations. Based on the standardized data, proceed to build 
a database on land use planning in Giao Thuy district, consisting of 09 steps with 10 proposed 
groups of information layers. In order to improve the efficiency of the management and data 
mining of land use plans and planning in Giao Thuy district, the research team proposed a group 
of policy solutions to build Webgis about the current situation of planning and land use plans.

Keywords: Planning; Land use plan; Database; Giao Thuy district.

1. Đặt vấn đề

Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất (QH, KHSDĐ) là một trong những nội dung quan trọng 
trong công tác quản lý Nhà nước về đất đai, mang tính tổng hợp, liên quan đến nhiều lĩnh vực và 
hoạt động. QH, KHSDĐ được thực hiện tốt sẽ là động lực thúc đẩy hệ thống quản lý đất đai, ngược 
lại, sẽ làm phá vỡ tính cân bằng trong mối quan hệ giữa người sử dụng đất, thửa đất và các hoạt 
động kinh tế - xã hội.

 Luật Đất đai 2013 quy định, UBND các tỉnh, huyện phải thực hiện công bố, công khai thông 
tin QH, KHSDĐ đã được phê duyệt [3]. Như vậy, việc xây dựng Hệ thống thông tin quy hoạch, kế 
hoạch sử dụng đất cấp tỉnh, huyện nhằm cung cấp thông tin QH, KHSDĐ công khai là cần thiết, nội 
dung này có thể thực hiện ngay với hệ thống thông tin quản lý hợp nhất do đã có các nền tảng cơ bản. 
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Huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định đã thực hiện phương án QHSDĐ đến năm 2020, KHSDĐ 
05 năm kỳ cuối (2016 - 2020); điều chỉnh phương án QHSDĐ đến năm 2020 và hiện đã phê duyệt 
phương án Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 với nhiều các thông tin, nhu cầu SDĐ của các 
ngành, lĩnh vực. Bên cạnh những kết quả đạt được, cách thức quản lý cung cấp và công bố các 
thông tin về QHSDĐ của huyện vẫn còn một số hạn chế, đó là: Việc đánh giá và khớp nối các 
thông tin QH, KHSDĐ còn chưa đồng bộ; việc liên kết, cung cấp thông tin cho các đơn vị quản lý 
liên quan, người dân còn chậm,… Với mục tiêu giúp các nhà quản lý có thể nắm bắt các thông tin 
QH, KHSDĐ một cách nhanh chóng, đồng thời, giúp hoàn thiện hệ thống thông tin QH, KHSDĐ 
phục vụ cho xây dựng CSDL đất đai đa mục tiêu tại huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định. 

2. Phương pháp nghiên cứu

2.1. Phương pháp điều tra, thu thập thông tin

- Điều tra thu thập thông tin thứ cấp: Thu thập thông tin dữ liệu không gian và dữ liệu thuộc 
tính về các mặt điều kiện tự nhiên - kinh tế - xã hội, các số liệu về đất đai (đặc điểm khí hậu, thổ 
nhưỡng, tình hình sử dụng đất đai,…), nguồn tư liệu thống kê đất của xã, thị trấn, bản đồ địa chính, 
bản đồ hiện trạng từ các cơ quan chuyên môn kết hợp kế thừa có chọn lọc. Thông tin ngoại nghiệp 
là thông tin thu được từ thực địa, giúp cập nhật và xây dựng bổ sung các thông tin về QH, KHSDĐ.

- Điều tra thu thập thông tin sơ cấp: Nghiên cứu tiến hành điều tra 200 phiếu trên địa bàn, 
trong đó có 180 phiếu tại tại 6 xã, thị trấn nghiên cứu điểm (xã Hồng Thuận, thị trấn Ngô Đồng, 
xã Giao An, thị trấn Quất Lâm, xã Giao Hương và xã Giao Thịnh); 20 phiếu điều tra cán bộ trên 
địa bàn huyện Giao Thủy để đánh giá thông tin quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và hiện trạng hạ 
tầng công nghệ thông tin. 

2.2. Phương pháp tổng hợp và xử lý số liệu

Trên cơ sở các số liệu thu thập được, tiến hành phân tích và xử lý số liệu để xây dựng bộ 
CSDL về hiện trạng thông tin quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất huyện Giao Thủy. Từ đó đề xuất 
giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác dữ liệu thông tin quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất 
huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định.

2.3. Phương pháp chuẩn hóa dữ liệu

Sử dụng phần mềm MicroStation SE và ArcGis để chuẩn hóa cơ sở dữ liệu thông tin quy 
hoạch, kế hoạch sử dụng đất (dữ liệu không gian) thành bản đồ số và phần mềm Excel để nhập và 
xử lý dữ liệu thuộc tính [1, 2].

2.4. Phương pháp tra cứu và phân tích dữ liệu

Do phần mềm ArcGis có khả năng liên kết cả dữ liệu không gian và dữ liệu thuộc tính nên 
chúng ta có thể quản lý cả bản đồ phụ trong quy hoạch và các thông tin thuộc tính đi kèm.

Với từng trường hợp và đối tượng cụ thể, ArcGis có thể thống kê theo yêu cầu về mục đích 
sử dụng đất, kế hoạch thực hiện, vị trí quy hoạch,… Dựa vào dữ liệu thuộc tính, phần mềm ArcGis 
phân ra các bản đồ chuyên đề theo thuộc tính để dễ quản lý và tra cứu [1].

2.5. Phương pháp chuyên gia

Được sử dụng nhằm thu thập các thông tin, ý kiến đánh giá của các chuyên gia nghiên cứu 
về các vấn đề liên quan đến sử dụng đất và quản lý thông tin quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất để 
mô hình hoá các hoạt động trong việc xây dựng hệ thống thông tin QH, KHSDĐ, thông qua hội 
thảo khoa học, tọa đàm và phỏng vấn. 
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3. Kết quả và thảo luận

3.1. Thực trạng nhu cầu công khai và minh bạch thông tin quy hoạch sử dụng đất tại 
huyện Giao Thủy

Điều 48, Luật Đất đai năm 2013 và Luật số 35/2018/QH14 ngày 20 tháng 11 năm 2018 quy 
định QH, KHSDĐ các cấp sau khi được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt cần được 
công bố công khai. Tại Huyện Giao Thủy đã thực hiện đầy đủ các quy định về công khai thông tin 
QH, KHSDD. Tuy nhiên vẫn còn một số khó khăn, vướng mắc cả dưới góc độ quản lý và góc độ 
kỹ thuật. Cụ thể:

- Về hình thức công bố phương án QHSDĐ: Hiện nay, trên địa bàn huyện thường sử dụng 
hai hình thức công bố phương án QHSDĐ sau:

+ Phương án QHSDĐ thường được in trên giấy và treo ở UBND huyện hoặc những nơi tập 
trung đông người như trung tâm thương mại, nhà văn hóa,... Trong một khoảng thời gian nhất 
định đã gây khó khăn trong việc đi lại cho những người cần thông tin về QHSDĐ. Các thông tin 
QHSDĐ thường được in trên giấy ở tỷ lệ nhất định nên rất khó đọc, khó tìm kiếm thông tin. Một 
số quy hoạch liên quan đến các công trình xây dựng được in trên những bản pano và treo ở ngoài 
trời tại vị trí xây dựng công trình nên chỉ được một thời gian là bị hư hỏng do thời tiết, khí hậu. 

+ Phương án QHSDĐ được công bố trên các Cổng thông tin điện tử của địa phương đã giúp 
cho người dân có thể xem thông tin về QHSDĐ bất cứ lúc nào, bất cứ nơi đâu khi có máy tính/điện 
thoại kết nối mạng. Tuy nhiên, phương án QHSDĐ được thể hiện chỉ là dạng hình ảnh nên khó 
khăn trong tìm kiếm thông tin. Phương pháp này cũng không mang lại hiệu quả cao trong tham 
vấn cộng đồng về tính hợp lý của phương án QHSDĐ do không hỗ trợ các công cụ tương tác giữa 
người dân và chính quyền địa phương/nhà quy hoạch.

- Về nội dung thông tin quy hoạch: Với hai hình thức công bố phương án QHSDĐ như trên 
thì thông tin QHSDĐ được công bố là kết quả của cuối kỳ quy hoạch. Do đó, việc theo dõi tiến độ 
thực hiện quy hoạch là khó thực hiện được [5].

3.2. Xây dựng cơ sở dữ liệu quy hoạch sử dụng đất huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định
3.2.1. Hiện trạng ứng dụng công nghệ, hạ tầng kỹ thuật và nguồn nhân lực tại phòng Tài 

nguyên và Môi trường huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định
3.2.1.1. Hiện trạng ứng dụng công nghệ thông tin tại phòng Tài nguyên và Môi trường huyện 

Giao Thủy
Bảng 1. Hiện trạng ứng dụng Công nghệ thông tin tại Phòng Tài nguyên và Môi trường 

huyện Giao Thủy
TT Tên phần mềm Nguồn gốc Mục đích ứng dụng Hiệu quả

1 Microstation

Tự cài đặt 
(Mỹ)

- Biên tập bản đồ, kết nối cơ sở dữ 
liệu; Quản lý, chỉnh lý BĐ ĐC khu 
vực đất của tổ chức; Viết, vẽ giấy 
chứng nhận QSDĐ

100 % cán bộ ở các 
phòng nghiệp vụ sử 
dụng được

2 MapInfo
- Biên tập BĐ chuyên đề, BĐ hành 
chính; Quản lý, chỉnh lý BĐ số đất 
nông nghiệp

Ít sử dụng

3 Autocad - Biên tập BĐ
Có sử dụng nhưng rất 
ít để biên tập BĐ và 
quản lý BĐ địa chính
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TT Tên phần mềm Nguồn gốc Mục đích ứng dụng Hiệu quả
4 Famis Tổng cục 

Địa chính
- Quản lý BĐ địa chính, trích thửa 
đất phục vụ công tác GPMB

Thường sử dụng

5 Các phần mềm Hệ thống 
thông tin đất đai (LIS)

Đã được tập huấn và 
làm quen.

6 MS Word Tự cài đặt Soạn thảo, công tác văn phòng Tốt
7 MS Excel Tự cài đặt Tính toán, thống kê, lưu trữ số liệu Tốt

Nguồn: Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Giao Thủy, 2018
3.2.1.2. Hạ tầng kỹ thuật và trang thiết bị 
Hiện nay, đơn vị đã trang bị hệ thống mạng LAN và Internet (ADSL) để phục vụ tốt hơn cho 

nhiệm vụ chức năng của Phòng như: Chỉnh lý hồ sơ địa chính; cập nhật thông tin, các văn bản quy 
phạm pháp luật về đất đai; sử dụng mail trong công việc chuyên môn. Hiện tại, phòng có 04 máy 
tính để bàn; 10 máy tính xách tay; 05 máy in A4 và 01 máy photo. Các máy móc, thiết bị này hiện 
đang trong tình trạng hoạt động bình thường.

3.2.1.3. Nguồn nhân lực
Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Giao Thủy có 11 cán bộ viên chức và người lao 

động, trong đó 07 viên chức hưởng lương ngân sách cấp và 04 hợp đồng. Với đặc điểm cơ cấu tổ 
chức và nhiệm vụ chuyên môn được giao của ngành thì số cán bộ, viên chức được giao như trên 
là quá ít, bởi vậy gặp nhiều khó khăn trong giải quyết công việc vì một người phải kiêm nhiệm 
nhiều công việc.

3.2.2. Thực trạng dữ liệu hệ thống quy hoạch sử dụng đất huyện Giao Thủy
Trong những năm gần đây, huyện Giao Thủy đã cố gắng thiết lập dữ liệu đất đai phục vụ cho 

công tác quy hoạch sử dụng đất. Thông tin, dữ liệu được thiết lập bao gồm:
- Các Quyết định của UBND cấp tỉnh: Quyết định số 971/QĐ - UBND ngày 17 tháng 6 năm 

2013 về việc phê duyệt phương án Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất 
05 năm đầu kỳ (2011 - 2015) huyện Giao Thủy; Quyết định số 321/QĐ - UBND ngày 14 tháng 02 
năm 2019 về việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng 
đất năm đầu của điều chỉnh quy hoạch sử dụng huyện Giao Thủy,...

- Bản đồ địa chính các xã, thị trấn huyện Giao Thủy được đo vẽ các năm 2006 và quản lý dữ 
liệu bằng phần mềm Famis của Tổng cục Quản lý đất đai; một số xã thực hiện số hóa bản đồ địa 
chính dạng giấy và lưu trữ trên phần mềm Microstation.

- Bản đồ hiện trạng sử dụng đất các năm 2010; 2015; 2020 của huyện Giao Thủy, tỷ lệ 
1/10.000.

- Bản đồ điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 của huyện Giao Thủy, tỷ lệ 
1/10.000.

- Bản đồ kế hoạch sử dụng đất năm 2015, 2016, 2017, 2018.
- Bản đồ phân vùng ngập lụt; bản đồ phân hạng thích nghi đất đai huyện, tỷ lệ 1:25.000.
- Bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 của huyện Giao Thủy, tỷ lệ 1:25.000.
- Số liệu thống kê, kiểm kê đất đai theo định kỳ; các phiếu khảo sát, điều tra ngoài thực địa.
- Báo cáo thuyết minh tổng hợp: 
+ Báo cáo thuyết minh tổng hợp Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất 

05 năm kỳ đầu (2011 - 2015) huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định.
+ Báo cáo thuyết minh tổng hợp điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế 

hoạch sử dụng đất năm đầu của điều chỉnh quy hoạch huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định [6].
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Như vậy, so với yêu cầu thông tin đất đai phục vụ cho công tác QHSDĐ, những dữ 
liệu, tài liệu thu thập được bước đầu đã đáp ứng được yêu cầu để xây dựng cơ sở dữ liệu QH, 
KHSDĐ, nhằm quản lý, khai thác. Tuy nhiên, một số tài liệu thu thập được vẫn cần phải tiến 
hành chuẩn hóa dữ liệu như: Bản đồ địa chính của các xã chưa được đo đạc hết trên toàn huyện; 
những xã, thị trấn có bản đồ địa chính lại đo từ năm 2006 và chưa được cập nhật thường xuyên; 
bản đồ HTSDĐ và bản đồ QHSDĐ của huyện được lưu trữ ở định dạng *.dgn (trên phần mềm 
MicroStation V7) chưa được chuẩn hóa theo đúng quy định. Điều này sẽ gây khó khăn cho việc 
kết nối, đồng bộ thông tin về hiện trạng, quy hoạch sử dụng đất; một số dữ liệu dự án công trình 
còn chưa được cập nhật đầy đủ.

Tổng hợp kết quả phân tích từ 200 phiếu điều tra trên địa bàn huyện Giao Thủy để đánh giá 
thông tin quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và hiện trạng hạ tầng công nghệ thông tin. Kết quả điều 
tra cho thấy: Đa số người dân đánh giá cao về công tác tổ chức thực hiện lập QH, KHSDĐ, với kết 
quả cụ thể như sau: Hợp lý: 73,33 %; tương đối hợp lý: 20 %; chưa hợp lý 5,56 %; khó trả lời: còn 
lại. Phương án QH, KHSDĐ có được chính quyền địa phương công bố, công khai (73,33 %), còn 
lại một số người không để ý. Nhưng chủ yếu người dân ở đây nhận được thông tin QH, KHSDĐ 
bằng file giấy; không thể tra cứu các thông tin cụ thể. Đa số người dân không có máy tính cá nhân; 
tỷ lệ người dân sử dụng internet vẫn còn hạn chế; tỷ lệ sử dụng mạng LAN thấp (26,67 %) và đa 
số người được hỏi không sử dụng phần mềm chống virus.

3.2.3. Chuẩn hóa dữ liệu đầu vào
3.2.3.1. Chuẩn hóa phân lớp đối tượng dữ liệu địa chính
Tài liệu cần chuẩn hóa: Bản đồ địa chính tại 18/22 xã, thị trấn của huyện Giao Thủy. Cụ 

thể, hệ thống bản đồ địa chính của các xã, thị trấn của huyện Giao Thủy được thành lập từ khoảng 
những năm 1990 đến 2002, do đó, dữ liệu không được chuẩn theo đúng quy định hiện nay của Bộ 
Tài nguyên và Môi trường về bản đồ địa chính. 

Tổng số tờ bản đồ địa chính cần phải chuẩn hóa theo chuẩn Thông tư số 25/2014/TT-BTNMT 
của Bộ Tài nguyên và Môi trường là 692 tờ. 

Quy trình chuẩn hóa dữ liệu bản đồ địa chính các xã, thị trấn theo Thông tư số 25/2014/TT-
BTNMT bao gồm 05 bước như sau: 

(1) Kiểm tra các lớp thông tin của mảnh bản đồ địa chính; 
(2) Chuẩn hóa dữ liệu bản đồ; 
(3) Tạo Topology cho bản đồ địa chính; 
(4) Gán dữ liệu từ nhãn; 
(5) Xuất dữ liệu dạng shape file*shp.
Tiến hành kiểm tra các lớp thông tin của mảnh bản đồ địa chính cho thấy cơ bản các lớp dữ 

liệu địa chính của hệ thống bản đồ địa chính các xã, thị trấn của huyện Giao Thủy đã được trình bày 
theo quy định. Tuy nhiên, một số level còn trùng lặp đối tượng. Ví dụ , level 23 và level 61. Level 
10 vẫn còn cả đối tượng là kênh mương, đường giao thông, trong khi, level 10 theo quy định chỉ là 
ranh thửa. Level 4 thể hiện mục đích và diện tích của các thửa đất,… Do vậy, cần phải chuẩn hóa 
lại dữ liệu sao cho phù hợp với quy định của Thông tư số 25/2014/TT-BTNMT quy định về bản đồ 
địa chính. Tổng số level có đối tượng đồ họa là 16 level. 

3.2.3.2. Chuẩn hóa phân lớp đối tượng dữ liệu hiện trạng sử dụng đất, quy hoạch sử dụng đất
- Nguồn dữ liệu đầu vào: Bản đồ hiện trạng SDĐ năm 2014; bản đồ QHSDĐ đến năm 2020 

huyện Giao Thủy dưới dạng *dgn.
- Chuẩn hóa đối tượng dữ liệu hiện trạng SDĐ: Thực hiện theo quy định tại Thông tư số 

27/2018/TT-BTNMT ngày 14 tháng 12 năm 2018 của Bộ Tài nguyên và Môi trường.
3.2.3.3. Chuẩn hóa thông tin thuộc tính dữ liệu quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất
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Việc chuẩn hóa thông tin thuộc tính dữ liệu quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất được thực hiện 
theo quy định của Thông tư số 29/2014/TT-BTNMT ngày 02/06/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi 
trường Quy định chi tiết việc lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất. 

3.3.3.4. Chuẩn hóa cấu trúc dữ liệu quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất 
Cấu trúc dữ liệu quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất được chuẩn hóa lại gồm: Cấu trúc lớp thông 

tin thửa đất; Cấu trúc lớp thông tin về hiện trạng sử dụng đất; Cấu trúc lớp thông tin QHSDĐ; Cấu 
trúc lớp thông tin kế hoạch SDĐ; Cấu trúc lớp thông tin về gửi/nhận thông điệp; Cấu trúc thông tin 
về đơn vị hành chính xã; Cấu trúc thông tin về đơn vị hành chính huyện.

3.2.4. Xây dựng cơ sở dữ liệu quy hoạch sử dụng đất huyện Giao Thủy tỉnh Nam Định

Hình 1: Quy trình xây dựng cơ sở dữ liệu QH, KHSDĐ

Trên cơ sở dữ liệu đã được chuẩn hóa tiến hành xây dựng CSDL quy hoạch sử dụng đất huyện 
Giao Thủy với 09 bước, với các nhóm lớp thông tin CSDL được đề xuất, gồm: nhóm lớp thửa đất; nhóm 
lớp hiện trạng sử dụng đất; nhóm lớp khoanh đất kế hoạch; nhóm lớp dữ liệu địa danh; nhóm lớp chỉ 
tiêu quy hoạch sử dụng đất; nhóm lớp thông tin đơn vị hành chính; lớp thông tin tiến độ QH, KHSDĐ; 
nhóm lớp đăng ký sử dụng đất; lớp thông tin về người sử dụng đất; lớp thông tin về công trình dự án.

Tiến hành tạo mới Feature dataset; File Geodatabase; tạo cấu trúc dữ liệu chỉ tiêu quy hoạch 
đất nông nghiệp; đất phi nông nghiệp gồm 10 trường thuộc tính; dữ liệu danh mục công trình dự án 
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gồm 13 trường; tạo cấu trúc dữ liệu thông tin hiện trạng sử dụng đất gồm 13 trường dữ liệu; cấu trúc 
dữ liệu thông tin quy hoạch sử dụng đất gồm 13 trường; cấu trúc dữ liệu thông tin thửa đất gồm 12 
trường dữ liệu; cấu trúc dữ liệu thông tin đơn vị hành chính cấp xã 13 trường dữ liệu; cấu trúc dữ liệu 
về đăng ký sử dụng đất gồm 12 trường; cấu trúc dữ liệu về thông tin đơn vị hành chính huyện gồm 
13 trường; cấu trúc dữ liệu thông tin về gửi nhận thông điệp gồm 10 trường; cấu trúc thông tin về 
người sử dụng đất gồm 13 trường; cấu trúc dữ liệu về tiến độ quy hoạch sử dụng đất gồm 07 trường. 

Hình 2: Hoàn chỉnh cấu trúc dữ liệu quy hoạch sử dụng đất huyện Giao Thủy

3.3. Đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả công tác quản lý và khai thác dữ liệu thông tin 
QH, KHSDĐ huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định

3.3.1. Nhóm giải pháp về chính sách bao gồm: Chính sách đầu tư và huy động nguồn vốn; 
hoàn thiện chính sách pháp luật đất; giải pháp kỹ thuật; giải pháp nâng cao chất lượng phương 
án QH, KHSDĐ; đánh giá khả năng thực hiện công trình, dự án; cập nhật thông tin, tiến độ QH, 
KHSDĐ; quản lý QH, KHSDĐ. 

3.5.2. Xây dựng WebGIS quản lý thông tin QH, KHSDĐ huyện Giao Thủy

Sau khi đăng nhập thành công người sử dụng có thể thực hiện các công việc sau: Xem nội dung 
thông tin các lớp chuyên đề và bản đồ nền (bản đồ địa chính, bản đồ hiện trạng sử dụng đất); điều khiển 
chế độ hiển thị; thực hiện tìm kiếm đối tượng theo tính chất thuộc tính và vị trí không gian;...

WebGIS về hiện trạng hệ thống thông tin QH, KHSDĐ huyện Giao Thủy được xây dựng 
gồm 05 bước đó là: 

(1) Thu thập và xây dựng dữ liệu cho hệ thống (Data); 

(2) Thiết lập hệ quản trị cơ sở dữ liệu cho hệ thống (DataServer); 

(3) Thiết lập MapServer; 

(4) Thiết lập WebServer; 

(5) Triển khai hệ thống trên Internet.

Hệ thống WebGIS quản lý thông tin quy hoạch sử dụng đất huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định 
được thể hiện với các chức năng và các lớp như sau:
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Hình 3: Hệ thống Webgis quản lý thông tin 
QHSDĐ huyện Giao Thủy

Hình 4: Thực hiện chức năng tìm kiếm đối 
tượng

Hình 5: Lớp cập nhật chỉ tiêu Hình 6: Lớp danh mục dự án

Hình 7: Lớp hiện trạng sử dụng đất Hình 8: Lớp kế hoạch sử dụng đất

Hình 9: Lớp quy hoạch sử dụng đất Hình 10: Lớp lựa chọn chỉ tiêu quy hoạch sử 
dụng đất
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4. Kết luận

1. Đánh giá hiện trạng CSDL quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất huyện Giao Thủy, tỉnh Nam 
Định

- Về nguồn tài liệu, số liệu thu thập được: So với yêu cầu về thông tin đất đai phục vụ cho 
công tác QH, KHSDĐ thì những dữ liệu, tài liệu thu thập bước đầu đáp ứng được yêu cầu để xây 
dựng cơ sở dữ liệu QH, KHSDĐ nhằm quản lý, khai thác. Tuy nhiên, một số tài liệu thu thập được 
vẫn cần phải tiến hành chuẩn hóa dữ liệu. 

- Đánh giá của cán bộ và người dân về hệ thống thông tin QH, KHSDĐ huyện Giao Thủy: 
Kết quả điều tra cho thấy: (1) Đa số người dân đánh giá cao về công tác tổ chức thực hiện lập QH, 
KHSDĐ; đa số cho ý kiến phương án QH, KHSDĐ có được chính quyền địa phương công bố, 
công khai (73,33 %), còn lại một số người không để ý. Nhưng chủ yếu người dân ở đây nhận được 
thông tin QH, KHSDĐ bằng file giấy, không thể tra cứu các thông tin cụ thể. (2) Đa số người dân 
không có máy tính cá nhân, tỷ lệ người dân sử dụng Internet vẫn còn hạn chế, tỷ lệ sử dụng mạng 
LAN thấp (26,67 %) và đa số người được hỏi không sử dụng phần mềm chống virus.

2. Về xây dựng CSDL quy hoạch sử dụng đất huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định: 
Trên CSDL đã được chuẩn hóa tiến hành xây dựng CSDL quy hoạch sử dụng đất huyện Giao 

Thủy với 09 bước, với 10 nhóm lớp thông tin CSDL được đề xuất. Tạo cấu trúc dữ liệu chỉ tiêu quy 
hoạch đất nông nghiệp, đất phi nông nghiệp gồm 10 trường thuộc tính; dữ liệu danh mục công trình 
dự án gồm 13 trường; dữ liệu thông tin hiện trạng sử dụng đất gồm 13 trường; cấu trúc dữ liệu thông 
tin quy hoạch sử dụng đất gồm 13 trường; cấu trúc dữ liệu thông tin thửa đất gồm 12 trường; cấu 
trúc dữ liệu thông tin đơn vị hành chính cấp xã 13 trường; cấu trúc dữ liệu về đăng ký sử dụng đất 12 
trường; cấu trúc dữ liệu về thông tin đơn vị hành chính huyện gồm 13 trường; cấu trúc dữ liệu thông 
tin về gửi nhận thông điệp gồm 10 trường; cấu trúc thông tin về người sử dụng đất gồm 13 trường; 
cấu trúc dữ liệu về tiến độ quy hoạch sử dụng đất gồm 07 trường. 

3. Để nâng cao hiệu quả công tác quản lý và khai thác dữ liệu thông tin QH, KHSDĐ huyện 
Giao Thủy, nhóm tác giả tiến hành đề xuất nhóm giải pháp về chính sách và giải pháp xây dựng 
Webgis về hiện trạng thông tin QH, KHSDĐ. 
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HOÀN THIỆN QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT TRONG XỬ LÝ TỘI VI PHẠM 
CÁC QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI

 Lại Sơn Tùng
Học viện Cảnh sát nhân dân

Tóm tắt
Thời gian qua, tình hình tội phạm và vi phạm pháp luật về quản lý đất đai đang diễn ra hết 

sức phức tạp. Bài viết phân tích những tồn tại, hạn chế trong quy định của pháp luật khi tiến hành 
giải quyết, xử lý tội vi phạm các quy định về quản lý đất đai. Trên cơ sở đó, đề xuất phương hướng 
hoàn thiện quy định của pháp luật, góp phần nâng cao hiệu quả xử lý tội phạm này trong thực tiễn.

Từ khóa: Quản lý đất đai; Tội pham; Vi phạm pháp luật.
Abstract

Complete legal provisions on handling of crimes of violating regulations on Land 
management

Recently, the situation of crime and violations of the Law on Land management is taking 
place very complicatedly. The article analyzes the shortcomings and limitations in the provisions 
of the law when dealing with crimes of violating regulations on land management. On that basis, 
propose directions to improve the provisions of the law, contributing to improving the effectiveness 
of handling this crime in practice.

Keywords: Land Management; Crime; Violation of the Law.

1. Khái niệm tội phạm vi phạm các quy định về Quản lý đất đai

Tội Vi phạm các quy định về Quản lý đất đai được quy định tại Điều 229 thuộc Mục 3, 
Chương XVIII - Các tội xâm phạm trật tự quản lý kinh tế trong Bộ luật Hình sự (BLHS) năm 
2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017. Trên cơ sở quy định tại Khoản 1, Điều 8 và Điều 229, BLHS 
năm 2015, có thể hiểu tội phạm vi phạm các quy định về Quản lý đất đai là hành vi do người có 
chức vụ, quyền hạn lợi dụng hoặc lạm dụng chức vụ, quyền hạn được giao trong lĩnh vực Quản 
lý đât đai để giao đất, thu hồi, cho thuê, cho phép chuyển quyền sử dụng, cho phép chuyển mục 
đích sử dụng đất trái pháp luật, xâm phạm chế độ quản lý về đất đai của Nhà nước mà theo quy 
định của BLHS phải bị xử lý hình sự.

Nội dung quản lý Nhà nước về đất đai bao gồm các hoạt động cụ thể sau đây: Nhà nước 
ban hành các văn bản pháp luật về Quản lý và sử dụng đất đai và tổ chức thực hiện các văn bản đó; 
Các cơ quan và những người có chức năng, thẩm quyền quản lý đất đai thực hiện việc: Xác định 
địa giới hành chính; Lập và quản lý hồ sơ địa giới hành chính; Lập bản đồ hành chính; Khảo sát, 
đo đạc, đánh giá, phân hạng đất; Lập bản đồ địa chính, bản đồ hiện trạng sử dụng đất và bản đồ 
quy hoạch sử dụng đất; Quản lý quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; Quản lý việc giao đất, cho thuê 
đất, thu hồi đất, chuyển đổi mục đích sử dụng đất; Đăng ký quyền sử dụng đất, lập và quản lý hồ 
sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; Thống kê, kiểm kê đất đai; Quản lý tài chính 
về đất đai; Quản lý và phát triển thị trường quyền sử dụng đất trong thị trường bất động sản; Quản 
lý giám sát việc thực hiện quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất; Thanh tra, kiểm tra các quy 
định của pháp luật về đất đai và xử lý vi phạm pháp luật về đất đai; Giải quyết tranh chấp về đất 
đai, những khiếu nại, tố cáo các vi phạm trong quản lý, sử dụng đất đai và quản lý các hoạt động 
dịch vụ công về đất đai [1]. 
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2. Thực trạng tội phạm vi phạm các quy định về Quản lý đất đai
Khảo sát quá trình các cơ quan chức năng áp dụng các quy định của pháp luật khi xử lý tội 

phạm vi phạm các quy định về Quản lý đất đai trong thực tiễn cho thấy còn tồn tại một số bất cập, 
hạn chế sau đây.

Thứ nhất, một số quy định tại Luật Đất đai (ĐĐ) năm 2013 và các văn bản hướng dẫn thi 
hành luật vẫn có nhiều điểm chưa thật sự rõ ràng, thiếu tính thống nhất và đồng bộ, dễ gây ra nhiều 
cách hiểu khác nhau trong quá trình thực thi. Cụ thể, theo Điểm c, Khoản 1, Điều 64, Luật Đất đai 
năm 2013, Nhà nước thu hồi đất do vi phạm pháp luật về đất đai đối với “Đất được giao, cho thuê 
không đúng đối tượng hoặc không đúng thẩm quyền”. Tuy nhiên, tại Điểm d, Khoản 2, Điều 106, 
Luật Đất đai năm 2013 lại quy định Nhà nước thu hồi Giấy chứng nhận (GCN) đã cấp trong các 
trường hợp sau đây: “Giấy chứng nhận đã cấp không đúng thẩm quyền, không đúng đối tượng sử 
dụng đất, không đúng diện tích đất, không đủ điều kiện được cấp, không đúng mục đích sử dụng 
đất hoặc thời hạn sử dụng đất hoặc nguồn gốc sử dụng đất theo quy định của pháp luật đất đai, trừ 
trường hợp người được cấp Giấy chứng nhận đó đã thực hiện chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở 
hữu tài sản gắn liền với đất theo quy định của pháp luật đất đai” (tức là, không thu hồi GCN đối 
với trường hợp này); còn tại Khoản 5, Điều 87, Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của 
Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai (Nghị định số 43) hướng dẫn 
“Nhà nước không thu hồi Giấy chứng nhận đã cấp trái pháp luật trong các trường hợp quy định 
tại Điểm d, Khoản 2, Điều 106 của Luật Đất đai nếu người được cấp Giấy chứng nhận đã thực 
hiện thủ tục chuyển đổi, chuyển nhượng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất 
hoặc chuyển mục đích sử dụng đất và đã được giải quyết theo quy định của pháp luật”. 

Điều bất hợp lý đã được thể hiện rõ nét qua các quy định nêu trên. Trong Luật Đất đai năm 
2013 quy định chỉ thu hồi đất đối với trường hợp đất giao, cho thuê không đúng đối tượng, trong 
khi đó Nghị định số 43 lại quy định không được thu hồi GCN đã cấp trái pháp luật đối với người 
được cấp GCN đã thực hiện thủ tục chuyển quyền sử dụng đất khiến cho các cơ quan thực thi pháp 
luật khó áp dụng và xử lý trong thực tiễn. Điểm bất hợp lý này đã làm bộc lộ ra những sơ hở để 
cho các chủ thể có hành vi sai phạm lợi dụng để thực hiện hành vi phạm tội.

Thực tế cho thấy, việc xử lý thiệt hại do việc cấp GCN trái pháp luật gây ra được thực hiện theo 
Quyết định hoặc Bản án của Tòa án nhân dân (TAND). Người có hành vi vi phạm dẫn đến việc cấp 
GCN trái pháp luật sẽ bị xử lý theo quy định tại Điều 207 – Xử lý đối với người có hành vi vi phạm 
pháp luật về đất đai khi thi hành công vụ trong lĩnh vực đất đai của Luật Đất đai năm 2013. Như vậy, 
theo hướng dẫn nêu trên thì Nhà nước sẽ không thu hồi GCN đã cấp mà chỉ xử lý hậu quả của việc 
cấp GCN trái pháp luật đồng thời xử lý đối với người có hành vi vi phạm pháp luật đất đai và xử lý 
đối với người có hành vi lợi dụng hoặc lạm dụng chức vụ, quyền hạn giao đất, thu hồi, cho thuê, cho 
phép chuyển quyền sử dụng, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất trái quy định của pháp luật (nếu 
có) theo Điều 207, Luật Đất đai năm 2013 thì mới bảo vệ được quyền lợi của người thứ ba ngay tình. 
Nhưng thực tế, có nhiều vụ án, cơ quan cấp GCN thừa nhận do quá trình cấp GCN, cơ quan chưa 
kiểm tra kỹ dẫn đến việc cấp GCN là không đúng, nhưng do GCN đã được chuyển nhượng, cập nhật 
qua người thứ ba nên căn cứ Khoản 5, Điều 87, Nghị định số 43 thì cơ quan cấp GCN không thu hồi 
mà chuyển qua TAND quyết định, sau đó sẽ được thực hiện theo bản án của TAND.

Ví dụ: Năm 2004, bà A nhận nhượng phần đất 100 m2, thuộc các thửa 15,13, tờ bản đồ số 4 xã 
X, huyện Y, Thành phố Hồ Chí Minh. Do bà A ở xa, chưa có điều kiện nên bà A chưa thực hiện thủ 
tục hành chính để làm GCN đối với thửa đất nêu trên. Ngày 10/02/2016, bà A phát hiện có người 
đang xây dựng công trình kiên cố trên phần đất mà bà A được nhượng lại, sau đó bà A liên hệ với 



Nghiên cứu chuyển giao, ứng dụng khoa học công nghệ trong sử dụng hợp lý tài nguyên, 
bảo vệ môi trường và phát triển bền vững

167

UBND xã X để làm rõ sự việc. Ngày 11/4/2016, UBND xã X có biên bản làm việc với bà A với nội 
dung: Thừa nhận đất chồng lấn ranh giới cấp đất làm cho đất của bà A bị cấp qua cho người khác. 
Đồng thời, UBND huyện Y cũng có văn bản xác nhận do không kiểm tra thực địa nên đã có việc 
chồng lấn ranh đất và cấp đất của bà A cho người khác. Và phần đất chồng ranh trên đã cấp GCN 
cho bà B và bà B đã bán cho bà C và được UBND huyện Y cập nhật sang tên bà C trên GCN và có 
Giấy phép xây dựng.

Nay bà A yêu cầu hủy GCN của UBND huyện Y cấp cho bà B và phần cập nhật qua tên 
bà C. Tuy nhiên, căn cứ Khoản 5, Điều 8,7 Nghị định số 43 thì TAND có thẩm quyền giải quyết, 
UBND huyện Y không thể thu hồi là phù hợp. Khi giải quyết, TAND căn cứ vào tài liệu và sự thừa 
nhận của UBND huyện Y là do không kiểm tra nên đã cấp sai, không đúng diện tích đất nên chấp 
nhận hủy GCN nêu trên, giao về cho UBND xem xét cấp lại cho đúng quy định của pháp luật. Nếu 
TAND giải quyết như vậy là chưa giải quyết triệt để khiếu nại của người dân, chỉ một vấn đề xác 
định quyền sử dụng đất của ai mà phải khiếu kiện ở nhiều nơi, nhiều cấp như khiếu kiện việc cấp 
GCN của UBND thì Tòa Hành chính đã giải quyết, sau đó lại phát sinh tranh chấp quyền sử dụng 
đất là của ai sẽ thuộc thẩm quyền của Tòa Dân sự và yêu cầu bồi thường thiệt hại thì TAND và 
UBND lại tiếp tục giải quyết.

Bên cạnh đó, tại Khoản 5, Điều 87 Nghị định số 43 lại quy định phạm vi không thu hồi GCN 
rộng hơn Điểm d, Khoản 2, Điều 106 Luật Đất đai năm 2013. Cụ thể không chỉ có chuyển quyền 
sử dụng đất mà còn thêm trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất. Như vậy, Nghị định số 43 của 
Chính phủ là văn bản hướng dẫn Luật nhưng lại quy định việc thu hồi GCN đã cấp rộng hơn Luật 
Đất đai năm 2013 quy định là chưa thống nhất như Khoản 1, Điều 3, Luật Ban hành văn bản quy 
phạm pháp luật quy định: “Bảo đảm tính hợp hiến, hợp pháp và tính thống nhất của văn bản quy 
phạm pháp luật trong hệ thống pháp luật”.

Thứ hai, điểm mới của BLHS năm 2015 so với BLHS năm 1999 (sửa đổi, bổ sung năm 
2009) về tội Vi phạm các quy định về Quản lý đất đai là đã cụ thể hóa tình tiết “diện tích đất lớn”, 
“gây hậu quả nghiêm trọng”, tạo điều kiện thuận lợi cho các cơ quan thực thi pháp luật trong quá 
trình giải quyết, xử lý tội phạm. Tuy nhiên, yếu tố định lượng về diện tích đất bị xâm hại khá lớn, 
cụ thể đối với đất trồng lúa là trên 5.000 m2; đất rừng đặc dụng, rừng phòng hộ, rừng sản xuất trên  
10.000 m2; đất nông nghiệp khác và đất phi nông nghiệp trên 10.000 m2;… Quy định này trên thực 
tế sẽ dễ dẫn đến tình trạng bỏ lọt tội phạm, nhất là ở địa bàn nông thôn, khi mà các vi phạm thường 
xảy ra ở mức độ vừa và nhỏ, diện tích bị xâm hại không thực sự lớn, dẫn đến việc khó xử lý hình 
sự với những cán bộ có vi phạm vừa và nhỏ, bởi cán bộ, công chức công tác trong lĩnh vực Quản 
lý đất đai là người hiểu biết, có trình độ học vấn, am hiểu những kiến thức liên quan đến lĩnh vực 
Quản lý đất đai nên họ có thể dễ dàng nắm được những “sơ hở” trong các quy định của pháp luật 
về Quản lý đất đai và biết cách lách qua những sơ hở đó để thực hiện hành vi sai phạm.

Ví dụ như trường hợp của đối tượng Trần Văn A - Chủ tịch UBND xã C đã có hành vi lợi dụng 
chức vụ, quyền hạn giao 3.500 m2 đất trồng lúa và giao 7.500 m2 đất nông nghiệp khác trái với quy 
định của pháp luật thì sẽ không bị xử lý hình sự, bởi căn cứ theo quy định tại Điều 229, BLHS năm 
2015 thì hành vi giao đất trái pháp luật đủ điều kiện để truy cứu TNHS khi diện tích đối với từng 
loại đất bị xâm hại phải đủ định lượng theo quy định, mặc dù trong trường hợp này tổng diện tích 
đất giao trái phép là 10.000 m2, con số thiệt hại không hề nhỏ, nhưng diện tích đất trồng lúa và diện 
tích đất nông nghiệp khác bị xâm hại lại không đủ định lượng nên không thể truy cứu TNHS đối với 
Trần Văn A về tội Vi phạm các quy định về Quản lý đất đai. Hạn chế tương tự cũng nhận thấy rõ tại 
quy định của Điểm b, Khoản 2 và Điểm a, Khoản 3 của Điều luật này.
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Thứ ba, Chương II, Nghị định số 91/2019/NĐ-CP ngày 19/11/2019 của Chính Phủ quy 
định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai đề cập đến hành vi vi phạm hành 
chính, hình thức, mức xử phạt và biện pháp khắc phục hậu quả đều có sự phân định loại đất bị 
xâm hại tại khu vực nông thôn hay đô thị để xác định mức xử phạt phù hợp. Tuy nhiên, trong 
cấu thành tội Vi phạm các quy định về quản lý đất đai lại chưa có sự phân biệt đất bị xâm hại là 
đất tại đô thị và đất tại nông thôn. Và theo cách hiểu trong quy định tại Điều 229, BLHS năm 
2015 thì đất bị xâm hại là đất tại đô thị hay đất tại nông thôn thì khung hình phạt đối với hành 
vi phạm tội là như nhau, không có sự khác biệt gì. Nhưng khác với tài sản khác, giá trị quyền sử 
dụng đất, tầm quan trọng, sức ảnh hưởng của diện tích đất bị giao, thu hồi, cho thuê, cho phép 
chuyển quyền, chuyển mục đích đến kinh tế, chính trị, quốc phòng ở các vị trí là khác nhau, phụ 
thuộc vào tình hình chính trị, kinh tế, xã hội của địa phương đó. Do đó, theo tác giả, việc xử lý 
hành vi lợi dụng hoặc lạm dụng chức vụ, quyền hạn giao đất, thu hồi, cho thuê, cho phép chuyển 
quyền sử dụng, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất tại các vị trí khác nhau, trái với quy định 
của pháp luật thì mức xử lý phải khác nhau.

Thứ tư, Điểm b, Khoản 5, Điều 97, Nghị định số 43 quy định về hành vi vi phạm pháp luật về 
đất đai khi thi hành công vụ trong lĩnh vực đất đai có nêu: “Trưng dụng đất không đúng các trường 
hợp quy định tại Khoản 1, Điều 72 của Luật Đất đai”. Thực tiễn cho thấy, hành vi trưng dụng đất 
và thu hồi đất đều được quy định song hành trong nhiều điều luật với mục đích nhằm thực hiện 
nhiệm vụ quốc phòng, an ninh hoặc trong tình trạng chiến tranh, tình trạng khẩn cấp, phòng, chống 
thiên tai. Tuy nhiên, trong cấu thành tội phạm tội Vi phạm các quy định về Quản lý đất đai chỉ quy 
định hành vi thu hồi đất trái pháp luật mà không quy định hành vi trưng dụng đất trái pháp luật dẫn 
đến việc dễ bỏ lọt tội phạm và chưa phù hợp với thực tiễn hiện nay do có rất nhiều trường hợp xuất 
hiện hành vi trưng dụng đất trái pháp luật mà các đối tượng có hành vi sai phạm lại không bị xử 
lý hình sự. Do vậy, tác giả kiến nghị các nhà làm luật cần nghiên cứu, bổ sung hành vi trưng dụng 
đất trái pháp luật vào cấu thành tội phạm tội Vi phạm các quy định về Quản lý đất đai để đảm bảo 
sự phù hợp giữa lý luận và thực tiễn trong đấu tranh phòng, chống tội phạm.

3. Một số kiến nghị, đề xuất

Trên cơ sở những bất cập, hạn chế được nêu ở trên, tác giả kiến nghị, đề xuất một số nội 
dung sau đây:

Một là, các cơ quan thực thi pháp luật cần đề xuất với Bộ Tài nguyên và Môi trường kiến nghị 
với Quốc hội tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện, tạo sự đồng bộ và thống nhất giữa các quy định tại 
Luật ĐĐ năm 2013 với các văn bản hướng dẫn thi hành luật như Nghị định số 43. Đồng thời, sửa 
đổi Điểm d Khoản 2 Điều 106 Luật ĐĐ năm 2013 theo hướng bổ sung trường hợp chuyển mục 
đích sử dụng đất, cụ thể: “Giấy chứng nhận đã cấp không đúng thẩm quyền, không đúng đối tượng 
sử dụng đất, không đúng diện tích đất, không đủ điều kiện được cấp, không đúng mục đích sử dụng 
đất hoặc thời hạn sử dụng đất hoặc nguồn gốc sử dụng đất theo quy định của pháp luật đất đai, trừ 
trường hợp người được cấp Giấy chứng nhận đó đã thực hiện chuyển quyền sử dụng đất, quyền 
sở hữu tài sản gắn liền với đất hoặc chuyển mục đích sử dụng đất theo quy định của pháp luật đất 
đai” nhằm bảo đảm tính hợp hiến, hợp pháp và tính thống nhất của văn bản quy phạm pháp luật 
trong hệ thống pháp luật và phù hợp với thực tiễn xử lý tội Vi phạm các quy định về Quản lý đất 
đai. Bên cạnh đó, TAND các cấp cần nêu cao tinh thần trách nhiệm trong việc giải quyết khiếu nại, 
khiếu kiện về những hành vi sai phạm liên quan đến quản lý đất đai, tránh để xảy ra tình trạng đùn 
đẩy trách nhiệm giữa các cơ quan chức năng khiến việc giải quyết khiếu nại, khiếu kiện của người 
dân bị kéo dài.
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Hai là, kiến nghị Quốc hội sửa đổi, bổ sung Điều 229 BLHS năm 2015 theo hướng quy định 
về tổng diện tích đất các loại đã bị xâm hại tương đương với diện tích đất từng loại đã được quy định. 
Ngoài ra, cần phân hóa TNHS căn cứ vào định lượng đất đai, giá trị quyền sử dụng đất theo khu vực 
nông thôn, đô thị và theo loại đất sẽ chuyển đổi; tiếp tục cụ thể hóa, xây dựng quy định một số hậu 
quả khác liên quan đến hành vi trái pháp luật quy định tại Điều 229 BLHS năm 2015, chẳng hạn như 
hậu quả “làm thay đổi quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất”, “ảnh hưởng đến mục tiêu phát triển kinh 
tế xã hội, bảo vệ môi trường”,… để tránh bỏ lọt tội phạm.

Ba là, bổ sung hành vi “Trưng dụng đất trái quy định của pháp luật” vào cấu thành tội phạm 
tội Vi phạm các quy định về Quản lý đất đai nhằm đảm bảo phù hợp giữa lý luận và thực tiễn đấu 
tranh phòng, chống tội phạm, cụ thể sửa đổi Khoản 1, Điều 229 BLHS năm 2015 theo hướng: 
“Người nào lợi dụng hoặc lạm dụng chức vụ, quyền hạn giao đất, thu hồi, trưng dụng, cho thuê, 
cho phép chuyển quyền sử dụng, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất trái quy định của pháp 
luật thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc 
phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm,…”.
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NÂNG CAO Ý THỨC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG CHO SINH VIÊN 
THÔNG QUA MÔN HỌC TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH Ở CÁC TRƯỜNG 

ĐẠI HỌC HIỆN NAY
Hoàng Thị Ngọc Minh

Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội
Tóm tắt 
Hiện nay, trong bối cảnh biến đổi khí hậu và ô nhiễm môi trường diễn ra ngày càng phức tạp 

và nghiêm trọng, việc bảo vệ môi trường không còn là nhiệm vụ của một tổ chức hay của bất cứ 
cá nhân riêng lẻ nào mà là trách nhiệm của toàn xã hội. Trong đó, các trường đại học có vai trò 
rất lớn trong việc định hướng, giáo dục ý thức, trách nhiệm của sinh viên trong việc bảo vệ môi 
trường. Tuy nhiên, việc “giáo dục môi trường” lồng ghép trong chương trình học, trong đó có môn 
học Tư tưởng Hồ Chí Minh cho sinh viên còn gặp nhiều khó khăn, hạn chế. Vì vậy, phải có những 
giải pháp thiết thực để nâng cao ý thức bảo vệ môi trường cho sinh viên Việt Nam theo tư tưởng, 
tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Từ khóa: Bảo vệ môi trường; Sinh viên; Môn học Tư tưởng Hồ Chí Minh; Các trường đại 
học.

Abstract
Enhanced environmental protection considerations for students through the subject of Ho Chi 

Minh’s thought in universities
Nowadays, climate change and environmental pollution are more and more complicated 

and serious. Environmental protection is no longer the task of an organization or individual, but 
the responsibility of the whole society. In particular, universities are playing an important role 
in orienting and educating students’ awareness and responsibility in environmental protection. 
However, the integration of “environmental education” in the curriculum, including the subject 
of Ho Chi Minh’s thought for students, still faces to many difficulties and limitations. Therfore, 
practical solutions to raise awareness of environmental protection for Vietnamese students 
according to Ho Chi Minh thought is neccessary.

Keywords: Environmental protection; Student; Ho Chi Minh’s thought; Universities.

1. Mở đầu
Trong những năm gần đây, do sức ép của dân số và sự phát triển kinh tế một cách thiếu tính 

toán, các nguồn tài nguyên trên Trái đất ngày càng vơi cạn, môi trường bị suy thoái nghiêm trọng, 
thậm chí ở một số vùng có nguy cơ bị phá huỷ hoàn toàn. Hàng loạt các vấn đề về môi trường 
đã nảy sinh, như: Biến đổi khí hậu toàn cầu; Suy thoái đa dạng sinh học; Suy thoái tầng Ozone; 
Hoang mạc hóa đất đai;... Các vấn đề nêu trên đang là những thách thức đối với sự sống còn của 
loài người. Để phát triển bền vững, bên cạnh phát triển kinh tế – xã hội, cũng cần phải quan tâm 
xây dựng một môi trường sống an toàn, không chỉ ở hiện tại mà cho cả những thế hệ tương lai.

1.1. Tư tưởng Hồ Chí Minh về bảo vệ môi trường
Lúc sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh không những dành trọn cuộc đời mình đấu tranh cho 

độc lập dân tộc, tự do và hạnh phúc cho nhân dân, mà còn với mong ước non sông, đất nước trở 
nên tươi đẹp, nhân dân Việt Nam mãi mãi được hạnh phúc vẹn toàn, Người sớm hình dung và chỉ 
ra những định hướng phát triển lâu dài cho đất nước. Định hướng đó không chỉ là những tư tưởng 
về xây dựng con người và môi trường xã hội mà còn nhằm xây dựng môi trường tự nhiên lành 
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mạnh, gắn kết giữa phát triển kinh tế đi đôi với bảo vệ tài nguyên và môi trường. Nhiều tư tưởng 
của Người về phát triển bền vững đã trở thành hiện thực.

1.2. Quan niệm của Hồ Chí Minh về bảo vệ môi trường 

Kế thừa và phát triển quan điểm của Phật giáo, Nho giáo, Lão giáo, Chủ nghĩa Mác - Lênin 
về tính thống nhất vật chất của thế giới, về quan hệ hữu cơ giữa con người và tự nhiên, Hồ Chí 
Minh cũng đã khẳng định con người và tự nhiên có quan hệ thống nhất và chặt chẽ với nhau. Tự 
nhiên là một trong những tiền đề, cơ sở quan trọng để thỏa mãn nhu cầu tồn tại và phát triển của 
con người, như: đất; nước; không khí;... 

Phật giáo chủ trương một nếp sống hài hòa với thiên nhiên, khích lệ thương người thương vật, 
đề cao lối sống lành mạnh và giản dị, với mục đích xây dựng một môi trường sống xanh và sạch.

Nho giáo cho rằng con người phải nắm được quy luật của tự nhiên trong hoạt động sản xuất, 
hướng dẫn nhân dân về đạo lý, bảo vệ và phát triển tài nguyên đồng thời cũng thể hiện sự nhân ái 
của con người đối với cây cối, loài vật. 

Lão giáo cho rằng, tự nhiên vận hành có quy luật của nó và tự nhiên cũng có tính tự điều 
tiết. Tự nhiên có lợi chứ không có hại nên cứ để cho tự nhiên vận hành theo đúng quy luật của nó, 
không nên đảo lộn trật tự của giới tự nhiên. 

Chủ nghĩa Mác - Lênin cho rằng, con người nằm trong lòng tự nhiên nhưng con người lại cải 
tạo và chinh phục tự nhiên. Xã hội ngày càng phát triển thì sự cải tạo chinh phục tự nhiên của con 
người ngày càng mạnh mẽ. Tuy nhiên, trong quá trình cải tạo chinh phục tự nhiên để phục vụ cho 
cuộc sống của mình, con người không được phá vỡ sự cân bằng động của hệ thống con người - tự 
nhiên. Bởi nếu phá vỡ sự cân bằng động của hệ thống này thì con người phải gánh chịu những hậu 
quả tai hại khó lường.

Tuy cách diễn đạt có khác nhau nhưng giữa các tư tưởng đó đều có điểm chung là tôn trọng 
thiên nhiên, sống hài hòa với thiên nhiên, bảo vệ thiên nhiên. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã kế thừa 
những tư tưởng này một cách chọn lọc và nâng lên một tầm cao mới, đặc biệt với những hành động 
cụ thể trong bảo vệ môi trường tự nhiên nhằm đem lại hạnh phúc bền vững cho con người.

“Tư tưởng Hồ Chí Minh về bảo vệ môi trường là một hệ thống luận điểm về vai trò, tầm quan 
trọng, nội dung, biện pháp bảo vệ môi trường, nhằm xây dựng một môi trường trong lành, bền 
vững, phục vụ tốt cuộc sống của con người”. Tư tưởng của Hồ Chí Minh về bảo vệ môi trường 
đã làm rõ được:

Một là, khẳng định môi trường có vai trò quan trọng đối với sự sống của con người và sự phát 
triển bền vững của mỗi quốc gia. Việc bảo vệ môi trường là rất cần thiết, đặc biệt trong bối cảnh 
biến đổi khí hậu toàn cầu và ô nhiễm môi trường hiện nay.

Hai là, để bảo vệ môi trường cần có sự lãnh đạo, quản lý, chung tay của các cấp, các ngành, 
các đoàn thể chính trị - xã hội. Thực hiện một cách đồng bộ từ chăm sóc, khai thác, sử dụng hợp lý 
tài nguyên thiên nhiên đến giữ gìn, vệ sinh môi trường tự nhiên trong sạch, bền vững.

Ba là, để bảo vệ môi trường cần thực hiện hữu hiệu các giải pháp từ tuyên truyền, giáo dục 
đến tổ chức, thực hiện; phát động các phong trào thi đua; kiểm tra, giám sát; nêu gương người tốt, 
việc tốt.

1.3. Vai trò của môi trường và tầm quan trọng của bảo vệ môi trường 

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh không tập trung nhiều vào nghiên cứu lý luận về môi 
trường mà Người cho rằng, để phát triển xã hội, xây dựng một cuộc sống thực sự tốt đẹp và hạnh 
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phúc cho nhân dân, một mặt, con người phải đấu tranh nhằm cải tạo xã hội; mặt khác, đấu tranh để 
cải biến tự nhiên vì lợi ích của mình. 

Theo Chủ tịch Hồ Chí Minh, môi trường có một vai trò vô cùng quan trọng trong cuộc sống 
cũng như trong việc xây dựng, phát triển đất nước, như: đất; nước; không khí; khoáng sản; rừng;... 
Khi những thứ này thiếu hụt sẽ đe dọa đến sự sống còn và phát triển của con người. Người cho 
rằng: “Rừng vàng vì rừng có nhiều gỗ và lâm sản có thể đổi lấy nhiều máy móc, hàng hóa…; núi 
bạc vì núi non có nhiều quặng có thể xây dựng công nghiệp để phát triển kinh tế” [1].

Hồ Chí Minh không chỉ thấy được vai trò quan trọng của tự nhiên đó là mang lại cho con 
người những của cải quý giá mà Người còn thấy được những tác hại mà môi trường gây ra cho con 
người đó là: hạn hán; lũ lụt; động đất và hậu quả của nó gây ra thật khó lường. Nếu môi trường, cơ 
sở tồn tại của con người bị phá hủy thì không những sẽ ảnh hưởng đến sự phát triển kinh tế mà còn 
ảnh hưởng đến sự ổn định và phát triển của xã hội. Bảo vệ môi trường chính là một trong những 
điều kiện quan trọng cho sự phát triển bền vững. Đồng thời, Hồ Chí Minh cũng nêu rõ: “Đảng 
ta là phải làm nhiều việc, trong đó làm cả việc bảo vệ tài nguyên môi trường. Cụ thể hơn đó là: 
Nhiệm vụ của chúng ta là làm cho đất và nước điều hòa với nhau để nâng cao đời sống nhân dân, 
xây dựng Chủ nghĩa xã hội”[1].

Sự quan tâm đến vấn đề bảo vệ môi trường, chủ trương sống hài hoà với thiên nhiên, con 
người và đất nước đã thể hiện tầm nhìn, nhận thức sâu sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với thế 
giới tự nhiên. Khẳng định vai trò vô cùng to lớn của môi trường đối với con người trong sinh hoạt 
và sản xuất, Người còn nhìn thấy tầm quan trọng của bảo vệ môi trường trong công cuộc xây dựng 
và bảo vệ Tổ quốc. Người cho rằng, môi trường tự nhiên là vô giá nhưng không là vô tận nên con 
người cần phải tôn trọng tự nhiên, khai thác hợp lý, có quy hoạch đi đôi với tái tạo và bảo vệ môi 
trường tự nhiên để đem lại cuộc sống tốt đẹp cho chính con người.

1.4. Nội dung bảo vệ môi trường 

1.4.1. Chăm sóc, khai thác, sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên
 Tài nguyên đất, nước, không khí
Trong quan điểm của Hồ Chí Minh, tự nhiên là cơ sở và điều kiện tất yếu cho sự tồn tại, 

phát triển của con người và xã hội loài người. Có đất lại có nước thì dân giàu nước mạnh, Người 
quý trọng từng tấc đất bởi vì tấc đất cũng quý hóa như tấc vàng. Chăm sóc và sử dụng hợp lý, có 
hiệu quả tài nguyên đất, nước là một trong những nội dung quan trọng nhằm bảo vệ môi trường. 
Theo Hồ Chí Minh, khi đất và nước bị suy thoái sẽ đe dọa đến sự sống còn và phát triển của con 
người. Đối với nước ta, nền kinh tế nông nghiệp lúa nước giữ vai trò chủ đạo, phụ thuộc nhiều 
vào thiên nhiên. Trong khi đó, khí hậu lại thất thường, bão lụt, hạn hán liên tiếp xảy ra nên giải 
quyết vấn đề đất và nước có tầm quan trọng đặc biệt vì “có đất lại có nước thì dân giàu nước 
mạnh” [1], chúng ta không nên bỏ hoang một tấc đất nào. Vì vậy, để cải thiện môi trường đất 
và nước, Hồ Chí Minh yêu cầu phải làm tốt công tác thủy lợi và coi đó là một trong những biện 
pháp quan trọng. 

Bên cạnh đó, bảo vệ môi trường không khí trong lành, đảm bảo sức khỏe cho nhân dân luôn 
được Chủ tịch Hồ Chí Minh quan tâm. Người tố cáo tội ác của Chủ nghĩa đế quốc, thực dân gây 
ô nhiễm môi trường sống của nhân dân các nước thuộc địa: “Tất cả nhà cửa đều bị đốt cháy ra 
tro. Đồng ruộng và thóc lúa cũng đều bị đốt cháy… khói đen của các đám cháy che kín cả một 
bầu trời” [1]. Không những thế chúng còn có những hành động tàn phá, hủy diệt môi trường khi 
sử dụng thuốc độc, chất hóa học, các loại bom trong các cuộc chiến tranh xâm chiếm thuộc địa. 
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 Tài nguyên khoáng sản
Trong quan niệm của Hồ Chí Minh, tài nguyên khoáng sản có vai trò vô cùng quan trọng 

trong việc xây dựng, phát triển đất nước. Trong buổi nói chuyện với các Đại biểu Công nhân và 
Cán bộ ngành than, Người nói: “Người ta thường gọi than là “vàng đen”. Nó rất cần thiết cho 
công nghiệp, nông nghiệp, thương nghiệp, vận tải, quốc phòng và đời sống của nhân dân. Trong sự 
nghiệp chống Mỹ, cứu nước và xây dựng Chủ nghĩa xã hội càng cần rất nhiều than” [1]. Mục đích 
xây dựng đất nước là sản xuất thật nhiều than để phục vụ cho việc sản xuất nhưng phải tổ chức và 
quản lý thật tốt, không để xảy ra tình trạng khai thác tự phát, vừa không kiểm soát được, vừa ảnh 
hưởng đến môi trường. Vì vậy, những người làm trong ngành than phải luôn luôn cố gắng hơn nữa 
để mức sản xuất than tăng nhanh những cũng phải vững chắc.

Hồ Chí Minh luôn khuyến khích mỗi người lao động phải thi đua tăng năng suất, cải tiến kỹ 
thuật, đặc biệt ở miền núi, Người nói: “Ở các mỏ Apatit Lào Cai, mỏ thiếc Cao Bằng, khu gang 
thép Thái Nguyên, công nhân là người dân tộc rất đông,… Bây giờ đã lái được xe, lái được máy 
xúc, không kém gì công nhân nam giới” [1]. Đồng thời, phải tiết kiệm nguyên liệu, vật liệu, trong đó 
có tiết kiệm của cải, tài nguyên. Trong Bài nói với cán bộ và công nhân công trường Đèo Nai, Cẩm Phả, 
Người yêu cầu: “Phải đào than nhiều, phải tăng gia sản xuất, thực hành tiết kiệm nguyên liệu vật liệu” 
[1]. Than và điện rất cần cho sự phát triển của ngành công nghiệp và nông nghiệp. Các cán bộ, công 
nhân hãy ra sức làm cho nhiều, nhanh, tốt, rẻ nhưng đồng thời cũng phải tiết kiệm nguyên liệu, vật liệu. 

Bên cạnh đó, Hồ Chí Minh cũng phê phán một số xí nghiệp dùng máy móc và nguyên liệu 
chưa hợp lý làm suy giảm nguồn tài nguyên thiên nhiên, ảnh hưởng xấu đến môi trường. Người 
nói: “Nếu ai cũng tùy tiện dùng xi măng, sắt, thép, gỗ, than, dầu, v.v., “quá mức một chút”, thì 
chúng ta sẽ lâm vào tình trạng thiếu hụt nguyên liệu, vật liệu, và công cuộc xây dựng kinh tế của 
chúng ta sẽ gặp thêm biết bao nhiêu khó khăn” [1].

 Tài nguyên rừng
Hồ Chí Minh đã sớm thấy rõ vai trò và tầm quan trọng của tài nguyên rừng đối với sự sống 

của vạn vật và con người. Người thường nói: “Rừng vàng”, “Rừng là vàng, nếu mình biết bảo vệ, 
xây dựng thì rừng rất quý” [1]. Rừng là một yếu tố quan trọng trong tổng thể tự nhiên, một bộ phận 
cơ bản của môi trường sống, chịu ảnh hưởng trực tiếp của các yếu tố khác như: địa hình; khí hậu; 
thủy văn; đất đai. Rừng giữ vai trò điều hòa khí hậu, giữ đất, giữ nước, giúp cho việc bảo vệ và cân 
bằng môi trường, đảm bảo sự sống trên Trái đất. Vì vậy, Hồ Chí Minh luôn đề cao vai trò của rừng 
và công tác trồng cây gây rừng, đồng thời, gắn liền với phát triển kinh tế. Người nhận thấy rằng, 
việc khai thác bừa bãi, khai thác mang tính bóc lột, tước đoạt tài nguyên rừng thì sẽ để lại hậu quả 
vô cùng to lớn. Nếu rừng kiệt thì không còn gỗ và mất nguồn nước thì ruộng nương mất màu, gây 
ra lụt lội và hạn hán. Phá rừng nhiều sẽ ảnh hưởng đến khí hậu, môi trường và ảnh hưởng đến sản 
xuất, đời sống rất nhiều. Vì vậy, đồng bào miền núi và trung du cũng như đồng bào miền xuôi nên 
tham gia công cuộc phát triển kinh tế gắn liền với bảo vệ rừng như bảo vệ nhà cửa của chính mình, 
phải bảo vệ “vàng” của chúng ta.

Hồ Chí Minh cho rằng, phá rừng thì dễ nhưng gây lại rừng thì phải mất hàng chục năm. 
Người luôn kêu gọi nhân dân không nên khai thác bừa bãi, phải ra sức trồng cây gây rừng: “Vì lợi 
ích mười năm thì phải trồng cây, vì lợi ích trăm năm phải trồng người” [1]. Sự nghiệp trồng cây 
được xem là quan trọng như sự nghiệp trồng người. Bởi trồng cây hay trồng người cũng là phục 
vụ lợi ích cho con người, vì con người. Từ năm 1959, Người đã khởi xướng phong trào “Tết trồng 
cây” và nêu lên một quan niệm mới về mùa xuân: 
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“Mùa xuân là Tết trồng cây

Làm cho đất nước càng ngày càng Xuân” [1].

Để việc trồng cây gây rừng đạt hiệu quả, Chủ tịch Hồ Chí Minh yêu cầu các tổ chức và cá 
nhân phải có kế hoạch hợp lý, trồng cây nào phải tốt cây ấy, trồng cây không phải là việc làm qua 
loa, làm xong rồi thì bỏ đấy, mà phải ra sức chăm sóc cho cây sống và tươi tốt. 

1.4.2. Giữ gìn, vệ sinh môi trường trong sạch
Một trong những vấn đề mà Chủ tịch Hồ Chí Minh đặc biệt quan tâm là giữ gìn vệ sinh 

môi trường trong sạch, đảm bảo sức khỏe của nhân dân. Trong tác phẩm “Đời sống mới” (1947), 
Người viết: “Phải có nếp sống vệ sinh, đường sá phải sạch sẽ. Ao tắm giặt, giếng nước uống phải 
phân biệt và chăm sóc cẩn thận. Những ao hồ không cần thì lấp đi, cho đỡ muỗi. Phải có cầu xia 
chung, hoặc cầu xia riêng từng nhà. Đã khỏi hôi thối, ruồi nhặng, lại có phân tốt” [1]. Ruồi, muỗi, 
chuột là những sinh vật gây ô nhiễm môi trường, bệnh tật, ốm đau, ảnh hưởng đến sức khỏe của 
nhân dân, sức lao động giảm sút, công cuộc phát triển kinh tế và văn hóa bị hạn chế nên phải tích 
cực tham gia diệt trừ chúng. 

Môi trường sống có vai trò cực kỳ quan trọng đối với sức khỏe của mỗi con người. Vì thế, 
phải giữ gìn vệ sinh trong gia đình và nơi công cộng. Người yêu cầu mỗi người dân phải giữ gìn 
vệ sinh, ăn sạch, uống sạch, mặc sạch, nhà cửa sạch sẽ, vườn cũng sạch sẽ. Hồ Chí Minh căn dặn, 
phong trào vệ sinh nên tổ chức và phát động liên tục, không nên khi thì rầm rộ, khi thì bỏ qua, “Cần 
giáo dục rộng khắp cho nhân dân biết giữ vệ sinh, giáo dục phải đi đôi với kỷ luật để chấm dứt những 
thói xấu. Phải giáo dục cho nhân dân lối sống lành mạnh, có trách nhiệm giữ gìn vệ sinh chung, xây 
dựng môi trường sống lành mạnh” [1].

Trước lúc đi xa, trong “Di chúc” Người viết: “Tôi yêu cầu thi hài được đốt đi, nói chữ là 
“hỏa táng”. Tôi mong rằng cách hỏa táng sẽ dần phổ biến. Vì như thế đối với người sống đã tốt 
về mặt vệ sinh lại không tốn đất. Bây giờ ta có nhiều điện thì “điện táng” càng tốt hơn” [1]. Qua 
đó cho thấy Chủ tịch Hồ Chí Minh không chỉ chú trọng, quan tâm xây dựng đời sống mới mà còn 
luôn có ý thức bảo vệ và phòng chống ô nhiễm môi trường.

1.4.3. Các biện pháp bảo vệ môi trường 
 Tuyên truyền, giáo dục cho nhân dân về ý thức bảo vệ môi trường
Hồ Chí Minh cho rằng: “Phải tuyên truyền một cách thiết thực và rộng khắp trong nhân 

dân, làm cho đồng bào hiểu rõ tầm quan trọng và sự cần thiết phải bảo vệ môi trường” [1]. Để 
làm cho mọi người dân hiểu hết được tác hại của việc xâm hại đến môi trường và ý nghĩa của 
việc bảo vệ môi trường sống thì biện pháp quan trọng đó là tăng cường giáo dục, thuyết phục, 
làm cho già, trẻ, gái, trai ai cũng hiểu và tích cực tham gia bảo vệ môi trường một cách hiệu quả. 
Phải coi công tác bảo vệ môi trường là việc của toàn dân, huy động sức dân, chỉ có lòng tin và 
sức mạnh của nhân dân thì sự nghiệp đó mới thành công.

Đồng thời, sử dụng phương pháp giáo dục thuyết phục kết hợp với kỷ luật cũng được Hồ Chí 
Minh đưa ra và xem đó là biện pháp quan trọng để bảo vệ môi trường. Người rất coi trọng việc làm 
gương để người dân làm theo. Hơn ai hết, Hồ Chí Minh là một tấm gương điển hình của một con 
người có nếp sống giản dị, gọn gàng, ngăn nắp, vệ sinh. 

 Vai trò lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước và các tổ chức chức đoàn thể trong công 
tác bảo vệ môi trường

Đảng là lực lượng lãnh đạo phải có đường lối bảo vệ môi trường đúng đắn, phù hợp với 
tình hình thực tế tại từng địa phương trong cả nước và trên thế giới. Toàn thể Đảng viên phải 
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gương mẫu để nhân dân học tập và làm theo. Tuyệt đối chống cách khoán trắng, chống quan 
liêu, mệnh lệnh. 

Nhà nước quản lý công tác bảo vệ môi trường thông qua đội ngũ cán bộ quản lý Nhà nước phải 
có chính sách đúng, kế hoạch phù hợp và đem lại hiệu quả cao. 

Mặt trận và các đoàn thể quần chúng là lực lượng trực tiếp thực hiện nhiệm vụ bảo vệ môi 
trường phải phát huy dân chủ cơ sở, lắng nghe ý kiến của nhân dân. Thường xuyên kiểm tra, 
giám sát việc thực hiện công tác bảo vệ môi trường; tuyên truyền, giải thích cho nhân dân thấy 
được tầm quan trọng của bảo vệ môi trường. 

Như vậy, Hồ Chí Minh luôn khẳng định vai trò lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước, các 
tổ chức đoàn thể trong bảo vệ môi trường. Điều này càng có ý nghĩa hơn khi sự quản lý của các cấp 
ủy Đảng, chính quyền về công tác bảo vệ môi trường, bảo vệ tài nguyên thiên nhiên ở nước ta hiện 
nay còn chưa tốt, hệ thống pháp luật còn chưa đồng bộ và hiệu quả chưa cao. 

 Tổ chức các phong trào thi đua bảo vệ môi trường
Để khuyến khích nhân dân có ý thức hơn nữa và có những hành động thiết thực trong bảo 

vệ môi trường, Chủ tịch Hồ Chí Minh chủ trương phát động các phong trào thi đua bởi Người cho 
rằng: “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua. Và những người thi đua là những người yêu 
nước nhất” [1]. Các phong trào bảo vệ môi trường không chỉ dừng lại ở hình thức mà phải chú 
trọng thực hiện có hiệu quả, có chất lượng thông qua các phong trào thi đua, mọi người dân, từ 
già đến trẻ, gái đến trai, mọi cấp, mọi ngành đều hiểu và tích cực tham gia. Bởi vì, đó là công việc 
không phải của riêng một cá nhân, một tổ chức nào mà là công việc, nhiệm vụ của toàn xã hội và 
toàn nhân loại. 

Người đã khởi xướng phong trào “Tết trồng cây”, “Vệ sinh yêu nước” và được nhân dân cả 
nước nhiệt tình hưởng ứng, tạo thành một phong trào thi đua sôi nổi, rộng khắp. Hồ Chí Minh cho 
rằng, đây là một cuộc thi đua dài hạn nhưng nhẹ nhàng mà tất cả mọi người từ các cụ phụ lão đến các 
em nhi đồng đều có thể hăng hái tham gia, trong đó thanh niên là lực lượng làm chủ của phong trào. 

 Nêu gương người tốt, việc tốt và góp ý phê bình những tổ chức, cá nhân vi phạm trong bảo 
vệ môi trường

Để làm cho mọi người dân hiểu hết được tác hại của việc xâm hại đến môi trường và ý nghĩa 
của việc bảo vệ môi trường sống thì một trong những biện pháp quan trọng đó là thường xuyên biểu 
dương, khen thưởng những cá nhân, tập thể có thành tích tốt trong công tác bảo vệ môi trường, đồng 
thời, phê bình những biểu hiện không tốt trong nhận thức và hành vi xâm hại đến môi trường. Trong 
bài “Tết trồng cây”, Hồ Chí Minh đã nêu lên những tấm gương điển hình trong phong trào trồng 
cây gây rừng để qua đó khuyến khích mọi tổ chức và cá nhân học tập và làm theo: “Những cá nhân 
có thành tích xuất sắc như: Anh hùng trồng cây Nguyễn Văn Tần; cụ Nguyễn Văn Quắc ba năm liền 
chiến sĩ thi đua về trồng cây ở Ninh Bình; cụ Nông Quảng Liêm tự tay mình trồng được 3.500 cây trên 
đồi trọc…” [1]. 

Bên cạnh đó, Người cũng thẳng thắn phê bình, góp ý những nơi thực hiện chưa tốt trong công 
tác bảo vệ môi trường, phải có kế hoạch thực hiện từng bước chắc chắn thì mới đem lại hiệu quả cao. 

2. Sự cần thiết nâng cao ý thức sinh viên về bảo vệ môi trường thông qua môn học Tư 
tưởng Hồ Chí Minh

Hiện nay, môi trường đã trở thành vấn đề chung của toàn nhân loại, tình trạng ô nhiễm môi 
trường đã ảnh hưởng lớn đến sự tồn tại và phát triển của tất cả các quốc gia trên thế giới. Đảng Cộng 
sản Việt Nam rất quan tâm đến việc bảo vệ môi trường và xác định đó là một trong ba trụ cột phát 
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triển bền vững. Vì vậy, đã có nhiều Chỉ thị, Nghị quyết về Bảo vệ môi trường được đưa ra. Thực hiện 
chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, công tác bảo vệ môi trường đã đạt được 
một số kết quả nhất định, nhận thức về bảo vệ môi trường của nhân dân được nâng lên. Việc phòng 
ngừa, khắc phục suy thoái, ô nhiễm môi trường được quan tâm và đạt được một số kết quả tích cực, 
tạo tiền đề quan trọng cho sự phát triển kinh tế - xã hội. Tuy nhiên, ở Việt Nam hiện nay, tình trạng ô 
nhiễm môi trường trở nên khá nghiêm trọng, với nhiều vụ án lớn, như: Formosa Hà Tĩnh gây ô nhiễm 
môi trường biển khiến cá chết hàng loạt tại bốn tỉnh miền Trung từ Hà Tĩnh đến Thừa Thiên - Huế; 
cháy rừng ở miền Trung gây hậu quả nặng nề; Cháy ở nhà máy bóng đèn, phích nước Rạng Đông; 
Ô nhiễm bụi mịn ở Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh; Đổ trộm dầu thải gây ô nhiễm nguồn nước 
Sông Đà;... đã làm ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng xấu đến sức khỏe, đời sống nhân dân. Đảng Cộng 
sản Việt Nam nhận định: “Chất lượng môi trường một số nơi tiếp tục xuống cấp” [2].

Để phát triển nhanh, bền vững, phấn đấu sớm đưa nước ta trở thành nước công nghiệp theo 
hướng hiện đại, cần phải: “Quản lý chặt chẽ, sử dụng hợp lý, hiệu quả đất đai, tài nguyên; bảo vệ, 
cải thiện môi trường; chủ động, tích cực triển khai các giải pháp thích ứng với biến đổi khí hậu, 
thiên tai khắc nghiệt” [2], thực hiện phát triển bền vững đất nước. Bảo vệ môi trường không còn 
là nhiệm vụ của một tổ chức hay cá nhân riêng lẻ nào mà là trách nhiệm của toàn xã hội. Trong đó, 
các trường đại học có vai trò rất lớn trong việc định hướng, giáo dục ý thức, trách nhiệm của sinh 
viên trong việc bảo vệ môi trường. 

Với tư cách là một trong những môn khoa học trong nền tảng Lý luận của Đảng Cộng sản 
Việt Nam, là môn học cơ bản của các môn Lý luận Chính trị, chiếm 11,81 % (2/11 tín chỉ) trong 
chương trình các môn Lý luận Chính trị ở bậc giáo dục đại học. Tư tưởng Hồ Chí Minh soi đường 
cho Đảng và nhân dân Việt Nam trên con đường thực hiện mục tiêu: dân giàu, nước mạnh, dân chủ, 
công bằng, văn minh. Thông qua việc làm rõ và truyền thụ nội dung hệ thống quan điểm của Hồ 
Chí Minh về những vấn đề cơ bản của Cách mạng Việt Nam, làm cho sinh viên nâng cao nhận thức 
về vai trò, vị trí tư tưởng Hồ Chí Minh đối với đời sống Cánh mạng Việt Nam; làm cho tư tưởng 
của Người ngày càng giữ vai trò chủ đạo trong đời sống tinh thần của thế hệ trẻ nước ta.

Nghiên cứu, học tập và làm theo tư tưởng Hồ Chí Minh ở các trường đại học có vai trò quan 
trọng trong hình thành, củng cố nền tảng tư tưởng cho đội ngũ cán bộ tương lai của Đảng và Nhà 
nước. Từ học môn này, nhiều sinh viên đã cố gắng phấn đấu toàn diện cả về học tập, tu dưỡng đạo 
đức để trở thành Đoàn viên ưu tú, cảm tình Đảng và Đảng viên. Đối với sinh viên, đội ngũ trí thức 
tương lai của nước nhà, việc học tập tư tưởng Hồ Chí Minh có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, nhất là 
trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước, gắn liền với phát triển kinh tế tri 
thức, hội nhập vào đời sống toàn cầu.

Đối tượng của học phần Tư tưởng Hồ Chí Minh không chỉ là bản thân hệ thống các quan 
điểm, lý luận được thể hiện trong toàn bộ di sản của Người mà còn là quá trình vận động, hiện thực 
hóa các quan điểm, lý luận đó trong thực tiễn Cách mạng Việt Nam. Đại hội lần thứ XII (2016) 
của Đảng nhấn mạnh: “Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ 
Chí Minh”; Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị (khóa XII) đã cụ thể hóa chủ 
trương trên và yêu cầu: “Tiếp tục chỉ đạo biên soạn chương trình, giáo trình về tư tưởng, đạo đức, 
phong cách Hồ Chí Minh để giảng dạy trong hệ thống giáo dục quốc dân và các học viện, trường 
chính trị, trường đào tạo, bồi dưỡng cán bộ các cấp, bảo đảm phù hợp với từng cấp học, bậc học 
và với yêu cầu giáo dục, đào tạo”. Nghị quyết Đại hội XIII (2021) của Đảng cũng khẳng định: 
“Kiên quyết, kiên trì thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XI, Nghị quyết Hội nghị 
Trung ương 4 khóa XII về xây dựng Đảng gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, 
phong cách Hồ Chí Minh bằng các giải pháp mạnh mẽ, quyết liệt, đồng bộ”. 
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Với mục đích góp phần giáo dục ý thức, trách nhiệm bảo vệ môi trường cho sinh viên trong 
việc lồng ghép giảng dạy môn học Tư tưởng Hồ Chí Minh đã được các trường đại học rất quan 
tâm. Đội ngũ giảng viên đại học không ngừng nâng cao kiến thức, trình độ chuyên môn, kỹ năng 
nghiệp vụ, thực hiện lồng ghép nội dung giáo dục ý thức bảo vệ môi trường cho sinh viên thông 
qua từng bài học. Sinh viên với tư cách là một chủ thể đặc biệt trong quá trình tự giáo dục, cũng có 
đóng góp nhất định để đạt được mục tiêu của giáo dục ý thức bảo vệ môi trường.

Tuy nhiên, tình trạng sinh viên chưa thể hiện mình trong vấn đề bảo vệ môi trường chung nơi 
công cộng còn phổ biến. Những hệ sinh thái cần phải được bảo tồn trong nhà trường song vẫn chưa 
được trân trọng do tư tưởng ỷ lại, cho rằng nhiệm vụ chăm sóc cây cối, bảo vệ môi trường không thuộc 
trách nhiệm của bản thân. Suy nghĩ này có lẽ ăn sâu vào một bộ phận không nhỏ các em sinh viên, dẫn 
đến thái độ bàng quan với việc sống còn của các hệ sinh thái tự nhiên hoặc nhân tạo trong nhà trường và 
trong xã hội. Vì vậy, việc giáo dục ý thức, trách nhiệm để dẫn đến chuyển đổi hành vi theo hướng thân 
thiện với môi trường là một yêu cầu cần thiết đặt ra trong các trường đại học hiện nay.

Mục tiêu kiến thức của môn học phục vụ thiết thực cho chuyên ngành được đào tạo còn hạn 
chế. Việc lồng ghép nội dung tư tưởng Hồ Chí Minh về bảo vệ môi trường trong các bài giảng 
còn chưa đem lại hiệu quả cao, sinh viên chưa được nghiên cứu một cách thấu đáo. Thông qua 
việc nghiên cứu, phân tích nội dung tư tưởng Hồ Chí Minh về bảo vệ môi trường và vận dụng các 
quan điểm của Người để đánh giá thực trạng; đề xuất một số giải pháp bảo vệ môi trường ở Việt Nam 
hiện nay, sinh viên sẽ hiểu rõ hơn về di sản tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh và giá trị lý luận, 
thực tiễn của quan điểm trên. Qua đó, góp phần nâng cao ý thức bảo vệ môi trường cho sinh viên, 
đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí 
Minh với nhiệm vụ bảo vệ môi trường, chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, đáp ứng yêu cầu 
sự nghiệp công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước trong bối cảnh hội nhập quốc tế, dưới tác động 
của ô nhiễm môi trường hiện nay.

3. Một số giải pháp nâng cao ý thức bảo vệ môi trường cho sinh viên các trường đại học 
thông qua môn học Tư tưởng Hồ Chí Minh 

Để phục vụ thiết thực cho công tác đào tạo của các trường đại học, cần làm tốt một số giải 
pháp cơ bản sau:

3.1. Đối với Nhà trường

Nhà trường giữ vai trò quan trọng trong việc tác động một cách có mục đích, có kế hoạch để 
hình thành nhân cách xã hội của thế hệ trẻ theo những yêu cầu xã hội và nền giáo dục mong đợi; 
truyền bá và chuyển giao di sản văn hóa, chuẩn bị cho cá nhân bước vào đời sống xã hội với hành 
trang tri thức, trí tuệ, đạo đức, thái độ tình cảm và nghề nghiệp. Vì vậy, để thực hiện tốt và đạt hiệu 
quả cao trong việc nâng cao ý thức, trách nhiệm bảo vệ môi trường tự nhiên cho sinh viên thông 
qua môn học Tư tưởng Hồ Chí Minh, cần chỉ đạo xây dựng chương trình đào tạo theo hướng mở 
trong xây dựng các học phần, chuyên đề bắt buộc và tự chọn gắn với yêu cầu của thực tiễn. Xây 
dựng nội dung chuyên đề phục vụ công tác đào tạo của Nhà trường có chất lượng tốt; giao nhiệm 
vụ cụ thể cho Khoa và Bộ môn chuyên môn chịu trách nhiệm về chuyên môn trong xây dựng Đề 
cương chuyên đề, biên tập tài liệu, sách chuyên khảo phục vụ công tác giảng dạy; thẩm định và 
đánh giá chất lượng nội dung chương trình, đề cương chuyên đề, tài liệu tham khảo, chuyên khảo 
đáp ứng mục tiêu đào tạo.

Ban hành cơ chế, chính sách cụ thể phục vụ cho việc lồng ghép nội dung, triển khai thực hiện 
chuyên đề có hiệu quả.
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3.2. Đối với Khoa và Bộ môn
Khoa chủ quản cần phối hợp chặt chẽ với Phòng Đào tạo và các Khoa chuyên ngành tham 

gia xây dựng Khung chương trình đào tạo; chỉ đạo tăng cường hơn nữa việc lồng ghép nội dung 
Tư tưởng Hồ Chí Minh về bảo vệ môi trường, các quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách 
pháp luật của Nhà nước về bảo vệ tài nguyên, môi trường trong từng Bộ môn.

Thông qua các hoạt động sinh hoạt chuyên môn, bộ môn Tư tưởng Hồ Chí Minh cần triển 
khai tới các giảng viên kiến thức chuyên sâu về bảo vệ môi trường theo tư tưởng Hồ Chí Minh, 
đánh giá được thực trạng bảo vệ môi trường ở Việt Nam, ở trường để từ đó, đưa ra được những 
giải pháp cụ thể với những hành động thiết thực góp phần bảo vệ môi trường trong sinh viên và 
trong mỗi cán bộ, giảng viên. 

Tổ chức thảo luận nội dung Chuyên đề để đi đến thống nhất nội dung và phương pháp 
giảng dạy. 

 3.3. Đối với giảng viên
Giảng viên là trung tâm, quyết định hiệu quả của việc đổi mới phương pháp giảng dạy. Yêu 

cầu đối với giảng viên là phải nắm vững những nội dung tư tưởng Hồ Chí Minh về bảo vệ môi 
trường; có quá trình nghiên cứu sâu sắc về con người, đạo đức, phong cách, lối sống, quá trình hoạt 
động Cách mạng của Người để lồng ghép nội dung tư tưởng Hồ Chí Minh về bảo vệ môi trường 
trong tư tưởng Hồ Chí Minh về độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. Giảng viên hướng sinh viên 
nhận thức được vai trò của tài nguyên và môi trường trong thời kỳ quá độ lên CNXH ở nước ta, 
vai trò của sinh viên với tư cách là nguồn lực con người (động lực quan trọng nhất trong xây dựng 
CNXH ở nước ta). 

Giảng viên lồng ghép trong giảng dạy tư tưởng Hồ Chí Minh về văn hóa, đạo đức và con 
người. Qua đó, định hướng cho sinh viên có thái độ tự giác rèn luyện tu dưỡng, học tập tích lũy 
tri thức chuyên ngành, giữ gìn và phát huy giá trị văn hóa của dân tộc, chuẩn mực đạo đức theo 
tư tưởng, tấm gương đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh; có lý tưởng phấn đấu trở thành cán bộ 
công chức, viên chức đủ “tài” và “đức” để góp phần giữ gìn, bảo vệ tài nguyên và môi trường, xây 
dựng Tổ Quốc giàu mạnh.

Với nền tảng tri thức chuyên môn sâu rộng, giảng viên sẽ tự tin kết hợp nhiều phương pháp 
trong bài giảng, lôi cuốn sinh viên vào quá trình khám phá, tìm tòi tri thức mới. Chất lượng của 
đội ngũ giảng viên không chỉ thể hiện ở tri thức, tầm hiểu biết sâu rộng, mà còn thể hiện ở phương 
pháp truyền tải tri thức đó đến người học. Giảng viên phải thành thạo các phương pháp giảng dạy 
tích cực; thường xuyên cải tiến phương pháp giảng dạy trong mỗi giờ lên lớp.

Giảng viên các môn Lý luận Chính trị nói chung, Tư tưởng Hồ Chí Minh nói riêng ngoài 
nhiệm vụ truyền tri thức cho sinh viên còn phải thực hiện vai trò tuyên giáo và nhiệm vụ giáo dục 
lý luận mà Đảng, Nhà nước giao phó. Nhiệm vụ này chỉ có thể được thực hiện tốt nhất khi bản thân 
giảng viên phải là tấm gương sáng về ý thức, trách nhiệm với những hành động cụ thể bảo vệ môi 
trường. Đây là yêu cầu bắt buộc và cũng thể hiện sự khác biệt của giảng viên giảng dạy Lý luận 
Chính trị so với giảng viên ở các lĩnh vực khác.

Chủ động nghiên cứu, tìm hiểu các lĩnh vực đào tạo của Nhà trường để trong quá trình giảng 
dạy liên hệ gắn với thực tiễn các chuyên ngành đào tạo cho phù hợp và hiệu quả.

Nâng cao chất lượng nghiên cứu khoa học, các hướng nghiên cứu phải được gắn với mục 
tiêu đào tạo và phục vụ thiết thực cho công tác đào tạo của trường.

3.4. Vai trò của Đoàn Thanh niên 
Tích cực đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác giáo dục chính trị, đảm bảo vai trò định 
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hướng chính trị của Đoàn. Tổ chức cho Đoàn viên, thanh niên học tập Chuyên đề tư tưởng và tấm 
gương đạo đức Hồ Chí Minh về bảo vệ môi trường. 

Để Đoàn viên, thanh niên phát huy vai trò xung kích, sáng tạo trong hoạt động bảo vệ môi 
trường, tổ chức đoàn phải quan tâm làm tốt công tác giáo dục, tuyên truyền, tổ chức các buổi sinh 
hoạt, tọa đàm nhằm nâng cao nhận thức về vị trí, tầm quan trọng, mục đích, nội dung của nhiệm vụ 
bảo vệ môi trường; kịp thời phê phán những biểu hiện thiếu ý thức giữ gìn vệ sinh môi trường, thói 
quen sinh hoạt làm ảnh hưởng xấu tới cảnh quan môi trường của Nhà trường.

Theo đó, căn cứ vào tình hình thực tế của từng Khoa trong Nhà trường, Đoàn Thanh niên 
nên cụ thể hoá thành các chương trình, kế hoạch hành động bảo vệ môi trường. Nội dung kế hoạch 
hành động đó bao gồm nhiều hoạt động như: Xây dựng công trình thanh niên; trồng mới, bổ sung 
thêm hệ thống cây xanh; tổ chức chăm sóc, bảo vệ cây xanh; vun xới vườn hoa; tích cực thu dọn, 
xử lý các loại chất thải, nhất là chất thải rắn, rác thải nhựa;... 

Đoàn Thanh niên Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội cần đẩy mạnh các hoạt 
động hỗ trợ sinh viên trong công tác học tập và nghiên cứu khoa học về bảo vệ môi trường, như: xử 
lý chất thải, chất thải rắn;... nhằm tạo môi trường thuận lợi cho sinh viên có điều kiện học tập, đồng 
thời, nâng cao chất lượng học tập và nghiên cứu khoa học để các bạn trẻ có cơ hội thể hiện sự sáng 
tạo, đóng góp các ý tưởng, sáng kiến, đề xuất giải pháp góp phần bảo vệ môi trường, ứng phó với 
biến đổi khí hậu. Đồng thời, có biện pháp động viên kịp thời đối với những sinh viên có thành tích 
tốt trong học tập, có ý tưởng mới, sáng tạo trong nghiên cứu khoa học; thường xuyên báo cáo lên 
cấp trên để kịp thời ghi nhận những đóng góp của các em. Tham gia các hoạt động khoa học, công 
nghệ của Trường, Bộ, các đơn vị trực thuộc Bộ, các loại hình câu lạc bộ học thuật về môi trường; 
nghiên cứu khoa học môi trường cần tiếp tục được đẩy mạnh hơn nữa trong sinh viên.

4. Kết luận
Với quan điểm phát triển bền vững đi đôi với bảo vệ môi trường và tài nguyên thiên nhiên, 

Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã chỉ ra những phương hướng, nhiệm vụ đó là: 
Bảo vệ môi trường là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, toàn xã hội và của mọi công dân. Kết 
hợp chặt chẽ giữa kiểm soát, ngăn ngừa, khắc phục ô nhiễm với khôi phục và bảo vệ môi trường 
sinh thái. Để góp phần thực hiện được điều đó, đối với môi trường giáo dục và đào tạo ở các trường 
Đại học, phải đồng bộ đổi mới, nâng cao chất lượng giảng dạy của tất cả các học phần, trong đó, 
chú trọng đổi mới phương pháp giảng dạy các môn Lý luận Chính trị nói chung, học phần Tư 
tưởng Hồ Chí Minh nói riêng, lồng ghép nội dung Tư tưởng Hồ Chí Minh về bảo vệ môi trường 
vào trong giảng dạy có ý nghĩa vô cùng thiết thực. 
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QUẢN LÝ CHẤT THẢI RẮN SINH HOẠT TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ  
HƯNG YÊN, TỈNH HƯNG YÊN

Phạm Văn Hoàng
Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội

Tóm tắt
Bài báo trình bày những lý luận cơ bản về quản lý chất thải rắn sinh hoạt và yếu tố ảnh 

hưởng đến quản lý chất thải rắn sinh hoạt, tập trung phân tích và đưa ra những đánh giá về quản 
lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên. Từ đó đưa ra một số 
kiến nghị giải pháp hoàn thiện quản lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn thành phố. Đối tượng 
nghiên cứu là công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về quản lý chất thải rắn sinh 
hoạt; Tổ chức thực hiện hệ thống văn bản quản lý Nhà nước về chất thải rắn sinh hoạt; Tổ chức 
bộ máy, nguồn nhân lực và quản lý Nhà nước về phân loại và thu gom, vận chuyển chất thải rắn 
sinh hoạt; Quản lý Nhà nước về phí và hợp đồng thu gom, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt; 
Thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và xử lý vi phạm hành chính về quản lý chất thải 
rắn sinh hoạt. Phương pháp nghiên cứu là phương pháp tổng hợp; Phương pháp so sánh; Phương 
pháp phân tích. Kết quả nghiên cứu cho thấy phí thu gom, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt 
được áp dụng theo quy định. Việc áp dụng này đã đảm bảo quyền lợi cho các chủ nguồn thải khi 
đóng một mức phí hợp lý; Công tác phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn, huy động các hội, 
đoàn thể, khu phố cùng thực hiện phân loại và kiện toàn lại đội ngũ thu gom, vận chuyển chất 
thải rắn sinh hoạt sau khi phân loại tại nguồn. Thực hiện công tác kiểm tra, giám sát tại các giai 
đoạn quan trọng để phát hiện và xử lý trong công tác phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn 
của các chủ nguồn thải và Đội thu gom chất thải rắn sinh hoạt dân lập của phường. Đối với các 
tuyến đường chính do thành phố quản lý và các tuyến hẻm do phường quản lý đều có đơn vị thu 
gom, vận chuyển, giúp cho chất thải rắn sinh hoạt được thu gom, vận chuyển, không để tồn đọng, 
gây ảnh hưởng đến vệ sinh môi trường và mỹ quan đô thị. Sự phân định ra mức phí đối với các 
chủ nguồn thải khác nhau giúp cho mức thu phí được phù hợp với từng chủ nguồn thải và sử dụng 
hợp lý nguồn ngân sách trong việc hỗ trợ một phần cho dịch vụ thu gom, vận chuyển, xử lý chất 
thải rắn sinh hoạt. 

Từ khóa: Chất thải rắn sinh hoạt; Quản lý chất thải rắn; Rác thải sinh hoạt; Chất thải rắn; Vệ 
sinh môi trường; Đội thu gom, vận chuyển; Phát hiện và xử lý. 

Abstract
Management of domestic solid waste in Hung Yen city, Hung Yen province

The article presented the basic theories of domestic solid waste management and factors 
affecting domestic solid waste management in Hung Yen city, Hung Yen province. From there, some 
recommendations are made to improve the management of domestic solid waste in Hung Yen. The 
object of the research is the propagation, dissemination and education of the law on domestic solid 
waste management. Organize the implementation of the system of state management documents 
on domestic solid waste; Organizational apparatus and human resources and state management 
of classification, collection and transportation of domestic solid waste; State management of 
fees and contracts for daily-life solid waste collection and transportation; Inspection, testing; 
settle complaints, denunciations and handle administrative violations on daily-life solid waste 
management. The research method is the synthetic method, the comparative method; Analytical 
method. The research results show that the fees for collection and transportation of domestic solid 
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waste are applied according to regulations. This application has ensured the interests of waste 
source owners when paying a reasonable fee. The division of fees for different waste generators 
helps to make the fee rates suitable for each waste source owner and rationally use the budget in 
partial support for collection, transportation, and transportation services, domestic solid waste 
treatment.

Keywords: Domestic solid waste; Solid waste management; Domestic waste; Solid waste; 
Environmental sanitation; Collection and transportation team; Detect and process.

1. Đặt vấn đề
Trong thời kỳ hội nhập, thành phố Hưng Yên đã đạt được rất nhiều thành tựu và có những 

đóng góp to lớn vào công cuộc xây dựng và đổi mới chung của tỉnh. Song cũng chính trong quá 
trình ấy đã phát sinh rất nhiều vấn đề về môi trường mà trong đó, chất thải rắn sinh hoạt (CTRSH) 
là một vấn đề gây ảnh hưởng nhiều nhất đến môi trường. [10] Sự gia tăng dân số tại địa phương 
cùng với một số lượng lớn người dân từ các địa phương khác tới sống, học tập, lao động dẫn đến 
khối lượng CTRSH phát sinh ngày càng nhiều. CTRSH nếu không được phân loại, thu gom, vận 
chuyển đến nơi xử lý thích hợp sẽ ảnh hưởng đến môi trường, làm mất mỹ quan đô thị. Thời gian 
qua trong công tác quản lý Nhà nước về CTRSH trên địa bàn thành phố Hưng Yên đã đạt được một 
số kết quả tích cực, góp phần đảm bảo vệ sinh môi trường, mỹ quan đô thị. Quản lý chất thải rắn 
sinh hoạt (QLCTRSH) bao gồm những khía cạnh như: tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật 
về QLCTRSH; Tổ chức thực hiện hệ thống văn bản quản lý Nhà nước về CTRSH; Tổ chức bộ máy 
và nguồn nhân lực quản lý Nhà nước về CTRSH; Quản lý Nhà nước về phân loại và thu gom, vận 
chuyển CTRSH; Quản lý Nhà nước về phí và hợp đồng thu gom, vận chuyển CTRSH; Thanh tra, 
kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và xử lý vi phạm hành chính về quản lý CTRSH. QLCTRSH 
chịu ảnh hưởng bởi các yếu tố như: Điều kiện kinh tế xã hội; Mức chi cho công tác quản lý Nhà 
nước về phân loại CTRSH; Sự phối hợp giữa các cơ quan trong việc quản lý Nhà nước về CTRSH; 
Nhận thức của các chủ nguồn thải ảnh hưởng lớn đến việc QLCTRSH; Đơn vị có chức năng thu 
gom, vận chuyển CTRSH. Từ đó, bổ sung một sơ đồ các vấn đề liên quan QLCTRSH được nghiên 
cứu trong bài báo. Những vấn đề nghiên cứu trong quản lý đề cập trong bài báo xuất phát từ những 
nghiên cứu thực tiễn tại thành phố, nguồn tham khảo được lấy từ các sách tham khảo, sách chuyên 
khảo, công trình nghiên cứu khoa học. Tuy nhiên bên cạnh đó vẫn còn một số hạn chế trong công 
tác quản lý Nhà nước về CTRSH như: tình trạng đổ trộm CTRSH tại các khu đất trống, dọc các 
tuyến đường vẫn còn diễn ra; việc áp dụng các văn bản quản lý Nhà nước về CTRSH còn chưa 
thực sự quyết liệt; Nguồn nhân lực thực hiện quản lý Nhà nước về CTRSH ở một số phường còn 
thiếu; công tác quản lý Nhà nước về phân loại, thu gom, vận chuyển cũng như phí và hợp đồng 
thu gom, vận chuyển CTRSH đã được chú trọng thực hiện nhưng vẫn còn một số hạn chế; việc 
thanh tra, kiểm tra, giải quyết những khiếu nại, tố cáo cũng như xử lý vi phạm hành chính về quản 
lý CTRSH đã được thực hiện tăng cường, thường xuyên nhưng đôi lúc vẫn chưa kịp thời đối với 
các vấn đề phát sinh. 

- Các vấn đề mà nghiên cứu sẽ giải quyết: Bài báo làm sáng tỏ những vấn đề lý luận QLCTRSH, 
phân tích thực trạng và đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng QLCTRSH trên địa bàn 
thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên.

- Những đóng góp của đề tài nghiên cứu về lý luận và thực tiễn mà bài báo dự kiến đạt được: 
Kết quả nghiên cứu của bài báo cung cấp những chứng cứ thực tiễn và đề xuất giải pháp có giá trị 
tham khảo về giải pháp thực hiện chính sách QLCTRSH. Đồng thời, bài viết cũng là một nguồn 
tài liệu tham khảo phục vụ cho quá trình học tập và nghiên cứu đối với những đề tài về QLCTRSH 
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trên địa bàn thành phố. Trên cơ sở lý luận khoa học về QLCTRSH, đề ra một số biện pháp quản lý 
thực hiện QLCTRSH trên địa bàn thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên.

2. Cơ sở lý thuyết và phương pháp nghiên cứu

2.1. Phương pháp nghiên cứu

2.1.1. Nguồn dữ liệu
 Các dữ liệu được tập hợp, thống kê lại để mô tả, so sánh và suy luận từ các tài liệu báo cáo, 

các luận văn, đề tài nghiên cứu về công tác QLCTRSH trên địa bàn thành phố Hưng Yên, tỉnh 
Hưng Yên. Thời gian nghiên cứu giai đoạn 2018 - 2020.

2.1.2. Phương pháp nghiên cứu
+ Phương pháp tổng hợp: Từ những kết quả nghiên cứu từng mặt, phương pháp tổng hợp 

giúp nhận thức đầy đủ, đúng đắn cái chung, tìm ra bản chất, quy luật vận động của đối tượng 
nghiên cứu; Tổng hợp số liệu điều tra, nguyên nhân để đánh giá vấn đề.

+ Phương pháp so sánh: So sánh tính hiệu quả trong QLCTRSH trên địa bàn thành phố Hưng 
Yên, tỉnh Hưng Yên để xem xét xu thế biến động qua các năm.

+ Phương pháp phân tích: Phân chia những vấn đề lớn thành những bộ phận nhỏ cấu thành để 
phát hiện ra bản chất, yếu tố bên trong. Từ đó, có thể hiểu một cách mạch lạc, hiểu được cái chung, 
phức tạp từ các bộ phận cấu thành như: Phân tích thực trạng, nguyên nhân của vấn đề nghiên cứu.

2.2. Cơ sở lý thuyết

Cơ sở lý thuyết đề cập đến nội dung như: Khái niệm CTRSH; Quản lý chất lượng CTRSH; 
Mục tiêu, nguyên tắc quản lý chất lượng CTRSH. Khung lý thuyết cụ thể liên quan trực tiếp đến 
công tác quản lý chất lượng CTRSH như: Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về 
QLCTRSH; Tổ chức thực hiện hệ thống văn bản quản lý Nhà nước về CTRSH; Tổ chức bộ máy 
và nguồn nhân lực quản lý Nhà nước về CTRSH; Quản lý Nhà nước về phân loại và thu gom, vận 
chuyển CTRSH; Quản lý Nhà nước về phí và hợp đồng thu gom, vận chuyển CTRSH; Thanh tra, 
kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và xử lý vi phạm hành chính về QLCTRSH. Cụ thể như sau: 

Khái niệm CTRSH: CTRSH là chất thải phát sinh trong sinh hoạt thường ngày của con người 
và từ các nguồn sau, như: hộ gia đình; hộ kinh doanh nhỏ lẻ; trụ sở làm việc cơ quan hành chính, 
đơn vị sự nghiệp, công an, quân đội; trường học, nhà trẻ; cơ sở kinh doanh, dịch vụ; bệnh viện, bến 
xe, bến tàu; công trình xây dựng [1].

Khái niệm quản lý chất lượng CTRSH: QLCTRSH là quá trình phòng ngừa, giảm thiểu, 
giám sát, phân loại, thu gom, vận chuyển, tái sử dụng, tái chế và xử lý CTRSH [2].

Mục tiêu quản lý Nhà nước về CTRSH: Mục tiêu cơ bản của quản lý Nhà nước về CTRSH 
là hướng tới sự phát triển bền vững, đảm bảo sự cân bằng giữa phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ 
môi trường, đảm bảo mỹ quan đô thị, xây dựng bộ mặt xanh - sạch - đẹp [3].

Nguyên tắc quản lý Nhà nước về CTRSH: Việc quản lý chất thải phải tuân theo nguyên tắc 
chung về quản lý chất thải được quy định tại Điều 4, Nghị định số 38/2015/NĐ-CP ngày 24/4/2015 
của Chính phủ quy định về quản lý chất thải và phế liệu. Cụ thể: “Tổ chức, cá nhân có trách nhiệm 
tăng cường áp dụng các biện pháp về tiết kiệm tài nguyên và năng lượng; sử dụng tài nguyên, 
năng lượng tái tạo và sản phẩm, nguyên liệu, năng lượng sạch thân thiện với môi trường; sản xuất 
sạch hơn;…”

Nội dung quản lý chất lượng CTRSH:
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+ Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về QLCTRSH: Công tác tuyên truyền, phổ 
biến, giáo dục pháp luật giúp cho đối tượng nhận thức được những giá trị cao đẹp ấy của pháp luật 
và biết sử dụng phương tiện hữu hiệu đó trong cuộc sống. 

+ Tổ chức thực hiện hệ thống văn bản quản lý Nhà nước về CTRSH: Văn bản quản lý Nhà 
nước về CTRSH là những văn bản được cơ quan như: Quốc hội, Chính phủ, các Bộ và các địa 
phương ban hành, nhằm tạo ra những cơ sở pháp lý để giúp cho việc thực hiện của các cơ quan 
quản lý Nhà nước về CTRSH được hiệu quả và đảm bảo tuân theo những quy định của pháp 
luật [3].

+ Tổ chức bộ máy và nguồn nhân lực quản lý Nhà nước về CTRSH: Nghị định số 38/2015/
NĐ-CP quy định trách nhiệm của các cơ quan quản lý Nhà nước trong QLCTRSH, theo đó, trách 
nhiệm chính thuộc về Bộ trưởng Bộ Tài nguyên & Môi trường, Bộ Trưởng Bộ Xây dựng, Bộ 
trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ và Chủ tịch UBND cấp tỉnh (Điều 27, 28). 

+ Quản lý nhà Nước về phân loại và thu gom, vận chuyển CTRSH: Quản lý nhà nước về 
thu gom, vận chuyển CTRSH là hoạt động nhằm đảm bảo CTRSH được đơn vị có chức năng, với 
những phương tiện và nhân lực đáp ứng đủ điều kiện tiến hành thu gom đầy đủ, sạch sẽ từ các chủ 
nguồn thải có phát sinh, điểm tập kết, trạm trung chuyển đến nơi xử lý sơ bộ hoặc nơi xử lý tập 
trung với sự hợp lý về thời gian và chi phí, hợp vệ sinh [5].

+ Quản lý Nhà nước về phí và hợp đồng thu gom, vận chuyển CTRSH: Quản lý Nhà nước về 
phí và hợp đồng thu gom, vận chuyển CTRSH là hoạt động của cơ quan quản lý Nhà nước, nhằm 
đảm bảo các chủ nguồn thải phát sinh CTRSH phải có trách nhiệm thực hiện đăng ký hợp đồng và 
đóng phí cho công tác thu gom, vận chuyển, xử lý CTRSH; các đơn vị thu gom, vận chuyển thực 
hiện đúng trách nhiệm trong hợp đồng [6].

+ Thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và xử lý vi phạm hành chính về QLCTRSH: 
Trong công tác quản lý Nhà nước về CTRSH thông qua việc thanh tra, kiểm tra, giám sát, giải 
quyết khiếu nại, tố cáo sẽ phát hiện một số trường hợp các chủ nguồn thải chưa thực hiện tốt việc 
QLCTRSH và các đơn vị chưa thực hiện tốt việc thu gom, vận chuyển. Khi đó, các cơ quan quản 
lý Nhà nước về môi trường sẽ thực hiện những biện pháp xử lý [7].

3. Kết quả và thảo luận

3.1. Kết quả nghiên cứu

Thành phố Hưng Yên có dân số đông. Lượng chất thải sinh hoạt khá nhiều, chủ yếu phát sinh 
từ các nguồn chính sau: 

+ CTR từ khu dân cư: Đây là nguồn thải chính của CTRSH. Hoạt động của con người luôn 
tạo ra một lượng rác thải sinh hoạt rất đa dạng, phức tạp. Nó bao gồm: các thực phẩm thừa, bao bì 
các loại,... Nguồn rác này luôn có xu hướng gia tăng và thay đổi về tỷ lệ các thành phần. Đơn vị 
thu gom do Công ty TNHH Một thành viên Môi trường đô thị (MTĐT) và một số do người dân 
tự xử lý. 

+ CTR từ nhà hàng, khách sạn: Nguồn thải này bao gồm: thức ăn thừa, chai lọ, đồ hộp, 
giấy,... Nguồn CTR này thường được thu gom bởi Công ty TNHH Một thành viên MTĐT và một 
phần nhỏ được bán cho tư nhân làm thức ăn chăn nuôi. 

+ CTR từ công sở, trường học, công trình công cộng: Nguồn chất thải này không gây nhiều 
tác động xấu tới môi trường, gồm: giấy, văn phòng phẩm và được thu gom bởi Công ty TNHH Một 
thành viên MTĐT Hưng Yên. 
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+ CTR từ chợ: chiếm một lượng lớn chất thải rắn (CTR) thu gom. Chất thải này có thành 
phần phức tạp, bao gồm: rau quả, các loại bao bì, túi nylon, chai lọ, lông gà, vịt,... và tác động 
mạnh tới môi trường xung quanh. Lượng chất thải này có hàm lượng hữu cơ cao.

Bảng 1. Thống kê khối lượng phát sinh rác thải sinh hoạt năm 2020

TT Phường/ Xã Khối lượng (Tấn/ ngày) Tỷ lệ thu gom (Tấn/ngày)
1 Lê lợi 15,7 12,87
2 Quang Trung 8,37 8,03
3 Minh Khai 6,67 6,09
4 Nam Sơn 7,98 6,98
5 Hiến Nam 13,79 11,09
6 Các xã/phường khác - -

Tổng 316,98 298,9
Nguồn: UBND thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên năm 2020

Công tác quản lý CTRSH trên địa bàn thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên:
Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về QLCTRSH: Công tác tuyên truyền, phổ biến, 

giáo dục pháp luật luôn được UBND thành phố quan tâm ở cả nội dung và hình thức phổ biến, 
truyền tải pháp luật, thông tin pháp lý. Các hình thức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật 
được thực hiện như: tuyên truyền trên hệ thống Đài truyền thanh; tuyên truyền miệng; tình huống 
pháp luật; tuyên truyền pháp luật trên các phương tiện thông tin đại chúng; xây dựng tủ sách pháp 
luật tại phường; tổ chức những thi tìm hiểu pháp luật.

Nội dung tuyên truyền về các văn bản quy phạm pháp luật trong việc QLCTRSH như: 
Luật Bảo vệ môi trường số 55/2014/QH13 ngày 23/6/2014; Nghị định số 155/2018/NĐ-CP ngày 
18/11/2018 quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường; Quyết định 
số 13/2020/QĐ-UBND ngày 16/6/2020 ban hành Quy định bảo vệ môi trường thành phố; Quyết 
định số 7852/QĐ-UBND ngày 29/12/2020 ban hành Quy chế quản lý CTR trên địa bàn thành 
phố,… để nhân dân nắm được các quy định trong việc QLCTRSH để thực hiện tốt.

Tổ chức thực hiện hệ thống văn bản quản lý Nhà nước về CTRSH: Trên cơ sở các văn bản 
quy phạm pháp luật, Ủy ban nhân dân thành phố đã thực hiện việc ban hành các văn bản quy 
phạm pháp luật theo thẩm quyền để hướng dẫn và tổ chức thực hiện hoạt động quản lý CTRSH; 
đồng thời cũng đề ra các cách thức hỗ trợ, các biện pháp ưu đãi để tăng cường, thúc đẩy các 
doanh nghiệp dịch vụ môi trường tham gia và cung ứng các dịch vụ thu gom, vận chuyển, xử 
lý CTRSH phù hợp với thực tế hiện có. Ủy ban nhân dân thành phố Hưng Yên đã ban hành các 
Quyết định, Kế hoạch để cụ thể hóa việc tổ chức, triển khai, thực hiện công tác QLCTR như: Quyết 
định số 1781/QĐ-UBND ngày 09 tháng 8 năm 2018 về đơn giá thu gom vận chuyển xử lý CTR 
đô thị; Quyết định số 66/2019/QĐ-UBND ngày 21 tháng 12 năm 2019 của Ủy ban nhân dân thành 
phố Hưng Yên về việc quy định giá dịch vụ thu gom, vận chuyển, xử lý rác sinh hoạt, sử dụng đò, 
phà trên địa bàn tỉnh Hưng Yên; Quyết định số 02/2020/QĐ-UBND ngày 06 tháng 01 năm 2020 
của Ủy ban nhân dân thành phố Hưng Yên về ban hành quy định QLCTRSH trên địa bàn thành 
phố Hưng Yên; Quyết định số 33/2020/QĐ-UBND ngày 26/10/2020 về việc sửa đổi, bổ sung một 
số nội dung của quyết định số 2625/2017/QĐ - UBND ngày 06/7/2019 về việc quy định giá tối đa 
dịch vụ thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt và dịch vụ xử lý CTRSH sử dụng nguồn vốn ngân 
sách trên địa bàn; Quyết định số 1613/2019/QĐ - UBND ngày 27/5/2019 của UBND thành phố về 
ban hành quy định QLCTR thông thường trên địa bàn; Quyết định số 1433/QĐ-UBND ngày 18 
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tháng 7 năm 2018 của UBND thành phố về việc ban hành kế hoạch thu gom, vận chuyển và xử lý 
chất thải sinh hoạt trên địa bàn; Quyết định số 32/2014/QĐ-UBND, ngày 29/8/2018 của UBND 
thành phố quy định điều chỉnh mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí vệ sinh môi trường 
trên địa bàn thành phố.

Tổ chức bộ máy quản lý về CTRSH
Cấp thành phố: Ủy ban nhân dân thành phố; Phòng Tài nguyên và Môi trường; Phòng Xây 

dựng; Các phòng, ban, ngành khác, như: Phòng Công thương, Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông 
thôn đều có bộ phận chuyên môn thực hiện chức năng bảo vệ môi trường thuộc lĩnh vực ngành. Ban 
Quản lý các khu công nghiệp có Phòng Quản lý môi trường chịu trách nhiệm thực hiện công tác về 
quản lý môi trường trong các khu công nghiệp của tỉnh; Công an tỉnh có phòng Cảnh sát phòng chống 
tội phạm về môi trường. Đơn vị thực hiện việc thu gom, vận chuyển, xử lý CTRSH trên địa bàn thành 
phố là Công ty TNHH Một thành viên MTĐT Hưng Yên, Hạt Quản lý đường bộ là doanh nghiệp 
Nhà nước, hoạt động trong lĩnh vực công ích của thành phố. Một trong những nhiệm vụ quan trọng 
của Công ty là cung ứng dịch vụ thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải, tưới nước, hút bụi mặt đường. 

Cấp phường, xã: UBND phường đều có một công chức phụ trách công tác quản lý Nhà nước 
về môi trường (trong đó có CTRSH). Phòng Tài nguyên và Môi trường đã phối hợp cùng Phòng 
Nội vụ tham mưu, UBND thành phố, chấp thuận để UBND các phường ký hợp đồng thêm với một 
nhân viên phụ trách công tác quản lý Nhà nước về môi trường. Các xã đã thành lập các tổ vệ sinh 
của xã mình, các tổ vệ sinh có nhiệm vụ thu gom CTR của xã mình, các hộ gia đình có nhu cầu thu 
gom CTRSH của gia đình mình sẽ đăng kí với tổ vệ sinh môi trường của xã mình. 

Quản lý Nhà nước về phân loại và thu gom, vận chuyển xử lý CTRSH: UBND thành phố 
Hưng Yên đã ban hành Quyết định số 1359/QĐ-UBND ngày 01/6/2020 về Chương trình triển khai 
thí điểm phân loại CTRSH tại nguồn trên địa bàn, giao cho Phòng Tài nguyên và Môi trường phối 
hợp cùng UBND xã, phường, tổ chức triển khai thực hiện từ nguồn kinh phí sự nghiệp môi trường 
của thành phố. Trong giai đoạn thí điểm, việc phân loại CTR sinh hoạt được chia nhóm như: Chất 
thải thực phẩm và rác làm vườn (chất thải hữu cơ); Chất thải còn lại bao gồm tất cả các thành phần 
CTR phát sinh trong sinh hoạt của con người. Đồng thời, UBND thành phố đã chỉ đạo Đội thu 
gom CTRSH dân lập trang bị hai loại xe lôi thu gom (xe thu gom chất thải thực phẩm có thùng xe 
được sơn màu xanh và ghi chữ “Xe thu gom chất thải thực phẩm” và xe thu gom chất thải còn lại 
có thùng xe được sơn màu vàng và ghi chữ “Xe thu gom chất thải còn lại”) và nhân công (trong 
đó bao gồm nhân công thu gom, vận chuyển và nhân công phân loại thứ cấp tại điểm giao nhận). 
Công ty TNHH Một thành viên MTĐT Hưng Yên trang bị 02 xe ép CTRSH chuyên dụng (01 xe 
thu gom chất thải thực phẩm có ghi dòng chữ “Xe thu gom chất thải thực phẩm” và 01 xe thu gom 
chất thải còn lại có ghi dòng chữ “Xe thu gom chất thải còn lại”). 

Chất thải được thu gom theo hình thức thủ công: Nguồn chất thải phát sinh từ các hộ gia 
đình được công nhân đẩy các xe thô sơ, đến tận nơi gõ kẻng và thu gom. Chất thải phát sinh từ các 
cơ quan, trạm y tế, trường học thì đã được nhân viên quét dọn và để vào thùng hoặc bao rác trước 
cổng cơ quan nên nhân viên thu gom không cần quét dọn hay gõ kẻng, còn lượng chất thải phát 
sinh từ các nơi công cộng hoặc đường phố thì công nhân sẽ thu gom bằng cách tiến hành quét dọn 
vệ sinh đường. Chất thải được thu gom vào buổi sáng sớm từ 05h00 - 07h30, với tần suất là 01 lần/
ngày. Thiết bị và phương tiện thu gom bao gồm xe đẩy tay (35 xe), ngoài ra, còn có các dụng cụ 
khác như: chổi, quét, hót rác, xẻng. Hiện nay, trên địa bàn thành phố có 01 Trạm ép CTRSH kín, 
04 điểm tập kết CTRSH, 03 điểm giao nhận CTRSH, thực hiện theo hình thức trao tay. CTRSH 
phát sinh được Đội thu gom CTRSH dân lập và đơn vị do UBND phường ký hợp đồng thu gom, 
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vận chuyển về Trạm ép CTRSH. Thành phố Hưng Yên có 03 bãi xử lý CTR đang hoạt động, chủ 
yếu phục vụ xử lý cho các khu vực đô thị. Tuy nhiên hiện nay, mới chỉ có 01 bãi rác được trang bị 
hệ thống thu gom nước rỉ rác, các bãi rác còn lại không có lớp lót đáy, không có hệ thống thu gom 
nước rỉ rác. Có 03 xã, phường có phương tiện chuyên dụng thu gom, vận chuyển CTRSH đến nơi 
xử lý. Các xã, phường còn lại có phương tiện thu gom, vận chuyển chủ yếu là xe tải hoặc xe bán 
tải, chưa đảm bảo vệ sinh môi trường trong quá trình thu gom, vận chuyển đến nơi xử lý. 

Sơ đồ 1: Hệ thống thu gom, vận chuyển xử lý rác thải sinh hoạt
Nguồn: UBND thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên năm 2020

Sơ đồ 2: Hệ thống thu gom CTRSH ở các xã, phường
Nguồn: UBND thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên năm 2020

Quản lý Nhà nước về phí và hợp đồng thu gom, vận chuyển CTRSH: Nguồn kinh phí hoạt động 
chi cho công tác thu gom, vận chuyển, xử lý CTRSH trên địa bàn chủ yếu được lấy từ nguồn ngân 
sách Nhà nước và một phần thu theo Quyết định số 32/2014/QĐ-UBND ngày 29/8/2014 của UBND 
tỉnh quy định điều chỉnh mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí vệ sinh trên địa bàn. Trạm 
Dịch vụ cấp nước và Môi trường thành phố là đơn vị trực tiếp chịu trách nhiệm thu phí đối với hộ gia 
đình hay các cơ sở sản xuất, cơ quan đoàn thể Nhà nước trên địa bàn và tiến hành tổ chức thu phí đối 
với các khu vực thực hiện thu gom, xử lý rác tập trung trên địa bàn. Ý thức của người dân trên địa bàn 
tại những nơi có hoạt động thu gom, xử lý rác tập trung trong công tác đóng phí vệ sinh môi trường 
(VSMT) là khá tốt. Việc thu phí thu gom, vận chuyển CTRSH trên địa bàn thành phố đối với các chủ 
nguồn thải được áp dụng theo Quyết định số 64/2016/QĐ-UBND ngày 20/12/2016 của UBND thành 
phố về việc quy định mức giá tối đa dịch vụ thu gom, vận chuyển CTRSH. 

Bảng 2. Bảng giá phí thu dịch vụ rác thải sinh hoạt

TT Đối tượng thu Đơn vị tính 
(Nghìn đồng)

Khu vực
Thành phố Xã, phường

1 Các hộ SXKD có sử dụng từ 4 lao động trở lên Hộ/tháng 185 175
2 Các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp Người/tháng 5 4
3 Kinh doanh nhà trọ, nhà nghỉ Giường/tháng 15 13
4 Đơn vị ăn uống doanh Đơn vị/tháng 220 215

Nguồn: UBND thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên năm 2020
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Thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và xử lý vi phạm hành chính về QLCTRSH: 
Cơ quan chuyên môn được giao nhiệm vụ quản lý Nhà nước về CTRSH là Phòng Tài nguyên và 
Môi trường thành phố, phối hợp cùng UBND các phường thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra, 
giải quyết khiếu nại, tố cáo và xử lý vi phạm hành chính về quản lý chất thải. 

Bảng 3. Kết quả công tác thanh tra, kiểm tra rác thải sinh hoạt
TT Hình thức Năm 2018 Năm 2019 Năm 2020
1 Nhắc nhở (Trường hợp) 32 35 38
2 Lập biên bản (Trường hợp) 23 27 30
3 Xử lý vi phạm hành chính (Trường hợp) 23 27 30
4 Số tiền xử phạt (Triệu đồng) 67,5 70,8 102,5
5 Khiếu nại, tố cáo 0 0 0

Nguồn: UBND thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên năm 2020

3.2. Phần thảo luận của bài báo

Thông qua việc phân tích thực trạng công tác QLCTRSH trên địa bàn thành phố Hưng Yên, 
tỉnh Hưng Yên, tác giả rút ra kết quả như sau:

Những mặt đạt được: Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về QLCTRSH 
giúp cho các chủ nguồn thải hiểu về lợi ích của việc quản lý tốt CTRSH cũng như những hành vi 
vi phạm sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật. Bộ máy quản lý Nhà nước về CTRSH được tổ 
chức đồng bộ từ cấp thành phố đến cấp phường. Công tác phân loại CTRSH tại nguồn, huy động 
các hội, đoàn thể, khu phố cùng thực hiện phân loại và kiện toàn lại đội ngũ thu gom, vận chuyển 
CTRSH sau khi phân loại tại nguồn. Thực hiện công tác kiểm tra, giám sát tại các giai đoạn quan 
trọng để phát hiện và xử lý trong công tác phân loại CTRSH tại nguồn của các chủ nguồn thải và 
Đội thu gom CTRSH dân lập của phường. 

Hạn chế, tồn tại: Hệ thống chính sách, các quy định, hướng dẫn liên quan đến công tác quản 
lý CTR còn chưa hoàn thiện; đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp 
luật về QLCTRSH đã được tăng cường về số lượng và chất lượng nhưng còn kiêm nhiệm nên chưa 
chuyên tâm với công tác; việc tổ chức thực hiện Quy chế QLCTR trên địa bàn thành phố mặc dù 
đã được triển khai tích cực nhưng vẫn còn một số hạn chế như: một số chủ nguồn thải và đơn vị 
thu gom, vận chuyển còn chưa nắm bắt được hết nội dung của Quy chế hoặc nắm bắt được nhưng 
còn chưa thực hiện đúng. Một số phường còn chưa áp dụng đầy đủ những nội dung của Quy chế 
như: chưa thống kê đầy đủ các chủ nguồn thải có phát sinh lượng CTRSH lớn để ký hợp đồng thu 
gom, vận chuyển và xử lý; một số đơn vị thu gom, vận chuyển chưa thực hiện đầu tư điểm tập kết 
CTRSH đạt tiêu chuẩn; thời gian thu gom, vận chuyển CTRSH của một số đơn vị còn chưa hợp 
lý. Còn nhiều bất cập trong tổ chức bộ máy về quản lý CTR. Việc giao thoa, chồng chéo về chức 
năng quản lý Nhà nước tại Trung ương trong lĩnh vực CTR đã gây khó khăn trong công tác quản lý. 
Hơn nữa, việc không thống nhất đối với các cơ quan chuyên môn giúp việc trong lĩnh vực quản lý 
chất thải ở địa phương cũng làm cho công tác quản lý chất thải không thống nhất, bất cập. Công tác 
quản lý phân loại, thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải sinh hoạt chưa được phân loại tại nguồn; 
thiết bị thu gom, phương tiện vận chuyển rác không đảm bảo kỹ thuật gây mất vệ sinh; Công tác 
thanh tra, kiểm tra hiện nay được thực hiện theo định kỳ và đột xuất nhưng đôi khi chưa đánh giá 
đúng hết về tình hình QLCTRSH.

Định hướng QLCTRSH trên địa bàn thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên, giai đoạn 2021 
- 2025: Khuyến khích các thành phần kinh tế tham gia xã hội hóa trong lĩnh vực phân loại, thu 
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gom, vận chuyển và xử lý rác thải; thu hút dự án đầu tư dây chuyền, công nghệ xử lý rác thải trên 
địa bàn. Nghiên cứu và ứng dụng công nghệ hiện đại, thân thiện với môi trường nhằm tái chế chất 
thải, giảm chôn lấp, đảm bảo quy chuẩn Quốc gia về môi trường; có suất đầu tư, chi phí xử lý, vận 
hành, bảo dưỡng hệ thống xử lý rác thải phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội hiện nay. Tập trung 
xây dựng, sửa đổi, bổ sung cơ chế chính sách và văn bản quy phạm pháp luật về QLCTRSH phù 
hợp với điều kiện thực tế; hướng dẫn áp dụng các cơ chế khuyến khích, xã hội hóa nhằm thu hút, 
tăng cường đầu tư từ các nguồn ngoài ngân sách vào các công trình xử lý CTRSH, ưu tiên áp dụng 
công nghệ thân thiện môi trường. Đầu tư và cải tạo, nâng cấp hệ thống thu gom, vận chuyển, xử lý 
CTR như tập kết chôn lấp, rắc hóa chất tiêu hủy, phân loại CTR; yêu cầu các đơn vị thu gom, vận 
chuyển tiếp tục đầu tư cho các điểm tập kết CTRSH, đảm bảo đầy đủ theo tiêu chuẩn của Quy chế 
QLCTR trên địa bàn thành phố để tránh phát sinh ô nhiễm môi trường tại đây, ảnh hưởng đến xung 
quanh điểm tập kết. Đối với Đội thu gom CTRSH dân lập của phường hoặc đơn vị khác phải đảm 
bảo về phương tiện thu gom, vận chuyển và nhân lực thực hiện công tác này thì mới được thực hiện 
hoặc được ký hợp đồng thực hiện công tác thu gom, vận chuyển CTRSH trên địa bàn các phường. 
UBND các phường chỉ đạo công chức và nhân viên môi trường thường xuyên phối hợp với các 
ngành, khu phố để kiểm tra, giám sát việc thực hiện đem CTRSH ra thải bỏ của các chủ nguồn 
thải cũng như công tác thu gom, vận chuyển CTRSH của Đội thu gom CTRSH dân lập hoặc đơn 
vị do UBND phường ký hợp đồng có đúng với thời gian ban hành trên các tuyến đường chính và 
các tuyến hẻm hay không?. Tiến hành rà soát các bãi rác tạm cấp xã, điểm chứa rác gây ô nhiễm 
môi trường để tiến hành xử lý ô nhiễm và không tiếp nhận rác thải để xóa điểm ô nhiễm. Bố trí 
các thùng bỏ rác, thùng phân loại rác (khi có yêu cầu phân loại rác tại nguồn); vị trí bố trí phải có 
tính toán, đảm bảo mỹ quan đô thị, tiện lợi để người dân bỏ rác đúng nơi quy định. Đến năm 2025,  
95 % tổng lượng CTRSH đô thị phát sinh được thu gom và xử lý đảm bảo môi trường. Trong đó, 
75 % được tái chế, tái sử dụng, thu hồi năng lượng hoặc sản xuất phân hữu cơ; 75 % tổng lượng 
CTR xây dựng phát sinh tại các đô thị được thu gom xử lý, trong đó, 60 % được thu hồi tái sử dụng 
hoặc tái chế. Giảm 75 % khối lượng túi nylon sử dụng tại các siêu thị và trung tâm thương mại so 
với năm 2015; 70 % các đô thị có công trình tái chế CTR thực hiện phân loại tại hộ gia đình. 80 % 
tổng lượng CTR công nghiệp không nguy hại phát sinh được thu gom và xử lý đảm bảo môi trường, 
trong đó, 85 % được thu hồi để tái sử dụng và tái chế; 100 % các đô thị có công trình tái chế CTR 
thực hiện phân loại tại hộ gia đình. 100 % tổng lượng CTRSH đô thị phát sinh được thu gom và 
xử lý đảm bảo môi trường. Trong đó, 90 % được tái chế, tái sử dụng, thu hồi năng lượng hoặc sản 
xuất phân hữu cơ. 90 % tổng lượng CTR xây dựng phát sinh tại các đô thị được thu gom xử lý, 
trong đó, 60 % được thu hồi để tái sử dụng hoặc tái chế.

4. Kết luận và gợi ý, đề xuất

Thực hiện việc quản lý Nhà nước đối với CTRSH giúp cho CTRSH được thu gom, vận 
chuyển toàn bộ và hợp vệ sinh từ các chủ nguồn thải đến nơi xử lý. Quản lý việc thu gom, vận 
chuyển CTRSH của các đơn vị có chức năng đã được ký hợp đồng về các mặt như: phương tiện, 
thời gian, nhân lực,… nhằm đảm bảo các đơn vị này thực hiện đúng với trách nhiệm đã ký trong 
hợp đồng, đảm bảo về mặt phương tiện và con người để thực hiện chức năng; chấp hành những 
quy định của Nhà nước về QLCTRSH; kịp thời phát hiện, chấn chỉnh, xử lý những vi phạm trong 
hoạt động của các đơn vị này. 

Nghiên cứu công tác QLCTRSH trên địa bàn thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên trong thời 
gian qua cho thấy: Phí thu gom, vận chuyển CTRSH được áp dụng theo quy định. Việc áp dụng 
này đã đảm bảo quyền lợi cho các chủ nguồn thải khi đóng một mức phí hợp lý. Sự phân định ra 
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mức phí đối với các chủ nguồn thải khác nhau giúp cho mức thu phí được phù hợp với từng chủ 
nguồn thải và sử dụng hợp lý nguồn ngân sách của tỉnh trong việc hỗ trợ một phần cho dịch vụ thu 
gom, vận chuyển, xử lý CTRSH. Công tác thanh tra, kiểm tra trong QLCTRSH được thực hiện 
đều đặn thông qua Kế hoạch hàng năm. Qua công tác này đánh giá được những vấn đề liên quan 
đến QLCTRSH. Những khiếu nại, tố cáo phát sinh được kiểm tra, xác minh và giải quyết. Những 
trường hợp vi phạm được xử lý theo đúng quy định của pháp luật. Công tác thanh tra, kiểm tra, 
giải quyết khiếu nại, tố cáo và xử lý vi phạm hành chính đã làm giảm số trường hợp vi phạm về 
QLCTRSH.

Đề xuất các giải pháp hoàn thiện QLCTRSH trên địa bàn thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng 
Yên trong thời gian tới gồm: Hoàn thiện các cơ chế chính sách QLCTRSH; đẩy mạnh công tác 
tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức người dân, cộng đồng về QLCTRSH; đẩy mạnh công 
tác tổ chức thực hiện các văn bản, bộ máy quản lý và nâng cao chất lượng nhân lực quản lý 
về CTRSH; tăng cường giải pháp quản lý thu gom, vận chuyển xử lý và các khoản phí lệ phí 
trong QLCTRSH; tăng cường giải pháp về thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm hành chính trong 
QLCTRSH. 

Kiến nghị với UBND tỉnh: Rà soát, đánh giá công nghệ xử lý rác thải hiện có trên địa bàn, 
yêu cầu các cơ sở xử lý phải có lộ trình đổi mới công nghệ xử lý chất thải đáp ứng yêu cầu bảo vệ 
môi trường, thực hiện trước năm 2025; có lộ trình tăng dần giá dịch vụ thu gom, vận chuyển, xử 
lý rác thải nhằm giảm dần hỗ trợ từ nguồn ngân sách Nhà nước; không hạn chế việc thu gom, vận 
chuyển CTR công nghiệp thông thường, chất thải nguy hại từ các địa phương khác về địa phương 
mình để xử lý theo quy định. Chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh hướng dẫn, tạo điều kiện 
cho các đơn vị thực hiện công tác thu gom, vận chuyển CTRSH trên địa bàn thành phố được vay 
vốn ưu đãi từ Quỹ Bảo vệ môi trường của tỉnh để các đơn vị này có điều kiện chuyển đổi phương 
tiện thu gom, vận chuyển sao cho phù hợp với Quy chế QLCTR trên địa bàn thành phố. Xây dựng 
cơ chế chính sách thích hợp, đảm bảo đủ kinh phí cho hoạt động thu gom, xử lí rác thải và đảm bảo 
nguyên tắc phí môi trường phải được đầu tư lại cho công tác bảo vệ môi trường. 
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NGHIÊN CỨU XÂY DỰNG MÔ HÌNH ƯỚC TÍNH SINH KHỐI 
BỀ MẶT RỪNG LÁ RỘNG RỤNG LÁ SỬ DỤNG ẢNH LANDSAT 8 

TẠI TỈNH ĐẮK LẮK
Dương Đăng Khôi 

Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội
Tóm tắt
Ước tính sinh khối rừng là cơ sở cho ước tính lượng cacbon lưu giữ bởi rừng, đóng góp thực 

thi chi trả dịch vụ lưu giữ cacbon rừng, nhằm giảm thiểu biến đổi khí hậu toàn cầu. Mục đích của 
nghiên cứu này là xây dựng mô hình ước tính sinh khối rừng (AGB) lá rộng rụng lá (rừng Khộp) 
trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk. Phương pháp phân tích hồi quy đa biến được tích hợp trong phần mềm 
IPM SPSS 20, được áp dụng để xây dựng mô hình ước tính sinh khối rừng lá rộng rụng lá từ ảnh 
Landsat 8 và số liệu điều tra AGB rừng. Kết quả nghiên cứu cho biết, AGB rừng lá rộng rụng lá 
tương quan với kênh 2, 4 và 5 ảnh Landsat 8; các chỉ số thực vật NDVI, CIgreen. Dựa trên mối 
tương quan này, nghiên cứu đã xây dựng được 04 mô hình ước tính AGB rừng trên địa bàn tỉnh 
Đắk Lắk. Các mô hình hồi quy tuyến tính đều đảm bảo ý nghĩa thống kê với hệ số xác định điều 
chỉnh cao (Adjusted R2 = 0,643 - 0,704) và sai số (RMSE) phù hợp. Chúng tôi khuyến nghị áp 
dụng 02 mô hình cho lập bản đồ sinh khối rừng lá rộng rụng lá trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk, bao 
gồm: AGBB134 = 513,725 + 0,027*B1 - 0,024*B3 - 0,06*B4 và AGBB13CIgreen = 211,19*CI_green + 
0,042*B1 - 0,036*B3 - 146,844.

Từ khóa: Sinh khối bề mặt (AGB); Rừng lá rộng rụng lá; Landsat 8; Đắk Lắk.
Abstract

Development of Aboveground biomass estimation model of deciduous broadleaf forest using 
Landsat 8 in Dak Lak province

Estimation of aboveground biomass (AGB) is the basis for calculating the amount of carbon 
stored by forests, contributing to the payment of forest carbon storage to mitigate global climate 
change. The purpose of the study is to develop data based models for estimating the AGB of the 
deciduous broadleaf (dipterocarp) forest in Dak Lak province. Multivariate regression analysis 
method integrated in the IPM SPSS 20 sofware was employed to fit the models using the Landsat 8 
imagery and the AGB measurements. The analysis results show that the AGB are highly correlated 
with the bands 2, 4 and 5 of the Landsat 8 imagery; NDVI, CIgreen vegetation indices. Therefore, 
the study has produced empirically fitted four models from the field based AGB data and the 
Landsat 8 imagery in the region. The adjusted R2 of the models varies between 0.643 and 0.704 
and the RMSE level is suitable. Among the four models, the optimum models AGBB134 = 513,725 
+ 0,027*B1 - 0,024*B3 - 0,06*B4 and the model AGBB13CIgreen = 211,19*CI_green + 0,042*B1 - 
0,036*B3 - 146,844 can be applied for mapping the AGB of the deciduous broadleaf forest in Dak 
Lak province. 

Keywords: Aboveground biomass (AGB); Deciduous broadleaf forest; Landsat 8; DakLak.

1. Đặt vấn đề

Một trong những vai trò quan trọng của hệ sinh thái rừng là hấp thụ và lưu giữ cacbon, góp 
phần giảm thiểu lượng khí CO2 gia tăng trên khí quyển, gây hiệu ứng nhà kính. Đánh giá trữ lượng 
sinh khối rừng cũng như sự tích lũy Cacbon nhằm cung cấp cơ sở cho thực thi chính sách chi trả 
dịch vụ hấp thụ cacbon rừng và quản lý rừng bền vững. Theo Tổ chức Nông nghiệp và Lương thực 
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của Liên Hợp Quốc (FAO), tổng diện tích rừng thế giới năm 2020 là 4,09 tỉ ha, chiếm 31 % tổng 
diện tích bề mặt đất liền Trái Đất. Rừng thế giới đạt trữ lượng sinh khối bề mặt (AGB) khoảng 606 
tỉ tấn và 59 tỉ tấn sinh khối dạng gỗ chết, thảm mục (FAO, 2020). Yude Pan và cs (2011) ước tính 
lượng cacbon thuần tích lũy trong hệ sinh thái rừng thế giới là khoảng 1,1 ± 0,8 tỉ tấn cacbon/năm. 
Như vậy, rừng thế giới đóng vai trò rất lớn trong hấp thụ và lưu giữ khí CO2, đóng góp quan trọng 
giảm thiểu biến đổi khí hậu toàn cầu. 

Việc giám sát đánh giá trữ lượng sinh khối và cacbon rừng là thách thức lớn vì lượng sinh 
khối biến động theo phân bố trạng thái rừng (Basuki và cs, 2011). Đánh giá trữ lượng cacbon rừng 
thường được thực hiện thông qua điều tra thực địa. Đây là phương pháp tiêu chuẩn và đảm bảo độ 
chính xác nhưng chi phí điều tra rất lớn, thời gian điều tra kéo dài và cần nguồn nhân lực lớn. Dữ 
liệu ảnh vệ tinh viễn thám là nguồn dữ liệu rất hữu ích, vì vậy, nó là công cụ thay thế hiệu quả để 
giám sát biến động sinh khối rừng theo không gian lãnh thổ (Powell, 2010). Ảnh viễn thám không 
đo trực tiếp lượng sinh khối rừng, tuy nhiên, dữ liệu ảnh viễn thám thể hiện mối quan hệ với các 
tham số quan trắc rừng, nhất là sinh khối rừng. Vì vậy, dữ liệu ảnh viễn thám được nghiên cứu ứng 
dụng để ước tính sinh khối rừng dựa theo mối quan hệ này (Zhang và cs, 2014; Clerici và cs, 2016).

Ở nước ta, việc nghiên cứu ứng dụng ảnh viễn thám quang học nói chung và ảnh viễn thám 
Landsat nói riêng để đánh giá sinh khối rừng đã bước đầu được các nhà khoa học chú ý nghiên cứu 
trong những năm gần đây. Tuy nhiên, các nghiên cứu mới đạt được một số kết quả ban đầu. Phần 
lớn các nghiên cứu tập trung vào áp dụng thuật toán phân lớp có kiểm định để lập bản đồ sinh khối 
rừng dựa vào ảnh viễn thám, các nghiên cứu xây dựng các mô hình dự báo sinh khối rừng cho từng 
loại rừng khác nhau chưa được chú ý nghiên cứu nhiều. Vì vậy, nghiên cứu này nhằm mục đích xây 
dựng mô hình dự báo sinh khối rừng tại tỉnh Đắk Lắk để ước tính trữ lượng sinh khối rừng cũng 
như cacbon rừng làm cơ sở cho thực thi chi trả dịch vụ lưu giữ cacbon rừng tại địa phương. Trong 
nghiên cứu này chúng tôi giới hạn đối tượng nghiên cứu là rừng lá rộng rụng lá (rừng Khộp) trên 
địa bàn tỉnh Đắk Lắk. 

2. Phương pháp nghiên cứu 

2.1. Đặc điểm đối tượng nghiên cứu

Nghiên cứu tập trung vào đối tượng là rừng lá rộng rụng lá (LRRL), thường gọi là rừng Khộp 
tại huyện Buôn Đôn, huyện Ea Súp, huyện Ea H’leo. Đây là địa bàn phân bố chủ yếu rừng LRRL 
tại tỉnh Đắk Lắk. Đặc điểm khu vực nghiên cứu chủ yếu là dạng địa hình kiểu bình nguyên, bán 
bình nguyên, với các loại địa hình địa hình đồi núi thấp, địa hình cao nguyên, địa hình dốc tụ, độ 
cao biến động khoảng 170 m - 250 m so với mực nước biển. Rừng LRRL có đặc điểm đặc trưng là 
mật độ cây gỗ rất thưa, rụng lá vào mùa khô hàng năm từ tháng 12 đến tháng 04 năm sau. Thành 
phần loài thực vật chiếm ưu thế của rừng LRRL tại địa bàn nghiên cứu là các loài thuộc họ Thầu 
Dầu (Dipterocarpaceae). Theo kết quả kiểm kê rừng năm 2020, diện tích rừng LRRL ước tính 
khoảng 183.303,64 ha trên toàn tỉnh, tập trung nhiều nhất tại huyện Buôn Đôn (Sở Nông nghiệp 
và Phát triển nông thôn, 2020). Trong đó, trạng thái rừng LRRL nghèo, nghèo kiệt và trung bình 
chiếm phần lớn diện tích rừng LRRL, trạng thái rừng LRRL giàu chiếm tỷ lệ diện tích nhỏ. 

2.2. Tiền xử lý ảnh Landsat 8

Ảnh Landsat 8 được thu ngày 27 tháng 01 năm 2020 được sử dụng để tính toán các chỉ số 
thực vật. Phân tích tiền xử lý được tiến hành nhằm hiệu chỉnh sai lệch vị trí và ảnh hưởng của khí 
quyển. Trong nghiên cứu này, ảnh Landsat 8 được thu thập ở mức xử lý mức 1 (level 1), nghĩa là 
dữ liệu Landsat 8 khu vực nghiên cứu đã được hiệu chỉnh trực ảnh. Tuy nhiên, để bảo đảm độ chính 



Nghiên cứu chuyển giao, ứng dụng khoa học công nghệ trong sử dụng hợp lý tài nguyên, 
bảo vệ môi trường và phát triển bền vững

192

xác, ảnh được nắn chỉnh lại theo bản đồ địa hình tỷ lệ 1/100.000 do Sở Tài nguyên và Môi trường 
cung cấp. Để giảm thiểu ảnh hưởng của khí quyển, các kênh ảnh Landsat 8 đã được hiệu chỉnh 
theo phương pháp trừ đối tượng tối (DOS), sử dụng mô đun SCP (Semi-Automatic Classification 
Plugin) tích hợp trong phần mềm QGIS mã nguồn mở.

2.3. Ước tính sinh khối rừng ô điều tra

Số liệu đo sinh khối bề mặt rừng được kế thừa từ số liệu điều tra rừng tỉnh Đắk Lắk, kết hợp 
điều tra thực địa. Tổng số ô điều tra (điểm điều tra) là 285 được phân bố trên địa bàn huyện Buôn 
Đôn, huyện Ea Súp và huyện Ea H’leo, tỉnh Đắk Lắk. Các ô điều tra có diện tích 1000 m2, chu vi 
tất cả các cây với đường kính > 6 cm, được đo để ước tính sinh khối cây theo phương trình sinh trắc 
lựa chọn. Từ số liệu đo chu vi cây tại từng ô điều tra thực địa, tiến hành tính sinh khối cây (AGB) 
theo từng ô điều tra sử dụng phương trình sinh trắc rừng lá rộng rụng lá của tác giả Bảo Huy và 
cộng sự, (2016). Phương trình có dạng: 

AGB (kg/cây) = 0,04742*DBH2,66663

Trong đó: AGB là sinh khối cây (kg/cây), DBH là đường kính ngang ngực (cm). Vì số liệu đo 
tại hiện trường là chu vi cây, do vậy, đường kính ngang ngực (DBH) được ước lượng theo biểu thức:

DBH = C/3,14 

Trong đó: C là chu vi cây (cm)

Hình 1: Điểm đo sinh khối rừng lá rộng rụng lá

2.4. Tính toán các chỉ số thực vật

Nhiều nghiên cứu ứng dụng ảnh viễn thám ước tính sinh khối rừng đã khẳng định rằng, chỉ 
số thực vật tương quan với sinh khối rừng (Basuki và cs, 2011; Powell và cs, 2010; Zhang và cs, 
2014; Ploton và cs, 2017). Vì vậy, những chỉ số thực vật đã được lựa chọn là những biến độc lập 
quan trọng trong xây dựng mô hình ước tính AGB. Hiện nay, nhiều chỉ số phổ thực vật đã được áp 
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dụng ước lượng AGB tại nhiều nơi trên thế giới. Trong nghiên cứu này, những chỉ số đã được áp 
dụng phổ biến cho ước tính AGB rừng lựa chọn bao gồm: chỉ số RVI, chỉ số DVI, chỉ số NDVI, 
chỉ số MNDVI, chỉ số GNDVI, chỉ số SAVI, chỉ số OSAVI, chỉ số CVI, chỉ số CI_green, chỉ số 
VARIgreen (Bảng 1).

Bảng 1. Công thức tính chỉ số thực vật từ ảnh Landsat 8
TT Công thức Tác giả 
1 RVI = Red/NIR [1] Jordan, 1969
2 DVI = NIR - Red [2] Richardson và Weigand, (1977)
3 NDVI = NIR - Red/NIR + Red [3] Kriegler và cs, (1969); Rouse và cs, (1974)
4 MNDVI = (NIR - Red)/NIR + Red + 2*Blue) [4] Main và cs, (2011)
5 GNDVI = (NIR - Green)/(NIR + Green) [5] Gitelson, Kaufman, and Merzlyak, (1996)
6 ( )( )1+L NIR-Red

SAVI=
(NIR+Red+L)  

Với L = 0,5 [6] Huete, (1988)

7 OSAVI= (1,16*NIR - Red)/(NIR + Red + 0,16) [7] Rondeaux, Steven và Baret, (1996)
8 CVI = NIR*Red/Green 2 [8] Vincini và cs, (2008); Hunt và cs, (2011)
9 CI_Green = NIR/BLUE - 1 [9] Gitelson và cs, (2003); Raymon Hunt và cs, (2011)

10 CI_Green = NIR/BLUE - 1 [10] Gitelson và cs, (2002)

Ngoài ra, các kênh phổ gồm: kênh 2, 3, 4, 5, 7 được chiết xuất giá trị tại các điểm đo AGB 
theo tọa độ ghi tại hiện trường. Bộ dữ liệu tọa độ XY điểm điều tra thực địa được ghi lại bằng GPS, 
được sử dụng để chiết xuất giá trị chỉ số thưc vật, kênh phổ tại các điểm đo AGB tương ứng, được 
thực hiện trong phần mềm ArcGIS 10.3. Tập số liệu chiết xuất được biên tập trong Excel để thực 
hiện phân tích hồi quy trong phần mềm thống kê IBM SPSS 20. 

 2.5. Xây dựng mô hình tính toán AGB 

Trước khi xây dựng mô hình, phân tích tương quan được tiến hành để đánh giá mối quan hệ 
giữa biến số dự báo AGB và các biến số độc lập (chỉ số thực vật, kênh phổ của ảnh Landsat 8). Trên 
cơ sở phân tích tương quan, các biến số độc lập có quan hệ cao với AGB (r > 0,3) thì được lựa chọn 
để phân tích hồi quy. Quá trình phân tích hồi quy xây dựng mô hình dự báo được thực hiện trong 
phầm mềm IBM SPSS 20. Phương trình hồi quy tuyến tính tổng quát có dạng: 

AGB = β0 + ΣβjXij + ε

Trong đó: AGB là sinh khối bề mặt rừng, β0 là hệ số (Intercept), βj là hệ số mô hình, Xij là các 
biến độc lập (kênh phổ ảnh Landsat 8, chỉ số thực vật). Các phương pháp được áp dụng cho chọn 
biến số độc lập của mô hình, thực hiện trong phần mềm IBM SPSS 20 là phương pháp Forward 
và phương pháp Stepwise. Phương pháp Forward là phương pháp chọn biến số độc lập có ý nghĩa 
nhất và được đưa vào đầu tiên, tiếp tục thêm biến số độc lập có ý nghĩa nhất trong tập biến số còn 
lại và tiếp tục tương tự cho đến khi không còn biến nào có ý nghĩa thì quá trình thêm biến dừng lại. 
Phương pháp Stepwise thêm hoặc bớt từng biến độc lập theo từng bước để đảm bảo các biến số 
được chọn trong mô hình đều có ý nghĩa thống kê (Sig. <0,05). Các tiêu chí để chọn biến và đánh 
giá mô hình dự báo AGB gồm: 

- Hệ số xác định điều chỉnh của mô hình (Adjusted R2), biến động của biến phụ thuộc (AGB) 
được giải thích bởi các biến số độc lập (các biến số chỉ số thực vật hay kênh phổ), hệ số > 0,5 thì 
mô hình đảm bảo ý nghĩa. Nghĩa là, hệ số xác định R2 giải thích sự biến động của AGB bởi biến 
số độc lập (kênh phổ, chỉ số thực vật).
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- Mức ý nghĩa thống kê của biến số độc lập đưa vào mô hình (Sig. <0,05). Nghĩa là, biến số 
độc lập (các chỉ số thực vật, kênh phổ) có tác động/ảnh hưởng đến biến phụ thuộc dự báo AGB. 
Nếu các biến số độc lập có mức ý nghĩa (Sig. >0,05), thì biến số độc lập không có tác động hay 
ảnh hưởng đến biến phụ thuộc, vì vậy, nó sẽ bị loại ra khỏi mô hình.

- Hiện tượng đa cộng tuyến, VIF (hệ số phóng đại phương sai), hệ số VIF < 10 đảm bảo 
không có hiện tượng đa cộng tuyến, nghĩa là các biến độc lập không có tương quan với nhau. 

- Sai số (RMSE), chênh lệch giữa giá trị ước tính và giá trị quan sát, là nhỏ nhất.

3. Kết quả nghiên cứu 

3.1. Tương quan giữa AGB với chỉ số thực vật, kênh ảnh Landsat 8
Phân tích tương quan là bước quan trọng xác định mức độ tương quan giữa AGB với các biến 

số chỉ số thực vật, kênh ảnh Landsat 8, đồng thời cũng nhằm đánh giá hiện tượng đa cộng tuyến khi 
mà các biến số độc lập tự tương quan với nhau. Trên cơ sở đó, các biến số độc lập được cân nhắc 
lựa chọn hay loại bỏ trong quá trình xây dựng mô hình tối ưu. Kết quả tính toán hệ số tương quan 
cho biết các biến số độc lập có mức độ tương quan cao (> 0,5) với AGB bao gồm biến số kênh 2, 
kênh 4, kênh 5, các chỉ số thực vật NDVI, OSAVI, CI_green. Các hệ số tương quan này được kiểm 
định với mức ý nghĩa đều đảm bảo (Sig.< 0,05). Các kênh 1, 3, 6,7 có tương quan nghịch với AGB 
với hệ số tương quan trong khoảng giá trị từ - 0,3 đến - 0,35. 

Như vậy, tương quan giữa AGB với các biến độc lập là mối tương quan thuận hoặc nghịch. 
Biến số kênh 2, 4, 5 có hệ số tương quan cao với AGB hơn các biến số kênh phổ còn lại của ảnh 
Landsat 8. Trong đó, kênh 5 có tương quan thuận, còn kênh 2, 4 có tương quan nghịch với AGB. 
Các kênh 1, 3, 6, 7 có hệ số tương quan thấp hơn kênh 2, 4 và 5, chủ yếu tương quan nghịch với 
AGB. Như vậy, kênh 2, 4, 5 là những kênh phổ có mức độ tương quan ý nghĩa hơn các kênh phổ 
còn lại trong việc kết hợp với biến số chỉ số thực vật trong xây dựng mô hình dự báo AGB. 

Về tương quan giữa các biến số độc lập, bản thân các biến số độc lập cũng có tương quan với 
nhau. Chỉ số phổ NDVI tương quan chặt chẽ với MNDVI, GNDVI; OSAVI tương quan chặt với 
RVI, SAVI. CI_green tương quan chặt với GNDVI, RVI, SAVI. Vì vậy, một số biến số chỉ số thực 
vật cần được loại trừ khi xây dựng mô hình để tránh hiện tượng đa cộng tuyến. Qua phân tích, chỉ 
số thưc vật NDVI, OSAVI, CI_green được lựa chọn để xây dựng mô hình dự báo AGB cùng với 
các biến số kênh phổ.

3.2. Các mô hình ước tính sinh khối rừng lá rộng rụng lá
Kết quả đánh giá thử nghiệm lựa chọn các biến số độc lập đã xác định được các mô hình hồi 

quy 3 biến số là tối ưu nhất, dựa trên tập số liệu mẫu phân tích (285 mẫu). Kết quả phân tích cho biết 
hệ số xác định điều chỉnh các mô hình khá tốt (Adjusted R2 > 0,5), mức ý nghĩa thống kê với các mô 
hình cũng như hệ số của các mô hình đều bảo đảm mức ý nghĩa thống kê (Sig < 0,05) và hệ số phóng 
đại phương sai hợp lý (< 10), nghĩa là các biến số độc lập bảo đảm độc lập với nhau (Bảng 2).

Bảng 2. Đánh giá mô hình ước tính sinh khối rừng lá rộng rụng lá

Mô hình Miền giá trị AGB
(tấn/ha)

Hệ số xác 
định R2

Hệ số xác định 
điều chỉnh R2

Hệ số VIF 
biến số

Sai số
(RMSE)

1. AGBB123 4,66 - 315,80 0,669 0,665 1,261 - 4,295 35,62
2. AGBB134 4,66 - 315,80 0,709 0,706 1,198 - 4,114 33,39
3. AGBB135 4,66 - 315,80 0,643 0,639 1,156 - 4,155 37,00
4. AGBB13, CIgreen 4,66 - 315,80 0,703 0,700 1,198 - 4,217 33,72
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Như vậy, qua chạy thăm dò, chúng tôi đã xác định và lựa chọn được 04 mô hình hồi quy 
đảm bảo độ tin cậy và mức ý nghĩa thống kê phù hợp. Trong đó, mô hình số 2 và 4 là những mô 
hình tối ưu nhất vì nó là mô hình có hệ số xác định điều chỉnh cao nhất, các hệ số mô hình được 
kiểm định F có ý nghĩa thống kê (Sig.< 0,05) và hệ số mô hình được kiểm định t đều có mức ý 
nghĩa (Sig.< 0,05) và hệ số phóng đại phương sai nằm trong ngưỡng an toàn (VIF < 10). Sai số của 
mô hình 2 và 4 thấp hơn so với cá mô hình còn lại.

Bảng 3. Các mô hình ước tính sinh khối rừng lá rộng rụng lá 
Mô hình Mô hình ước tính AGB rừng lá rộng rụng lá

1. AGBB123 AGBB123 = 1148,406 + 0,049*B1 - 0,14*B2 - 0,035*B3
2. AGBB134 AGBB134 = 513,725 + 0,027*B1 - 0,024*B3 - 0,06*B4
3. AGBB135 AGBB135 = 0,029*B1 + 0,03*B5 + 0,029*B1 - 323,669
4. AGBB13CIgreen AGBB13CIgreen = 211,19*CI_green + 0,042*B1 - 0,036*B3 - 146,844

3.3. Thảo luận

Hiện nay, nhiều nghiên cứu ước tính AGB rừng tại nhiều vùng khác nhau trên thế giới đã ứng 
dụng dữ liệu viễn thám cùng với tập số liệu điều tra rừng để ước lượng mô hình hồi quy tính toán 
AGB, và sau đó, sử dụng mô hình hồi quy cho ước tính AGB tại vùng lãnh thổ cụ thể. Các nghiên 
cứu khẳng định không thể xây dựng mô hình hồi quy phổ dụng ước tính AGB cho mọi vùng lãnh 
thổ trên thế giới vì mỗi vùng có các điều kiện về thổ nhưỡng, khí hậu đặc trưng, ảnh hưởng đến 
biến động AGB rất đặc trưng (Powell và cs, 2010; Zhang và cs, 2014; Ploton và cs, 2017). 

Để đánh giá các mô hình hồi quy ước tính AGB rừng, nhiều tiêu chí khác nhau có thể sử dụng 
để đánh giá độ chính xác của mô hình. Hầu hết các tác giả đều sử dụng sai số (RMSE) mô hình như 
là tiêu chí chính để lựa chọn mô hình tối ưu, phù hợp với tập số liệu mẫu (Basuki và cs, 2011; Powell 
và cs, 2010; Zhang và cs, 2014; Ploton và cs, 2017). RMSE thấp cho biết giá trị dự báo (AGB) theo 
mô hình hồi quy trên nền tập dữ liệu mẫu có giá trị gần với giá trị quan sát AGB thực tế và ngược lại. 

Kết quả nghiên cứu cho biết hệ số R2 điều chỉnh, sai số (RMSE) của mô hình dự báo AGB 
phù hợp với miền giá trị hệ số R2 điều chỉnh khá cao và giá trị sai số mô hình (RMSE) thấp hơn 
một số công trình nghiên cứu đã được công bố trên các tạp chí khoa học quốc tế. Basuki và cs 
(2011) đã áp dụng ảnh Landsat ước lượng AGB rừng lá rộng rụng lá tại Indonesia. Kết quả nghiên 
cứu cho biết các mô hình hồi quy tuyến tính dựa trên các kênh phổ riêng lẻ và chỉ số thực vật có 
hệ số xác định khá cao R2 = 0,306 - 0,635. Sai số của các mô hình (RMSE) biến động trong miền 
130,4 - 155,5 tấn/ha (dựa trên tập số liệu đo AGB của 50 ô điều tra với AGB nhỏ nhất là 102,62; 
lớn nhất là 839,32 tấn/ha; độ lệch chuẩn 156,61). Powell và cs (2010) đã ước tính AGB rừng sử 
dụng dữ liệu ảnh viễn thám Landsat tại Minnesota và Arizona, Hoa Kỳ. Kết quả cho biết sai số 
ước tính AGB (RMSE) là 32,19 tấn/ha và 44,43 tấn/ha. Zhang và cs (2014) đã ước lượng AGB tại 
Bắc Trung Quốc sử dụng dữ liệu ảnh viễn thám và cho biết hệ số xác định điều chỉnh đạt 0,86 và 
sai số (RMSE) là 26,76 tấn/ha. Li Siqi (2019) áp dụng dữ liệu viễn thám Landsat và dữ liệu Lidar 
để xây dựng mô hình hồi quy đa biến ước tính AGB rừng, kết quả nghiên cứu cho thấy, hệ số R2 
điều chỉnh đạt 0,57 và sai số mô hình (RMSE) là 55,19 tấn/ha. Clerici và cs (2016) đã ứng dụng 
ảnh viễn thám quang học ước tính AGB, với R2 = 0,58; RMSE = 34,5 tấn/ha. Ploton và cs (2017) 
sử dụng ảnh viễn thám quang học ước tính AGB rừng với R2 = 0,47 và RMSE = 98 tấn/ha. 

4. Kết luận 

Qua nghiên cứu ứng dụng dữ liệu ảnh Landsat 8 cùng với số liệu đo AGB để xây dựng mô hình 
ước tính AGB rừng lá rộng rụng lá trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk cho thấy dữ liệu ảnh Landsat 8 là rất hữu 
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ích cho đánh giá AGB rừng lá rộng rụng lá. Kết quả phân tích cho biết, dữ liệu đo AGB tương quan 
thuận hay nghịch với các biến số kênh ảnh Landsat 8, đặc biệt là kênh 2, 4 và 5 và các chỉ số thực vật, 
đặc biệt là chỉ số NDVI, CIgreen. Các mô hình ước tính AGB xây dựng trong nghiên cứu này đều 
đảm bảo ý nghĩa thống kê, với hệ số xác định điều chỉnh khá cao (Adjusted R2 = 0,643 - 0,704), nghĩa 
là sự biến động của AGB rừng lá rộng rụng lá được giải thích khá rõ với các biến số chỉ số thực vật 
và kênh ảnh Landsat 8. Vì vậy, nghiên cứu đã xác định được 04 mô hình ước tính AGB rừng lá rộng 
rụng lá trên địa bàn, trong đó, 02 mô hình được khuyến nghị áp dụng cho lập bản đồ sinh khối rừng 
lá rộng rụng lá trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk là: AGBB134 = 513,725 + 0,027*B1 - 0,024*B3 - 0,06*B4 
và AGBB13CIgreen = 211,19*CI_green + 0,042*B1 - 0,036*B3 - 146,844. 
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TÁC ĐỘNG CỦA HOẠT ĐỘNG NHÂN SINH ĐẾN LŨ LỤT TRÊN 
SÔNG TRÀ KHÚC, TỈNH QUẢNG NGÃI

Lê Cảnh Tuân, Lê Trung Kiên,
Nguyễn Thị Phương Thanh, Nguyễn Khắc Hoàng Giang

Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội
Tóm tắt
Hàng năm lũ lụt thường xảy ra trên các con sông của miền Trung, Việt Nam. Hầu hết các 

con sông ở miền Trung đều bắt nguồn từ dãy Trường Sơn ở phía Tây, rồi chảy ra Biển Đông. Đặc 
điểm chung, sông ở miền Trung Việt Nam thường ngắn, độ dốc thay đổi đột ngột, mỗi khi có mưa 
thường xảy ra lũ. Một trong những nguyên nhân gây cản trở khả năng tiêu thoát lũ đó là các hoạt 
động của con người, như xây dựng các công trình cắt ngang qua sông, quy hoạch sử dụng đất tại 
các vùng cửa sông ven biển. Bài báo viết về những bất cập trong xây dựng công trình và quy hoạch 
sử dụng đất vùng hạ lưu, sông Trà Khúc tỉnh Quảng Ngãi.

Từ khóa: Lũ lụt; Sông Trà Khúc; Sử dụng đất.
Abstract

Impact of human activities on flooding on Tra Khuc river, Quang Ngai province

Every year floods often happening on the rivers of Central Vietnam. Most rivers in the Central 
region originate from the Truong Son Mountains in the West and flow into the East Sea. General 
characteristics, rivers in central Vietnam are often short, the slope changes abruptly, when the rain 
comes up, the flood usually happening. One of the reasons that hinder flood drainage is human 
activities. Such as the construction of cross-river. land-use planning in coastal estuaries. The 
article writes about inadequacies in construction works and land use planning in the downstream 
area, Tra Khuc River in Quang Ngai province.

Keywords: Flooding; Tra Khuc River; Land-use.

1. Giới thiệu

Hình 1: Phần hạ lưu sông Trà Khúc chảy từ Tây sang Đông, ra biển với chiều dài khoảng 12 km
Hàng năm, cứ vào mùa mưa chúng ta lại phải gồng mình lên chống chọi với thiên nhiên. 

Vùng miền Trung Việt Nam, trong đó có tỉnh Quảng Ngãi lại đối mặt với lũ lụt. Sông Trà Khúc là 
con sông quan trọng của tỉnh Quảng Ngãi. Đoạn cuối, chảy theo hướng từ Tây sang Đông, tới biển 
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có chiều dài khoảng 12 km (Hình 1). Đã có nhiều công trình nghiên cứu về sông Trà Khúc, nhưng 
không đề cập đến sự ảnh hưởng của các công trình xây dựng đến khả năng thoát nước khi có lũ [1, 
2, 3, 4, 5, 6, 7]. Về nguyên nhân thì có nhiều, nhưng một nguyên nhân không đáng có lại xuất phát 
từ vấn đề quy hoạch sử dụng đất. Bài viết sẽ phân tích chi tiết sự biến động địa hình tại vùng cửa 
sông Trà Khúc, tỉnh Quảng Ngãi. Đồng thời cảnh báo về việc quy hoạch đảo Ngọc trên dòng sông 
Trà Khúc đã làm cản trở khả năng tiêu thoát nước lũ. 

2. Phương pháp nghiên cứu

Tài liệu sử dụng trong bài báo bao gồm: Các bản đồ địa hình từ năm 1965 đến nay, các báo 
cáo, dự án liên quan đến chính trị, thoát lũ của sông Trà Khúc. Các phương pháp nghiên cứu sử 
dụng trong bài báo là:

- Phân tích và lựa chọn tài liệu: Nhóm tác giả lựa chọn các loại bản đồ UTM của Mỹ, xuất 
bản năm 1965; bản đồ Gauss xuất bản năm 1993, bản đồ Việt Nam 2000 xuất bản năm 2003, ảnh 
vệ tinh của Mỹ, năm 2009. Sự liên kết, so sánh các bản đồ cùng với khảo sát thực địa năm 2015, 
2019 để luận giải kết quả.

- Phân tích cơ sở lý thuyết: Sự hình thành và phát triển của sông xảy ra 4 giai đoạn, các vùng cửa 
sông liên quan đến giai đoạn cuối cùng. Do tính chất đặc biệt, vùng hạ lưu trên các con sông thường 
hình thành các dạng địa hình như bãi bồi, bậc thềm, các cồn nổi giữa dòng,… Các dạng địa hình đó 
thường bị biến đổi theo mùa trong năm và được xếp vào dạng địa hình không ổn định.

- Khảo sát thực địa: Nghiên cứu, khảo sát thực tế sự phân bố dân cư, nhà cửa, sử dụng đất 
của các dạng địa hình vùng hạ lưu sông Trà Khúc. Điều tra các thông tin về lũ lụt, sự tương tác của 
dòng chảy với các dạng địa hình.

3. Kết quả nghiên cứu và thảo luận

3.1. Khái quát về tình hình lũ lụt trên sông Trà Khúc

Trên cơ sở các phương pháp nghiên cứu mà tác giả lựa chọn tại mục 2 cho thấy, lũ thường 
tập trung vào thời gian từ tháng 9 đến tháng 12, và xuất hiện nhiều nhất vào tháng 10 và 11. Bảng 
1, thể hiện trung bình các trận lũ lớn xuất hiện trong năm của sông Trà Khúc.

Bảng 1. Số trận lũ lớn trung bình xuất hiện trong năm [3]
Đặc trưng 9 10 11 12 Số trận lũ trung bình năm

Số trận lũ trung bình 0,04 0,88 1,09 0,24 2,25
% 2 39 48 11 100

Hàng năm, lũ lụt đã liên tiếp xảy ra làm ngập lụt đồng bằng hạ lưu sông Trà Khúc. Lũ lụt là 
nguyên nhân gây thiệt hại lớn cho mùa màng, ách tắc giao thông, làm hư hỏng nhà cửa, các công 
trình xây dựng. Dưới đây là một số trận lũ lịch sử đã xảy ra trên sông Trà Khúc:

Năm 1924: Lưu lượng lũ xấp xỉ 10.000 m3/s; năm 1964 có Q = 14.500 m3/s, gây thiệt hại  
80 % mùa màng toàn vùng đồng bằng Quảng Ngãi; năm 1998 mực nước cao nhất lên tới 7,72 m, 
vượt báo động III là 2,02 m, ước tính gây thiệt hại tới 158 tỷ đồng; năm 1999 mực nước tại cầu Trà 
Khúc đã lên tới Hmax = 8,36 m, vượt báo động III là 2,66 m, tổng thiệt hại lên tới 490 tỷ đồng. Năm 
2010, lũ gây ngập nhiều nhà, giao thông bị đình trệ, đe dọa sự an toàn của các đập thủy điện, nhân 
dân phải sơ tán. Liên tục lũ lớn xảy ra các năm 2013, 2017. Đỉnh lũ năm 2017 đo tại cầu Trà Khúc là 
7,56 m, trên báo động 3 là 1,06 m. Tháng 10, năm 2019 khi có mưa, lũ lại xuất hiện. Mực nước tại 
trạm Trà Khúc đo được ngày 31/10/2019 là: 5,89 m, dưới mức báo động 3: 0,61 m [4]. Năm 2020, 
2021 lũ lại xuất hiện. Có lẽ câu chuyện lũ ở sông Trà Khúc nó sẽ đồng hành với các mùa mưa.
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3.2. Dòng chảy bị ách tắc bởi có quá nhiều công trình xây dựng cắt ngang sông Trà Khúc

Rất nhiều cầu cắt ngang sông Trà Khúc, các mố cầu đã tạo thành hàng rào chắn nước cắt 
ngang qua sông, tạo nên những “bức tường” chắn nước giữa lòng sông (Hình 2, Hình 3). Việc quy 
hoạch Đảo Ngọc làm khu đô thị ở giữa sông Trà Khúc tạo nên khối vật cản khổng lồ giữa lòng sông 
(Hình 3). Quy hoạch như vậy đã vi phạm Luật Đê điều (Luật Đê điều 2006; Nghị định 104/2007/
NĐ-CP ngày 14 tháng 9 năm 2017), làm gia tăng khả năng gây lũ lụt trên sông Trà Khúc. 

Đối với xây dựng cầu cắt ngang sông, người ta thường lựa chọn tại các vị trí lòng sông bé 
nhất để tiết kiệm chi phí. Khảo sát của chúng tôi đã xác định, trong khoảng 3 km, dọc theo sông 
Trà khúc đã có tới 4 cây cầu (cầu đường Sắt, cầu Thạch Bích, Cầu Trà Khúc và cầu Trà Khúc 2). 
Các cầu được xây quá nhiều, mỗi cây cầu tạo nên một bức “tường chắn” chắn nước trên sông (Hình 
2, Hình 3).

Hình 2: Khoảng 3 km dọc theo sông Trà Khúc 
có 4 cây cầu: Cầu Đường sắt, Cầu Thạch 
Bích, Cầu Trà Khúc và Cầu Trà Khúc 2

Hình 3: Hàng loạt trụ cầu là vật cản nước, 
giảm khả năng tiêu thoát nước trên

sông Trà Khúc

Hình 4: Phối cảnh quy hoạch Khu đô thị sinh thái Đảo Ngọc do nhóm Thái Lan đề xuất 
(Nguồn: quangngai.gov)

Như chúng ta đã biết, quá trình hình thành và phát triển của sông trải qua 4 giai đoạn. Theo 
thời gian, dòng chảy luôn luôn biến động. Khu vực hạ lưu, độ dốc của lòng sông giảm xuống, hình 
thành nên bãi bồi, cồn nổi trên sông hoặc bậc thềm. Đây là các dạng địa hình thường xuyên bị biến 
động. Đặc biệt là các bãi cát ở giữa sông kiểu như đảo Ngọc trên sông Trà Khúc, tỉnh Quảng Ngãi.

Phân tích bản đồ địa hình UTM cho thấy, vào những năm 1963 đến 1969 chưa có Đảo Ngọc. 
Khi đó dòng chảy của sông Trà Khúc chảy vòng xuống phía Nam, tao thành vòng cung có bán kính 
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khoảng 1 km, tâm là đỉnh núi Thiên Ân. Làng Ân Phú cũng có từ giai đoạn này và cao hơn xung 
quanh, kiểu như “gò đất” nổi cao (Hình 5).

Hình 5: Bản đồ UTM vẽ năm 1963 - 1969, không có Đảo Ngọc, làng Ân Phú nằm ở tả ngạn 
sông Trà Khúc, các doi cát cắt ngang sông Trà Khúc, Cửa Đại rất nhỏ

Dọc theo sông Trà Khúc, từ làng Ân Phú ra tới cửa Đại có một số cồn cát được hình thành, 
có những cồn cát rộng chừng 1 km2. Sự tương tác của dòng chảy trong sông cùng với sóng và thủy 
triều đã hình thành bãi cát chắn ngang Cửa Đại. Thế nên, cửa sông Trà Khúc còn rất nhỏ, làm giảm 
khả năng thoát nước ra biển của Sông Trà Khúc (Hình 1, Hình 5, Hình 6).

Đến năm 1993 - 1994, địa hình dọc theo sông Trà Khúc lại bị thay đổi. Đó là sự xuất hiện 
dòng chảy phía Bắc làng Ân Phú. Các cồn cát phát triển dọc theo dòng chảy từ làng Ân Phú ra Cửa 
Đại, bờ Bắc sông Trà Khúc thẳng và trơn chu hơn (Hình 6).

Hình 6: Bản đồ Gaus vẽ từ năm 1993 đến năm 1994, cho thấy sông Trà Khúc có nhiều dòng 
chảy hơn ở phía Bắc. Đảo Ngọc bắt đầu hình thành, làng Ân Phú bị chia cắt

 Như vậy, dòng chảy của sông Trà Khúc đã bị thay đổi theo thời gian. Quá trình định cư của 
nhân dân trên Đảo Ngọc có chiều hướng gia tăng. Kết quả khảo sát thực địa của chúng tôi đã xác 
nhận, hiện nay trên Đảo Ngọc có khoảng gần 400 hộ dân tương ứng khoảng 1.500 nhân khẩu ở 
thôn Ân Phú và thôn Ngọc Thạch. Nhưng chỉ có một con đường để đến Đảo Ngọc. Mỗi năm, khi 
mùa mưa đến, con đường lại bị ngập (Hình 7, 8)
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Hình 7: Làng Ân Phú nằm giữa sông Trà Khúc, 
chỉ có một đường vào

Hình 8: Khi lũ về, đường ngập

Nghiên cứu năm 2019 của Phạm Bá Trung, Lê Đình Mầu khẳng định: lòng dẫn tại cửa sông Trà 
Khúc luôn thay đổi do sự dịch chuyển các dải cát bồi ở hai bờ lòng dẫn chính [1]. Kết quả nghiên cứu 
này hoàn toàn phù hợp với quy luật, diễn biến dòng chảy của sông. Nghiên cứu thực tế, kết hợp với 
phân tích các loại bản đồ, ảnh vệ tinh cho thấy, khả năng thoát lũ của sông Trà Khúc gặp rất nhiều khó 
khăn, vì đường đi của nước ra biển bị chặn lại bởi nhiều vật cản. Đó là, hệ thống cầu, đường bộ, đường 
sắt cắt ngang và các bãi bồi ở trên lòng sông. Đặc biệt, việc xây dựng cầu Cửa Đại cuối năm 2017, càng 
gây cản trở sự tiêu thoát nước của sông Trà Khúc. Năm 2019, tỉnh Quảng Ngãi đã đồng ý với phương 
án quy hoạch và đề xuất đầu tư dự án Khu đô thị sinh thái Đảo Ngọc do Thaigroup Quảng Ngãi đề xuất. 
Đảo Ngọc được hình thành từ bãi bồi của sông Trà Khúc, đây là dạng địa hình không ổn định, thường 
bị biến động theo thời gian. Hiện nay Đảo Ngọc đang án ngữ, gây ách tắc dòng chảy. Quy hoạch Đảo 
Ngọc như hình vẽ phối cảnh (Hình 5) sẽ làm gia tăng tai biến lũ lụt trên sông Trà khúc.

3.3. Cửa Đại bị bồi đắp mạnh, do tác động của sóng và thủy triều.

Hình 9: Nhiều cồn trên sông Trà Khúc. Thêm cầu Cửa Đại cắt ngang, ngăn nước chảy ra biển

Nghiên cứu và phân tích bản đồ địa hình trong vòng 54 năm (từ 1965 đến 2019) cho thấy, 
Cửa Đại luôn luôn bị thay đổi do tác động của sóng và triều. Vào mùa lũ Cửa Đại được mở rộng, 
vào mùa khô, Cửa Đại bị bồi lấp. Hiện nay, tỉnh Quảng Ngãi tiếp tục xây dựng cầu Cửa Đại, chắc 
chắn rằng cầu Cửa Đại sẽ gây tác động bất lợi cho việc thoát lũ của sông Trà Khúc (Hình 9).
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Hình 10: Cồn cát chắn ngang Cửa Đại luôn luôn bị biến động và sự thay đổi đường bờ biển 

khu vực cửa sông Trà Khúc [1]

Dọc theo sông Trà Khúc, có rất nhiều bãi cát, lại thêm cầu Cửa Đại, các bãi cát chắn ngang, 
là những vật cản đường đi của nước ra Biển Đông.

4. Kết luận

Lũ thường xảy ra trên sông Trà Khúc, gây ra nhiều thiệt hại cho nhân dân tỉnh Quảng Ngãi. 
Việc xây dựng quá nhiều các công trình cắt ngang sông, gây cản trở khả năng tiêu thoát nước là 
một trong nhiều nguyên nhân gia tăng mức độ ngập lụt của sông Trà Khúc. Đặc biệt, Đảo Ngọc và 
nhiều cồn cát nằm ở giữa sông Trà Khúc, đã làm cản trở sự thoát nước của sông Trà Khúc ra biển. 
Việc quy hoạch Đảo Ngọc thành khu đô thị sinh thái là không hợp lý. Đây cũng là lời cảnh báo 
cho các tỉnh miền Trung về vấn đề quy hoạch xây dựng các công trình liên quan với các hệ thống 
sông. Để Quảng Ngãi phát triển bền vững, rất cần thiết có sự phối hợp chặt chẽ của các nhà khoa 
học và các nhà quản lý. Các vùng đất nằm trên dòng chảy của sông, kiểu như Đảo Ngọc nằm trên 
sông Trà Khúc tuyệt đối không được quy hoạch thành đất ở. Tại sao có các dự án quy hoạch bất 
hợp lý kiểu như Đảo Ngọc?. Câu trả lời dành cho các cấp quản lý!
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PHỤC HỒI RỪNG NGẬP MẶN BẰNG TƯỜNG MỀM DỌC BỜ BIỂN 
ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG: CƠ CHẾ VẬT LÝ VÀ THẨM ĐỊNH 

MÔ HÌNH SWASH
Đào Hoàng Tùng, Vũ Văn Lân 

Nguyễn Thị Lan, Vũ Thu Huyền, Nguyễn Xuân Lan
Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội

Tóm tắt
Bờ biển khu vực Đồng bằng sông Cửu Long đang phải đối mặt với nguy cơ xói lở, ảnh hưởng 

nghiêm trọng đến hệ sinh thái rừng ngập mặn trong một vài thập kỷ trở lại đây, đặc biệt, trong 
thời kỳ nước biển dâng và biến đổi khí hậu. Cùng với những công trình cứng có sẵn, như đê biển 
và kè biển, tường mềm đang được sử dụng để hỗ trợ cho những nơi rừng ngập mặn bị thu hẹp 
mạnh. Nghiên cứu này sẽ giới thiệu cơ chế suy giảm dòng chảy của tường mềm theo quy mô phòng 
thí nghiệm và quá trình thẩm định mô hình toán SWASH, trong mô phỏng tương tác giữa sóng và 
tường mềm. Thí nghiệm Darcy-Forchheimer dùng để xác định hệ số cản của tường mềm ở các điều 
kiện dòng chảy khác nhau, thông qua số Reynolds. Hệ số cản sẽ có giá trị lớn trong điều kiện dòng 
chảy tầng, khi Re < 400 và giảm đến mức ổn định tại 3,8 khi Re > 800. Quy luật quan hệ giữa hệ 
số cản và số Re cũng đã được tìm ra và làm cơ sở cho việc thẩm định mô hình tương tác giữa sóng 
và tường mềm trong SWASH. Cùng với dữ liệu thu thập được từ mô hình vật lý, mô hình toán cho 
thấy mức độ tin cậy của mô hình trong mô phỏng tương tác sóng và tường mềm (hàng rào) là khá 
cao khi so sánh hai mô hình với nhau. Kết quả cho thấy độ lệch của chiều cao sóng trước tường 
mềm là 3,2 % và chiều cao sóng sau tường mềm là 4,6 %.

Từ khoá: Tường mềm; Đồng bằng sông Cửu Long; Rừng ngập mặn; SWASH; Thí nghiệm 
Darcy-Forchheimer.

Abstract
Recovering mangroves with wooden fence along Mekong deltaic coast: physical mechanism 

and SWASH model
The Mekong deltaic coast has been suffering from erosion that negatively affects the mangrove 

forest for the past decades, especially in the era of sea-level rise and climate change. Building 
alongside traditional coastal structures, porous structures, i.e., wooden fences, become sufficient 
support for restoration mangroves that are already squeezed significantly. This study presents 
the flow and wave reduction mechanism due to the wooden fence and validation for wave-fence 
interaction in the SWASH model. The application of the Darcy-Forchheimer experiment delivers a 
proper drag coefficient that is dependent on the Reynolds number. This coefficient has high values 
at the laminar flow condition, Re < 400, and becomes stable as 3.8 at the high turbulence, Re > 
800. The relationship between the drag coefficient and Re has finally been found, which is the 
base for the SWASH model’s validation of wave-fence interactions. With the data from the physical 
model, this model shows high confidence during the comparison. The results show low errors for 
incoming and transmission wave heights as 3.2 % and 4.6 %, respectively.

Keywords: Wooden fence; Mekong deltaic coast; Mangroves; SWASH; Darcy-Forchheimer 
experiment.

1. Mở đầu

Đồng bằng sông Cửu Long được biết đến là vựa lúa và là nơi sinh sống của hơn 17 triệu 
người ở khu vực miền Nam, Việt Nam. Trong một vài thập kỷ trở lại đây, khu vực bờ biển Đồng 
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bằng sông Cửu Long đã và đang phải gánh chịu nhiều thiệt hại về kinh tế và hệ sinh thái, trong đó 
có rừng ngập mặn do sự gia tăng của xói lở bờ biển. 

Rừng ngập mặn được biết đến là dạng thực vật có thể sống trong môi trường nước mặn và 
nước lợ, thông thường được phân bố chủ yếu ở vùng nhiệt đới và cận nhiệt đới [1]. Rừng ngập mặn 
còn được biết đến là một dạng đê biển tự nhiên khi chúng có thể làm suy giảm năng lượng sóng 
và dòng chảy một cách đáng kể do kết cấu tự nhiên của thân và rễ. Đồng thời, bùn cát có thể được 
tăng cường ở phía trong rừng ngập mặn và kéo dài khu vực bãi triều [2, 3]. Từ đó, hình thành nên 
khu vực chống xói lở hiệu quả [4]. Tuy nhiên, rừng ngập mặn lại rất nhạy cảm với môi trường xung 
quanh như chất lượng nước, thuỷ sinh vật và sự hiện diện của các công trình chống xói lở truyền 
thống như đê biển, tường đứng và kè. 

Các công trình bảo vệ bờ biển như hệ thống đê biển, tường chắn sóng, đập phá sóng và các kè 
mỏ hàn sẽ mang lại một sự đảm bảo nhất định cho đường bờ trong việc làm giảm chiều cao sóng cũng 
như việc tăng cường bùn cát cho một khu vực nói riêng [5]. Tuy nhiên, việc sử dụng những công trình 
truyền thống như đã nêu ở trên sẽ không hoàn toàn mang lại sự ổn định cho đường bờ, vì chúng sẽ 
làm mất cân bằng tự nhiên của đường bờ. Trong nghiên cứu của Dugan và cộng sự (2011) [6], họ cho 
rằng sự hiện diện của các công trình “cứng” này sẽ làm thay đổi quá trình thuỷ lực đường bờ. Ví dụ, 
chế độ sóng và dòng chảy tại khu vực xây dựng công trình. Schoonees và cộng sự (2019) [5] nhấn 
mạnh rằng sự thay đổi chế độ thuỷ động lực sẽ dẫn đến sự bồi lắng ở phía đón sóng (thượng nguồn) 
và xói lở ở phía bị chắn sóng (hạ lưu) tại khu vực có công trình cứng. Tất nhiên, sự thay đổi này sẽ 
dẫn đến việc hệ thống sinh vật và thực vật tại nơi có công trình sẽ bị đe doạ cũng như bị suy giảm, 
tuỳ thuộc vào mức độ lớn hay nhỏ của công trình. Dọc bờ biển Đồng bằng sông Cửu Long, hiện đã 
có đến 80 km trong tổng số 744 km đường bờ đã được bê tông hoá để ngăn xói lở bờ biển, theo thống 
kê của Viện Khoa học Thuỷ Lợi miền Nam (2020) [7]. Mặc dù các dẫn chứng đều chưa chứng minh 
rõ mức độ ảnh hưởng lớn đến rừng ngập mặn tại ĐB sông Cửu Long, tuy nhiên, rừng ngập mặn đã 
bị suy thoái lên đến 50 % tổng diện tích rừng trong vòng một thập kỷ vừa qua [8 - 10]. 

Trong những năm gần đây, sự chuyển giao công nghệ bảo vệ bờ biển cũng đã được thay đổi, 
ví dụ như sự chuyển đổi sử dụng các phương pháp mềm như trồng rừng ngập mặn hoặc cải thiện 
đụn cát trong việc chống xói lở do bão, hay sử dụng phương pháp xây dựng công trình “mềm” 
kết hợp cùng với công trình cứng truyền thống để nâng cao khả năng bồi lắng bùn cát và phục 
hồi hệ sinh thái, đặc biệt là rừng ngập mặn, trong việc chống xói lở [5]. Trong thực tế dọc bờ biển 
đồng bằng sông Cửu Long, việc duy trì và phục hồi rừng ngập mặn đã và đang được tiến hành với 
phương pháp xây dựng công trình mềm, như tường mềm (hàng rào tre và gỗ), phía trước đê biển 
để đẩy nhanh phương án trồng rừng ngập mặn mới.

Hình 1: Ví dụ về tường mềm (hàng rào tre) tại Bạc Liêu, Việt Nam [11 - 13]
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Tường mềm hay còn có tên gọi khác hàng rào cây hoặc tre, được kết cấu từ hai thành phần 
chính: phần khung và phần lõi. Phần khung có cấu tạo từ 02 - 03 hàng cọc tre (gỗ), dựng dọc, có 
đường kính từ 08 đến 10 cm và phần lõi là những bó cọc tre (cành cây), nằm ngang, có đường kính 
từ 01 đến 02 cm [11 - 21] (Hình 1). Theo đánh giá sơ bộ, phần khung có kết cấu khá thưa và khả 
năng giảm năng lượng sóng và dòng chảy khá thấp nếu so sánh với phần lõi của tường mềm, với 
kết cấu đặc hơn mặc dù có đường kính cành khá nhỏ. Những nghiên cứu về tường mềm đã cho thấy 
tiềm năng của chúng trong việc phục hồi rừng ngâp mặn như của Albers và Von Lieberman (2011) 
[14], Schmitt và Albers (2014) [16], Van Cuong và cộng sự (2015) [17]. Những nghiên cứu này 
đều đánh giá sự suy giảm lên đến 50 % của năng lượng sóng thông qua chiều cao, bởi tường mềm 
và vai trò lớn trong việc bồi lắng ở phía hạ lưu của tường mềm. Tuy nhiên, những nghiên cứu này 
chưa cho thấy cơ sở suy giảm năng lượng sóng, cũng như tìm ra những thông số quan trọng của 
tường mềm trong việc mở rộng nghiên cứu và ứng dụng trong mô hình toán.

Trong nghiên cứu này, chúng tôi sẽ giới thiệu cơ chế giảm sóng và dòng chảy của tường mềm 
thông qua các thí nghiệm vật lý nhằm tìm ra hệ số cản phù hợp để thẩm định và kiểm tra mô hình 
toán SWASH. Ngoài ra, một mô hình vật lý để làm cơ sở thẩm định mô hình toán cũng sẽ được 
mô tả. Nghiên cứu này gồm 04 phần: phần mở đầu, phương pháp nghiên cứu, kết quả và kết luận. 

2. Phương pháp nghiên cứu

2.1. Mô tả tường mềm

Trong Hình 1, chúng ta có thể thấy rằng, phần lõi của tường mềm có kết cấu đặc và có khả 
năng đóng vai trò chính trong cơ chế giảm sóng. Thiết kế của lõi tường mềm được dựa trên thiết 
kế ngẫu nhiên nvà được thí nghiệm với tỷ lệ phòng thí nghiệm là 5,0 - tỷ lệ giữa đường kính thật 
của vật liệu lõi ngoài thực địa (DThực = 0,02 m), với đường kính mẫu trong thí nghiệm (DTN = 0,004 
mm) [12, 22, 23]. Các đường kính này được chọn từ thống kê đường kính của 630 mẫu tỷ lệ thí 
nghiệm, có đường kính từ 0,002 đến 0,006 m. Trong Hình 2, phần lõi theo thiết kế ngẫu nhiên 
được mô phỏng khá đồng nhất, tuy nhiên, thiết kế này dựa trên đặc điểm không đồng nhất của cành 
cây ngoài thực địa, đó là đường kính không đồng nhất và độ thẳng không đồng nhất giữa hai đầu 
cành cây. Chính vì vậy, khả năng có lỗ rỗng lớn và lỗ rỗng nhỏ trong phần lõi sẽ rất cao. Trong thí 
nghiệm, để tránh các hiện tượng không mong muốn xảy ra, việc tạo ra một thiết kế có tính đồng 
nhất nhiều nhất có thể là cần thiết để giải thích cơ chế vật lý một cách chính xác. Độ rỗng của lõi 
cũng sẽ được tính toán phù hợp theo công thức:

2

1
4
Dn Nπ

= − (1)

Trong đó:

 n là độ rỗng của phần lõi;

 N là số lượng cọc (cành cây/tre) trong một m2. 

Mật độ của các mẫu cùng độ rỗng được trình bày trong Bảng 1.

Trong Bảng 1, thứ tự thí nghiệm mẫu lõi tường mềm được trình bày với 02 mục tiêu chính: 
xác định hệ số cản và thẩm định mô hình toán. Trong đó, mẫu với quy mô phòng thí nghiệm theo 
thiết kế ngẫu nhiên được dùng để xác định hệ số cản và thẩm định mô hình.
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Hình 2: Thiết kế chính của lõi tường mềm trong thí nghiệm vật lý [12, 13]
Hình (a) đại diện cho thiết kế ngẫu nhiên của lõi, được dùng trong thí nghiệm dòng chảy và sóng 

Hình (b) mẫu thực nghiệm trong thí nghiệm dòng chảy và sóng

Bảng 1. Trình tự thí nghiệm lõi tường mềm

TT Thiết kế lõi Quy mô Đường 
kính (m)

Mật độ
(cọc/m2)

Độ 
rỗng

Loại thí 
nghiệm Mục tiêu

1 Ngẫu nhiên Thí nghiệm 0,004 8.011 90 % Dòng chảy Xác định hệ số cản
2 Ngẫu nhiên Thí nghiệm 0,004 8.011 90 % Sóng Thẩm định mô hình

2.2. Thí nghiệm dòng chảy qua tường mềm
2.2.1. Công thức tính toán
Trong thí nghiệm dòng chảy để xác định hệ số cản của lõi tường mềm, công thức tính lực cản 

lên một hệ cọc của Morison [24] được sử dụng:

                   
2 31 ( / )

2D DF DNC u N mr= (2)

Trong đó:

DC  là hệ số cản của hệ que (hoặc hệ vật liệu rỗng);
u (m/s) là vận tốc dòng chảy và ρ (kg/m3) là mật độ nước.
Hệ số cản ( DC ) thông thường sẽ bị ảnh hưởng bởi tính chất của cọc, như độ nhám, hình dáng 

mặt cắt ngang, điều kiện dòng chảy, sự sắp xếp của cọc và mật độ cọc [25, 26]. Đồng thời, hệ số 
cản cũng phụ thuộc vào chế độ dòng chảy xung quanh cọc, thông qua số Reynolds (Re-uD/ϑ, với 
ϑ (m2/s) là độ nhớt động học của nước). Trong điều kiện của một hệ rỗng, số Re có thể được tính 
với vận tốc qua hệ rỗng và có công thức là Ren=uD/nϑ.

Về cơ bản, lực cản của mẫu rỗng có thể được chia ra làm 02 loại. Thứ nhất là lực cản đến từ 
ma sát và áp lực của toàn bộ mẫu. Thứ hai là ma sát tại mặt tiếp xúc của từng vật liệu. Với giả thiết 
điều kiện dòng chảy rối (Re > 300) và bỏ qua ma sát bề mặt thì lực cản (FD) sẽ chỉ có thành phần 
thứ nhất và là thành phần chính vào lực cản của toàn bộ mẫu. Đến đây, lực cản của một mẫu rỗng 
có thể được tính toán nhờ chênh lệch áp lực của chất lỏng (không nén được) qua một mẫu rỗng của 
thí nghiệm Darcy-Forchheimer [27] và chênh lệch này có công thức sau:

                    
1 pI

g x
δ

r δ
= − (3)

Trong đó: I là chênh lệch áp lức phát sinh từ chênh lệch cột nước δp (kg/ms2). Khi đó, lực 
cản có thể được viết lại từ công thức (2) và (3) như sau:

                    
(4)
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2.2.2. Mô tả thí nghiệm
Để có thể tính toán được lực cản theo phương trình (4), thí nghiệm xác định chênh lệch thuỷ 

lực được thực hiện tại Phòng thí nghiệm Kỹ thuật Thuỷ lực tại Trường Đại học Công nghệ Delft, 
Hà Lan. Trong thí nghiệm này, một máy bơm thuỷ lực với khả năng cung cấp một lượng xả thay 
đổi từ 3 x 10-3 đến 26 x 10-3 (m3/s), được tính toán từ vận tốc dòng chảy khả thi ngoài thực địa, từ 
0,05 đến 2,5 m/s [19]. Lượng xả từ máy bơm cung cấp dòng chảy ổn định đi qua ống đựng mẫu 
có kích thước A = 26 x 26 cm. Mẫu tường lõi sẽ được đặt trong ống đựng mẫu và bề rộng có thể 
được thay đổi chiều rộng (B). Để đo chênh lệch áp lực (I), 04 đầu đo áp lực (PS1 đến PS4, Hình 
3b, 3c) được cố định ở hai đầu mẫu. Các cột nước đại điện cho đầu đo áp lực (Hp,i, với i từ 1 đến 
4 đại diện cho 04 đầu đo) được hiển thị như trong Hình 3a. Tất cả các thiết bị trên được đặt trong 
một bể nước có kích thước (2 x 2 x 2) m và bố trí như trong Hình 3.

Vận tốc dòng chảy qua mẫu được tính theo công thức sau:

       
( / )n

Qu m s
nA

= (5)

Trong đó:
A: Diện tích mặt cắt ngang của ống đựng mẫu;
un: Vận tốc dòng chảy đi qua mẫu, được cho là vận tốc thực bên trong mẫu [28, 29].
Thí nghiệm dòng chảy sẽ được thực hiện cho một mẫu thiết kế ngẫu nhiên, với bề rộng thay 

đổi từ 26,5 cm đến 58,0 cm. Khi bắt đầu đo, lượng xả sẽ được cố định cho đến khi các cột nước Hp 
được ổn định, các đầu đo áp lực sẽ được ghi lại theo định dạng Voltage với tần số ghi là 100 Hz. 
Các dữ liệu này có thể được chuyển đổi qua đơn vị chiều dài, thông qua quan hệ hồi quy tuyến tính. 
Khi đó, áp lực tổn thất khi dòng chảy đi qua mẫu được tính như sau:

    
pH

I
B

∆
= (6)

Hình 3: (a) Thiết lập thí nghiệm xác định hệ số cản của mẫu lõi tường mềm. Hình (b) và (c): 
Bố trí đầu đo áp lực nước phía trên của mẫu (b) và dưới đáy của mẫu (c) [12]
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2.3. Mô hình tương tác sóng và tường mềm

2.3.1. Mô hình vật lý
Mô hình vật lý mô phỏng tương tác giữa sóng và tường mềm được thực hiện tại máng sóng, 

trong Phòng thí nghiệm Kỹ thuật Thuỷ lực tại Trường Đại học Công nghệ Delft, Hà Lan. Máng 
sóng có kích thước là 38,0 x 0,8 x 1,0 m, được mô tả như Hình 4. Máng sóng được thiết kế dựa 
trên bờ biển thoải ở vùng bờ biển Đồng bằng sông Cửu Long. Tổng hợp độ dốc 1/10 và 1/20 nhằm 
tạo ra một vùng có thể tạo ra sóng vỡ, trước khi sóng tiến vào bờ vùng thoải gần bờ. Tường mềm 
được đặt tại vị trí x = 28,0 m, có cấu tạo giống với thực tế. Phần khung được cấu tạo từ các ống 
nhựa PVC (Hình 4), trơn và độ dày thấp, nhằm giảm hiệu ứng sóng do khung nhiều nhất có thể, 
phần lõi được thiết kế ngẫu nhiên như mô tả ở Mục 2.1, Hình 2. Bên phía trái của máng sóng là 
máy tạo sóng, được thiết kế để hấp thụ sóng phản xạ từ công trình phía bên phải và có thể tạo ra 
sóng phi tuyến bậc hai. 

Hình 4: Kết cấu mô hình tương tác sóng và tường mềm trong máng sóng
Các kim đo sóng được đặt phía trước và sau tường mềm, vị trí của các kim đo được mô tả 

trong Hình 4. Tất cả các số liệu thu được từ kim đo sóng có tần số ghi là 100 Hz, có đơn vị là 
voltage và có thể chuyển qua đơn vị mét, thông qua hệ hồi quy tuyến tính. Theo mô tả trong Hình 
4, 03 kim đo từ 19,2 m đến 19,9 m, dùng để tính sóng đến làm dữ liệu cho mô hình toán SWASH. 
03 kim đo từ 24,8 m đến 25,5 m, dùng để tính sóng đến và sóng phản xạ. 03 kim đo từ 30,0 m 
đến 30,7 m, dùng để xác thực sóng truyền qua tường mềm. Sóng đến và sóng phản xạ được phân 
tích theo phương pháp của Zelt và Skelbreia (1993) [30]. Chiều cao sóng có nghĩa được tính như 
sau: 0 04mH m= . Trong đó, m0 là mômen bậc không của dao động mực nước. Các điều kiện sóng 
được tạo ra bởi máy tạo sóng là không đều với phổ JONSWAP, có hệ số đỉnh tăng cường là γ = 3,3. 
Các điều kiện sóng được mô tả trong Bảng 2. 

2.3.2. Mô hình toán SWASH
Mô hình toán SWASH là mô hình mở được phát triển bởi các nhà khoa học tại Trường Đại 

học Công nghệ Delft, Hà Lan. Mô hình đã được ứng dụng rất nhiều trong các nghiên cứu về sóng 
gần bờ (vùng nước nông), với độ chính xác cao [31 - 35]. Trong nghiên cứu về mô phỏng tương 
tác sóng và tường mềm, mô hình SWASH sẽ được thiết lập dựa trên mô hình vật lý ở Mục 2.3.1 và 
dữ liệu sóng truyền qua hàng rào, dùng để kiểm tra tính chính xác của mô hình SWASH.

Một số thiết lập cần thiết cho mô hình như sau: Độ phân giải theo không gian (∆x) được tính 
với tỷ lệ là 1/100 của bước sóng (Lp). Trong nghiên cứu này, ∆x = 0,01 (m). Vì thế, sẽ có tổng 4.000 
điểm lưới trong tổng số 40 m chiều dài máng sóng. Vì kim đo sóng để tính chiều cao sóng đến bắt 
đầu từ 19,0 m nên biên sóng để thẩm định sẽ được đặt tại x = 19,0 m. Mực nước ban đầu được tính 
bằng 0,0 m. Bước thời gian là 0,001 s. Hệ số nhám đáy được thiết lập mặc định bằng 0,019 (m-1/3 s) 
[32]. Các thiết lập khác được mô tả rõ trong nghiên cứu của Zijlema, Stelling và Smit (2011) [32]. 
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Trong SWASH, mô hình mô phỏng hệ thống cọc (Vegetation) được sử dụng để mô phỏng 
tường mềm. Thiết lập cố định cho tường mềm và chiều cao tường mềm (Hf) là 0,3 m, mật độ cọc 
của tường mềm (N) là 8011 cọc/m2, độ rỗng là 90 %. Giả thiết, sóng ngẫu nhiên đến tường mềm, 
chiều cao sóng truyền trong mô hình được tính toán dựa trên phương trình vi phân tuyến tính. Nếu 
chiều cao sóng phía trước tường mềm được giả thiết là H0 thì chiều cao sóng truyền sẽ được tính 
như sau:

                  

0

1
1

H
H xβ

=
+ (7)

Trong đó, hệ số β  được tính toán theo nghiên cứu của Suzuki và cộng sự (2019) [36] sau khi 
tổng hợp thành phần lực ngang và dọc trên cọc. Dựa vào tính toán của Mendez và Losada (2004) 
[37], hệ số được mô tả như sau:



[ ]
3 3

D 0

sinh ( ) 3sinh( ) cosh ( ) 3cosh( ) 21
sinh(2 ) 2 sinh( )3

f f f fk H k H k H k H
C DNH k

kd kd kd
α α α α

β
π

+ + − +
=

+
(8)

Trong đó: Hệ số αHf (m) là mực nước tính toán từ chân tường mềm đến vị trí ngập nước; k 
là số con sóng. Theo đó, trong tính toán truyền sóng của mô hình, ngoài các giá trị được cố định 
như: Chiều cao sóng, đường kính cọc và các thông số sóng thì hệ số cản DC  đóng vai trò lớn trong 
việc giảm năng lượng sóng đến. Vì vậy, hệ số này sẽ đóng vai trò là hệ số thẩm định cho mô hình. 
Bước thẩm định sẽ được mô tả trong Mục 3.2. Đồng thời, các thiết lập chính cho tường mềm và 
các kịch bản sóng được mô tả trong Bảng 2.

Bảng 2. Điều kiện sóng và thiết kế tường mềm

TT Chiều cao sóng (m) Chu kỳ 
(s) Độ sâu nước (m) Bề rộng 

(m)
Mật độ cọc 

(cọc/m2) Độ rỗng

1 0,035; 0,055; 0,075 1,1 0,15 0,28

8.011 90 %

2 0,030; 0,050; 0,070 1,2 0,15 0,28
3 0,030; 0,050; 0,070 1,4 0,15 0,28
4 0,030; 0,055; 0,070 1,3 0,20 0,40
5 0,030; 0,050; 0,070 1,6 0,20 0,40
6 0,030; 0,050; 0,070 1,8 0,20 0,40
7 0,030; 0,045; 0,055 2,7 0,25 0,66
8 0,030; 0,050; 0,070 2,4 0,25 0,66
9 0,030; 0,055; 0,070 2,1 0,25 0,66

3. Kết quả

3.1. Hệ số cản

Trước hết, đối với dòng chảy qua một mẫu rỗng, tổn thất áp lực có thể được thể hiện thông 
qua tổn thất dòng chảy tầng và dòng chảy rối. Những tổn thất này tỷ lệ thuận với vận tốc dòng 
chảy (un) và bình phương của vận tốc dòng chảy (un

2) [38, 39]. Mối quan hệ giữa chênh lệch áp lực 
( ) và vận tốc dòng chảy (un) được mô tả trong Hình 5 a. Có thể thấy rằng, chênh lệch thuỷ lực 
đều tăng khi vận tốc dòng chảy tăng và khá đồng nhất đối với tất cả các độ dày của mẫu lõi tường 
mềm. Điều này cho thấy rằng, chênh lệch cột nước dường như không phụ thuộc vào độ dày của 
mẫu khi thí nghiệm. 
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(a) (b)
Hình 5: (a) Quan hệ chênh lệch thuỷ lực và vận tốc un. (b) Quan hệ giữa hệ số cản và số Reynolds

Từ phương trình (4), hệ số cản của mẫu có thể được viết lại như sau:

                   
2

2
D

n

gIC
DNu

= (9)

Trong công thức trên, dễ dàng nhận thấy quan hệ của hệ số cản với vận tốc dòng chảy và 
đường kính cũng như mật độ của cọc. Vì thế, mối quan hệ trong Hình 5b giữa hệ số cản và số 
Ren=unD/nϑ, có thể được hiểu như sau. Khi vận tốc nhỏ, điều kiện dòng chảy có thể trong trạng 
thái phân tầng, lúc này số Re sẽ nhỏ, mức độ cản dòng chảy của mẫu lõi sẽ rất lớn. Vì thế, hệ số 
cản của mẫu từ 5,0 đến 7,0, khi Re nhỏ hơn 400. Khi vận tốc dòng chảy nhỏ, mức độ phân tầng của 
dòng chảy bên trong mẫu cũng sẽ thay đổi theo độ dày. Có thể thấy trong Hình 5b, khi Re < 600, 

DC  không đồng nhất với các độ dày của mẫu, do mức độ ngẫu nhiên sẽ tăng thêm khi độ dày của 
của mẫu tăng và DC  càng lớn đối với mẫu càng dày. Tuy nhiên, DC  sẽ giảm dần khi vận tốc dòng 
chảy tăng lên. Khi điều kiện dòng chảy rối xảy ra, Re > 1.000, DC  sẽ ít bị phụ thuộc vào dòng chảy 
xung quanh hệ cọc mà chúng chỉ bị ảnh hưởng bởi mật độ cũng như mức độ ngẫu nhiên của mẫu. 
Vào thời điểm này, DC  sẽ dần ổn định ở giá trị khoảng 3,8. Đường hội tụ theo hàm số mũ liên kết 

DC  và Re được mô tả trong Hình 5b và có công thức biểu thị như sau: 

           
(1,23)3,87 (177,2 / Re )D nC = + (10)

3.2. Kết quả thẩm định mô hình
Trong phương trình (7) và (8), có thể thấy rằng, chiều cao sóng đến sẽ giảm sau mỗi một 

khoảng cách (x) của tường mềm. Điều này dẫn đến việc vận tốc dòng chảy do sóng gây ra sẽ giảm 
sau mỗi khoảng cách (x). Kết quả mô hình trong Hình 6a cho thấy, chiều cao sóng giảm bên trong 
tường mềm sẽ dẫn đến vận tốc dòng chảy giảm (Hình 6a - H1 và 6a - H2). Đồng thời, theo đường 
hội tụ trong Hình 5b, số Re giảm do vận tốc dòng chảy giảm dẫn đến việc gia tăng hệ số cản. Như 
vậy, để chọn được hệ số cản phù hợp dựa vào đường hội tụ thì việc lựa chọn ví trí trích vận tốc 
dòng chảy trong tường mềm là cần thiết. Đối với tất cả các trường hợp, vị trí được lựa chọn để tính 

DC  phù hợp là vị trí x = 28,05 m, ngay sau khi sóng truyền qua tường mềm. Tại vị trí này, số Re 
sẽ được tính từ vận tốc dòng chảy và DC  sẽ được tính dựa vào công thức của đường hội tụ DC  và 
R0 như đã nêu ở trên. Đối với mỗi một trường hợp, khi chiều cao sóng truyền trong mô hình toán 
khớp với chiều cao sóng truyền từ mô hình vật lý thì DC  đã tính đó là giá trị phù hợp. Lưu ý rằng, 
sẽ mất ít nhất 01 lần kiểm tra để có thể tính được DC  phù hợp. 
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(a) (b)
Hình 6: (a) Chiều cao sóng (H1) và vận tốc dòng (H2) do sóng bên trong tường mềm, số liệu 
được tạo từ mô hình SWASH. Hai biên của tường mềm được biểu thị bằng hai vạch đen từ x 
= 28,0 đến 28,66 m. Trường hợp mô phỏng là Hm0=0,07 m; Tp=2.1 s; d=0,25 m; B=0,66 m; 

DC =4,2; (b) Hệ số cản được chọn để thẩm định dựa vào đường hội tụ

Hình 7 và Hình 8 là kết quả so sánh giữa mô hình toán và mô hình vật lý theo lần lượt hai 
nội dung là chiều cao sóng có nghĩa và dao động mực nước. Theo hai kết quả này, chúng ta có thể 
thấy được mức độ tin cậy của mô hình SWASH trong tính toán và mô phỏng tương tác giữa sóng 
và tường mềm. Hình 7 cho thấy mô hình toán và mô hình vật lý khớp với nhau về Hm0 ở tất cả các 
đầu đo. Tuy nhiên, dao động mực nước tại đầu đo 7 trong Hình 8 thì chưa khớp với nhau ở hai mô 
hình. Điều này có thể do trong mô hình toán, dao động mực nước được tính toán dựa theo phương 
pháp cân bằng năng lượng, nhưng không có nghĩa kết quả này không chính xác vì phổ sóng giữa 
hai mô hình khá khớp nhau. 

Hình 7: So sánh kết quả của Hm0 giữa mô hình vật lý (tam giác xanh) và 
 mô hình toán (đường liền đen)
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Hình 8: So sánh kết quả dao động mực nước và phổ sóng tại các đầu đo tương ứng giữa mô 
hình vật lý và mô hình toán

Để có một cái nhìn chính xác hơn thì chỉ số SI và BIAS [35] dùng để kiểm tra mức độ tin cậy 
của mô hình được tính toán và mô tả trong Hình 9. Công thức tính SI và BIAS như sau:

(11)

(12)

Có thể thấy rằng, mô hình toán có mức độ tin cậy khá cao khi không có nhiều sai lệch giữa 
hai mô hình. Ví dụ như mức độ sai giữa chiều cao sóng đến và chiều cao sóng truyền giữa hai mô 
hình lần lượt là 3,2 % và 4,6 %. 

Hình 9: Chỉ số SI và BIAS
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4. Kết luận

Trong nghiên cứu này, chúng tôi đã mô tả thí nghiệm dòng chảy qua lõi tường mềm và 02 
mô hình tương tác giữa sóng và tường mềm. Thông qua thí nghiệm dòng chảy Darcy-Forchheimer 
qua tường mềm (hàng rào tre/gỗ), chúng tôi thấy rằng thấy hệ số cản ( DC ) đóng vai trò quan trọng 
trong cơ chế suy giảm năng lượng dòng chảy. Kết quả thí nghiệm cũng cho thấy, hệ số cản của 
tường mềm phụ thuộc nhiều vào điều kiện dòng chảy bên trong mẫu lõi tường mềm. Ở điều kiện 
dòng chảy tầng, khi số Re < 400, giá trị hệ số cản là khá lớn, tuy nhiên, hệ số cản sẽ giảm dần và trở 
nên ổn định khi ở điều kiện dòng chảy rối, khi số Re > 800. Mối quan hệ giữa DC  và Re khá đồng 
nhất với những nghiên cứu trước đây, như của Sumer (2006) [26] và của Keulegan (1958) [40].

Tương tác giữa sóng và tường mềm cũng đã được đề cập thông qua mô hình vật lý và mô 
hình toán. Sử dụng dữ liệu từ mô hình vật lý và các thông số tường mềm, bao gồm: đường kính 
cọc, mật độ và hệ số cản của mẫu lõi đã dùng trong thí nghiệm Darcy - Forchheimer, mô hình toán 
đã được thẩm định và mang đến độ tin cậy cao trong các nghiên cứu trong tương lai.

Mặc dù nghiên cứu cho thấy hệ số cản ( DC ) đóng vai trò lớn trong cơ chế giảm sóng và dòng 
chảy qua tường mềm và các mẫu vẫn chỉ theo quy mô phòng thí nghiệm khá nhỏ, (tỷ lệ dài 5,0), 
nhưng việc nghiên cứu để tìm ra DC  cho mẫu có tỷ lệ thực tế vẫn rất cần thiết. Hơn nữa, mô hình 
toán cũng sẽ cung cấp thêm những giả thiết để nghiên cứu về tính khả thi khi xây dựng tường mềm 
(hàng rào) để phục hồi rừng ngập mặn, như tính giảm sóng phù hợp cho rừng và vận chuyển bùn 
cát. 

Lời cảm ơn: Tác giả xin chân thành cảm ơn các cộng sự ở Trường Đại học Công nghệ Delft, 
Hà Lan đã giúp hoàn thành thí nghiệm dòng chảy và mô hình vật lý trong phòng thí nghiệm Kỹ 
thuật Thuỷ lực. Đồng thời, nhóm tác giả xin gửi lời cám ơn đến các cộng sự ở Khoa Khoa học 
biển và Hải đảo, Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội đã giúp biên soạn bài báo này. 
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NGHIÊN CỨU PHƯƠNG PHÁP XỬ LÝ TÍN HIỆU SỐ HỖ TRỢ  
DỰ BÁO DỮ LIỆU CHO NGÀNH TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG

Trần Cảnh Dương
Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội

Tóm tắt 
Hiện nay, ngành tài nguyên môi trường có rất nhiều công cụ và phần mềm dự báo hiện đại, 

tuy nhiên, dữ liệu tại một số lĩnh vực còn thiếu, đặc biệt trong thời gian trước. Nội dung bài báo đề 
cập đến việc phân tích, lập trình trong phương pháp nội suy hai chiều, nội suy ba chiều và phương 
pháp làm nhẵn tín hiệu. Khi sử dụng phương pháp bình phương sai phân bé nhất, ta xác định được 
hàm số từ các điểm đo rời rạc. Nội dung bài báo bao gồm việc phân tích và đề xuất sử dụng mạng 
nơron MLP. Các phương pháp xử lý tín hiệu số nêu trên sẽ hỗ trợ cho việc chỉnh biên dữ liệu trong 
quá khứ và dự báo dữ liệu trong tương lai cho một số lĩnh vực của ngành tài nguyên môi trường 
với một sai số cho phép. 

Từ khóa: Dự báo dữ liệu; Làm nhẵn tín hiệu; Mạng nơron; MLP; Ngoại suy; Nội suy; Trọng 
số; Xử lý tín hiệu số; Sai số cho phép.

Abstract
Research for data signal processing methods supporting data forecast for resources and 

enviromental field

Nowadays, the field of natural resources and environment has a lot of modern forecasting 
tools and software. However, data in some areas is still lacking, especially in the previous 
period. The content of the article deals with the analysis and programming in two-dimensional 
interpolation, three-dimensional interpolation and signal smoothing method. When using the 
method of least squares, we can determine the function from discrete measurement points. 
The result includes the analysis and proposal of using the MLP neural network. The above-
mentioned digital signal processing methods will support the correction of past data and 
forecast data in the future for some areas of the natural resources and environment field with 
an allowed error.

 Keywords: Forecast data; Smooth the signal; Neural network; MLP (Multiplayer 
Perceptron); Extrapolaion; Interpolation; Weight; Process digital signal; Allowed error.

1. Đặt vấn đề 

Ngày nay, các phương pháp dự báo đã được đưa ra dựa trên mô hình vật lý và toán học. Jason 
Brownlee đã đề cập phương pháp thiết kế bộ thử nghiệm để đánh giá mô hình MLP cho dự báo 
chuỗi thời gian; các thiết kế thử nghiệm có hệ thống cho các tế bào thần kinh và cấu hình độ trễ 
khác nhau; cách diễn giải kết quả và sử dụng chẩn đoán để tìm hiểu thêm về các mô hình hoạt động 
tốt [4]. Mạng nơron nhân tạo (ANN), cây quyết định (DT), rừng ngẫu nhiên (RF) và máy vectơ 
hỗ trợ (SVM) là những phương pháp được sử dụng để nghiên cứu điển hình về upo đất ngập nước 
ở Hàn Quốc [3]. Phương pháp ô vuông, phương pháp Rosenbrock, phương pháp Nelder-Mead, 
phương pháp Hooke-Jeeves, giải thuật di truyền, phương pháp SCE để tìm thông số tối ưu, được 
đề cập trong một đề tài cơ sở cấp Viện Cơ học - Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam. 
Tác giả đã xây dựng phần mềm dự báo lũ bằng mô hình thủy văn, thông số tập trung có sử dụng 
phương pháp ước tính thông số tối ưu [5]. Mạng MLP (Multiplayer perceptron) có nhiều ứng dụng 
để dự báo. Trữ lượng gió, đỉnh và đáy đồ thị phụ tải có thể được ước lượng bằng mạng MLP [7]. 
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Ta có thể ước lượng thông số tài nguyên và môi trường theo thời gian đối với các địa điểm có dữ 
liệu tương quan bằng cách ứng dụng mạng nơron để xử lý tín hiệu số [8]. 

Hiện nay, ngành tài nguyên môi trường có nhiều công cụ và phần mềm dự báo hiện đại, tuy 
nhiên, dữ liệu của một số lĩnh vực còn thiếu, đặc biệt là trong khoảng thời gian trước. Để thực hiện 
dự báo tốt cần có đầy đủ dữ liệu hiện tại và quá khứ. Bài báo này đề xuất phương pháp xử lý tín 
hiệu số để xác định dữ liệu trong quá khứ và dự báo dữ liệu trong tương lai cho ngành tài nguyên 
môi trường với một sai số cho phép.

2. Cơ sở lý thuyết và phương pháp nghiên cứu

2.1. Phương pháp nội suy
Các phép đo thông thường được thực hiện tại những thời điểm gián đoạn nhưng khi chúng ta 

cần sử dụng chúng thì cần cả các giá trị nằm giữa các giá trị đo. Phương pháp nội suy (interpolation) 
sẽ cung cấp các giá trị nằm giữa 02 thời điểm [6]. Trong MATLAB, lệnh interpi (x_value, y_value, 
x_processing, method) với i = 1,2,3 tương ứng với phép nội suy một chiều, hai chiều hoặc ba 
chiều. Khi tiến hành phép nội suy, số liệu cần được sắp xếp theo trình tự tọa độ tăng dần. 

2.2. Làm nhẵn tín hiệu
Trong quá trình đo đạc các tham số kỹ thuật dữ liệu, các lần đo có thể khác nhau do sự ảnh 

hưởng của các yếu tố khách quan của môi trường. Do đó, việc chuẩn hóa kết quả đo là điều cần thiết. 
Ta cần loại bỏ các yếu tố khách quan, gây ảnh hưởng đến kết quả đo. Việc làm nhẵn tín hiệu sẽ đáp 
ứng được yêu cầu thực tế. Giả sử tín hiệu S (n) bị ảnh hưởng bởi các yếu tố khách quan mà ta có thể 
gọi nó là tạp âm ngẫu nhiên d (n). Như vậy, kết quả đo được sẽ là tín hiệu x (n) được xác định như sau:

x(n)=S(n)+d(n)

Ta cần tìm tín hiệu y (n) có dạng và giá trị gần nhất với tín hiệu ban đầu S (n). Ta xác định 
một đầu ra có giá trị trung bình của một số mẫu đo xung quanh mẫu tại thời điểm n. Ví dụ, ta có 
thể lấy trung bình 04 mẫu đầu vào để tạo một đầu ra y (n).

y(n)=[x(n-1)+x(n)+x(n+1)+x(n+2)]/4

2.3. Phương pháp bình phương sai phân bé nhất

Khái niệm bình phương sai phân bé nhất (Least squares - LQ) gồm nhiều phương pháp tìm 
tối ưu khác nhau.

Ta cần tìm giá trị cực tiểu của tổng các giá trị sai số bình phương. Bằng cách sử dụng phương 
pháp LQ tuyến tính, ta có thể tìm một đa thức xấp xỉ cho các giá trị đo. Các giá trị đầu vào được 
đặt trong véc tơ u = [u1, u2... un], các giá trị đo được yi đặt trong véc tơ y = [y1, y2... yn]. Quan hệ y 
= f (u) được gần đúng bằng đa thức bậc m (trong đó m < n) như sau:

y=a0+a1u1 +a2u2+...+amum

Mỗi cặp giá trị của điểm đo trên đồ thị cần nằm gần đường biểu diễn đa thức bậc m theo một 
mức cho phép. Ma trận tổng quát như sau [6]: 
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2.4. Khái niệm về mạng MLP 

Mạng MLP là một trong những mạng nơron kinh điển nhất, có một số ưu điểm và sử dụng 
thuận tiện. Cấu trúc mạng MLP được sử dụng rộng rãi để tái tạo các ánh xạ đầu vào với đầu ra trên 
cơ sở bộ số liệu mẫu. Các hàm số thể hiện quan hệ dữ liệu đầu vào với đầu ra của các tham số kỹ 
thuật ngành tài nguyên môi trường, là các hàm phi tuyến bậc cao. Số liệu quan trắc không đầy đủ, 
không thường xuyên và không liên tục lại chứa nhiều nhiễu. Do đó, để hạn chế các nhược điểm 
nêu trên thì tác giả chọn mô hình xấp xỉ bằng mạng nơron trở nên hữu hiệu, đặc biệt, sử dụng mô 
hình mạng MLP có hiệu quả cao với sai số cho phép.

Chúng ta cần chọn phương pháp thiết kế thích hợp để đánh giá mô hình MLP cho dự báo 
chuỗi thời gian được cấu hình với độ trễ khác nhau [4]. Sau khi có kết quả học máy của mạng MLP, 
chuyên gia dự báo cần biết cách diễn giải kết quả và sử dụng chẩn đoán để điều chỉnh các tham số 
nhằm đảm bảo các các mô hình hoạt động tốt.

Mạng MLP là một mạng truyền thẳng với các khối cơ bản là các nơron McCulloch - Pits. 
Các nơron được sắp xếp thành các lớp (layer) [7]. Một lớp nối đến các kênh tín hiệu đầu vào (Input 
layer), một lớp nối đến các kênh tín hiệu đầu ra (Out layer) và có thể thêm một số lớp trung gian 
(lớp ẩn - Hidden layer) [1]. Ta có thể mô hình hóa một hàm phi tuyến với độ chính xác được chọn 
trước bằng cách dùng nhiều nhất 02 lớp ẩn. 

Đối với mạng MLP có một lớp ẩn, N đầu vào, M nơron trên lớp ẩn và K đầu ra, ta có hàm 
truyền đạt là một hàm phi tuyến. Wjk là trọng số ghép giữa lớp đầu vào và lớp ẩn, Vij là trọng số 
ghép giữa lớp ẩn và lớp đầu ra. Hàm truyền đạt được biểu diễn như sau [7]: 

1 2 1
0 0

M N

k jk ij
j k

y f f x W V
= =

    =    
    

∑ ∑

 Quan hệ giữa dữ liệu vào và dữ liệu ra được xác định dựa theo số liệu mẫu được mạng MLP 
xử lý. Tập hợp p cặp mẫu được biểu thị dưới dạng véc tơ đầu vào, véc tơ đầu ra tương ứng {xi, di} 
với i = 1, 2,… p, xi ϵ RN, di ϵ RK. Trong đó, N là số đầu vào và K là số đầu ra của mạng nơron. Thành 
phần di là véc tơ nhiều thành phần do mạng MLP có thể có nhiều đầu ra cùng thời điểm [7]. Sai số 
tổng cộng được xác định theo biểu thức sau:

2

1

1 ( )
2

p

i i
i

E MLP x d
=

= −∑

Giá trị E cần đạt cực tiểu. Hàm truyền đạt lớp ra của mạng MLP phụ thuộc nhiều vào dải tín 
hiệu của giá trị đích. Tương tự, đối với một nơron, nếu đầu ra được giới hạn trong đoạn [0,1] hoặc 
[- 1,1], ta nên dùng hàm Logsig hoặc Tansig một cách tương ứng. Nếu đầu ra có giá trị nằm ngoài 
đoạn [- 1,1] thì ta có thể dùng hàm tuyến tính. Ta có thể chọn hàm Tansig để xác định hàm truyền 
đạt cho lớp vào và các lớp ẩn bởi vì tín hiệu dương và âm có trong đoạn [- 1,1], theo yêu cầu thực 
tế của ngành tài nguyên môi trường. Các thông số tham gia vào quá trình học máy (quá trình điều 
chỉnh thích nghi) của mạng MLP là các trọng số nối giữa các lớp. Khi mạng có một lớp ẩn ta có 
hai ma trận trọng số, đó là: ma trận trọng số W ghép giữa lớp vào và lớp ẩn; ma trận trọng số V 
ghép giữa lớp ẩn và lớp ra. Để điều chỉnh thích nghi các trọng số kết nối, ta có thể dùng thuật toán 
bước giảm cực đại. Các công trình nghiên cứu khoa học đã chứng minh rằng, với một tập số liệu 
bất kỳ và một mức sai số bất kỳ cho trước, ta có thể xây dựng được một mạng nơron, sao cho có 
thể đạt được sai số cho trước này [7]. Có nhiều thuật toán học cho mạng MLP, như: thuật toán học 
theo bước giảm cực đại, thuật toán Levenberg - Marquardt, thuật toán học của Hebb,... Các thuật 
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toán thông dụng nhất để điều chỉnh thích nghi trọng số của một mạng nơron là các thuật toán sử 
dụng Gradien. Khởi tạo các giá trị trọng số bằng giá trị ngẫu nhiên, sau đó, ta xác lập công thức 
lặp để điều chỉnh liên tục các giá trị này sao cho hàm sai số tiến dần đến giá trị cực tiểu. Ta có các 
công thức thay đổi các trọng số trong 02 ma trận W và V để xác định điểm cực tiểu của hàm mục 
tiêu sai số E:
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3. Kết quả và thảo luận

3.1. Thực hiện dự báo theo phương pháp nội suy

Ngành tài nguyên môi trường có nhiều loại dữ liệu. Tuy nhiên, dữ liệu thu được bằng các 
phép đo tại các thời điểm gián đoạn. Các thời điểm này có thể cách đều hoặc không cách đều. Nhu 
cầu sử dụng thực tế có khi đòi hỏi sử dụng các giá trị nằm giữa các thời điểm đo. 

Ta thực hiện chùm lệnh sau để ví dụ.
>> x_rough = - 0.7 : 2.5; x_fine = - 1 : 0.1 : 3; data = exp (-x_rough.^3/2); 
>> inter_linear = interp1(x_rough, data, x_fine, ‘linear’); inter_cubic = interp1(x_rough, 

data, x_fine, ‘PCHIP’); inter_spline = interp1(x_rough, data, x_fine, ‘spline’); figure 
>> plot(x_rough, data,’k*’); hold on; plot(x_fine, exp(-x_fine.^2/2), ‘k:’);
>> plot(x_fine, inter_linear, ‘g-’); plot(x_fine, inter_cubic, ‘b--’); plot(x_fine, inter_spline, ‘r.’);
>> grid on; legend(‘Test Points’,’ideal’,’linear’,’cubic’,’spline’);
>> title(‘interp1 (Đồ thị biểu diễn các dữ liệu nội suy)’,’FontSize’,11);
Bước nội suy được chọn theo lệnh x_fine = - 1 : 0.1 : 3; kết quả được đồ thị biểu diễn dữ liệu 

theo phương pháp nội suy. Phương pháp Splines và Cubic cho phép ngoại suy (Extrapolaion) nằm 
ngoài khoảng bị chặn bởi các bước thô đã được chọn là [- 0.6, 2.5]. 

Hình 1: Đồ thị của tín hiệu nội suy
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Trên thực tế ngành tài nguyên môi trường có nhiều loại dữ liệu nhưng trong quá khứ không 
được đo đạc, cập nhật một cách đầy đủ. Thiếu dữ liệu quá khứ nên khi đánh giá dữ liệu quá khứ và 
hiện tại để thực hiện dự báo gặp rất nhiều khó khăn. Phương pháp nội suy sẽ hỗ trợ việc xác định 
dữ liệu quá khứ với một sai số cho phép.

Ví dụ về nội suy 3 chiều:
>> x = rand (100,1)* 4 - 2; y = rand (100,1) * 4 - 2; z = 0.2 + x. * exp (-x.^2-y.^3);
>> [XI, YI] = meshgrid (- 2 : 0.25 : 2, - 2 : 0.25 : 2); ZI = griddata (x,y,z,XI,YI,’v4’);
>> mesh (XI,YI,ZI); hold on; plot3 (x,y,z,’o’); title (‘griddata(nội suy ba chiều))’, 

‘FontSize’,12);
>> hold off;

Hình 2: Đồ thị biểu diễn tín hiệu nội suy 3 chiều

Nếu ta thay đổi tham số thì sẽ có kết quả khác được biểu diễn ở Hình 3.

Hình 3: Đồ thị biểu diễn tín hiệu nội suy 3 chiều nếu tham số được thay đổi

3.2. Thực hiện dự báo theo phương pháp làm nhẵn tín hiệu

Ta có thể lập trình bằng Matlab như sau:
>> clf; R = 55; d = 0.8 * (rand(R,1) - 0.5); m = 0 : R - 1; s = 3 * m * (0.9.^m); x = s + d’;
Figure (1) subplot (2,1,1); plot (m,d’,’r-’,m,s,’g--’,m,x,’b-’);
Xlabel (‘Chỉ số thời gian n’); ylabel (‘Giá trị của tham số đo’);
>> legend (‘d[n]’,’s[n]’, ‘x [n]’); x 1 = [0 0 x]; x2 = [0 x 0]; x 3 = [x 0 0]; y = (x1 + x2 + x 3)/3;
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>> subplot (2,1,2); plot (m,y (2:R + 1),’r-’,m,s,’g--’); legend (‘y[n]’,’s[n]’);
>> xlabel (‘Chỉ số thời gian n’); ylabel (‘Giá trị của tham số đo’); figure (2) subplot (2,1,1);
>> plot (m,d’,’r-’,m,s,’g--’,m,x,’b-.’); x label (‘Chỉ số thời gian n’); ylabel (‘Giá trị của tham 

số đo’);
>> legend (‘d[n]’,’s[n]’,’x[n]’); y1 = [0 0 0 x]; y 2 = [0 0 x 0]; y 3 = [0 x 0 0]; y4 = [x 0 0 0];
>> y = (y1 + y2 + y3 + y4)/4; subplot (2,1,2); plot (m,y(2 : R + 1),’r-’,m,s,’g--’); legend 

(‘y[n]’,’s[n]’);
>> xlabel (‘Chỉ số thời gian n’); ylabel (‘Giá trị của tham số đo’);
Sau khi chạy chương trình, ta có các đồ thị biểu diễn giá trị của tham số đo đối với trường 

hợp trung bình 03 mẫu ở Hình 4 và 04 mẫu ở Hình 5.

Hình 4: Đồ thị biểu diễn giá trị của tham số đo đối với trường hợp trung bình 3 mẫu 

Hình 5: Đồ thị biểu diễn giá trị của tham số đo đối với trường hợp trung bình 4 mẫu 

3.3. Sử dụng phương pháp bình phương sai phân bé nhất để xác định hàm số từ các điểm 
đo rời rạc 

Căn cứ vào phương trình trên, tác giả lập trình để tìm đa thức tối ưu như sau:
>> u = [0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1.0 1.1]’;



Nghiên cứu chuyển giao, ứng dụng khoa học công nghệ trong sử dụng hợp lý tài nguyên, 
bảo vệ môi trường và phát triển bền vững

223

y = [80.1 90.2 100.3 154.2 172.1 170.6 155 140.3 132 116.2 100]’; 
d = y; C = [ones(length(u),1) u u.^2 u.^3 u.^4];
x = C\d
Khi đó trên cửa sổ lệnh có kết quả của các hệ số như sau:
x = 33.2259, 381.5647, -205.7911, -199.0205, 111.6829
Tiếp tục lập trình:
>> plot (0.1, 80.1, ‘*r’, 0.2, 90.2, ‘*r’, 0.3’, 100.3, 0.4, 154.2, ‘*r’, 0.5, 172.1, ‘*r’, 0.6, 

170.6, ‘*r’,0.7, 155, ‘*r’,0.8, 140.3,’*r’, 0.9, 132,’*r’, 1.0, 116.2, ‘*r’, 1.1, 100);
>> hold on 
fplot(@(x)33.2259+381.5647.*x-205.7911.*x.^2 199.0205.*x.^3+111.6829.*x.^4, 0:1.5, 

‘k-’); hold off
>> title (‘Giá trị đo Ls = Ls (Isd)’, ‘FontSize’, 12); xlabel (‘Isd[x IsN]’, ‘FontSize’, 12);
>> ylabel (‘Ls [mH]’, ‘FontSize’, 12); grid on
Sau khi chạy chương trình ta có đồ thị biểu diễn giá trị đo và đa thức tối ưu bậc m.

Hình 6: Đồ thị biểu diễn giá trị đo và đa thức tối ưu bậc m

Khi dùng phương pháp này, ta sẽ xác định được giá trị tối ưu sau khi tổng hợp các giá trị đo 
được đối với các tham số tài nguyên môi trường.

3.4. Sử dụng mạng MLP để dự báo dữ liệu

Căn cứ các dữ liệu thống kê có sẵn, mạng MLP có thể dự báo tương đối chính xác cho các 
tham số chính của ngành tài nguyên môi trường, chẳng hạn như: mực nước sông, mực nước hồ, 
tốc độ gió, cấp độ rũi ro thiên tai do bão và áp thấp nhiệt đới gây ra,... cho các ngày tiếp theo. Để 
dự báo bằng mạng nơron được chính xác, việc quan trọng nhất là tìm các dữ liệu thích hợp. Các 
dữ liệu này cần được biểu diễn theo quy ước để mạng MLP có thể xử lý.



Nghiên cứu chuyển giao, ứng dụng khoa học công nghệ trong sử dụng hợp lý tài nguyên, 
bảo vệ môi trường và phát triển bền vững

224

Giả sử ta muốn sử dụng giá trị của một tham số tài nguyên, môi trường của k×m ngày đã qua 
để dự đoán giá trị của k ngày tới thì tạo một hàng (row) gồm m+1 dữ liệu, trong đó m dữ liệu đầu 
của hàng này là giá trị của m ngày liên tiếp, mà hai ngày gần nhau nhất cách nhau k ngày. Dữ liệu 
thứ m + 1 (cuối cùng) là giá trị của ngày tiếp theo ngày thứ m. Như vậy, ta sẽ dùng mạng MLP có 
m đầu vào và một đầu ra. Giá trị k có thể bằng 1,2,3,... tùy theo nhu cầu dự báo trên thực tế. Dữ 
liệu được lập thành bảng như ví dụ sau:

Ngày
k(1 - m)

Ngày
k(2 - m) ......... Ngày (-2k) Ngày (-k) Ngày 0 Ngày k Nhãn

253.465 256.431 ......... 256.569 255.457 262.378 2531.505 y-z-2021
256.782 256.538 ......... 257.223 256.324 263.112 2530.235 t-x-2021
264.108 256.679 ......... 258.531 255.459 258.286 2523.73 r-s-2021
............. ............. ............. ............. ............. ............. ............. .............
389.241 3575.03 ......... 372.2898 370.8699 372.2998 372.4099 e-f-2021
356.378 364.1099 ......... 364.1099 364.1099 372.3999 384.4367 c-d-2021
379.413 372.2898 ......... 370.8699 372.2898 372.2998 379.236 a-b-2021

Ta có thể chọn số đầu vào và số đầu ra tùy thuộc theo yêu cầu của thực tế, chẳng hạn, chọn 
mạng MLP có 15 đầu vào, 01 đầu ra hoặc 20 đầu vào, 03 đầu ra. Ví dụ, số lượng tập dữ liệu 
(Datasets) là 5.020. Trong đó, 80 % dữ liệu tương ứng 4.016 datasets được dùng để học, 20 % dữ 
liệu tương ứng 1.004 datasets được dùng để kiểm tra. Số lần lặp khi học là 1.000.

Sau quá trình học máy bằng phần mềm Spice [2], mạng MLP sẽ đưa ra kết quả như được biểu 
diễn ở Hình 6. Đây là đồ thị biểu diễn dữ liệu vào, dữ liệu ra đào tạo và dữ liệu mạng MLP đối với 
một ví dụ. Các tham số kỹ thuật khác trong lĩnh vực tài nguyên môi trường có thể được chỉnh biên 
hoặc dự báo một cách tương tự. 

Hình 7: Đồ thị biểu diễn dữ liệu vào, dữ liệu ra đào tạo và dữ liệu mạng MLP đối với một 
ví dụ học máy

Quá trình điều khiển thích nghi của mạng MLP xác định các trọng số ghép nối giữa các lớp. 
Hình 8 biểu diễn đồ thị trọng số cho một ví dụ học máy. 
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Hình 8: Đồ thị biểu diễn trọng số cho một ví dụ học máy 

Các thông số liên quan đến học máy, ví dụ từ bước 01 đến bước 1.000 được thể hiện qua 
Hình 9.

Hình 9: Mô tả các thông số liên quan đến học máy, ví dụ từ bước 1 đến bước 1.000

Ta có thể biểu diễn các dạng dữ liệu vào, dữ liệu ra và dữ liệu học máy theo dạng 3D. Hình 
10 chỉ ra ví dụ về đồ thị dữ liệu 3D của mạng gồm 03 đầu vào, 01 đầu ra.
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Hình 10. Đồ thị dữ liệu 3D của mạng gồm 3 đầu vào, một đầu ra

Trong quá trình thực hiện dự báo ta cần tìm các thông số thích hợp cho mạng nơron MLP. 
Thông số thích hợp thường phụ thuộc nhiều vào dữ liệu có sẵn, một thông số có thể tốt cho dữ 
liệu này nhưng không phù hợp khi sử dụng ở dữ liệu khác. Ta sử dụng phương pháp thay đổi một 
thông số để tìm giá trị tối ưu tương đối, với cùng dữ liệu học và kiểm tra. Mặt khác, trước khi đào 
tạo mạng, dữ liệu vào và ra cần được chuẩn hóa. Ta có thể dùng các hàm để chuẩn hóa, chẳng hạn 
như hàm Linear.

Đào tạo mạng được thực hiện vài lần để chọn lần đào tạo có lỗi đào tạo (training error) và 
lỗi kiểm tra (testing error) nhỏ nhất. Thông tin về mạng học và đồ thị lỗi của bạn sẽ gồm thông tin 
của lần học cuối cùng. Ta chọn hàm biến đổi cho lớp ẩn (ví dụ hàm HyperTanh), hàm biến đổi cho 
lớp ra (ví dụ hàm Identity), tỷ lệ học cuối cùng (ví dụ 0.03309628), giá trị MSE của dữ liệu học 
(ví dụ 4.137238E-05), giá trị MSE của dữ liệu kiểm tra (ví dụ 3.425868E-05), số lượng dữ liệu đã 
học (ví dụ 4.016), số lượng dữ liệu đã kiểm tra (ví dụ 1.004), số lần lặp (1.000). Sau khi mạng học 
xong, ta cần kiểm tra dữ liệu học được mô hình hóa (modeling) trong phần “Xem dữ liệu”. Đầu ra 
của dữ liệu học (training data) được mạng MLP đưa ra (NN Outputs). 

Phương pháp PML được dùng để dự báo mực nước. Căn cứ tập dữ liệu, từ 13 - 6 - 2013 đến 
30 - 12 - 2016, ta có mực nước dự báo của một dòng sông ngày 12-01-2017 là 126,583 cm. Mực 
nước theo thống kê ngày 12 - 01 - 2017 là 128,667 cm. Như vậy, sai số mực nước giữa trường hợp 
dự báo so với thực tế chỉ khác nhau cỡ 2 cm.

4. Kết luận 

 Bài báo đề cập việc phân tích, lập trình trong phương pháp nội suy hai chiều, nội suy ba chiều. 
Phương pháp này có thể được sử dụng để điều chỉnh biên dữ liệu đo đạc trong quá khứ. Phương pháp 
làm nhẵn tín hiệu sẽ được dùng để xác định tập dữ liệu tối ưu trong điều kiện các phép đo bị nhiễu 
do các yếu tố khách quan. Khi sử dụng phương pháp bình phương sai phân bé nhất, ta xác định được 
hàm số từ các điểm đo rời rạc. Nội dung bài báo bao gồm việc phân tích và đề xuất sử dụng mạng 
nơron MLP. Các phương pháp xử lý tín hiệu số nêu trên sẽ hỗ trợ cho việc chỉnh biên dữ liệu trong 
quá khứ và dự báo dữ liệu trong tương lai. Căn cứ nhu cầu thực tế của các lĩnh vực trong ngành tài 
nguyên môi trường ta có thể xây dựng phần mềm để dự báo một cách hiệu quả và chủ động, đồng 
thời, tự động hóa được nhiều bước thực hiện, đảm bảo kết quả với sai số cho phép.
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ĐÁNH GIÁ TÍNH DỄ TỔN THƯƠNG CỦA NGÀNH NUÔI TRỒNG, 
ĐÁNH BẮT THỦY SẢN TẠI HUYỆN HẬU LỘC, TỈNH THANH HÓA 

TRONG ĐIỀU KIỆN BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU
Bùi Sỹ Bách

Phân hiệu Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội tại tỉnh Thanh Hóa
Tóm tắt
Nghiên cứu này đánh giá tác động của biến đổi khí hậu đến ngành đánh bắt và nuôi trồng 

thủy sản, thuộc các xã ven biển huyện Hậu Lộc, trên cơ sở của phương pháp đánh giá tính dễ bị tổn 
thương. Kết quả cho thấy mức độ dễ bị tổn thương của ngành đánh bắt và nuôi trồng thủy sản ở 
huyện Hậu Lộc từ trung bình đến cao (VTS = 0,41 ÷ 0,64), do mức độ phơi lộ đối với khu vực này từ 
trung bình đến cao (E = 0,4 - 0,6). Trong khi năng lực thích ứng ở mức độ thấp và trung bình (AC 
= 0,25 ÷ 0,38) chiếm 4/6 xã nghiên cứu. Điều này cho thấy ngành đánh bắt và nuôi trồng thủy sản 
tại Hậu Lộc chịu tác động của biến đổi khí hậu. Kết quả nghiên cứu giúp cơ quan, ban ngành và địa 
phương đưa ra các chính sách phù hợp cho ngành nuôi trồng, đánh bắt thủy sản tại Hậu Lộc, Thanh 
Hóa trong điều kiện biến đổi khí hậu.

Từ khóa: Biến đổi khí hậu; Đánh bắt thủy sản; Nuôi trồng thủy sản; Dễ bị tổn thương.
Abstract

Assessment of vulnerability of fisheries and aquaculture industries in the context of climate 
change. A case study in Hau Loc district, Thanh Hoa province

This study assesses the impacts of climate change on the fisheries and aquaculture industries 
in coastal communes of Hau Loc district on the basis of vulnerability assessment method. The 
results show that the vulnerability of the fisheries and aquaculture industries in Hau Loc district is 
moderate to high (VTS = 0.41 ÷ 0.64) due to the exposure to this area from moderate to high (E = 
0.4 - 0.6) while the adaptive capacity is low and moderate (AC = 0.25 ÷ 0.38) accounting for 4/6 
of the studied communes. This shows that the fisheries and aquaculture industries in Hau Loc is 
affected by climate change. The research results help agencies, departments and localities to come 
up with appropriate policies for the fisheries and aquaculture industries in Hau Loc, Thanh Hoa 
in the context of climate change.

Keywords: Climate change; Fisheries; Aquaculture; Vulnerability (V). 

1. Đặt vấn đề

Biến đổi khí hậu (BĐKH) đang diễn biến bất thường khó đoán định, đã tác động tiêu cực lên 
nhiều lĩnh vực của đời sống trên cả quy mô toàn cầu, khu vực và quốc gia. BĐKH không những 
khiến nhiệt độ tăng và nước biển dâng mà còn khiến cho các hiện tượng thời tiết, khí hậu cực đoan 
biến động mạnh hơn cả về không gian và thời gian, xảy ra với tần suất nhiều hơn và diễn biến bất 
thường hơn, đã gây ra nhiều tổn thất to lớn về người, tài sản, các cơ sở hạ tầng về kinh tế, văn hóa, 
xã hội, tác động xấu đến môi trường trên quy mô toàn cầu, trong đó có Việt Nam. Sự gia tăng các rủi 
ro từ BĐKH là một trong những áp lực làm tăng tính dễ bị tổn thương của những sinh kế dựa vào 
các nguồn tài nguyên thiên nhiên tại của dân cư ven biển. 

Trong những năm gần đây, nguồn lợi hải sản có sự suy giảm, nhất là những vùng ven bờ. Một 
trong những nguyên nhân là do sự thay đổi của thời tiết và khí hậu. Nghiên cứu của các nhà khoa học 
cho thấy số ngày nước biển nóng lên đã tăng gấp đôi từ năm 1982 - 2016 và nhiều khả năng sẽ tiếp 
tục tăng khi Trái Đất nóng lên. Hiện tượng này xảy ra trong thời gian dài có nguy cơ phá hoại các rạn 
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san hô và tảo bẹ, cũng như đe dọa đến môi trường sống của nhiều loài cá và sinh vật biển khác. Nhiệt 
độ tăng làm cho nguồn thức ăn của cá bị suy giảm. Mưa lũ có thể làm giảm khả năng sinh đẻ, phát 
triển của các loài cá. Bên cạnh đó, sự thay đổi một số yếu tố như: mực nước biển, nhiệt độ, độ mặn, 
tốc độ và hướng gió, độ dày trầm tích sẽ ảnh hưởng lớn tới thủy sinh vật, qua đó tác động đến khả 
năng cung cấp dinh dưỡng cho cá [1].

Đối với nuôi trồng thủy sản (NTTS), đặc biệt nuôi trồng tại các vùng ven bờ, trên biển, đảo 
thường xuyên chịu tác động bởi thiên tai và BĐKH. Thể hiện sự gia tăng nhiệt độ làm giảm quá 
trình sinh trưởng của một số loài thủy hải sản và tăng cường các loại vi sinh vật gây hại. Nghề khai 
thác thủy sản vẫn luôn được xem là một trong những nghề rủi ro nhất ngay cả khi chưa có tác động 
của BĐKH. Trong bối cảnh BĐKH, nghề khai thủy sản lại càng trở nên rủi ro hơn. Nghề khai thác 
hải sản có truyền thống từ lâu đời, ngư dân từ bao đời nay gắn liền với biển, phụ thuộc hoàn toàn 
vào thiên nhiên [1]. Chính vì vậy, khi BĐKH xảy ra, sẽ gây không ít khó khăn cho cộng đồng ngư 
dân ven biển. Đây sẽ là cộng đồng bị tác động đầu tiên và chịu nhiều áp lực khi sinh kế chính phụ 
thuộc vào nguồn lực tự nhiên.

Với chiều dài 12,5 km bờ biển, Hậu Lộc là địa phương có thế mạnh về phát triển nuôi trồng, 
đánh bắt thủy, hải sản. Ngành nghề này, đóng góp đáng kể cho sự phát triển kinh tế của huyện. 
Trong những năm qua, nhà nước nói chung và huyện nói riêng đã có nhiều chính sách khuyến 
khích phát triển ngành nghề như mở các lớp tập huấn, chuyển đổi từ đất trồng lúa năng suất thấp 
sang nuôi trồng thuỷ sản, hỗ trợ vốn, hỗ trợ đóng mới tàu thuyền,... Do đó diện tích nuôi trồng và 
số lượng tàu bè cũng gia tăng. Năm 2019, huyện có tổng diện tích nuôi trồng là 1.979,9 ha, tăng 
3,05 % so với năm 2018. Trong đó, diện tích nuôi nước ngọt là 730,9 ha; diện tích nuôi nước lợ là 
506,87 ha; diện tích nuôi nước mặn là 742,1 ha, tổng số phương tiện đánh bắt là 690 tàu, thuyền 
[2]. Sản lượng những năm qua tăng mạnh so với những năm đầu do sự phát triển của ngành nghề, 
song không duy trì ổn định giữa các năm. Nguyên nhân do ảnh hưởng của các hiện tượng thời tiết 
cực đoan như: bão, hạn hán, sương muối, số ngày nắng nóng, rét đậm rét hại,... tác động nghiêm 
trọng đến nuôi trồng và đánh bắt thủy sản của huyện.

Bài báo này trình bày kết quả đánh tổn thương của ngành đánh bắt và nuôi trồng thủy sản của 
dân cư ven biển huyện Hậu Lộc trong bối cảnh BĐKH, từ đó, làm cơ sở cho ngành, địa phương xây 
dựng kế hoạch phát triển bền vững ngành đánh bắt và NTTS thích ứng với BĐKH.

2. Phạm vi, số liệu và phương pháp nghiên cứu

2.1. Khu vực nghiên cứu

Hình 1: Bản đồ khu vực nghiên cứu [7]
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Hậu Lộc là huyện đồng bằng ven biển, cách thành phố Thanh Hoá 25 km về phía Đông Bắc 
với tổng diện tích tự nhiên là 14.367,19 ha. Phía Bắc giáp huyện Hà Trung và Nga Sơn, phía Nam 
giáp huyện Hoằng Hoá, phía Tây giáp huyện Hoằng Hoá và Hà Trung, phía Đông giáp biển Đông.

Toàn huyện có 27 đơn vị hành chính (26 xã và 01 thị trấn), dân số 176.571 người (năm 2019). 
Các xã ven biển là Đa Lộc, Hưng Lộc, Ngư Lộc, Minh Lộc, Hải Lộc và Hòa Lộc được lựa chọn 
nghiên cứu điển hình (Hình 1).

2.2. Số liệu và phương pháp nghiên cứu

Phương pháp đánh giá tổn thương dựa vào chỉ số được Tổ chức Hợp tác và Phát triển kinh 
tế (OECD, 2003) đề xuất và được nhiều tổ chức và nhà khoa học sử dụng rộng rãi. Phương pháp 
này được khuyến nghị sử dụng để đánh giá tổn thương ở vùng ven biển [4]. 

Lựa chọn các chỉ thị tổn thương 

 Một chỉ thị (indicator) là một đơn vị đo lường độc lập cho 01 đặc tính của đối tượng bị tác 
động và chỉ số (index) là một đơn vị đo lường tổng hợp vài chỉ thị. Chỉ thị và các chỉ số có thể được 
sử dụng để định hướng các can thiệp ưu tiên và ra quyết định. Tuy nhiên, các chỉ thị của nguy cơ tổn 
thương cũng cần phản ánh tình hình KT - XH và môi trường ở các quốc gia, khu vực và các quy trình 
hình thành nguy cơ tổn thương và các năng lực sẵn có. 

Việc lựa chọn các chỉ thị phù hợp cho một tai biến cụ thể tùy thuộc vào nhiều yếu tố. Các chỉ 
thị cần phải chứa đựng các đặc điểm của tai biến, nhưng từ khía cạnh KT - XH, các chỉ thị cũng 
cần thể hiện mức độ phát triển của khu vực, các đặc trưng văn hóa, xã hội và tình trạng kinh tế. 
Các chỉ thị được lựa chọn có thể khác nhau về loại hình, số lượng và quy mô đánh giá theo khu 
vực nghiên cứu. Dựa vào khía cạnh tổn thương hiện hữu, các chỉ thị cũng được phân loại theo các 
chỉ thị tự nhiên và KT - XH. Như vậy, mỗi chỉ thị đều được gắn trọng số theo mức quan trọng của 
nó trong việc xác định nguy cơ tổn thương do thiên tai. 

Bảng 1 biểu thị 05 thành phần chính, 24 thành phần phụ (chỉ thị) chia thành 03 nhóm (E), (S) 
và (AC) cho khu vực nghiên cứu.

Bảng 1. Bộ chỉ thị phục vụ đánh giá tổn thương ngành thủy sản huyện Hậu Lộc

Nhân tố Thành phần chính Số TP 
phụ Tên thành phần phụ Đơn vị

E  Dao động khí hậu 5

[1] Lượng mưa trung bình năm mm
[2] Lượng mưa trong bão lớn nhất theo thời kỳ mm
[3] Độ lệch nhiệt độ TB năm 0C
[4] Độ lệch nhiệt độ tối cao TĐ năm 0C
[5] Độ lệch nhiệt độ tối thấp TĐ năm 0C

S
Nhóm chỉ số liên 
quan tới ngành 
thủy sản

6

[6] Tỷ lệ lao động trong ngành thủy sản %
[7] Diện tích nuôi trồng thủy sản Ha
[8] Số hộ nuôi trồng thủy sản Hộ
[9] Tỷ lệ hộ có nuôi tôm %
[10] Tỷ lệ hộ có nuôi cá %
[11] Tỷ lệ hộ có nuôi thủy sản khác %
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Nhân tố Thành phần chính Số TP 
phụ Tên thành phần phụ Đơn vị

AC

Năng lực lao động 5

[12] Tỷ lệ lao động sơ cấp nghề %
[13] Trung cấp %
[14] Cao đẳng %
[15] Đại học %
[16] Tỷ lệ lao động thủy sản kiêm các ngành nghề khác %

Cơ sở hạ tầng 4

[17] Số tàu, thuyền, xuồng khai thác thủy sản biển có 
động cơ Cái

[18] Dịch vụ hậu cần nghề cá có động cơ Cái
[19] Số cơ sở chuyên chế biến thuỷ sản Cơ sở
[20] Số hộ có thuyền xuồng đánh bắt thủy sản không 
động cơ Hộ

Cơ chế chính sách 4

[21] Tỷ lệ hộ được hỗ trợ xây nhà %
[22] Tỷ lệ người được cấp miễn phí thẻ BHYT %
[23] Tỷ lệ hộ được vay vốn ưu đãi %
[24] Tập huấn về thủy sản Lớp

Trong đó, độ phơi bày (E) được hiểu là độ lớn và thời gian duy trì của các hiện tượng liên 
quan đến BĐKH, như mức độ hạn hán hoặc thay đổi của nhiệt độ, số ngày nắng nóng và lượng 
mưa trong các thời kỳ khác nhau; độ nhạy cảm (S) là mức độ mà một hệ thống chịu ảnh hưởng bởi 
các tác động của (E); khả năng thích ứng (AC) là khả năng của hệ thống chịu đựng (tồn tại, đứng 
vững) hoặc phục hồi sau các tác động của (E). 

Các chỉ thị (thành phần phụ) tiếp cận được (có số liệu) mới được xem xét đánh giá, cụ thể 
như các số liệu khí tượng từ các trạm Tp. Thanh Hóa và Yên Định thời kỳ 1990 - 2019, số liệu từ 
Trung tâm Thông tin và Dữ liệu khí tượng thủy văn thu thập phục vụ tính toán (E), số liệu từ niên 
giám thống kê của huyện Hậu Lộc 2020 và số liệu của Tổng cục Thống kê được thu thập phục vụ 
tính toán S và AC.

Phương pháp tính chỉ số tổn thương 
Gồm 04 bước chuyển từ các chỉ thị (indicators) sang các đặc trưng (profiles) và cuối cùng 

là chỉ số chuẩn hóa tổng hợp (index) của nguy cơ tổn thương. Đối với mỗi đặc trưng có 01 giá trị 
được xác định thông qua việc so sánh dữ liệu của các chỉ thị thuộc về đặc trưng đó. Các giá trị đặc 
trưng sẽ được sử dụng làm đầu vào cho việc tính toán các giá trị của 03 thành phần/biến: Độ phơi 
lộ, mức độ nhạy cảm và khả năng thích ứng. Chỉ số của nguy cơ tổn thương (vulnerability index) 
của vùng được tính toán bằng việc tổng hợp các giá trị của các thành phần này. Các bước tính toán 
như sau [5]:

Bước 1: Chuẩn hóa các chỉ thị được lựa chọn của từng thành phần/biến 
- Giá trị của các chỉ thị được chuẩn hóa cho tất cả các huyện/xã cần tính toán. 

( )ij ij
ij

ij ij

X t MinX
X

MaxX MinX
−

=
−

(1)

Trong đó: Xij: Giá trị chuẩn hóa của chỉ thị j tại địa phương i; Xij(t): Giá trị thực của chỉ thị 
ij; Min Xij: giá trị thực nhỏ nhất của chỉ thị ij(t) trong tất cả các huyện/xã; Max Xij: giá trị thực lớn 
nhất của chỉ thị ij(t) trong tất cả các huyện/xã.
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Việc tính toán theo công thức (1) nhằm mục đích đưa các yếu tố khác nhau có đơn vị 
khác nhau quy về cùng một đơn vị không thứ nguyên và cho kết quả giá trị của các chỉ thị nằm 
trong khoảng từ 0,0 - 1,0. Trong đó, giá trị 0 thể hiện tác động ít nhất và giá trị 1 thể hiện tác 
động lớn nhất. 

- Sắp xếp dữ liệu chỉ thị theo huyện/xã

Huyện/xã
Chỉ thị 

1 2 ... J .... K 
1 X11 X12 ... X1j ... X1k 
2 X21 X22  X2j  X2k 
... ... ... ...  ... ... 
i Xi1 Xi2  Xij  Xik 
... ... ... ... ... ... ... 
M XM1 XM2 ... XMj ... XMk 

Ghi chú: M: Các vùng/địa phương; K: Các chỉ thị được thu thập/ lựa chọn; 
Xij: Giá trị của chỉ thị j tương ứng với vùng i 

Bước 2: Xác định giá trị/chỉ số chung của các chỉ thị cho từng thành phần/biến 
Các giá trị chuẩn hóa của các chỉ thị P được tích hợp lại để có được giá trị chung của huyện/xã 

1

k

ij
j

X
P

n
==
∑ (2)

Trong đó: n: Số lượng các chỉ thị trong huyện/xã i; Xij: Giá trị/chỉ số chuẩn hóa của chỉ thị 
j tại huyện/xã i.

Bước 3: Tính toán giá trị các thành phần/biến 
 Giá trị của các chỉ thị trong một thành phần/biến được tích hợp lại để có được giá trị chung 

của thành phần/biến đó

1

1

W *

W

k

Pj j
j

k

Pj
j

P
C =

=

=
∑

∑
(3)

Trong đó: C: Giá trị chung của thành phần/biến; Wpj: Trọng số của chỉ thị thứ j 
Trọng số của chỉ thị phụ thuộc vào số lượng của các giá trị/chỉ số nằm trong nó. Trong nhiều 

trường hợp khi tính toán giá trị của các biến thành phần do tập hợp các chỉ thị trong mỗi thành 
phần/ biến có số lượng lớn gây khó khăn trong việc đánh giá vai trò của các chỉ thị nên thường sử 
dụng phương án lấy trọng số của tất cả các chỉ thị ngang bằng nhau [5]. 

Bước 4: Tính toán chỉ số tổng hợp mức độ dễ bị tổn thương
Tích hợp các giá trị của 03 thành phần/biến sẽ có chỉ số tổng hợp mức độ dễ bị tổn thương. 

Theo Preston, B.L, D. Abbs et al [6] chỉ số tổn thương tổng hợp được tính toán theo công thức: 

Vi = 1/3 (E + S + 1 - AC) (4)
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Trong đó:
 Vi: Chỉ số tổn thương tổng hợp của huyện/xã i. 
 E: Độ phơi lộ, chỉ số E càng cao thì mức độ tác động càng mạnh .
 S: Mức độ nhạy cảm, S càng cao mức độ nhạy cảm càng lớn. 
 AC: Khả năng thích ứng, AC càng cao thì khả năng thích ứng càng cao.
Như vậy, chỉ số tổn thương tổng hợp được tính bằng giá trị trung bình của các chỉ số chính/

thành phần. 
Bước 5: Phân cấp mức độ dễ bị tổn thương
Thang đánh giá nguy cơ tổn thương được xác định trong khoảng từ 0 đến 1, chỉ ra mức độ 

nguy cơ tổn thương theo 4 cấp, cụ thể: 
Bảng 2. Phân cấp mức độ dễ bị tổn thương

STT Chỉ số dễ tổn thương V Mức độ
1 0 < V ≤ 0,25 Thấp
2 0,25 < V ≤ 0,5 Trung bình
3 0,5 < V ≤ 0,75 Cao
4 0,75 < V ≤ 1 Rất cao

Tuy nhiên, đối với một khu vực khác nhau, dựa vào chỉ số tổn thương cụ thể tại khu vực đó, 
thang đánh giá có thể chia theo các cấp khác nhau. 

3. Kết quả và thảo luận
Từ số liệu thứ cấp thu thập được, sắp xếp các chỉ thị phù hợp theo thành phần chính (Bảng 

1), được các giá trị theo Bảng 3.
Bảng 3. Giá trị các chỉ thị phục vụ đánh giá tổn thương ngành thủy sản huyện Hậu Lộc

TP phụ Đơn vị Đa Lộc Hưng Lộc Ngư Lộc Minh Lộc Hải Lộc Hòa Lộc
[1] mm 1.514,20 1.514,20 1.514,20 1.664,90 1.664,90 1.664,90
[2] mm 210,80 210,80 210,80 235,00 235,00 235,00
[3]  0C 1,50 1,50 1,50 1,40 1,40 1,40
[4]  0C 1,20 1,20 1,20 1,00 1,00 1,00
[5]  0C 1,70 1,70 1,70 0,90 0,90 0,90
[6] % 16,10 38,06 99,95 58,74 74,99 48,04
[7] Ha 697,00 60,52 0,00 104,00 237,50 139,35
[8] Hộ 325,00 133,00 0,00 75,00 265,00 221,00
[9] % 7,97 0,78 0,00 0,03 0,21 1,70
[10] % 6,41 3,98 0,00 1,59 1,73 7,03
[11] % 2,66 0,07 0,00 0,93 9,98 0,00
[12] % 0,00 1,09 1,15 3,05 1,20 3,20
[13] % 1,95 0,00 0,22 0,46 2,08 0,52
[14] % 0,49 0,00 0,34 0,00 0,56 0,43
[15] % 0,73 0,00 0,36 0,10 1,20 0,26
[16] % 23,37 0,29 0,18 2,91 9,21 2,03
[17] Cái 78,00 62,00 295,00 87,00 15,00 116,00
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TP phụ Đơn vị Đa Lộc Hưng Lộc Ngư Lộc Minh Lộc Hải Lộc Hòa Lộc
[18] Cái 1,00 3,00 19,00 2,00 3,00 1,00
[19] Cơ sở 7,00 25,00 52,00 18,00 34,00 6,00
[20] Hộ 0,00 1,00 0,00 0,00 7,00 0,00
[21] % 0,40 0,25 0,64 0,50 0,84 0,15
[22] % 54,44 60,00 75,33 13,53 92,26 4,11
[23] % 12,28 4,97 5,25 6,18 13,38 9,45
[24] Lớp 3,00 6,00 4,00 2,00 0,00 0,00

 Sử dụng các công thức (1); (2); (3) và (4) tính toán được kết quả như Bảng 4. Kết quả nghiên 
cứu cho thấy mức độ nhạy cảm cao ở xã Đa Lộc với (S = 0,70) và lớn nhất trong các xã nghiên 
cứu, tuy nhiên khả năng thích ứng ở mức độ trung bình với (AC = 0,38).

Hình 2: Giá trị E, S và AC của các xã ven biển huyện Hậu Lộc

Ngược lại độ nhạy cảm thấp nhất là xã Ngư Lộc với (S = 0,17) và khả năng thích ứng ở mức 
độ cao và cao thứ 2 trong các xã nghiên cứu với (AC = 0,53), Hải Lộc là xã có độ nhạy cảm ở mức 
độ cao và lớn thứ 2 sau Đa Lộc với (S = 0,52), thích ứng ở mức độ cao và lớn nhất trong các xã 
nghiên cứu với (AC = 0,65) (Bảng 4 và Hình 2). 

Các xã có chỉ số VTS - chỉ số DBTT của ngành đánh bắt và NTTS ở mức độ cao bao gồm xã 
Đa Lộc và Hưng Lộc với (VTS = 0,53 - 0,64) do độ phơi lộ ở mức độ cao (E = 0,6), trong đó mức 
độ dễ bị tổn thương lớn nhất trong các xã nghiên cứu là Đa Lộc với VTS = 0,64. Các xã có mức độ 
DBTT trung bình (VTS = 0,41 - 0,50) là Ngư Lộc, Hải Lộc, Minh Lộc và Hòa Lộc, đây là những 
xã có độ phơi lộ ở mức độ trung bình (E = 0,4), ngược lại, xã có mức độ DBTT thấp nhất trong 
các xã nghiên cứu là Ngư Lộc với VTS = 0,41, dù độ phơi lộ ở mức cao (E = 0,6) nhưng xã chỉ có 
hoạt động dịch vụ và đánh bắt thủy sản, không có hoạt động NTTS nên mức độ nhạy cảm rất thấp. 
Những tác động của hiện tượng thời tiết cực đoan ảnh hưởng đến xã Ngư Lộc ở mức độ trung bình, 
thấp nhất so với các xã có cả hoạt động đánh bắt và NTTS (Hình 3).
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Hình 3: Giá trị VTS của 6 xã ven biển huyện Hậu Lộc

Nhìn chung, với giá trị (E = 0,4 - 0,6) cho thấy độ phơi lộ ở mức trung bình và cao, mức độ 
nhạy cảm cao (S = 0,52 - 0,64) là xã Hải Lộc và Đa Lộc do 02 xã có diện tích và số hộ NTTS lớn 
nhất trong 06 xã nghiên cứu. Trong đó, Đa Lộc là xã có mức độ dễ bị tổn thương cao nhất (VTS = 
0,64), ngược lại, mức độ nhạy cảm thấp (S = 0,17 - 0,24) ở các xã Ngư Lộc, Minh Lộc và Hưng 
Lộc, do có diện tích NTTS thấp nhất trong các xã nghiên cứu, đặc biệt, Ngư Lộc không có diện 
tích NTTS, chỉ có hoạt động dịch vụ và đánh bắt vì vậy mức độ nhạy ở mức thấp (S = 0,17), do 
đó mức độ DBTT thấp nhất (VTS = 0,41). Xã có mức độ nhạy cảm trung bình là Hòa Lộc với (S = 
0,41), điều này cho thấy các xã ven biển của huyện Hậu Lộc đang chịu tác động bất lợi của BĐKH 
trong khi khả năng thích ứng ở độ thấp hoặc trung bình (AC = 0,25 - 0,38). Chỉ có Ngư Lộc và Hải 
Lộc là có khả năng thích ứng cao (AC = 0,53 - 0,65) do cơ sở hạ tầng được đầu tư lớn hơn, ngoài 
ra Ngư Lộc không có hoạt động NTTS do đó khả năng thích ứng với BĐKH ở mức cao, trong khi 
Hải Lộc là xã có tỉ lệ lao động thủy sản kiêm các ngành nghề khác nên khả năng thích ứng với 
BĐKH ở mức cao hơn. 

Do đó, ngoài năng lực thích ứng của dân cư, cần có sự nỗ lực của các cấp, các ngành trung 
ương và địa phương để ứng phó với những tác động tiêu cực của BĐKH đến ngành đánh bắt và 
NTTS của ven biển huyện Hậu Lộc, nâng cao khả năng thích ứng thông qua việc đầu tư có sở hạ tầng, 
nguồn lực con người và cơ chế chính sách, duy trì và phát huy các giải pháp thích ứng chủ động giúp 
cộng đồng dân cư nơi đây thích ứng tốt hơn với BĐKH đã và đang diễn biến khó đoán định.

Nghiên cứu này là một trong số ít nghiên cứu đánh giá tổn thương cho ngành đánh bắt và 
NTTS trong bối cảnh BĐKH ở quy mô cấp xã ở khu vực ven biển nói chung và huyện Hậu Lộc 
nói riêng. Tuy nhiên, nghiên cứu cần được mở rộng cho các huyện ven biển tỉnh Thanh Hóa và 
cần được bổ sung thêm các chỉ thị: số ngày nắng nóng, rét đậm rét hại, tần suất bão, thiệt hại của 
NTTS, thiệt hại tàu thuyền khai thác của khu vực nghiên cứu,... để tính yếu tố tác động được đầy 
đủ hơn. Nghiên cứu cũng chưa tiếp cận được số liệu Trạm khí tượng Nga Sơn (gần các xã ven biển 
huyện Hậu Lộc), do trạm này mới được thành lập nên chuỗi số liệu chưa đủ phục vụ tính toán. 

4. Kết luận

Nghiên cứu đã đánh giá tác động của BĐKH đến ngành nuôi trồng và đánh bắt thủy sản ở 06 
xã ven biển của huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa trên cơ sở sử dụng phương pháp đánh giá tính dễ 
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bị tổn thương, với việc lựa chọn 24 thành phần phụ sắp xếp vào 05 thành phần chính để tính toán E, 
S, AC và định lượng được VTS.

Tính dễ bị tổn thương của ngành đánh bắt và NTTS ở huyện Hậu Lộc từ trung bình đến cao 
(VTS = 0,41 ÷ 0,64), do mức độ phơi lộ đối với khu vực này từ trung bình đến cao (E = 0,4 - 0,6), 
trong khi năng lực thích ứng ở mức độ thấp và trung bình (AC = 0,25 ÷ 0,38) chiếm 4/6 xã nghiên 
cứu. Điều này cho thấy ngành đánh bắt và NTTS khu vực nghiên cứu đã và đang chịu tác động rõ 
nét của BĐKH. Chỉ có 2/6 xã nghiên cứu là Ngư Lộc và Hải Lộc có khả năng thích ứng cao (AC = 
0,53 - 0,65) do cơ sở hạ tầng được đầu tư lớn hơn. Ngoài ra, Ngư Lộc không có hoạt động NTTS, 
do đó, khả năng thích ứng với BĐKH ở mức cao. Mặt khác, Hải Lộc là xã có tỉ lệ lao động thủy 
sản kiêm các ngành nghề khác nên khả năng thích ứng với BĐKH ở mức cao hơn.

Kết quả nghiên cứu này sẽ giúp các cơ quan, ban ngành, địa phương có cái nhìn khái quát về 
các nguồn lực, hoạt động của ngành đánh bắt và NTTS, mức độ tổn thương do BĐKH cũng như 
năng lực thích ứng của cộng đồng dân cư ven biển huyện Hậu Lộc. 

Lời cảm ơn: Bài báo này kế thừa một phần kết quả thuộc đề tài khoa học công nghệ cấp cơ 
sở 2021 “Nghiên cứu, đánh giá tính dễ tổn thương trong bối cảnh biến đổi khí hậu đối với sản xuất 
nông nghiệp và thủy sản tại huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa”.
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NGHIÊN CỨU CHẾ TẠO CAO SU BLEND TRÊN CƠ SỞ CAO SU  
TÁI SINH VÀ CAO SU THIÊN NHIÊN

Lê Thị Thúy Hằng
Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội

Tóm tắt
Để nâng cao nguyên liệu cao su tái sinh, bài báo nghiên cứu ảnh hưởng của hàm lượng cao 

su thiên nhiên đến các tính chất cơ học, cấu trúc, hình thái và độ bền nhiệt của vật liệu. Kết quả 
cho thấy, các đặc tính của vật liệu được cải thiện khi hàm lượng cao su thiên nhiên tăng lên. Do 
đó, để đáp ứng yêu cầu của khách hàng về các đặc tính của cao su tái sinh, người ta có thể biến 
tính cao su tái sinh bằng cao su thiên nhiên.

Từ khoá: Cao su tái sinh; Cao su thiên nhiên; Blend cao su tái sinh/cao su thiên nhiên.
Abstract

Research for production of blend rubber on the basis of reclaimed rubber and natural rubber

To improve the reclaimed rubber material, this paper study the effect of natural rubber 
content on the mechanical properties, morphology, structure and thermal stability of the material. 
The results showed that the properties of the material improved as the natural rubber content 
increase. Therefore, in order to meet customer’s requirements for the properties of reclaimed 
rubber, it can be modified reclaimed rubber with natural rubber.

Keywords: Reclaimed rubber; Natural rubber; Blend reclaimed rubber/natural rubber.

1. Mở đầu

Ngày nay, số lượng các phương tiện giao thông hạng nặng ngày càng tăng. Những chiếc xe 
có nhiều bánh hơn, do đó, việc sử dụng lốp tăng lên. Chất liệu cao su làm lốp xe không phân hủy 
sinh học và phải hơn một thế kỷ nó mới xuống cấp. Trong khi đó, độ bền của lốp xe hạng nặng chỉ 
vào khoảng 4 đến 5 năm là phải thay [1]. Do vậy, số lượng lốp phế liệu tăng lên hàng năm, dẫn đến 
những ảnh hưởng tiêu cực đối với môi trường và toàn bộ hệ sinh thái. Đôi khi, việc đổ bỏ hoặc lưu 
trữ những chiếc lốp xe cũ này ở một nơi sẽ làm tăng sự sinh sản của muỗi, côn trùng và vi khuẩn. 
Điều này là nguyên nhân gây ra các bệnh truyền nhiễm ở người. Vì vậy, ngành công nghiệp ô tô 
đã phải thực hiện việc tái chế, tái sinh các sản phẩm cao su đã qua sử dụng. 

Tái sinh là một quá trình phá vỡ cấu trúc không gian của cao su lưu hóa bằng các kỹ thuật 
nhiệt, hóa học và cơ học. Trong hầu hết các trường hợp, cao su tái sinh có độ dẻo thực tế tương 
đương với cao su nguyên chất nhưng khối lượng phân tử và các tính chất cơ học đều thấp so với 
cao su nguyên chất [2]. Do đó, các nghiên cứu đã khuyến nghị sử dụng cao su tái sinh để cải thiện 
các đặc tính của vật liệu tổng hợp cao su [3]. Đây là một bước đột phá trong công cuộc cải thiện 
việc sử dụng hiệu quả cao su tái sinh làm chất phụ gia cho cao su nguyên sinh, từ đó, sẽ tiết kiệm 
chi phí cũng như bảo tồn tài nguyên thiên nhiên và môi trường [4 - 6].

Như đã biết, bột cao su phế thải có thể phối trộn với nhựa nhiệt dẻo [7 - 9], cao su nguyên 
sinh [10 - 12] và Asphal [13]. Những nỗ lực để cải thiện các tính chất vật lý của blend cao su tái 
sinh với cao su nguyên sinh đã thu hút được sự quan tâm của nhiều nhà nghiên cứu về cao su. Các 
loại blend cao su nguyên sinh với cao su tái sinh đã được nghiên cứu [14 - 16]. Cao su tái sinh 
được sử dụng như là một nguyên liệu thay thế cho cao su nguyên sinh trong nhiều hợp chất cao su, 
do chúng làm giảm giá thành của sản phẩm. Trong phần này, nhằm nâng cao tính chất cho cao su 
tái sinh, tác giả nghiên cứu phối hợp cao su tái sinh với cao su nguyên sinh (cao su thiên nhiên).
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2. Vật liệu và phương pháp nghiên cứu

2.1. Vật liệu nghiên cứu

Để thực hiện nghiên cứu này, các hóa chất được sử dụng gồm:
- Cao su tái sinh (CSTS): là sản phẩm tái chế cao su phế thải bằng phương pháp cơ nhiệt và 

hóa chất của Phòng Phát triển công nghệ hóa học, Trung tâm Phát triển công nghệ cao, Viện Hàn 
lâm KH&CN Việt Nam theo tài liệu [17].

- Cao su thiên nhiên (CSTN) là loại SVR 3L của Công ty Cao su Việt Trung, Quảng Bình.
- Các phụ gia khác như: SiO2, chất xúc tiến D, DM, lưu huỳnh, kẽm oxit, phòng lão là các 

hóa chất công nghiệp phổ biến, sẵn có trên thị trường. 
- Thành phần và hàm lượng các chất (tính theo phần khối lượng - pkl) trong hợp phần cao su 

blend như sau:  

Bảng 1. Thành phần và hàm lượng các chất trong hợp phần cao su blend
STT Thành phần Hàm lượng (pkl)

1 CSTS 100 - 50
2 CSTN 0 - 50
3 ZnO 5,0
4 Axit stearic 1,0
5 Phòng lão D 1,0
6 Xúc tiến CZ 1,5
7 Xúc tiến DM 0,5
8 Lưu huỳnh 2,0
9 Than đen 20

2.2. Phương pháp nghiên cứu

2.2.1. Chế tạo mẫu vật liệu trên cơ sở cao su tái sinh
Chế tạo vật liệu CSTS/CSTN gồm 02 bước sau:
- Bước 1: CSTN được cán cắt mạch trên máy cán 02 trục trong thời gian 1 phút. Sau đó, cán 

trộn CSTN với CSTS và các phụ gia khác, thời gian trộn là 15 phút.
- Bước 2: Tổ hợp vật liệu sau khi cán trộn sẽ được xuất tấm, cho vào khuôn lưu hóa trên máy 

ép thủy lực ở nhiệt độ 145 ± 2 0C, áp suất 6 kg/cm2, trong thời gian 20 phút.
Các thiết bị đặt tại Phòng polyme compozit thuộc Viện Khoa học vật liệu, Viện Hàn lâm 

Khoa học và Công nghệ Việt Nam. 
2.2.4. Đánh giá chất lượng của cao su tái sinh
- Tính chất cơ lý của vật liệu được xác định theo các tiêu chuẩn hiện hành của Việt Nam 

(TCVN 4509 - 2006 về độ bền kéo đứt, độ giãn dài khi đứt và độ giãn dư; TCVN 1595 – 1 : 2007 
về độ cứng). 

- Cấu trúc hình thái được xác định bằng phương pháp hiển vi điện tử quét (SEM), được thực 
hiện trên máy JMS 6490 của hãng Jeol (Nhật Bản).

- Độ bền nhiệt được xác định bằng phương pháp phân tích nhiệt trọng lượng, thực hiện trên 
máy phân tích nhiệt DTG-60H của hãng Shimadzu (Nhật Bản), với tốc độ nâng nhiệt là 10 0C/phút 
trong môi trường không khí.
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3. Kết quả và thảo luận

3.1. Ảnh hưởng của hàm lượng CSTN tới tính chất cơ học của vật liệu

Để nâng cao tính chất của vật liệu cao su tái sinh, nhóm nghiên cứu phối hợp CSTS với cao 
su thiên nhiên nguyên sinh. Trong phần nghiên cứu này, khảo sát ảnh hưởng của hàm lượng CSTN 
đến các tính chất cơ học của vật liệu, với hàm lượng CSTN thay đổi từ 0 đến 50 pkl trong các mẫu. 
Mẫu tạo thành được đo các tính chất cơ học trong cùng điều kiện. Kết quả thu được thể hiện trong 
Bảng 2.

Bảng 2. Ảnh hưởng của hàm lượng CSTN tới tính chất của blend CSTS/CSTN

Tính chất
hàm lượng CSTN (pkl)

Độ bền kéo đứt
(MPa)

Độ giãn dài  
khi đứt (%)

Độ giãn dư 
(%) Độ cứng (Shore A)

0 9,2 457 8,3 53,3
10 10,1 489 12,4 54,5
20 10,9 507 16,6 55,2
30 12,3 538 18,2 55,8
40 13,8 556 16,3 55,6
50 14,2 583 14,6 55,0

Kết quả trong Bảng 2 cho thấy, khi cao su tái sinh được phối hợp với cao su thiên nhiên 
nguyên sinh thì các tính chất của vật liệu được cải thiện đáng kể. Độ bền kéo đứt và độ giãn dài khi 
đứt của vật liệu tăng khi hàm lượng CSTN tăng. Trong khi đó, độ cứng của vật liệu có tăng nhưng 
tăng chậm khi hàm lượng CSTN tăng và đến hàm lượng khoảng 40 pkl thì độ cứng không tăng mà 
có xu hướng lại giảm, do độ cứng của CSTN thấp hơn so với CSTS. Độ giãn dư của vật liệu lúc 
đầu tăng (trong khoảng hàm lượng CSTN là 0 đến 30 pkl), sau đó lại giảm. Điều đó chứng tỏ, khi 
phối trộn thêm CSTN với CSTS làm cho vật liệu có độ đàn hồi tốt hơn.

3.2. Ảnh hưởng của hàm lượng CSTN tới cấu trúc hình thái của vật liệu

Để nghiên cứu ảnh hưởng của cao su thiên nhiên tới cấu trúc hình thái của vật liệu, chúng tôi 
sử dụng kính hiển vi điện tử quét (SEM) để chụp bề mặt cắt của vật liệu. Dưới đây là một số ảnh 
chụp (bằng kính hiển vi điện tử quét) bề mặt cắt của một số mẫu vật liệu CSTS/CSTN.

Hình 1: Ảnh SEM bề mặt cắt của  
mẫu vật liệu CSTS

Hình 2: Ảnh SEM bề mặt cắt của mẫu vật 
liệu CSTS/CSTN (70/30)
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Hình 3: Ảnh SEM bề mặt cắt của mẫu vật liệu CSTS/CSTN (50/50)

Nhận thấy các mẫu có thêm cao su thiên nhiên thì cấu tử phân tán vào nhau một cách đều 
đặn và liên kết với nhau một cách chặt chẽ hơn so với mẫu vật liệu chỉ có cao su tái sinh. Khi hàm 
lượng CSTN càng cao thì cấu trúc hình thái của vật liệu càng chặt chẽ, khả năng bám dính trên bề 
mặt tốt hơn. Điều đó chứng tỏ, CSTN đã làm tăng tính chất cơ học cho vật liệu cao su tái sinh như 
phần trên đã giới thiệu.

3.3. Ảnh hưởng của CSTN tới độ bền nhiệt của vật liệu

Để khảo sát ảnh hưởng của CSTN tới khả năng ổn định nhiệt của vật liệu CSTS, chúng tôi 
thực hiện phương pháp phân tích nhiệt trọng lượng (TGA), trên máy phân tích nhiệt DTG-60H. 
Trên đây là các biểu đồ TGA của một số mẫu vật liệu tiêu biểu.

Hình 4: Biểu đồ TGA mẫu vật liệu cao su tái sinh
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Hình 5: Biểu đồ TGA mẫu vật liệu CSTS/CSTN (50/50)

Kết quả trên Hình 4 cho thấy, ở mẫu vật liệu CSTS xuất hiện 1 pic tù rất rộng, từ khoảng 360 0C - 
460 0C và có pic phân huỷ mạnh nhất ở 420,39 0C. Vì cao su tái sinh được tạo bởi từ lốp xe phế thải với 
thành phần Polyme, chính là cao su thiên nhiên (CSTN) và cao su Styren butadien (SBR). Khi CSTS 
được biến tính thêm bằng CSTN, trên giản đồ phân tích nhiệt cũng xuất hiện một pic tù rộng và nhiệt 
độ phân hủy mạnh nhất này giảm xuống còn 375,06 0C (vẫn nằm trong khoảng 360 0C - 460 0C). Điều 
này cho thấy, CSTN không làm hưởng nhiều đến tính chất nhiệt của vật liệu mà còn làm cho cấu trúc 
của vật liệu được chặt chẽ hơn, dẫn đến tính cơ học của vật liệu tăng.

4. Kết luận

Việc sử dụng cao su thiên nhiên nguyên sinh để biến tính cao su tái sinh cho thấy, CSTN đã 
cải thiện đáng kể các tính chất cơ học và vật lý cho vật liệu cao su tái sinh. CSTN góp phần làm 
cấu trúc hình thái của vật liệu chặt chẽ hơn. CSTN không ảnh hưởng nhiều đến tính chất nhiệt của 
vật liệu. Chính vì vậy, để có thể đáp ứng các yêu cầu của khách hàng về tính chất của cao su tái 
sinh thì việc phối hợp cao su tái sinh với cao su thiên nhiên là rất cần thiết.
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ĐÁNH GIÁ TỔN THƯƠNG SINH KẾ DƯỚI TÁC ĐỘNG CỦA  
BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU TẠI HUYỆN PHÚ HÒA, TỈNH PHÚ YÊN

Nguyễn Thị Tịnh Ấu
Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP. Hồ Chí Minh

Tóm tắt
Nghiên cứu này được thực hiện với mục tiêu đánh giá tổn thương sinh kế cho cộng đồng cư 

dân ở huyện Phú Hòa, tỉnh Phú Yên - một tỉnh thuộc vùng ven biển Nam Trung Bộ. Biến đổi khí 
hậu xảy ra đã tác động khá mạnh mẽ đến các vùng ven biển và đe dọa đến các điều kiện sống của 
khu vực này. Chỉ số tổn thương sinh kế LVI được sử dụng và tính toán thông qua việc thu thập dữ 
liệu từ 200 hộ dân đang sinh sống trên địa bàn nghiên cứu. Kết quả nghiên cứu cho thấy chỉ số tổn 
thương sinh kế ở địa bàn theo các yếu tố chính, dao động trong khoảng từ 0 - 0,4, với thứ tự tăng 
dần là đặc điểm hộ dân (0,114), nguồn nước sử dụng (0,230), lương thực (0,237), mạng lưới xã 
hội (0,238), y tế (0,271), chiến lược sinh kế (0,370) và tai biến tự nhiên & BĐKH (0,399). Chỉ số 
LVI tổng hợp của huyện Phú Hòa là 0,27 chỉ ra rằng chỉ số tổn thương sinh kế ở mức trung bình. 

Từ khóa: Tổn thương sinh kế; Biến đổi khí hậu; Chỉ số LVI; Phú Hòa.
Abstract

Assessment of livelihood vulnerability under the impacts of climate change  
in Phu Hoa district, Phu Yen province

This study was carried out with the objective of assessing the level of livelihood vulnerability 
in Phu Hoa district, Phu Yen province - a province of Southern Central Coastal areas. Climate 
change is impacting on coastal areas and threatens the living conditions of these areas. The 
Livelihood Vulnerability Index (LVI) is used in this study in order to calculate the level of livelihood 
vulnerability for Phu Hoa district, with data sources collected from 200 households living in the 
study area. The research results show that the livelihood vulnerability index in the area increases 
gradually according to the main factors ranging from 0 - 0,4 which sequence increasing are socio-
demographic profile (0.114), water source (0.230), food (0.237), social network (0.238), health 
(0.271), livelihood strategies (0.370) and natural disaster and climate variability (0.399). The 
overall LVI index of Phu Hoa district is 0.266 indicating that the livelihood vulnerability index is 
moderate. 

Keywords: Livelihood vulnerability; Climate change; LVI index; Phu Hoa.

1. Mở đầu

Biến đổi khí hậu (BĐKH) mà trước hết là những tình trạng nóng lên toàn cầu và nước biển 
dâng (NBD) là một thách thức lớn đối với nhân loại trong thế kỷ XXI. Sự gia tăng các rủi ro từ 
BĐKH cũng làm gia tăng khả năng tổn thương đối với sinh kế, chất lượng cuộc sống,… Đặc biệt, 
tại những khu vực mà hoạt động kinh tế - xã hội phụ thuộc phần lớn vào tài nguyên thiên nhiên 
như các vùng nông thôn, ven biển. Các biểu hiện và tác động của BĐKH như: bão, hạn hán, ngập 
lụt, sạt lở, xâm nhập mặn,… ngày càng khó lường, kéo theo đó là nguy cơ các công trình hạ tầng 
được thiết kế theo tiêu chuẩn hiện tại khó lòng đáp ứng những chuyển biến trong tương lại. Yêu 
cầu lồng ghép các yếu tố BĐKH vào quy hoạch, kế hoạch phát triển các ngành, lĩnh vực vì vậy mà 
trở nên cần thiết và cấp bách hơn. Tuy nhiên, việc tích hợp đang gặp rất nhiều khó khăn do thiếu 
thông tin, thiếu cơ sở khoa học…, đòi hỏi phải có những nghiên cứu hệ thống và chuyên sâu, đặc 
biệt là về tính dễ bị tổn thương (DBTT) - được xem xét trong mối quan hệ giữa mức độ phơi nhiễm 
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(tiếp xúc), mức độ nhạy cảm và khả năng thích ứng trong bối cảnh BĐKH, đóng vai trò vô cùng 
quan trọng, cung cấp cơ sở hoạch định chính sách, chiến lược, biện pháp thích ứng phù hợp trong 
từng điều kiện cụ thể, góp phần giảm rủi ro, đảm bảo phát triển bền vững [1].

Việt Nam là một trong 10 quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề do biến đổi khí hậu toàn cầu gây 
ra [2]. Những năm qua, dưới tác động của BĐKH, tần suất và cường độ thiên tai ngày càng gia 
tăng. Tại mỗi vùng, mỗi địa phương sẽ có những biểu hiện và mức ảnh hưởng khác nhau. Có nơi 
chịu ảnh hưởng nặng nề do bão lũ, có nơi bị nước biển xâm thực hoặc có nơi hiện tượng xâm nhập 
mặn ngày càng đi sâu vào đất liền gây ra nhiều tổn thất to lớn về người, tài sản, tài nguyên môi 
trường các cơ sở hạ tầng, kinh tế, văn hóa, xã hội. 

Phú Yên là tỉnh thuộc vùng duyên hải Nam Trung Bộ, có cấu trúc địa hình khá đa dạng. Địa 
hình của tỉnh phần diện tích có độ dốc lớn, chiếm đa số và toàn bộ rìa phía Đông đều giáp biển với 
tổng chiều dài bờ biển của tỉnh khoảng 189 km. Do đặc thù về vị trí địa lý và địa hình, Phú Yên 
được đánh giá là khu vực nhạy cảm về BĐKH và có tính dễ tổn thương cao trước tác động của 
nước biển dâng, mưa lớn, bão và áp thấp nhiệt đới. Trong đó, có huyện Phú Hòa, nhiều năm qua, 
người dân địa phương chịu nhiều tác động không mong muốn do BĐKH gây ra như: thời tiết biến 
động thất thường; hạn hán kéo dài; nhiệt độ tăng; lượng mưa giảm ảnh;… hưởng trực tiếp đến sinh 
kế của cộng đồng sinh sống, cụ thể là các hoạt động nông nghiệp trồng trọt và chăn nuôi. Nghiên 
cứu đánh giá tổn thương sinh kế của cộng đồng cư dân huyện Phú Hòa là một vấn đề cần thiết 
nhằm cung cấp những thông tin đến các nhà quản lý cũng như toàn bộ cộng đồng để chủ động thích 
ứng, đưa ra các chính sách hỗ trợ, giảm nhẹ các tác động của thiên tai kịp thời.

2. Cơ sở lý thuyết và phương pháp nghiên cứu

2.1. Cơ sở lý thuyết

Sinh kế được coi là bền vững khi nó có khả năng ứng phó và phục hồi khi bị tác động, hay 
có thể thúc đẩy các khả năng và tài sản ở cả thời điểm hiện tại và trong tương lai nhưng không 
làm xói mòn nền tảng của nguồn lực tự nhiên [3]. Trong khi đó, tổn thương sinh kế là một khái 
niệm khá trừu tượng, bao hàm nhiều vấn đề, từ các biểu hiện vật lý, kinh tế - xã hội và tài nguyên; 
mối quan hệ của nơi xảy ra tai biến với hệ thống xã hội… Theo quan niệm thông thường, tính tổn 
thương sinh kế thường được biểu thị thông qua cấu trúc của một hệ thống kinh tế - chính trị - xã 
hội hay môi trường và được tạo ra bởi 02 nhóm yếu tố là mức độ tổn thất và khả năng chống chịu. 
Liên quan đến khía cạnh BĐKH, nghiên cứu và đánh giá tính tổn thương đã được đề cập, thực hiện 
với nhiều công trình của các tác giả và tổ chức trên thế giới. Tính tổn thương do BĐKH là mức 
độ mà hệ thống dễ bị tác động và không có khả năng chống chịu trước những tác động bất lợi [4].

Phương pháp đánh giá tổn thương sinh kế đã được Abbs và cộng sự (2006) [5] đưa ra 02 cách 
tiếp cận nghiên cứu tổn thương sinh kế, gồm đánh giá tiềm năng ảnh hưởng của BĐKH đối với hệ 
thống các thành phần theo các kịch bản khác nhau và đánh giá nhạy cảm xã hội, khả năng thích ứng 
và các thông tin về tác động. Tính dễ bị tổn thương của con người bởi các tác động của biến đổi khí 
hậu phần lớn do nền kinh tế - xã hội và bối cảnh chính trị mà họ đang sống, có thể được đánh giá 
dưới dạng một loạt các kết quả khác nhau như an ninh lương thực hoặc thu nhập hộ gia đình [6].

Tuy nhiên, khởi đầu của chỉ số tổn thương sinh kế (LVI) là nghiên cứu của Hahn et al (2009) 
[7], Hahn et al đã kết hợp phương pháp tiếp cận sinh kế bền vững với các phương pháp trước đó 
để xây dựng một chỉ số tổn thương sinh kế (LVI) với nhiều chỉ số để đánh giá độ nhạy cảm, tổn 
thương dưới các tác động khác nhau của biến đổi khí hậu. Chỉ số LVI bao gồm 07 yếu tố chính: 
Đặc điểm hộ; chiến lược sinh kế; mạng lưới xã hội; sức khỏe; lương thực; nguồn nước; các tai biến 
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tự nhiên và BĐKH. Mỗi yếu tố chính bao gồm một vài chỉ số phụ. Ngoài ra, dựa trên định nghĩa 
về TDBTT của Ủy ban liên Chính phủ về biến đổi khí hậu (IPCC) đã chỉ rõ tính tổn thương là một 
hàm số của 03 yếu tố: mức độ phơi nhiễm của hệ thống trước các tác động bất lợi của biến đổi khí 
hậu; mức độ nhạy cảm của hệ thống trước những thay đổi của khí hậu và năng lực thích ứng với 
biến đổi khí hậu. Mức độ nhạy cảm được xác định là mức độ mà hệ thống phản ứng lại với một sự 
thay đổi của khí hậu (sự thay đổi bất lợi hoặc có lợi của khí hậu). Năng lực thích ứng được xác định 
là mức độ mà các điều chỉnh của hệ thống có thể làm giảm nhẹ khả năng gây tổn thương do biến 
đổi khí hậu hoặc bù đắp các thiệt hại do biến đổi khí hậu gây ra hoặc tận dụng các cơ hội do tác 
động tích cực của biến đổi khí hậu đem lại. Chỉ số LVI-IPCC đã được phát triển thay thế để tính chỉ 
số LVI, nó có thể kết hợp được các định nghĩa tổn thương của IPCC, thông qua tập hợp 07 yếu tố 
chính trên vào 03 nhóm nhân tố đóng góp là sự phơi nhiễm, sự nhạy cảm và khả năng thích ứng [7].

2.2. Phương pháp nghiên cứu
Mô phỏng theo Hahn et al (2009) đồng thời kế thừa từ các nghiên cứu trước và để phù hợp 

với điều kiện địa bàn, nghiên cứu thực hiện hiệu chỉnh các yếu tố chính của LVI, các nhân tố đóng 
góp theo IPCC đối với các yếu tố chính của khả năng tổn thương thể hiện ở Hình 1.

Hình 1: Mô hình sự đóng góp của các yếu tố tổn thương chính đến các nhân tố IPCC [7]
* Đánh giá chỉ số tổn thương sinh kế
Để tính toán chỉ số LVI, cách tiếp cận của phương pháp này là sử dụng dữ liệu chính từ các 

cuộc điều tra hộ gia đình để xây dựng các chỉ số. Chỉ số LVI bao gồm bảy thành phần chính: Hồ 
sơ nhân khẩu - xã hội (SDP), chiến lược sinh kế (LS), mạng lưới xã hội (SN), y tế (H), thực phẩm 
(F), nước (W) và thiên tai, sự thay đổi khí hậu (NDCV). LVI được tính toán dựa trên trung bình có 
trọng số đã được chuẩn hóa để đảm bảo mỗi yếu tố phụ đóng góp như nhau đối với chỉ số chung. 
Do mỗi yếu tố phụ được đánh giá theo mỗi hệ thống khác nhau, cần thiết phải chuẩn hóa để trở 
thành một chỉ số theo công thức sau:

min

max min

d
sd

S SIndex
S S

−
=

−
(1)

Trong đó:
 Sd: Giá trị gốc của yếu tố phụ (giá trị thực) đối với địa phương (huyện/xã) d;
 Smin: Giá trị tối thiểu; Smax: Giá trị tối đa.
Sau khi được chuẩn hóa, mỗi yếu tố phụ sẽ được tính trung bình để tính toán giá trị của mỗi 

yếu tố chính bằng công thức:
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Trong đó: 
 Md: Một trong 7 yếu tố chính đối với địa phương (huyện/xã) d; 
 indexSdi thể hiện các yếu tố phụ được ghi theo chỉ số i; 
 n: Số lượng yếu tố phụ trong mỗi yếu tố chính.
Khi giá trị của 7 thành phần chính được xác định, chỉ số tổn thương sinh kế cấp địa phương 

(huyện/xã) được tính toán theo phương trình:
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Trong đó: 
 LVId: Chỉ số tổn thương sinh kế địa phương (huyện/xã) d;
 WMi: Được xác định bằng số lượng yếu tố phụ tạo nên yếu tố chính.
Chỉ số LVI dao động trong khoảng 0 (mức tổn thương thấp nhất) đến 1 (mức tổn thương cao 

nhất) [6]
Chỉ số số LVI - IPCC được tính toán đựa trên sự kết hợp các yếu tố chính theo Bảng 2 bằng 

công thức:
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Trong đó: 

CFd: Một tác nhân đóng góp IPPC; 

Mdi: Yếu tố chính cho địa phương (huyện/xã) được ghi theo chỉ số i; 

WMi: Trọng số của mỗi yếu tố chính.

Bảng 1. Các nhân tố đóng góp IPCC đối với các yếu tố chính của khả năng tổn thương [7]

Các nhân tố đóng góp theo IPPC Các yếu tố chính
Sự phơi nhiễm (Exposure - E) Tai biến tự nhiên và biến đổi khí hậu 

Tính dễ tổn thương (Sensitivity - S)
Lương thực
Y tế
Nguồn nước

Khả năng thích ứng (Adaptive Capacity - AC)
Đặc điểm hộ
Chiến lược sinh kế
Mạng lưới xã hội

Các nhân tố sự phơi nhiễm (Exposure), tính dễ bị tổn thương (Sensitivity) và khả năng thích 
ứng (Adaptive Capacity) sẽ được tổng hợp và tính toán bằng cách sử dụng công thức:

LVI-IPCC = (E - AC) * S (5)
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Trong nghiên cứu này, giá trị của LVI-IPCC dao động từ - 1 (mức tổn thương thấp nhất) đến 
1 (mức tổn thương cao nhất) (Micah B. Hahn et at, 2009) [7].

* Số liệu nghiên cứu

Tổng số hộ dân trên địa bàn huyện Phú Hòa là 10.891 hộ, áp dụng công thức xác định cỡ 
mẫu của Yamane (1973) với sai số cho phép ± 7 %, nghiên cứu tiến hành thu thập dữ liệu từ 200 
hộ dân sinh sống tại khu vực nghiên cứu bằng phương pháp chọn mẫu phân bố đều cho 08 xã và 
01 thị trấn, chú trọng đến các tiêu chí như đặc điểm hộ dân và đặc trưng sinh kế. Bảng câu hỏi bán 
cấu trúc được xây dựng và phỏng vấn trực tiếp các hộ dân có các hoạt động canh tác nông nghiệp, 
trồng trọt và chăn nuôi để thu thập thông tin cơ bản về hộ gia đình, thông tin liên quan đến các hoạt 
động sinh kế của hộ gia đình, nguồn vốn sinh kế, những hỗ trợ của chính quyền địa phương và các 
giải pháp ứng phó cũng như việc áp dụng các kiến thức bản địa của người dân khi gặp phải những 
khó khăn liên quan đến BĐKH. Việc phân bố đều các mẫu khảo sát sẽ cung cấp cái nhìn bao quát 
hơn về tình hình BĐKH tác động đến sinh kế cũng như khả năng thích ứng của người dân đối với 
tác động của BĐKH. Ngoài ra, số liệu thứ cấp về tình hình BĐKH ở địa phương cũng được thu 
thập từ chính quyền địa phương thuộc huyện Phú Hòa nói riêng và các sở, ban ngành tỉnh Phú Yên 
nói chung.

3. Kết quả và thảo luận

Thông qua kết quả điều tra, phỏng vấn các hộ gia đình kết hợp với các số liệu thứ cấp từ các 
đơn vị hữu quan, giá trị của 07 yếu tố chính của chỉ số LVI được tính toán ở Bảng 2.

Bảng 2. Giá trị các yếu tố chính của LVI

Các yếu tố chính Các yếu tố phụ Chỉ số Chỉ số 
chính

Đặc điểm nhân khẩu
Tỷ lệ nhân khẩu phụ thuộc (%)
Tỷ lệ hộ có chủ hộ là nữ (%)
Tỷ lệ chủ hộ có học vấn thấp (không đi học/chỉ học đến cấp I) (%)

0,003
0,160
0,180

0,114

Chiến lược sinh kế
Tỷ lệ hộ sống chủ yếu phụ thuộc vào nông nghiệp (%)
Tỷ lệ hộ chỉ có 1 hoạt động tạo sinh kế (%)
Tỷ lệ hộ có người đi làm xa trên 3 tháng (%)

0,560
0,310
0,240

0,370

Mạng lưới xã hội

Tỷ lệ hộ không có bất kỳ phương tiện truyền thông nào như tivi, 
radio… (%)
Tỷ lệ hộ không có khả năng tiếp cận các nguồn vốn NH (%)
Tỷ lệ hộ không nhận bất cứ hỗ trợ nào của Nhà nước (%)
Tỷ lệ hộ không tham gia bất kỳ một tổ chức nào của Nhà nước (%)

0,011

0,680
0,200
0,060

0,238

Lương thực

Tỷ lệ hộ có nguồn LT-TP chủ yếu do gia đình tự sản xuất (%)
Tỷ lệ hộ thiếu lương thực ít nhất 01 tháng trong năm (%)
Phần trăm tiền chợ trung bình tháng trên tổng thu nhập tháng của 
hộ gia đình (%)

0,160
0,030
0,522 0,237

Nguồn nước
Tỷ lệ hộ không được cung ứng nguồn nước phù hợp (%)
Tỷ lệ hộ sử dụng nước giếng (giếng khoan, giếng đào) (%)
Tỷ lệ hộ sử dụng nước tự nhiên cho sinh hoạt (%)

0,000
0,460
0,230

0,230

Y tế
Khoảng cách trung bình đến cơ sở y tế (km)
Tỷ lệ số hộ mắc bệnh mãn tính (%)
Tỷ lệ số hộ không có bảo hiểm y tế (%)

0,384
0,060
0,370

0,271
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Các yếu tố chính Các yếu tố phụ Chỉ số Chỉ số 
chính

Tai biến tự nhiên và 
BĐKH

Số lượng trung bình các trận bão, lũ lụt, triều cường… trong vòng 
05 năm qua (2012 - 2018) (lần)
Tỷ lệ số hộ không nhận được cảnh báo thiên tai (%)
Tỷ lệ hộ có người chết hoặc bị thương do thiên tai gây ra trong 
những năm qua (%)
Tỷ lệ hộ bị thiệt hại về nhà cửa do thiên tai gây ra (%)

0,375

0,580
0,020

0,620

0,399

Nguồn: Số liệu điều tra, 2019

Đối với chỉ số phụ của chiến lược sinh kế, phần lớn là các hộ sống phụ thuộc vào nông 
nghiệp chiếm tỷ lệ khá cao, 56 % trên tổng hộ khảo sát. Biến đổi khí hậu đã tác động mạnh mẽ đến 
các hoạt động trồng trọt và chăn nuôi, giảm năng suất cây trồng, gây ra các dịch bệnh trên gia súc 
gia cầm, ảnh hưởng trực tiếp đến các hộ nghèo chỉ có 01 hoạt động để tạo sinh kế chiếm đến 31 % 
trên tổng số hộ khảo sát. Ngoài ra, các hộ nghèo phải đi làm xa nhà (03 tháng trở lên) để tăng thu 
nhập cho gia đình cũng chiếm tỷ lệ khác cao (24 %). Do đó, thu nhập không ổn định, đời sống bấp 
bênh khả năng tích lũy kém. Chỉ số chiến lược sinh kế của địa phương đạt 0,370, xếp vị trí thứ 02 
trong các yếu tố tổn thương. 

Đối với các chỉ số phụ của mạng lưới xã hội, đạt giá trị 0,238, xếp vị trí thứ 04 trong các yếu 
tố tổn thương. Đáng chú ý đó là tỷ lệ người dân không được tiếp cận với các nguồn vốn ngân hàng 
khá cao, chiếm 68 % và tỷ lệ báo cáo rằng họ không nhận được hỗ trợ nào của Nhà nước chiếm  
20 %. Vì thế, người dân luôn mong mỏi nhận được sự hỗ trợ kịp thời với nhiều hình thức khác nhau 
từ chính quyền địa phương và các tổ chức khác để cuộc sống của họ được tốt hơn.

Đối với các chỉ số phụ của lương thực, tỷ lệ hộ báo cáo thiếu lương thực ít nhất 01 tháng 
trong năm chỉ chiếm 3 %. Họ có khả năng tự sản xuất lương thực, thực phẩm để phục vụ đời sống 
thông qua trồng trọt và chăn nuôi. Tuy nhiên, phần trăm thu nhập chi cho các hoạt động ăn uống 
trong nhà trung bình chiếm 52,2 % trên tổng thu nhập tháng của hộ gia đình. Chỉ số về lương thực 
đạt 0,237, xếp vị trí thứ 05.

Hình 2: Biểu đồ các thành phần chính chỉ số LVI của huyện Phú Hòa
Nguồn: Số liệu điều tra, 2019

Đối với các chỉ số phụ về nguồn nước: Đa số người dân tại đây không thiếu nước và không 
tích trữ nước để phòng khi có thiên tai xảy ra. Tuy nhiên, hiện tượng xâm nhập mặn do hạn hán 
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sẽ ảnh hưởng đến nguồn nước ngầm. Vì vậy, cần thiết phải sử dụng hợp lý và tiết kiệm tài nguyên 
nước ngầm. Chỉ số về nguồn nước xếp vị trí thứ 06, đạt giá trị 0,230.

Đối với các chỉ số phụ về y tế, phần lớn các hộ dân ở không quá xa cơ sở y tế và rất ít người 
dân mắc bệnh mãn tính. Tuy nhiên, tỷ lệ dân không có bảo hiểm y tế khá cao, chiếm 37 % trên 
tổng số hộ khảo sát. Vấn đề chăm sóc sức khỏe của người dân còn hạn chế, họ ít quan tâm đến vấn 
để bảo hiểm y tế, thông thường khi có bệnh, họ tự mua thuốc uống, khi bệnh trở nặng mới đi điều 
trị ở bệnh viện. Do đó, chỉ số về y tế đạt 0,271, đứng vị trí thứ 03 trong số các yếu tố tổn thương.

Đối với các chỉ số phụ về tai biến tự nhiên và BĐKH thì khá cao. Trong những năm qua, các 
tỉnh thuộc vùng ven biển Nam Trung Bộ hứng chịu nhiều cơn bão lớn. Trong đó có tỉnh Phú Yên 
nói chung và huyện Phú Hòa nói riêng, gây thiệt hại nghiêm trọng đến tài sản và tính mạng của 
người dân. Chỉ số tai biến tự nhiên và BĐKH đạt 0,399, đứng đầu trong các yếu tố tổn thương. 

Như vậy, chỉ số tổn thương sinh kế LVI cho cộng đồng cư dân huyện Phú Hòa đạt 0,270. Đây 
là giá trị thể hiện tính dễ bị tổn thương ở mức trung bình và các yếu tố chính lần lượt theo thứ tự 
giảm dần là: Tai biến tự nhiên và BĐKH; chiến lược sinh kế; y tế; mạng lưới xã hội; lương thực; 
nguồn nước và cuối cùng là đặc điểm hộ dân. Như vậy, khi thiên tai xảy ra kéo theo việc mất mùa 
nghiêm trọng sẽ ảnh hưởng rất lớn đến sinh kế của các hộ gia đình và họ không có một nguồn thu 
nhập nào khác để bù vào phần mất đi đó. Hệ quả dẫn đến là sự thiếu thốn về kinh tế và đời sống 
khó khăn hơn trong những năm có thiên tai thường xuyên xảy ra.

Chỉ số tổn thương LVI-IPCC được đánh giá thông qua việc tổng hợp 07 yếu tố chính vào 03 
nhân tố đóng góp để đánh giá ảnh hưởng của BĐKH đến sinh kế của cộng đồng theo định nghĩa 
khả năng tổn thương của IPCC.

Bảng 3. Chỉ số LVI - IPCC tại huyện Phú Hòa

Chỉ số Phơi nhiễm (E) Tổn thương (S) Thích ứng (AC) LVI-IPCC
(E-AC) * S

0,399 0,246 0,241 0,039
Nguồn: Số liệu điều tra, 2019

Nhìn chung, khu vực huyện Phú Hòa đã và đang chịu tác động của BĐKH khá nặng nề, sự 
phơi nhiễm và sự nhạy cảm/tổn thương trước tình hình BĐKH khá cao với chỉ số lần lượt 0,399 
và 0,246. Tuy nhiên, trên cơ sở phân tích các thành phần về mạng lưới xã hội, đặc điểm hộ và hoạt 
động sinh kế cho thấy khả năng thích ứng ở địa phương tương đối tốt (0,241) nhưng vẫn chưa đủ 
để đáp ứng lại những tác động tiêu cực của thiên tai và biến đổi khí hậu. Đây là cơ sở để các cơ 
quan chức năng duy trì và phát huy các biện pháp ứng phó với BĐKH trong tương lai.

4. Kết luận

Kết quả nghiên cứu cho thấy rằng, từ chỉ số LVI của huyện Phú Hòa có tính dễ tổn thương 
sinh kế dưới ảnh hưởng của BĐKH ở mức trung bình (0,270). Tuy ở ngưỡng trung bình nhưng có 
02 yếu tố cần xem xét, quan tâm. Thứ nhất, chỉ số tai biến tự nhiên và BĐKH có chỉ số tổn thương 
0,399. Thứ hai, chỉ số chiến lược sinh kế có giá trị 0,370. Kết quả của chỉ số LVI-IPCC cũng cho 
thấy mức độ dễ tổn thương của huyện Phú Hòa cũng ở mức trung bình (0,039). Nếu chỉ số LVI đưa 
ra ảnh hưởng của thiên tai và chiến lược sinh kế là 02 vấn đề chính cần giải quyết thì chỉ số LVI 
- IPCC lại cho thấy, tính dễ bị tổn thương và năng lực đáp ứng của cộng đồng người dân phường 
Phú Đông khá tương đồng lần lượt có chỉ số là 0,246 và 0,241. Nhìn chung, cư dân đã nhận thức 
được đời sống canh tác nông nghiệp phụ thuộc nhiều vào yếu tố thời tiết, khi gặp các vấn đề bất 
thường của khí hậu, các hiện tượng thời tiết cực đoan, sẽ phải chịu nhiều thiệt hại về sinh kế, thu 
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nhập nên luôn chủ động để phòng tránh. Bên cạnh đó, sự hỗ trợ của chính quyền địa phương và các 
cơ quan chức năng đã góp phần trong việc nâng cao năng lực cho cộng đồng, thích ứng và giảm 
nhẹ các thiệt hại do BĐKH gây ra, kết hợp với việc đề xuất các biện pháp chiến lược sinh kế để 
thích ứng tốt với biến đổi khí hậu.
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GIỚI THIỆU HỆ THỐNG TÍCH HỢP CHỤP ẢNH HÀNG KHÔNG VÀ 
QUÉT LIDAR CITYMAPPER 2

Trần Văn Hải1, Lương Thanh Thạch2

1Công ty TNHH MTV Trắc địa Bản đồ
2Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội

Tóm tắt
Bài báo giới thiệu về hệ thống bay chụp ảnh hàng không và quét LiDAR (Light Detection 

and Ranging) Citymapper 2 của Leica - là công nghệ hàng đầu trong việc thu thập, xử lý dữ liệu 
không gian địa lý với độ chính xác và chất lượng cao. Hệ thống là sự tích hợp của phần cứng và 
phần mềm có tính năng kỹ thuật vượt trội về độ chính xác và hiệu suất của dữ liệu. Đồng thời, bài 
báo giới thiệu quy trình cơ bản để vận hành và xử lý dữ liệu thu nhận từ hệ thống Citymapper 2.

Từ khóa: Citymapper; LiDAR; DSM; DTM.
Abstrast

Introduction of integrated system of photography and scan LiDAR Citymapper 2

The article introduces the integrated system of photography and scan LiDAR (Light Detection 
and Ranging) Citymapper 2 that is the state-of-the art technology in collecting and processing 
geospatial data with high accuracy and quality. The system is an integration of hardware and 
software with superior accuracy and performance. In addition, the article also suggests a basic 
process for operating and processing data obtained from Citymapper.

Keywords: Citymapper; LiDAR; DSM; DTM.

1. Đặt vấn đề

Hiện nay, thế giới đang bước vào cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 với tốc độ đô thị hóa mạnh, 
nhiệm vụ quy hoạch kiến trúc, đô thị luôn là vấn đề được quan tâm. Để đáp ứng nhu cầu thực tiễn, 
đặc biệt là ứng dụng công nghệ phân tích dữ liệu địa không gian ngày càng cao đối với các yêu cầu 
của lĩnh vực tài nguyên môi trường, xây dựng thành phố thông minh (SmartCity), chính phủ điện tử 
và các lĩnh vực khác trong sự phát triển của nền kinh tế quốc dân thì dữ liệu hạ tầng không gian địa 
lý nói chung và bản đồ địa hình 3D nói riêng là rất cần thiết. 

Với hạ tầng công nghệ thông tin hiện đại, khả năng kết hợp dữ liệu để khai thác tối ưu là 
một nhu cầu cấp bách trong thực tế, đây là nhiệm vụ rất cấp thiết và thời sự. Các sản phẩm bản 
đồ truyền thống đã dần không thỏa mãn đủ các yêu cầu mô tả và khai thác dữ liệu trong thực tế 
hiện đại. Dữ liệu bề mặt Trái đất theo xu hướng trong thời đại công nghệ thông tin là phải hướng 
đến sự mô tả chi tiết đối tượng, bao gồm đủ yếu tố không gian 3D và các thuộc tính. Với những 
yêu cầu trên, đã có nhiều công nghệ mới và hiện đại được ứng dụng vào thực tế sản xuất. Dữ liệu 
từ công nghệ mới (LiDAR, Ảnh số, UAV) bao gồm đám mây điểm (Point Cloud), ảnh trực giao 
(Orthophoto), mô hình số bề mặt (DSM - Digital Surface Model), mô hình số địa hình (DTM - 
Digital Terrain Model), ảnh cường độ (Intensity) đảm bảo sự vượt trội về độ chính xác của dữ liệu 
không những về không gian mà còn về thời gian (tính cập nhật của dữ liệu) [8].

Trong công tác thu nhận dữ liệu địa lý không gian thì công nghệ LiDAR và công nghệ chụp 
ảnh hàng không là phương pháp giảm tối đa nhân công lao động bằng chân tay và mang lại hiệu 
quả cao trong sản xuất và nghiên cứu khoa học. Với công nghệ LiDAR các điểm địa hình, địa vật 
được đo trực tiếp nên đạt độ chính xác về độ cao, nhưng độ chính xác về vị trí mặt bằng đạt thấp 
và không có đủ thông tin mô tả tính chất, vị trí vật thể. Trong đó công nghệ đo vẽ ảnh thực hiện đo 
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các điểm địa hình, địa vật gián tiếp nên độ chính xác về độ cao đạt thấp còn độ chính xác vị trí mặt 
phẳng thu được cao hơn và còn có thông tin mô tả tính chất của vật thể. Sự phát triển của khoa học 
công nghệ đã mở ra khả năng tích hợp hai công nghệ quét LiDAR và công nghệ chụp ảnh hàng 
không thành một hệ thống thu nhận dữ liệu thống nhất, trong đó hệ thống Leica Citymapper 2 được 
phát triển từ Leica Citymapper 1 là một ví dụ điển hình. Đây là công nghệ hàng đầu trong việc thu 
thập, xử lý dữ liệu không gian địa lý với độ chính xác và chất lượng cao và có khả năng ứng dụng 
rất rộng trong nhiều lĩnh vực trên toàn cầu. Sản phẩm chính của hệ thống đó là: Đám mây điểm 
LiDAR, mô hình số độ cao DEM, mô hình số bề mặt DSM, mô hình số địa hình DTM, ảnh cường 
độ phản xạ Intensity, ảnh nắn trực giao (orthophoto).

2. Tổng quan tình hình ứng dụng hệ thống Citymapper

2.1. Tình hình trên thế giới

Hệ thống Leica Citymapper 2 là sự kết hợp giữa phép đo trực tiếp độ cao (quét LiDAR) và 
đo vẽ ảnh hàng không để xác định vị trí mặt phẳng của các điểm địa hình, địa vật. Hệ thống Leica 
Citymapper 2 ngày càng có nhiều ứng dụng trong các lĩnh vực khác nhau như: Qui hoạch và kiến 
trúc đô thị, quản lý hạ tầng kỹ thuật tuyến phố, giao thông đô thị, môi trường và nghiên cứu phát 
triển đô thị, du lịch và bảo tồn, khảo cổ, theo dõi, quản lý và đánh giá rủi ro do thảm họa và thiên 
tai, nông nghiệp, quy hoạch và quản lý rừng, đa dạng sinh học, khai thác mỏ, khảo sát hành lang 
(Tuyến đường cao tốc, đường sắt, đường dây tải điện …). Do có nhiều ứng dụng và có nhiều sản 
phẩm phong phú, đa dạng nên hệ thống Leica Citymapper 2 đã được khẳng định là một thành phần 
quan trọng của hạ tầng dữ liệu không gian [8]. Việc ứng dụng hệ thống Leica Citymapper 2 trên 
một số quốc gia tiêu biểu như:

+ Tại Moulins, Pháp: Công ty khảo sát hàng không quốc tế (APEI) hiện đang vận hành 
Citymapper kết hợp LiDAR chế độ tuyến tính thế hệ mới nhất từ Leica Terrainmapper. Với máy 
quét LiDAR tốc độ xung 2 MHz hiệu suất cao hơn, công ty đã được hưởng lợi đáng kể, chẳng hạn 
như tốc độ thu thập dữ liệu tăng so với độ cao bay. Cải tiến hiệu suất này cho phép bay các dải lớn 
hơn với bất kỳ mật độ điểm nhất định nào và đạt được kế hoạch bay hiệu quả hơn, phân phối điểm 
đồng đều cho tất cả các độ cao bay từ 300 - 5.500 m AGL với tối đa 35 xung trong không khí và 
không có giới hạn về phạm vi [1].

Hình 1: Hình ảnh APEI bay chụp lâu đài Versailer, Pháp [1]

https://leica-geosystems.com/products/airborne-systems/topographic-lidar-sensors/leica-terrainmapper
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+ Tại Anh: Sử dụng Citymapper, Bluesky (Công ty khảo sát hàng không hàng đầu tại Vương 
quốc Anh) có thể chụp các khu vực của London, Manchester và Birmingham cũng như Brighton, 
Bristol, Cambridge, Norwich, Nottingham và Oxford. Bluesky đã mở rộng phạm vi bằng cách bay 
chụp thêm các thị trấn và thành phố trên khắp Vương quốc Anh và Ireland vào năm 2019 [4].

Hình 2: Hình ảnh Bluesky - Anh bay chụp lâu khu vui chơi ở London [6]

+ Tại Mỹ: Sử dụng Citymapper, Fugro (Nhà cung cấp giải pháp địa lý và toàn vẹn tài sản 
quốc tế) đã tiến hành các cuộc khảo sát trên không của một số trung tâm đô thị đông dân cư nhất 
Bắc Mỹ để hỗ trợ các dịch vụ lập bản đồ không gian địa lý của các trung tâm đó. Bộ đầu thu đầu 
tiên đồng bộ chụp ảnh xiên và chụp ảnh thẳng đứng Nadir cũng như quét LiDAR. Citymapper cho 
phép tiết kiệm đáng kể thời gian và chi phí bằng cách bay một lần để thu thập cả hình ảnh và dữ 
liệu LiDAR. Tất cả dữ liệu hình ảnh và dữ liệu LiDAR thu thập được có thể được xử lý trong một 
quy trình làm việc thống nhất bằng phần mềm Leica HxMap [7]. 

Hình 3: Hình ảnh Fugro - Mỹ bay chụp thành phố Bordeaux [7]

2.2. Tình hình trong nước

Hiện nay với sự phát triển nhanh chóng của khoa học và công nghệ thế giới, lĩnh vực đo đạc 
và bản đồ đã có những thay đổi đáng kể trong việc tạo lập, duy trì hạ tầng kỹ thuật hiện đại và thu 
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nhận, xử lý, cung cấp các sản phẩm, dữ liệu đo đạc và bản đồ với độ chính xác cao, thông tin phong 
phú, đáp ứng nhanh chóng và hiệu quả cho các yêu cầu nghiên cứu, quy hoạch, quản lý lãnh thổ, 
phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, phục vụ ứng phó với biến đổi khí hậu, 
nâng cao dân trí. Ở Việt Nam sự thay đổi công nghệ đo đạc và bản đồ đã tạo nên một vị thế mới 
cho ngành đo đạc và bản đồ với việc ứng dụng các hệ thống công nghệ mới vào sản xuất, nghiên 
cứu. Theo sự phát triển chung của toàn cầu, các công nghệ mới cũng đã được áp dụng ở Việt Nam.

Năm 2018 Tổng Công ty Tài nguyên và Môi trường Việt Nam đầu tư hệ thống Citymapper 
của hãng Leica (Thụy sỹ). Bước đầu trong việc ứng dụng hệ thống Leica Citymapper trong nghiên 
cứu và sản xuất là bay chụp ảnh và quét LiDAR trong Dự án “Xây dựng mô hình số độ cao độ 
chính xác cao khu vực đồng bằng và ven biển phục vụ công tác nghiên cứu, đánh giá tác động biến 
đổi khí hậu, nước biển dâng” với các sản phẩm đám mây điểm LiDAR, mô hình số bề mặt DSM, 
mô hình số địa hình DTM và ảnh nắn trực giao (orthophoto). Hệ thống Citymapper này gồm có 
thiết bị quét LiDAR tích hợp máy ảnh kỹ thuật số chụp thẳng Harrier56/G4 [5].
 3. Hệ thống Leica Citymapper 2 và quy trình vận hành

3.1. Nguyên lý cấu tạo

Hệ thống Leica Citymapper 2 là phiên bản phát triển tiếp theo được tích hợp 06 camera 
quang học (05 camera RGB, 01 camera NIR) độ phân giải lên đến 150 Mpixel thuộc dòng máy 
ảnh chuyên nghiệp cỡ lớn, trong đó, 05 camera RGB có góc chụp khác nhau (trước, sau, trái, phải, 
thẳng đứng) đây là giải pháp tối ưu bậc nhất tính tới thời điểm hiện tại trong việc thành lập bản đồ 
3D và xây dựng mô hình 3D địa vật, bởi vì, cùng một lúc có thể thu nhận được 05 bức ảnh ở 05 góc 
nhìn khác nhau (gần như 360 độ) công việc này giúp việc thu nhận hình ảnh đối tượng một cách 
tối đa, hạn chế đến mức thấp nhất việc che khuất của đối tượng, giúp việc thành lập bản đồ 3D và 
mô hình 3D địa vật được chính xác và đầy đủ nhất [3]. 

Hình 4: Phần cứng hệ thống Leica Citymapper 2 [2]

3.2. Hệ thống phần mềm

Hệ thống Citymapper 2 là một giải pháp đồng bộ từ phần cứng đến phần mềm. Hệ thống 
phần mềm chính hãng MissionPro, Flight Pro, HxMap… sẽ đảm bảo chất lượng sản phẩm từ khâu 
bắt đầu đến khâu cuối. Với phần mềm thiết kế và giám sát bay MissionPro, FlightPro được thiết 
kế riêng cho hệ thống Citymapper 2 sẽ đảm bảo thiết kế bay một cách hiệu quả kinh tế nhất và phù 



Nghiên cứu chuyển giao, ứng dụng khoa học công nghệ trong sử dụng hợp lý tài nguyên, 
bảo vệ môi trường và phát triển bền vững

256

hợp nhất với đặc thù của các nhiệm vụ khác nhau. Ngoài việc thiết kế bay FlightPro còn hỗ trợ phi 
công bay chụp bám sát kế hoạch bay, đồng thời có thể kiểm tra kết quả bay chụp ngay ngoài thực 
địa. Thông tin về tọa độ, góc nghiêng bay chụp sẽ được tính toán xử lý chính xác bằng phần mềm 
xử lý dữ liệu IMU Inertial Explorer nâng cao giúp quá trình tính toán về sau được chính xác nhất. 
Phân hệ phần mềm HxMap đã sử dụng thuật toán và công nghệ mới kết hợp được dữ liệu bay chụp 
ảnh quang học cùng với dữ liệu quét LiDAR đồng thời do vậy sẽ đưa ra được mô hình 3D với các 
góc cạnh sắc nét, hình ảnh chân thực, thông tin về đối tượng chính xác nhất. Hơn nữa phần mềm 
này sẽ hỗ trợ tự động hóa tối đa quá trình tăng dày, bình sai, đo vẽ mô hình 3D tự động giúp đẩy 
nhanh tối đa quy trình xử lý.

3.3. Quy trình vận hành

Hình 5: Quy trình vận hành hệ thống Citymapper 2 [9]

Quy trình vận hành xử lý dữ liệu thu thập từ hệ thống Citymapper 2 được mô tả như hình 
trên, khi sử dụng hệ thống và phần mềm chính hãng sẽ đảm bảo việc bay chụp, quét LiDAR với 
hiệu suất cao nhất và với quy trình xử lý bằng phần mềm HxMap sẽ cung cấp sản phẩm đầu ra là 
ảnh trực giao, dữ liệu đám mây điểm và mô hình số độ cao, mô hình số địa hình, mô hình 3D từ 
LOD 0 (Level Of Detail) đến LOD 2.

Chi tiết hóa quy trình vận hành hệ thống được thể hiện qua các bước sau:
Bước 1: Sử dụng phần mềm Mission Pro để lập kế hoạch bay.
Bước 2: Sử dụng phần mềm Flight Pro để hỗ trợ và thực hiện chuyến bay.
Bước 3: Sử dụng module HxMap đánh giá và xử lý dữ liệu.
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- Dữ liệu ảnh và LiDAR sẽ được xử lý qua module HxMap để giúp người dùng có thể thực 
hiện nhanh thao tác kiểm soát chất lượng kết quả thu dữ liệu trên màn hình nhằm phát hiện các sự 
cố về dữ liệu thô thu nhận được. 

- Dữ liệu GNSS/IMU được tính toán bằng module xử lý sau để tính toán quỹ đạo chính xác 
và đưa kết quả ra file *.sol. 

- Module HxMap Ingest sẽ hiệu chỉnh dữ liệu ảnh và dữ liệu đám mây điểm lần đầu, nếu đám 
mây điểm không đạt yêu cầu sẽ tiến hành hiệu chỉnh Bước 2. Dữ liệu ảnh được hiệu chỉnh sáng, 
bức xạ và báo cáo chất lượng được đưa vào module khớp ảnh và bình sai.\

- Kết quả của quá trình bình sai là: InfoCloud (đám mây điểm được sinh ra từ ảnh chụp); Mô 
hình số bề mặt (DSM); ảnh Ortho đơn và ảnh Ortho ghép.

- Kết hợp với dữ liệu LiDAR qua module Matching (UDAR registration) sẽ tạo ra các sản 
phẩm: Mô hình 3D LOD 0; mô hình 3D LOD 1; mô hình 3D LOD 2 (có dán mặt); khi sử dụng bổ 
sung module 3D Editor người dùng có thể đo vẽ để tạo ra mô hình 3D dạng LOD3; dữ liệu đám 
mây điểm 3D LiDAR sẽ được tạo ra từ bước này.

- Sử dụng bổ sung phần mềm SURE Aerial để xử lý dữ liệu đám mây điểm LiDAR và ảnh 
hàng không sẽ cho ra mô hình 3D dạng mesh.

- Để xử lý dữ liệu LiDAR chuyên sâu (phân loại, tạo mô hình DTM, DSM, tách đối tượng) 
phải sử dụng phần mềm thứ 3 TerraSolid. 

- Việc quản lý, hiển thị và xử lý dữ liệu 3D và các dữ liệu khác phải sử dụng một hệ thống 
phần mềm của hãng thứ 3 khác như BentleyMap (Enterprise) hay Luciad.

Phần mềm HxMap xử lý dữ liệu bước đầu sẽ cho ra mô hình 3D ở LOD 0, LOD1 và một phần 
ở LOD2 và phải kết hợp với phần mềm 3D Editor để xử lý dữ liệu 3D nâng cao, việc thành lập mô 
hình 3D ở LOD2 và LOD 3 hoàn chình phải thực hiện với sự hỗ trợ của module này. Việc sử dụng 
phần mềm TerraSolid để xử lý dữ liệu đám mây điểm chuyên sâu giúp thành lập mô hình số địa hình 
với độ chính xác cao mà phần mềm HxMap không thực hiện được. Cũng như vậy, phần mềm Sure 
Aerial được hãng Leica giới thiệu sẽ thành lập mô hình 3D dạng mesh của toàn bộ khu vực nghiên 
cứu một cách nhanh chóng và chính xác.

3.4. Hệ thống xử lý dữ liệu

Hình 6: Module chính của phần mềm HxGN [6]
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Để xử lý dữ liệu được tạo ra, Leica cung cấp một nền tảng quy trình làm việc bao gồm từ thu 

thập, xử lý dữ liệu và trực quan hóa dữ liệu thông qua một phần mềm có tên HxGN. Phần mềm có 

3 module chính RealWold, RealCity và RealTerrain [6]:

- RealWorld: Được thiết kế dành cho các dự án liên quan đến hình ảnh quy mô lớn.

- RealCity: Là module hỗ trợ cho SmartCities, cho phép tạo mô hình 3D của các cấu trúc đã chụp.

- RealTerrain: Là giải pháp xử lý sau dữ liệu LiDAR cho các khu vực rộng lớn và mật độ 

cấu trúc cao.

4. Một số dạng sản phẩm chính

Hệ thống Leica Citymapper 2 là hệ thống hàng đầu trên thế giới và đang được áp dụng tại các 

nước lớn. Tại Việt Nam hệ thống công nghệ này chưa được đầu tư và áp dụng vào sản xuất trong 

các ngành. Dưới đây là sản phẩm đã được hình thành tại các nước khác. 

Hình 7: Mô hình 3D [7]

Hình 8: Hệ thống đám mây điểm RGB [7]
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Hình 9: Hệ thống đám mây điểm [7]

Hình 10: Sự kết hợp đám mây điểm và mô hình 3D [7]

5. Kết luận

Hiện nay, thế giới đang bước vào cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, dữ liệu địa không gian 
có yêu cầu ngày càng cao hơn. Đo đó việc thu thập, xử lý dữ liệu và xây dựng cơ sở dữ liệu không 
gian địa lý 3D làm cơ sở dữ liệu nền để xây dựng các cơ sở dữ liệu chuyên ngành ngày càng trở nên 
cấp thiết. Tại Việt Nam cũng đang phát triển mô hình thành phố thông minh (SmartCity). Một số 
tỉnh, thành phố như Hà Nội, Thừa Thiên Huế, Lâm Đồng, Hồ Chí Minh, Quảng Ninh, Vĩnh Phúc, 
Bắc Ninh,... đã xúc tiến triển khai đề án xây dựng thành phố thông minh bằng các phương pháp 
truyền thống. Việc đầu tư, ứng dụng hệ thống bay chụp ảnh hàng không Leica Citymapper 2 vào 
việc thành lập thành phố 3D là rất cần thiết.

Đây là một hệ thống mới, với nhiều tính năng, ưu điểm vượt trội tuy nhiên cũng đòi hỏi sự 
đồng bộ về trình độ, năng lực làm chủ trang thiết bị. Công nghệ này sự kết hợp giữa phép đo trực 
tiếp độ cao (quét LiDAR) và đo vẽ ảnh hàng không để xác định vị trí mặt phẳng của các điểm địa 
hình, địa vật được thiết kế cho xây dựng bản đồ không gian 3 chiều đô thị một cách nhanh chóng, 
chính xác, có sự tiến bộ vượt trội so với các công nghệ đi trước trong việc thành lập mô hình số 
địa hình, mô hình số độ cao, mô hình số bề mặt phục vụ công tác thành lập bản đồ địa hình, bản đồ 
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không gian 3 chiều, xây dựng cơ sở nền thông tin địa lý. Nó cho phép đẩy nhanh tiến độ thi công 
đáng kể, giảm chi phí thi công và đạt độ chính xác cao, do vậy cần phải có các bước chuẩn bị đầy 
đủ, kịp thời trước khi ứng dụng hệ thống này.
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NGHIÊN CỨU SỰ TẠO THÀNH DÒNG THẢI AXIT MỎ 
VÀ PHÂN TÁN CÁC KIM LOẠI NẶNG VÀO MÔI TRƯỜNG 

TẠI MỎ NICKEL BẢN PHÚC
Phạm Văn Chung, Nguyễn Khắc Hoàng Giang, Nguyễn Thị Phương Thanh

Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội
Tóm tắt
Mỏ nickel Bản Phúc thuộc xã Mường Khoa, huyện Bắc Yên, tỉnh Sơn La đã kết thúc khai 

thác thân quặng đặc xít và đang tiến hành thăm dò quặng xâm tán. Các dữ liệu đã được thu thập 
về thành phần khoáng vật và địa hóa của các thân quặng trong quá trình khai thác và các kết quả 
kiểm tra chi tiết về thành phần các sulfid trong các mẫu mài láng bằng kính hiển vi phản quang 
và xác định thành phần hoá học bằng phân tích cho thấy, trong thành phần quặng có chứa nhiều 
sulfid có khả năng tạo ra độ axit, đặc biệt là pyrotin và pyrit. Các kết quả tính toán axit - base, kết 
quả thí nghiệm và kết quả phân tích các mẫu đất và mẫu nước lấy tại hiện trường cho thấy khu vực 
mỏ nickel Bản Phúc có nhiều tiềm năng tạo thành dòng thải axit mỏ (AMD). Sự tạo thành dòng 
thải axit mỏ luôn đi kèm với sự phân tán kim loại nặng vào môi trường.

Từ khóa: Mỏ nickel; Sulfid; Dòng thải mỏ axit; Kim loại nặng; Bản Phúc.
Abstract

Research on the creation of mine acid discharge and dispersion of heavy metals into the 
environment in Ban Phuc nickel mine

Ban Phuc nickel mine in Muong Khoa commune, Bac Yen district, Son La province has 
finished mining dense ore bodies and is conducting exploration for diffuse ore. Data have been 
collected on the mineralogy and geochemical composition of the ore bodies during the mining 
process and detailed examination results on the composition of sulfides in the polished samples 
by reflective microscopy and determination. Determination of chemical composition by analysis 
showed that in the ore composition, there are many sulfides capable of creating acidity, especially 
pyrotin and pyrite. The acid-base calculation results, experimental results and analysis results 
of soil and water samples taken at the field show that the Ban Phuc nickel mine area has a lot of 
potential to form mine acid discharge (AMD). The mine acid drainage is always accompanied by 
the dispersion of heavy metals into the environment.

Keywords: Nickel mine; Sulfid; Mine acid discharge; Heavy metals; Ban Phuc.

1. Đặt vấn đề

Ô nhiễm môi trường đang là vấn đề toàn cầu. Có rất nhiều nguyên nhân gây ô nhiễm môi 
trường, trong đó, ô nhiễm môi trường từ hoạt động khoáng sản là vấn đề hết sức nghiêm trọng. 
Vấn đề oxy hóa sulfid và hiện tượng tạo dòng thải axit liên quan với nó luôn là vấn đề hàng đầu 
bởi vì cùng với quá trình đó là sự hòa tan và phát tán các kim loại nặng cùng các chất độc hại khác 
vào môi trường. Dòng thải axit mỏ là nguồn gây ô nhiễm môi trường phát sinh từ các bãi thải dạng 
đống hoặc các hồ thải trong quá trình chế biến quặng. Đó là sản phẩm của sự tương tác tự nhiên 
giữa nước, oxy và các khoáng vật sulfid còn lại sau tuyển. Do đó, lượng thông tin chi tiết về thành 
phần khoáng vật là rất cần thiết trong đánh giá tiềm năng sinh axit của mỏ khoáng [3, 4, 10]. Các 
bãi thải rắn, bãi chứa quặng dạng đống hay quặng đuôi của mỏ là chất thải rắn từ quá trình chế biến 
khoáng sản, có thể là nguồn gây ô nhiễm môi trường do tạo ra dòng thải axit mỏ. AMD là kết quả 
của quá trình oxy hóa các khoáng vật sulfid tàn dư, đặc biệt là các sulfid sắt như pyrit và pyrotin. 
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Dòng thải này được xác định bởi khả năng sinh axit thực thụ của các tổ hợp khoáng vật và độ nhạy 
cảm của các khoáng vật phản ứng với các tác nhân phong hoá. Do đó, mô tả thành phần khoáng 
vật và phân tích thành phần hóa học sẽ là những công cụ khoa học có thể được áp dụng để dự báo 
AMD, để từ đó có biện pháp giảm nhẹ và khắc phục hậu quả môi trường khai thác mỏ. Kiến thức 
về thành phần khoáng vật của các chất thải mỏ sẽ cung cấp các hướng dẫn để lựa chọn các phương 
pháp thích hợp nhất cho việc tính toán axit - base, bởi vì các kết quả của các phương pháp khác 
nhau tùy thuộc vào thành phần khoáng vật đại diện cho các nguồn axit và các khoáng vật cung 
cấp nguồn làm trung hòa. Mô tả thành phần khoáng vật cung cấp lượng thông tin về (1) các nguồn 
và nhận dạng các kim loại tiềm năng và độ axit; (2) các nguồn trung hòa axit; (3) sự có mặt các 
khoáng vật có thể góp phần tính toán tiềm năng trung hòa dựa trên điều kiện phòng thí nghiệm, 
nhưng có hành vi khác nhau trong điều kiện thực địa; (4) các hợp phần tan và không tan của vật 
liệu đất; (5) kết cấu và kích thước hạt có thể ảnh hưởng đến độ phản ứng của các khoáng vật khác 
nhau [10]. Mỏ nickel Bản Phúc là một trong những mỏ sulfid nickel điển hình ở Việt Nam. Mỏ 
nickel Bản Phúc có nguồn gốc magma dung ly nằm trong cấu trúc nếp lồi Tạ Khoa có nhiều tiềm 
năng về khoáng sản, như: Nikel, đồng, coban [1, 2, 5, 7, 8, 9]. Thành phần khoáng vật quặng chủ 
yếu là các khoáng vật sulfid như: pyrotin, penlandit, chalcopyrit,… Đó là tiền đề cho sự tạo thành 
dòng thải axit mỏ và phân tán các kim loại nặng vào môi trường.

2. Các phương pháp nghiên cứu

Các phương pháp nghiên cứu được sử dụng như: phân tích bằng kính hiển vi phân cực (đối 
với các đá) và kính hiển vi phản quang (đối với các khoáng vật quặng), nhiễu xạ rơnghen tia X 
(XRD), phân tích thành phần hóa học bằng phương pháp hấp phụ nguyên tử đối với các mẫu thí 
nghiệm và mẫu nước mặt. Ngoài ra, trong bài báo này chúng tôi sử dụng phương pháp thí nghiệm 
và tính toán độ axit - base để đánh giá tiềm năng phát sinh dòng thải axit mỏ. Để tính toán khả năng 
tạo axit và khả năng phân tán kim loại nặng vào môi trường, chúng tôi tiến hành các thí nghiệm 
để tính toán các chỉ số: Khả năng tạo axit tối đa (MPA); khả năng trung hòa axit (NAC); khả năng 
thực tạo axit (NAPP); kiểm định khả năng tạo axit (NAG).

- MPA: Khả năng tạo axit tối đa được tính bằng phương pháp phân tích hàm lượng lưu huỳnh 
có trong mẫu. Coi tất cả hàm lượng lưu huỳnh tồn tại trong mẫu là pyrotin. Từ đó, tính lượng axit 
H2SO4 sinh ra. MPA là chỉ số chịu ảnh hưởng của nhiều yếu tố gây nhiễu như thành phần khoáng 
vật, khả năng tham gia vào các phản ứng hóa học tạo axit.

- ANC: Khả năng trung hòa axit được xác định bằng phương pháp lấy mẫu đá vây quanh tại 
khu vực nghiên cứu, sau đó, phân tích hàm lượng các khoáng vật cacbonat để xác định khả năng 
trung hòa axit của mẫu. Kiểm nghiệm khả năng trung hòa bằng cách nghiền nhỏ mẫu, sau đó, dùng 
axit H2SO4 cho phản ứng với mẫu, chuẩn hóa về pH = 7 để tính toán lượng axit đã tiêu tốn. Từ đó, 
tính ra khả năng trung hòa axit của đá vây quanh.

- Khả năng tạo axit (NAPP) được xác định bằng NAPP = MPA - ANC.
Nếu MPA nhỏ hơn ANC thì NAPP âm, có nghĩa là mẫu có thể có đủ ANC để ngăn ngừa sự 

tạo ra axit. Trái lại, nếu MPA vượt quá ANC thì NAPP sẽ dương, tức là vật liệu có thể thuộc loại 
sinh ra axit. NAPP được biểu diễn theo đơn vị là kg H2SO4/t.

- Tỷ lệ ANC/MPA là tỷ số giữa khả năng trung hòa axit và khả năng tạo axit tối đa. 
- Kiểm định khả năng tạo axit (NAG): Nhóm tác giả tiến hành lấy mẫu hóa nhóm tại các khu 

vực có nguy cơ phát sinh dòng thải axit mỏ. Sau đó, tiến hành thí nghiệm để đo lượng axit H2SO4 

sinh ra. 
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Để mô phỏng các quá trình oxy hóa các khoáng vật sulfid và tính toán khả năng tạo thành 
axit và phân tán các kim loại nặng, chúng tôi tiến hành thí nghiệm với các mẫu quặng nikel đặc 
xít được lấy tại mỏ nickel Bản Phúc. Thí nghiệm được tiến hành trong 60 tuần như sau: Lấy 10 kg 
quặng nickel đặc xít cho vào ống hình trụ có đường kính 73 mm, cao 80 cm, có van xả ở đáy. Mỗi 
tuần sẽ tiến hành đổ nước được pha có thành phần tương tự như nước mưa vào ống thí nghiệm và 
ngâm trong 02 giờ. Sau đó, mở van ở đáy, tháo hết nước lấy mẫu để phân tích.

3. Kết quả và thảo luận

3.1. Đặc điểm tự nhiên của mỏ Nickel Bản Phúc

Mỏ nickel Bản Phúc có diện tích 1,56 km2, thuộc xã Mường Khoa, trước đây là xã Tạ Khoa, 
huyện Bắc Yên, tỉnh Sơn La. Mỏ nằm ngay cạnh Quốc lộ 37 và cách sông Đà khoảng 2 km. Xung 
quanh khu vực mỏ nickel Bản Phúc có một số bản của người dân tộc Thái sinh sống chủ yếu dọc 
theo tuyến Quốc lộ 37 [6].

Mỏ nickel Bản Phúc có địa hình núi cao, dốc đứng, phân cắt mạnh, các dãy núi chạy theo 
phương Tây Bắc - Đông Nam và bị chia cắt bởi hệ thống suối chảy theo phương Tây Nam - Đông 
Bắc và Đông Nam - Tây Bắc. Địa hình phân cắt mạnh từ 550 m đến 130 m, sườn dốc từ 30 - 400 
[4]. 

Khu vực mỏ Bản Phúc cũng như vùng Tây Bắc Việt Nam có 02 mùa rõ rệt. Mùa mưa 
từ tháng 05 đến tháng 09, mưa nhiều từ tháng 06 đến tháng 08, nhiệt độ cao nhất là khoảng  
33 - 42 0C. Mùa khô từ tháng 10 đến tháng 04 năm sau, cũng là mùa lạnh. Nhiệt độ thấp nhất có 
thể tới 2 0C, cao nhất 28 0C, trung bình từ 12 - 14 0C. Lượng mưa trung bình trong năm khoảng  
2.032 mm. Độ ẩm trung bình khoảng 80 %.

Khu vực Dự án gần dòng Sông Đà, chảy theo phương Tây Bắc - Đông Nam. Dòng Sông Đà 
đã bị chặn lại làm đập thuỷ điện nên hiện tại đoạn sông này đã trở thành hồ.

Các suối trong khu vực chảy theo phương Tây Nam - Đông Bắc và phương Đông Nam - Tây 
Bắc đổ vào Sông Đà. Các suối được hình thành theo đới phá huỷ kiến tạo và những đới đất đá có 
độ cứng thấp nên phương dòng chảy trùng với đường phương của đá gốc. Trong mỏ nickel Bản 
Phúc có Suối Phúc chảy qua khu vực nhà máy tuyển và Suối Đăm chảy qua khu vực hồ thải quặng 
đuôi, 02 suối này đổ vào Suối Khoa trước khi chảy ra sông Đà.

3.2. Đặc điểm địa chất mỏ nickel Bản Phúc

3.2.1. Đặc điểm địa tầng
Tham gia vào cấu trúc địa chất của mỏ có các địa tầng: Hệ tầng Nậm Sập (D1 - 2 ns); hệ tầng 

Bản Cải (D3 bc); hệ tầng Đa Niêng (C1 đn); hệ tầng Viên Nam (P3 - T1 vn) [5, 6].
3.2.2. Đặc điểm magma
Các đá siêu mafic Bản Phúc gồm hai khối Bản Phúc và Bản Khoa, kéo theo phương Tây 

Bắc - Đông Nam, dài khoảng 800 m, rộng từ 200 - 400 m và dày nhất: 470 m. Gồm các đá dunit 
và peridotit có màu đen xanh, xám đen, xám lục, khi bị phong hoá sẽ có màu đốm nâu. Thành phần 
chủ yếu là olivin bị serpentin hoá mạnh và ít hỗn hợp phlogopit, vermiculit, fucxit, talc và magnetit 
nằm ở khoảng giữa các hạt olivin. Đá có cấu tạo dồn tích hạt thô, từ tính mạnh. Các đá siêu mafic 
có tính phân đới rõ rệt, sự phân đới được xác lập dựa trên cơ sở phân chia chi tiết cấu tạo dồn tích 
nguyên sinh của các đá siêu mafic. Căn cứ vào đặc điểm này chúng tôi chia thành 03 đới từ trên 
xuống gồm UB1, UBT và UB2 [5, 6]. 
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Hình 1: Mẫu lát mỏng đá siêu mafic  
bị biến đổi (tremolitit) [6]

Hình 2: Mẫu lát mỏng đá siêu mafic [6]

3.2.3. Kiến tạo
Hoạt động đứt gãy trong khu vực Tạ Khoa xảy ra khá mạnh mẽ, được thể hiện rõ nét qua ba 

hệ thống đứt gãy: Tây Bắc - Đông Nam, Đông Bắc - Tây Nam và á kinh tuyến [5, 6].
+ Hệ thống đứt gãy phương Tây Bắc - Đông Nam điển hình trong khu vực đi qua trung tâm 

vùng Tạ Khoa. Hệ thống đứt gãy này là những đứt gãy cổ nhất trong vùng và thường tái hoạt động 
nhiều lần. Có thể có sự liên quan đến sự hình thành khối siêu mafic Bản Phúc [5, 6].

+ Hệ thống đứt gãy Đông Bắc - Tây Nam: phân bố ở phía Đông Nam vùng, là những đứt 
gãy hình thành muộn hơn hệ thống đứt gãy Tây Bắc - Đông Nam, phát triển chủ yếu trong hệ tầng 
Bản Cải [5, 6].

+ Hệ thống đứt gãy á kinh tuyến: Phân bố gần trùng với ranh giới hệ tầng Tạ Khoa và hệ 
tầng Bản Cải [5, 6].

3.3. Đặc điểm quặng hóa mỏ nickel Bản Phúc

3.3.1. Thành phần vật chất
Mỏ nickel Bản Phúc có hai loại là quặng đặc xít (thân quặng I) và quặng xâm tán (thân quặng 

II, III). Quặng đặc xít có thành phần khoáng vật: Pyrotin (70 %); pentlandit (10 %); chalcopyrit 
(5 %) và các khoáng vật phi quặng khác. Quặng xâm tán có các khoáng vật quặng chiếm khoảng 
5 - 10 %, với thành phần chủ yếu là pentlandit, ít pyrotin, violarit, valerit [5, 6].

Hình 3: Mẫu khoáng tướng pyrotin (Pyr), 
penlandit (Pld) và chalcopyrit (Chp) tạo tập 

hợp đặc xít 

Hình 4: Mẫu khoáng tướng penlandit (Pld), 
chalcopyrit (Chp) tạo ổ lớn
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Thành phần hóa học quặng sulfid Ni-Cu đặc xít của mỏ nickel Bản Phúc có hàm lượng cao về 
nickel, nhưng rất thấp về các nguyên tố nhóm platin và vàng. Các kết quả phân tích mẫu cơ bản của 
thân quặng sulfid Ni-Cu đặc xít (TQI) hàm lượng biên 0,2 % Ni, có hàm lượng trung bình 1,44 % Ni; 
0,69 % Cu; 0,05 % Co; 25 ppb Au; 64 ppb Pt; 30 ppb Pd; 14,42 % S; 2,28 % Mg; 26,7 % Fe [5, 6].

Thân quặng (II) là kiểu quặng bám đáy điển hình có dạng hình chậu, phân bố từ giữa khối 
về phía tây, dài khoảng 350 m, rộng từ 100 m tới 350 m, chiều dày từ 3,5 tới 40 m. Hàm lượng 
quặng 0,85 % - 1,36 % Ni; 0,1 % Cu. Hàm lượng các nguyên tố nhóm platin thấp < 0,5 ppm [5,6].

Thân quặng (III) nằm ở vách Đông Bắc khối xâm nhập, trước đây gọi là thân quặng treo, 
là thân quặng khá giàu và có dạng thấu kính, chiều dày thay đổi từ 8,5 m tới 59 m, chiều rộng tới  
175 m và chiều dài có thể trên 100 m. Hàm lượng quặng 0,84 - 2,36 % Ni, trung bình 0,22 % Cu 
và 0,02 % Co. Hàm lượng các nguyên tố nhóm Platin thấp < 0.5 ppm [5, 6]. 

3.3.2. Trữ lượng của mỏ
Mỏ nickel Bản Phúc có trữ lượng thân quặng I là 4.570.000 tấn quặng và trữ lượng thân 

quặng (II), (III) khoảng 71.601.000 tấn. Hiện nay, đã khai thác xong thân quặng (I). Thân quặng 
(II), (III) do không có hiệu quả kinh tế nên chưa được khai thác [6].

3.3.3. Đặc điểm đá vây quanh
Đá vây quanh của mỏ Nickel Bản Phúc chủ yếu là các đá sạn kết vôi, đá phiến chứa vôi của 

hệ tầng Nậm Sập (D1-2 ns). Các đá này có khả năng trung hòa một lượng lớn axit sinh ra từ các phản 
ứng phong hóa các khoáng vật sulfid [5, 6].

3.4. Nguồn gốc mỏ nickel Bản Phúc
Theo các nhà nghiên cứu và kết quả thăm dò cho thấy mỏ nickel Bản Phúc có nguồn gốc mỏ 

magma thực sự, đặc điểm quặng hóa được thành tạo theo kiểu magma dung ly có liên quan chặt 
chẽ với các thành tạo siêu mafic.

3.5. Các hoạt động khoáng sản tại mỏ nickel Bản Phúc
3.5.1. Hoạt động khai thác
Mỏ nickel Bản Phúc hiện nay đã khai thác xong thân quặng đặc xít bằng phương pháp hầm 

lò. Các hoạt động khai thác sẽ làm phát sinh nước thải hầm lò. Trong thành phần của nước thải 
hầm lò có chứa nhiều hóa chất và dòng thải axit mỏ. Hoạt động khai thác sẽ tiếp tục với các thân 
quặng xâm tán nếu có hiệu quả kinh tế. Các hoạt động trong quá trình khai thác tại mỏ nickel Bản 
Phúc ảnh hưởng đến môi trường chủ yếu là nước thải hầm lò, quá trình nổ mìn và vận tải quặng 
nguyên khai. Mỏ nickel Bản Phúc đang tiến hành thăm dò các thân quặng xâm tán, nếu khai thác 
các thân quặng xâm tán bằng phương pháp khai thác lộ thiên thì sẽ tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây ô 
nhiễm môi trường. 

3.5.2. Hoạt động tuyển khoáng
Mỏ Nickel Bản Phúc xây dựng một nhà máy tuyển nổi công suất 200.000 tấn quặng/ năm 

có quy trình công nghệ hiện đại theo tiêu chuẩn Australia. Hoạt động tuyển khoáng sử dụng nhiều 
loại hóa chất làm thuốc tuyển và thải ra một lượng lớn quặng đuôi, trong thành phần quặng đuôi có 
chứa nhiều khoáng vật sulfid, là nguy cơ tạo thành dòng thải axit mỏ và kim loại nặng.

3.6. Sự tạo thành dòng thải axit mỏ và phân tán các kim loại nặng
3.6.1. Khả năng tạo axit mỏ và kim loại nặng ở hồ thải quặng đuôi
Quặng đuôi là phần thải của quá trình tuyển khoáng, trong thành phần của quặng đuôi sẽ 

vẫn chứa một số khoáng vật sulfid mà quá trình tuyển không thể thu hồi. Sau khi bị oxy hóa sẽ 
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tạo thành dòng thải axit mỏ và phân tán các kim loại nặng ra môi trường. Hồ thải quặng đuôi tiềm 
ẩn khả năng ô nhiễm môi trường lâu dài. Kết quả phân tích mẫu quặng đuôi trong hồ thải của mỏ 
nickel Bản Phúc bằng phương pháp rơnghen cho thấy trong thành phần quặng đuôi vẫn chứ thành 
phần các khoáng vật sulfid. 

Bảng 1. Kết quả phân tích thành phần khoáng vật quặng đuôi trong hồ thải của  
mỏ nickel Bản Phúc bằng phương pháp rơnghen

STT Tên các khoáng vật Thành phần (%)
1 Illit - KAl2[AlSi3O8](OH)2 30 - 32
2 Clorit - Mg3Al2[Si3O10](OH)8 4 - 6
3 Thạch Anh - SiO2 39 - 41
4 Felspat - KNaAlSi3O8 3 - 5
5 Gowtit - Fe2O3.H2O 2 - 4
6 Amphibol 1 - 3
7 Canxit - CaCO3 3 - 5
8 Pyrotin - Fe1-xS 5 - 7
9 Chalcopyrit - CuFeS2 < 1

10 Stanit - Cu2FeSnS4 < 1

Hình 5: Kết quả phân tích mẫu quặng đuôi bằng phương pháp nhiễu xạ rơnghen

Để tính toán khả năng tạo axit, nghiên cứu sinh tiến hành lấy mẫu quặng đuôi tại hồ chứa. 
Sau đó, tiến hành các thí nghiệm để tính toán các chỉ số: Khả năng tạo axit tối đa (MPA); khả năng 
trung hòa axit (NAC); khả năng thực tạo axit (NAPP); kiểm định khả năng tạo axit (NAG).
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Bảng 2. Tiềm năng tạo axit của quặng đuôi thải

Số hiệu mẫu
Hàm lượng 
lưu huỳnh  
(% Sulfua)

NAPP
(kgH2SO4 /t)

Tỷ lệ ANC/
MPA

NAG  
(kgH2SO4 /t)

Khả năng tạo axit

QĐBP.01 1,3 34 0,3 28 Khả năng cao
QĐBP.02 1,4 35 0,2 30 Khả năng cao
QĐBP.03 1,6 38 0,3 33 Khả năng cao
QĐBP.04 1,7 39 0,4 35 Khả năng cao
QĐBP.05 1,2 33 0,1 27 Khả năng cao

Trung bình 1,5 31,8 0,26 32,6 Khả năng cao
Ghi chú: NAPP: Khả năng thực tạo axit; ANC: Khả năng trung hòa axit; 

MPA: Khả năng tạo axit tối đa; NAG: Kiểm định khả năng tạo axit.

Từ kết quả tính toán khả năng sinh axit tại hồ thải quặng đuôi của mỏ nickel Bản Phúc cho 
thấy khả năng sinh axit là rất lớn. Quá trình oxy hóa các khoáng vật sulfid để tạo thành dòng thải 
axit mỏ có thể kéo dài trong nhiều năm sau khi đóng cửa mỏ. Theo tính toán, tổng khối lượng quặng 
đuôi thải phát sinh trong quá trình khai thác và chế biến thân quặng đặc xít là xấp xỉ 2.087.000 tấn, 
tương đương 1.334.000 m3 (dung trọng của quặng đuôi là 1,55 tấn/m3). Nếu tiếp tục khai thác các 
thân quặng xâm tán thì lượng quặng đuôi phát sinh sẽ rất lớn.

3.6.2. Khả năng tạo dòng thải axit mỏ và phân tán các kim loại nặng do sự oxy hóa các 
khoáng vật Sulfid ở đá thải, bãi chứa, sân công nghiệp. 

Trong quá trình khai thác và sau khi khai thác các loại quặng được tập kết thành dạng đống. 
Kết quả của quá trình phong hóa các khoáng vật Sulfid tại các bãi thải, bãi chứa quặng,… là tạo 
ra axit. Sự tạo thành dòng thải axit mỏ kèm theo sự hòa tan các kim loại nặng và các chất độc hại 
khác. Để dự báo khả năng phát sinh dòng thải axit mỏ, nhóm tác giả tiến hành lấy mẫu tại khu vực 
bãi chứa quặng và mẫu tại khu vực đường vận tải trong mỏ để phân tích hàm lượng lưu huỳnh và 
tính toán khả năng tạo axit như sau:

Bảng 3. Kết quả xác định tiềm năng tạo axit đá thải

Mẫu quặng lấy Lưu huỳnh 
sulfua (%)

NAPP
(kg H2SO4 /t)

Tỷ lệ ANC/
MPA 

NAG
(kg H2SO4 /t)

Tiềm năng 
tạo axit

Mẫu lấy tại bãi chứa 4,1 126 0,03 114 Rất cao
Mẫu lấy tại đường dốc tải 
quặng 3,7 122 0,02 103 Rất cao

Ghi chú: NAPP: Khả năng thực tạo axit; ANC: Khả năng trung hòa axit; 
MPA: Khả năng tạo axit tối đa; NAG: Kiểm định khả năng tạo axit.

Kết quả tính toán cho thấy khả năng tạo axit tại khu vực bãi chứa, đường vận tải là rất lớn. 
Bãi thải, bãi chứa, mặt bằng nhà máy là những nơi có nhiều nguy cơ tạo dòng thải axit mỏ do quá 
trình oxy hóa các khoáng vật sulfid.

3.6.3. Kết quả thí nghiệm về sự tạo thành dòng thải axit mỏ và phân tán kim loại nặng
Để mô phỏng quá trình oxy hóa các khoáng vật quặng trong mỏ nickel Bản Phúc và sự phát 

sinh dòng thải axit mỏ. Chúng tôi tiến hành thí nghiệm để mô phỏng quá trình tạo thành dòng thải 
axit mỏ và phân tán các kim loại nặng với trường hợp các khoáng vật quặng được tập kết dạng 
đống và để trong điều kiện thông thoáng có nước mưa chảy tràn. Trong bài báo này chúng tôi chỉ 
trình bày kết quả thí nghiệm với quặng Nickel đặc xít. Các mẫu quặng được lấy tại bãi chứa sau 
khai thác có thành phần hóa học là: 5,02 % Ni; 2,16 % Cu; 0,17 % Co; 25,3 % S; 43,21 % Fe. Thí 
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nghiệm được tiến hành trong 60 tuần. Kết quả cho thấy độ pH giảm nhanh trong những tuần đầu 
sau đó ổn định ở mức thấp (pH = 2 ÷ 3).

Hình 6: Sự biến thiên của pH theo thời gian trong thí nghiệm với quặng đặc xít  
mỏ nickel Bản Phúc

Kết quả thí nghiệm cũng cho thấy hàm lượng các kim loại nặng tăng nhanh trong những tuần 
đầu, sau đó ổn định ở mức cao, chứng tỏ sự oxy hóa các khoáng vật sulfid diễn ra ngay sau khi 
được khai thác và có điều kiện tiếp xúc với không khí và nước.

Hình 7: Biểu đồ tổng hàm lượng các kim loại nặng trong thí nghiệm với quặng đặc xít  
mỏ nickel Bản Phúc

3.6.4. Đặc điểm môi trường nước mặt
Để đánh giá hiện trạng môi trường nước mặt của mỏ nickel Bản Phúc, chúng tôi tiến hành 

lấy các mẫu nước tại các suối và tiến hành đo nhanh các chỉ số môi trường, phân tích để xác định 
hàm lượng các kim loại nặng. Các kết quả được xử lý và mô phỏng bằng phần mềm Mapinfo và 
Surfer như sau:

Kết quả đo độ pH, Eh và kết quả phân tích hàm lượng các kim loại nặng cho thấy nước mặt 
tại khu vực mỏ Nickel Bản Phúc có dấu hiệu ô nhiễm, cụ thể là độ pH thấp, hàm lượng các kim 
loại nặng cao. Quy luật phân bố các chất ô nhiễm là nước từ khu vực hồ thải quặng đuôi chảy vào 
Suối Đăm, sau đó chảy vào Suối Khoa trước khi đổ vào Sông Đà. Các kim loại nặng theo nước 
mặt phân tán vào môi trường nước của Suối Đăm, Suối Khoa và Sông Đà. Nước mưa chảy tràn 
qua bãi chứa quặng, sân công nghiệp rồi chảy vào Suối Phúc, sau đó đổ vào Suối Khoa trước khi 
đổ vào Sông Đà. Các chất ô nhiễm theo nước mưa chảy tràn phân tán vào môi trường nước mặt tại 
Suối Phúc, Suối Khoa, Sông Đà.
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Hình 8: Mô hình độ pH trong môi trường 
nước mặt mỏ nickel Bản Phúc

Hình 9: Mô hình phân tán Ni trong nước mặt 
mỏ nickel Bản Phúc

Hình 10: Mô hình phân tán Fe trong nước 
mặt mỏ nickel Bản Phúc

Hình 11: Mô hình phân tán Cu trong nước 
mặt mỏ nickel Bản Phúc

Hình 12: Mô hình phân tán Cd trong nước 
mặt mỏ nickel Bản Phúc

Hình 13: Mô hình phân tán As trong nước 
mặt mỏ nickel Bản Phúc

4. Kết luận

Mỏ nickel Bản Phúc có thành phần khoáng vật quặng chủ yếu là các sulfid như: Pyrotin, 
chalcopyrit, penlandit,... Các khoáng vật này khi tiếp xúc với oxy và nước sẽ xảy ra một loạt các 
phản ứng oxy hóa. Kết quả của các phản ứng là axit sulfuric và các kim loại nặng được hòa tan và 
phân tán vào môi trường. Con đường phân tán chủ yếu của các kim loại nặng vào môi trường là 
qua nước mặt, sau đó vào môi trường đất và nước ngầm.

Các kết quả tính toán khả năng sinh axit và nghiên cứu bằng mô hình thí nghiệm đã cho thấy 
mỏ nickel Bản Phúc có nhiều khả năng tạo thành dòng thải axit mỏ và phân tán kim loại nặng vào 
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môi trường. Kết quả phân tích mẫu nước mặt lấy tại các suối xung quanh khu vực mỏ nickel Bản 
Phúc cho thấy nước suối có độ pH thấp và hàm lượng các kim loại nặng cao.

Lời cảm ơn: Nhóm tác giả xin gửi lời cảm ơn ban quản lý đề tài “Nghiên cứu xây dựng 
mô hình phát tán các kim loại nặng vào môi trường khu vực có khoáng sản sulfur”, mã số: 
TNMT.2021.562.01 thuộc “Chương trình phát triển khoa học cơ bản trong lĩnh vực khoa học Trái 
đất theo Quyết định số 562/QĐ-TTg ngày 25 tháng 04 năm 2017 của Thủ tướng chính phủ. Mã số 
chương trình: 562” đã cung cấp cho nhóm tác giả các số liệu nghiên cứu.

TÀI LIỆU THAM KHẢO
[1]. Andrzej Zela zniewicza, Hoa Trong Tran, Alexander N. Larionovo (2012). The significance of geological 
and zircon age data derived from the wall rock of the Ailao Shan - Red River Shear Zone, NW VietNam. 
Journal of Geodynamics, GEOD-1144. No. 18.
[2]. Đặng Văn Bát và nnk (2010). Đặc điểm địa chất và sinh khoáng Đông Bắc Việt Nam - Đông Nam Trung 
Quốc trong Mezozoi-Kainozoi. Đề tài hợp tác nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ theo Nghị định 
thư khóa V của Ủy ban Hợp tác khoa học, công nghệ Việt Nam - Trung Quốc, mã số: 5 - 310J.
[3]. Blowes, D, Moncur, M, Smith, L, Sego, D, Bennett, J, Garvie, A, Linklater, C, Gould, D, Reinson, J 
(2006). Construction of two large-scale waste rock piles in a continuous permafrost region. Barnhisel, RI 
(ed.), Proceedings of the 7th International Conference on Axit Rock Drainage (pp. 187 - 199), St Louis, 
Missouri, American Society of Mining and Reclamation.
[4]. Brown, PL, Wickham, MP, Waples, JS, Stevens, CR, Payne, KL, Vinton, BG, Logsdon, M (2009). 
Estimation of long-term lime demand for remediation of ARD-contaminated groundwater at the Bingham 
Canyon Mine, Utah, USA. Proceedings: Securing the Future and 8th International Conference on Axit Rock 
Drainage (p. 10), 22 - 26 June 2009, Skelleftea, Sweden.
[5]. Đinh Hữu Minh (2003). Cấu trúc địa chất và đặc điểm quặng hóa sulfid nickel - đồng mỏ Bản Phúc 
Sơn La. Luận án tiến sĩ - Thư viện Đại học Mỏ - Địa chất, Hà Nội.
[6] Đinh Hữu Minh và nnk (2006). Báo cáo thăm dò mỏ Nickel - Bản Phúc. Trung tâm Thông tin Lưu trữ 
Địa chất, Hà Nội.
[7]. Trần Trọng Hòa (Chủ biên) (2005). Hoạt động magma nội mảng lãnh thổ Việt Nam và khoáng sản liên 
quan. Báo cáo tổng kết đề tài Hợp tác Việt - Nga theo Nghị định thư (2002 - 2004). Lưu trữ Trung tâm 
TTKHCN QG, Hà Nội, 333 tr.
[8]. Trần Trọng Hòa (Chủ biên) (2011). Hoạt động magma và sinh khoáng nội mảng miền Bắc Việt Nam. 
Nxb. Khoa học Tự nhiên và Công Nghệ, 368 tr.
[9]. Izokh, Polyakov G.V., Tran Trong Hoa, Balykin P.A., Ngo Thi Phuong (2005). Permian-Triassic 
ultramafic-mafic magmatism of Northern Vietnam and Southern China as expression of plume magmatism. 
Russian Geology and Geophysics, vol. 46, No 9, 942 - 951.
[10]. Nguyen Van Pho (2006). Migration capcity of lead in environment and problem of lead pollution in 
Cho Dien lead-zinc deposit. Geology, serie B, No.27, pp.79 - 86. 

Ngày chấp nhận đăng: 10/11/2021. Người phản biện: TS. Lê Anh Trung



Nghiên cứu chuyển giao, ứng dụng khoa học công nghệ trong sử dụng hợp lý tài nguyên, 
bảo vệ môi trường và phát triển bền vững

271

ỨNG DỤNG THUẬT TOÁN RỪNG NGẪU NHIÊN 
TRONG XÂY DỰNG BẢN ĐỒ NHẠY CẢM TRƯỢT LỞ KHU VỰC 

SÔNG HUYỆN VĂN YÊN, YÊN BÁI
Trương Xuân Quang, Nguyễn Ngọc Hoan, Trần Thị Hương

Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội
Tóm tắt
Mục tiêu của nghiên cứu này là xây dựng mô hình học máy phù hợp trong nghiên cứu trượt 

lở đất và xây dựng bản đồ tính nhạy cảm trượt lở cho huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái. Thuật toán 
được lựa chọn sử dụng là thuật toán rừng ngẫu nhiên (Random Forest). Các vị trí lở đất được 
chọn ngẫu nhiên trong tập hợp 302 điểm trượt lở, trong đó, 70 % tương đương với 210 điểm trượt 
lở để huấn luyện và 30 % (92 điểm trượt lở) để xác nhận tính chính xác của mô hình. Để xây dựng 
bản đồ nhạy cảm trượt lở dựa trên thuật toán rừng ngẫu nhiêu, 11 yếu tố đã được nghiên cứu và 
đưa vào sử dụng, các yếu tố đó là: hướng dốc, độ dốc, mạng lưới sông suối, đứt gãy địa chất, địa 
chất, NDVI, đường giao thông, chỉ số độ ẩm địa hình, độ cong theo phương ngang, độ cong theo 
phương đứng, năng lượng dòng. Độ chính xác của mô hình dự vào Confuse Matrix, kết quả cho 
thấy, phương pháp có độ chính xác được xác định bằng phần diện tích bên dưới đường cong Areas 
Under Curves-AUC = 0,903. Có 05 yếu tố ảnh hưởng quan trọng đến trượt lở đất đó là: đường 
giao thông, địa chất, hướng dốc, góc dốc và độ ẩm ướt địa hình.

Từ khóa: Bản đồ phân vùng trượt lở đất; Văn Yên, Yên Bái; Rừng ngẫu nhiên.
Abstract

Landslide susceptibility mapping using random forest model: a case studies in the Van Yen, 
Yen Bai province

The goal of this study is to investigate a suitable machine learning model in landslide study 
and to build a landslide susceptibility map for the study area (Van Yen district, Yen Bai province). 
For this purpose, a random forest model was selected to study for this study area. All landslides 
were randomly selected from 302 landslides, in which 70 % (210 landslides) of dataset for training 
and the 30 % (92 landslides) for validation accuracy of the model. In order to prepare landslide 
susceptibility map based on random forest model, 11 factors were considered as conditioning 
factors related to landslide: aspect, river slope, fault, geology, NDVI, road, topographic wetness 
index, plan curvature, profile curvature, stream power index. The accuracy of the model was 
evaluated based on Confuse Matrix. The result showing, the method has accuracy was indentified 
based on Areas Under Curves-AUC = 0.903. The five landslide causative factors: road, geology, 
aspect, slope and topographic wetness index have tight correlation with landslide occurrence.

Keywords: Landslide susceptibility map; Van Yen, Yen Bai; Random forest.

1. Mở đầu

Việt Nam là một quốc gia nhiều đồi núi (đồi núi chiếm 85 % diện tích lãnh thổ), hiện tượng 
sạt lở đất diễn ra phổ biến và tái diễn chủ yếu do những nguyên nhân liên quan địa chất, địa mạo, 
tác động của con người và đặc biệt là điều kiện thời tiết không thuận lợi với khí hậu nhiệt đới, mưa 
nhiều. Ngoài ra, Việt Nam còn được đánh giá là quốc gia bị ảnh hưởng lớn bởi biến đổi khí hậu. 
Trong thời gian gần đây, sự kéo dài, liên tục và trái quy luật của hiện tượng mưa cực đoan đã có 
nhiều dấu hiệu chứng tỏ rằng hiện tượng trượt lở ở Việt Nam sẽ không giảm đi. Trượt lở đất đứng 
thứ 07 trong bảng xếp hạng các hiểm họa thiên nhiên lớn, tính theo số người chết được thống kê. 
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Từ năm 1903 - 2004, khoảng 16.000 người đã thiệt mạng do lở đất ở châu Âu [1]. Tại Việt Nam, 
khu vực bị ảnh hưởng bởi sạt lở đất ở vùng núi phía Bắc và phân bố hẹp ở vùng Trung du, gần biên 
giới với Lào. Tỉnh Yên Bái nằm ở phía Bắc của Việt Nam và được nhiều người biết đến với tình 
trạng trượt lở đất thường xuyên xảy ra. Thiệt hại kinh tế và xã hội do sạt lở đất có thể được giảm 
thiểu bằng cách lập kế hoạch và quản lý hiệu quả. 

Yên Bái là tỉnh miền núi, nằm giữa vùng Tây Bắc - Đông Bắc và Trung du Bắc Bộ. Yên Bái 
có toạ độ địa lý tại 210024’ - 220016’ vĩ độ Bắc; 1030056’ - 1050003’ kinh độ Đông. Theo báo cáo 
thống kê, tổng diện tích đất tự nhiên toàn tỉnh là 689.949,05 ha (theo số liệu kiểm kê năm 2020). 
Trong đó, diện tích nhóm đất nông nghiệp là 549.104,31 ha, chiếm 79,59 % diện tích đất tự nhiên; 
diện tích nhóm đất phi nông nghiệp là 47.906,46 ha, chiếm 6,94 %; diện tích đất chưa sử dụng là 
92.938,28 ha, chiếm 13,47 %. Các thành tạo địa chất ở địa bàn tỉnh Yên Bái được phân chia thành 
08 đối tượng (nhóm đất, đá) có thành phần cơ bản như sau: Nhóm đá bở rời, nhóm đá trầm tích 
lục nguyên giàu alumosilicat, nhóm đá phun trào axit - trung tính và tuf của chúng, nhóm đá xâm 
nhập mafic - siêu mafic, nhóm đá xâm nhập axit - trung tính, nhóm đá biến chất giàu alumosilicat, 
nhóm đá biến chất và trầm tích lục nguyên giàu thạch anh.

Trên địa bàn tỉnh Yên Bái, theo đánh giá của Viện Khoa học Địa chất và Khoáng sản, huyện 
Văn Yên có diện tích khoảng 786 km2, chiếm tỷ lệ 56 % tổng diện tích tự nhiên toàn huyện, khu 
vực có nguy cơ trượt lở đất rất thấp và thấp khoảng 245 km2. Chiếm tỷ lệ gần 18 % tổng diện tích 
tự nhiên toàn huyện Văn Yên được xác định có nguy cơ trượt lở đất cao so với toàn bộ các khu 
vực miền núi Việt Nam.

Trí tuệ nhân tạo (Artifical Intelligence - AI) ngày càng được ứng dụng rộng rãi trong khoa 
học Trái đất, đặc biệt là trong nghiên cứu tai biến thiên nhiên nhờ khả năng xử lý khối lượng dữ 
liệu khổng lồ và thuật toán thông minh, mô phỏng trí thông minh của con người. Trong nghiên 
cứu về giám sát và cảnh báo trượt lở, AI không những được sử dụng để phân tích dữ liệu vệ tinh, 
thành lập bản đồ kiểm kê, bản đồ nguy cơ mà còn sử dụng để xây dựng mô hình mô phỏng và dự 
đoán sự kiện trượt lở. Một số nghiên cứu sử dụng dụng trí tuệ nhân tạo để xây dựng bản đồ nhạy 
cảm trượt lở đất như của nhóm tác giả Ullo và cộng sự đã xây dựng mô hình mạng nơron tích 
chập (Convolutional Neural Network) - một loại mô hình học máy (Machine Learning - ML) để 
xác định điểm trượt lở sử dụng ảnh vệ tinh quang học [2], sử dụng phương pháp kết hợp giữa ML 
và cây mô hình tuyến tính (Logistic Model Tree - LMT) trong xây dựng bản đồ phân vùng trượt 
lở [3], hay phương pháp áp dụng thuật toán rừng ngẫu nhiên để thành lập bản đồ nguy cơ trượt lở 
tỉnh Lào Cai [4] và sử dụng mô hình máy học hồi quy tuyến tính đa biến để thành lập bản đồ nhạy 
cảm trượt lở [5]. 

Hình 1: Một số hình ảnh trượt lở đất tại Yên Bái



Nghiên cứu chuyển giao, ứng dụng khoa học công nghệ trong sử dụng hợp lý tài nguyên, 
bảo vệ môi trường và phát triển bền vững

273

Trong báo cáo này sử dụng thuật toán rừng ngẫu nhiên để xây dựng bản đồ nhạy cảm trượt lở 
đất cho khu vực Văn Yên, Yên Bái (Hình 1). Thuật toán rừng ngẫu nhiên là một trong những thuật 
toán máy học phổ biến nhất hiện nay. Nghiên cứu sử dụng 11 lớp thông tin đầu vào, các dữ liệu 
đầu vào được xử lý bằng phần mềm QGIS version 3.18 và lớp thông tin hiện trạng trượt lở đất, để 
xây dựng tập dữ liệu huấn luyện và kiểm thử mô hình, bao gồm 302 vị trí trượt lở (số liệu từ Viện 
Khoa học Địa chất và Khoáng sản Việt Nam năm 2013), thu thập tại (https://canhbaotruotlo.vn) và 
cuối cùng công cụ để xây dựng mô hình rừng ngẫu nhiên là phần mềm R và một số các thư viện 
tích hợp với ngôn ngữ R như Rgdal, Raster, ROCR và Rpart của ngôn ngữ R.

2. Dữ liệu sử dụng

Các lớp thông tin: (1) hướng dốc, (2) độ dốc, (3) chỉ số độ ẩm địa hình, (4) độ cong theo 
phương ngang, (5) độ cong theo phương đứng, (6) năng lượng dòng được phân tích và tính toán 
từ ảnh ALOS PALSAR - Radiometric Terrain Correction, với độ phân giải là 12,5 x 12,5 m. Bằng 
phần mềm QGISm, các bản đồ (7) đứt gãy địa chất (8) địa chất (9) mạng lưới sông suối, (10) bản 
đồ đường giao thông được lấy từ Atlat Địa lý Việt Nam và của một số nghiên cứu trước đó. Lớp 
thông tin (11) NDVI được xây dựng từ ảnh viễn thám Sentinel-2, từ chương trình Copernicus của 
Liên minh châu Âu. Đây là chương trình tiến hành các phép đo khí hậu từ hàng tỷ quan sát của vệ 
tinh, máy bay và trạm thời tiết trên toàn cầu. Trong nghiên cứu này, các bản đồ đứt gãy địa chất, 
mạng lưới sông suối và bản đồ đường giao thông là các bản đồ dưới dạng đường (lines) sẽ được sử 
dụng để xây dựng những vùng đệm bao quanh các lớp thông tin này.

Để hiểu rõ và đánh giá được khu vực cụ thể, như: điều kiện vật lý, các tác nhân gây ra trượt 
lở và khả năng xảy ra trượt lở cho từng yếu tố. Tỷ số tần số (FR) là một kỹ thuật được sử dụng để 
đánh giá tính nhạy cảm với trượt lở đất, đã được trình bày trong các nghiên cứu như trong nghiên 
cứu [1, 2, 3, 4]. Tỷ lệ tần số cho mỗi lớp yếu tố trong tổng số 11 lớp được đưa vào sử dụng như một 
trọng số thể hiện nguyên nhân hình thành tai biến trượt lở đất, FR được biểu diễn bằng cách kết 
hợp giữa bản đồ kiểm kê trượt lở đất và bản đồ yếu tố như i nào đó, thông qua công thức tính :
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Trong đó: 
Npixel(Si): Số lượng điểm ảnh xuất hiện trượt lở trong phân lớp; 
i; Npixel(Ni): Tổng số điểm ảnh trong phân lớp;
ƩNpixel(Si): Tổng số lượng điểm ảnh xuất hiện trượt lở 
ƩNpixel(Ni): Tổng số lượng điểm ảnh của khu vực nghiên cứu. 
Toàn bộ 11 yếu tố sử dụng trong nghiên cứu được tính toán dựa trên công thức FR (Bảng 1) 

và (Hình 2). 
Bảng 1. Các yếu tố ảnh hưởng đến trượt lở đất được sử dụng trong nghiên cứu

Kiểu Phân lớp Số lượng điểm ảnh 
trong class

Số lượng điểm 
trượt lở FR

Vùng đệm bao quanh đường 
giao thông

0 - 50 395.353 90 1,076
50 - 100 318.816 54 1,186

100 - 200 558.240 73 0,927
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Kiểu Phân lớp Số lượng điểm ảnh 
trong class

Số lượng điểm 
trượt lở FR

200 - 500 1.546.065 114 0,354
> 500 6.115.621 161 - 0,675

Độ cong theo  
phương ngang

- 1 3.869.564 109 - 0,182
0 992.414 52 0,438
1 4.072.097 141 0,024

Độ cong theo phương đứng - 1 4.296.900 147 0,011
0 64.641 33 0,412
1 3.990.763 122 - 0,100

NDVI
(chỉ số thực vật)

≤ 0 12.207 25 5,0308
0 - 0.2 1.246.475 160 9,8429

0.2 - 0.4 638.461 293 6,8225
0.4 - 0.6 400.772 413 9,0381
0.6 - 0.8 184.817 326 9,7929

≥ 0.8 106.719 429 5,0308
Vùng đệm bao quanh sông 
suối

0 - 25 779.239 42 0,466
25 - 50 757.665 48 0,628

50 - 100 1.411.858 96 0,698
100 - 200 2.189.294 55 - 0,296
200 - 300 1.391.479 32 - 0,385

≥ 300 2.404.560 29 - 1,032
Năng lượng dòng - 13 và - 5 3.265.726 164 0,395

-5 - 0 281.298 15 0,455
0 - 5 264.804 6 - 0,400
5 - 10 361.359 13 0,062
10 - 14 4.760.888 104 - 0,436

Độ dốc 0 - 50 624.239 54 0,939
5 - 100 885.595 71 0,863

10 - 150 1.143.726 57 0,388
15 - 200 1.538.329 46 - 0,122

20 - 250 1.551.737 36 - 0,376
25 - 300 1.384.137 16 - 1,073
30 - 400 1.400.540 21 - 0,812
40 - 500 340.851 1 - 2,444
≥ 50 0 64.921 0 0,939

Hướng dốc - 1 74.552 0 0
35 - 72 và 320 - 360 627.791 20 - 0,091

72 - 113 1.692.255 72 0,197
113 - 156 1.117.460 44 0,120
156 - 198 1.035.447 43 0,173
198 - 238 1.131.021 48 0,194
238 - 279 1.264.409 28 - 0,455
279 - 320 1.026.233 28 - 0,246

Chỉ số ẩm ướt địa hình 0 - 4 3.869.752 101 - 0,258
4 - 7 4.129.900 168 0,185
7 - 11 832.358 28 - 0,004
> 11 102.065 5 0,371
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Kiểu Phân lớp Số lượng điểm ảnh 
trong class

Số lượng điểm 
trượt lở FR

Vùng đệm bao quanh đứt gãy 
địa chất

50 3.278 104 1,402
100 2.785 61 1,031
200 4.453 90 0,951
500 8.373 37 - 0,569
501 19.785 10 - 2,74
50 3.278 104 1,402

Địa chất 29 lớp Giá trị từ - 2,39 đến 3,95

Hình 2: Bản đồ các yếu tố ảnh hưởng được tính theo hệ số FR

3. Cơ sở lý thuyết và phương pháp nghiên cứu
Rừng ngẫu nhiên là một phương pháp học máy có giám sát, đã được sử dụng rộng rãi trong 

các ứng dụng viễn thám và GIS, như: áp dụng trong phân loại xử lý ảnh vệ tinh và lập bản đồ tính 
hiện trạng và dự báo trượt lở đất. Phương pháp này dựa trên cơ sở cây quyết định và hoạt động 
bằng cách xây dựng vô số cây quyết định trong quá trình huấn luyện. Phương pháp này làm cho 
RF ít bị ảnh hưởng bởi sai số hơn phương pháp sử dụng cây quyết định thuần túy. Các yếu tố ngẫu 
nhiên trong cây quyết định bao gồm: lấy ngẫu nhiên dữ liệu để xây dựng cây quyết định; lấy ngẫu 
nhiên các thuộc tính để xây dựng cây quyết định. Trong phương pháp RF, mỗi cây quyết định tạo 
kết quả đầu ra khác nhau, chúng quy được ra các trọng số, các trọng số này sẽ được đưa vào đánh 
giá “vote”, để lựa chọn cây quyết định nào thì số “vote” cao nhất sẽ được ưu tiên. Kết quả cuối 
cùng của thuật toán Random Forest được tổng hợp từ nhiều cây quyết định, thế nên thông tin từ các 
cây sẽ bổ sung cho nhau, dẫn đến mô hình có kết quả dự báo tốt hơn. Ưu điểm của RF là dễ áp dụng 
vì nó yêu cầu ít tham số hơn và nó mang lại độ chính xác cao hơn so với một số phương pháp ML 
khác. Ngoài ra, mô hình này có thể xử lý các cấu trúc dữ liệu nhiều chiều và phức tạp. Do tính đơn 
giản và mang lại hiệu quả cao trong quá trình thực hiện nên phương pháp này được rất nhiều nhà 
khoa học sử dụng để xây dựng bản đồ hiện trạng trượt lở và cảnh báo nguy cơ trượt lở (Hình 3).

Hiện trạng trượt lở đất tại Yên Bái, theo thống kê của Viện Khoa học Địa chất Khoáng sản 
Việt Nam, trong đó các loại hình trượt trên sườn nhân tạo xảy ra tại khu vực Văn Yên chiếm nhiều 
nhất tỉnh (263 điểm), có 08 điểm trượt lở xoay, 64 điểm trượt lở tịnh tiến và 227 điểm thuộc thể 
loại trượt hỗn hợp. Các điểm trượt lở chủ yếu tập trung dọc các tuyến, như: Dọc theo đường Tỉnh 
lộ 151, từ xã Đông An - Châu Quế Hạ và xã Đông Cuông và các đường liên huyện, liên xã nối 
Tỉnh lộ 151 với trung tâm các xã. Các điểm trượt cũng phân bố rải rác khắp các xã trong huyện.
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Hình 3: Sơ đồ mô tả quá trình xử lý dữ liệu trong thuật toán rừng ngẫu nhiên

Các vị trí trượt lở thường xảy ra ở taluy, được cắt xẻ vào sườn núi để làm đường, nhà, công 
trình xây dựng, quy mô các khối trượt thường ở mức trung bình và nhỏ, có đến hơn 200 vị trí có 
quy mô nhỏ và trung bình. Các khối trượt có quy mô rất lớn và lớn thường xảy ra ở sườn núi tự 
nhiên (01 điểm rất lớn và 45 điểm lớn) (Hình 3). Các điểm trượt chủ yếu xảy ra trong vỏ phong 
hóa, phổ biến trong đới phong hóa hoàn toàn và phong hóa mạnh. 

4. Kết luận và gợi ý, đề xuất

Hình 4: Bản đồ hiện trạng trượt lở đất khu vực Văn Yên, Yên Bái
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Trong bài báo này, chúng tôi áp dụng mô hình rừng ngẫu nhiên để xây dựng bản đồ phân 
vùng nhạy cảm trượt lở đất khu vực Văn Yên, Yên Bái. Phần mềm QGIS 2.16.3 được dùng để 
xử lý dữ liệu cho từng yếu tố trong nghiên cứu. Dữ liệu kiểm kê sạt lở đất (302 vị trí trượt lở) và 
11 yếu tố liên quan đến trượt lở (góc dốc, khía cạnh dốc, độ cong mặt bằng, độ cong mặt cắt, chỉ 
số độ ẩm địa hình, chỉ số sức mạnh dòng chảy, NDVI, khoảng cách đến đường, khoảng cách đến 
sông, khoảng cách đến đứt gãy và địa chất) được sử dụng để xây dựng bản đồ phân vùng nhạy cảm 
trượt lở đất (Hình 4). Nhóm 11 yếu tố này sẽ được chuẩn hóa bằng cách quy về hệ số FR, trước khi 
chúng được đưa vào mô hình rừng ngẫu nhiên để tính toán. Để xây dựng tập huấn luyện, nghiên 
cứu lấy ngẫu nhiên 70 % các điểm trượt lở từ 302 điểm trượt lở đất và 30 % số điểm còn lại dùng 
cho xác thực kết quả của mô hình.

Đường cong ROC (Receiver Operating Characteristic) được nghiên cứu, sử dụng để kiểm 
tra, đánh giá kết quả của mô hình. Đường cong ROC có thể cung cấp các dự đoán về hiệu suất của 
mô hình. Đường cong ROC là một biểu đồ hai chiều, thể hiện tỷ lệ dự đoán đúng của mô hình khi 
xảy ra trượt lở (độ nhạy) và dự đoán cho những khu vực không có trượt lở (độ đặc hiệu). Diện tích 
dưới đường cong ROC là Area Under the Curve (AUC), hệ số này là thông tin thể hiện độ khả tín 
của mô hình, nó được sử dụng để ước tính tính hợp lệ của mô hình hoặc chất lượng tổng thể của 
mô hình. Diện tích dưới đường cong (AUC) cho thấy, mô hình rừng ngẫu nhiên có giá trị AUC = 
0,906 (Hình 5), ngoài ra, mô hình RF có khả năng ước lượng được độ quan trọng của từng yếu tố 
trong mô hình (Hình 6).

Bản đồ phân vùng nhạy cảm trượt lở đất là kết quả từ mô hình rừng ngẫu nhiên, từ kết quả 
này cho thấy trượt lở đất xảy ra nhiều và dày, dọc tuyến đường qua các xã Đông An, Châu Quế Hạ, 
Đông Cường. Kết quả được đưa ra dưới dạng bản đồ tỷ lệ trung bình, điều này sẽ giúp cho việc làm 
rõ hơn các khu vực có độ nhạy cảm cao và rất cao liên quan đến nguy cơ trượt lở đất tại Văn Yên.

Hình 5: Bản đồ phân vùng trượt lở sử dụng mô hình rừng ngẫu nhiên  
cho khu vực Văn Yên, Yên Bái
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Hình 6: Đường cong ROC và giá trị AUC = 0,903 của mô hình rừng ngẫu nhiên sử dụng 
trong nghiên cứu

Hình 7: Mức độ quan trọng của các yếu tố sử dụng trong mô hình

Các bản đồ nhạy cảm với trượt lở đất của nghiên cứu có thể hỗ trợ cho các nhà quản lý tại 
địa phương trong việc quy hoạch xây dựng, giao thông và quy hoạch sử dụng đất, đồng thời đóng 
vai trò quan trọng trong việc nhận định sớm và chính xác về khu vực có nguy cơ trượt lở cao và rất 
cao. Độ chính xác của mô hình RF có thể được cải thiện nếu có được dữ liệu kiểm kê trượt lở đất 
cập nhật mới và liên tục. Nếu các yếu tố như: lớp phủ, sử dụng đất, bản đồ thổ nhưỡng được đưa 
vào tính toán thì kết quả của mô hình sẽ có độ chính xác cao hơn. 
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Lời cảm ơn: Nghiên cứu được hỗ trợ từ Đề tài nghị định thư giữa Việt Nam và Italia, mã số: 
NĐT/21/14 do Bộ Khoa học và Công nghệ Việt Nam (MOST) tài trợ và Bộ Ngoại giao và Hợp tác 
Quốc tế Italia tài trợ.
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ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ TÁI ĐỊNH CƯ KHI 
NHÀ NƯỚC THU HỒI ĐẤT TẠI MỘT SỐ DỰ ÁN TRÊN ĐỊA BÀN 

THÀNH PHỐ CẨM PHẢ, TỈNH QUẢNG NINH
Đào Văn Khánh 

Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội
Tóm tắt
Thành phố Cẩm Phả là một trong những trung tâm phát triển về kinh tế, văn hóa của tỉnh 

Quảng Ninh. Cẩm Phả được xác định là đô thị phát triển công nghiệp - dịch vụ theo hướng hiện 
đại, bền vững với môi trường. Vì vậy, công tác thu hồi, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư luôn trở 
thành điểm nóng cùng nhiều thách thức và khó khăn. Nghiên cứu này nhằm đánh giá công tác 
bồi thuờng, hỗ trợ tái định cư của hai dự án trên địa bàn thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh. 
Thông qua phân tích các tài liệu, văn bản đã thu thập đuợc cho thấy: Từ năm 2015 đến hết năm 
2018, Cẩm Phả đã thực hiện nhiều dự án trọng điểm có quy mô lớn. Tổng số dự án từ 2015 - 2018 
là 81 dự án. Trong đó, 02 dự án đuợc nghiên cứu là dự án ảnh hưởng do quá trình khai thác than 
và khắc phục hậu quả do mưa lớn kéo dài tại khu 4, phường Mông Dương, với tổng chi phí bồi 
thuờng về đất của 02 dự án là 235.333.702.300 tỷ và tổng diện tích đất bồi thường là 169 nghìn 
m2, ảnh huởng trực tiếp đến 718 hộ dân và tổng chi phí bồi thuờng về tài sản trên đất của 02 dự án 
là 162.077.064.956 tỷ, với 607 hộ dân. Từ các kết quả trên, nghiên cứu đã đưa ra một số đề xuất, 
giải pháp để nhằm nâng cao hiệu quả công tác bồi thuờng, hỗ trợ tái định cư tại thành phố Cẩm 
Phả, tỉnh Quảng Ninh trong thời gian tới.

Từ khóa: Bồi thường; Hỗ trợ; Thu hồi đất; Dự án; Thành phố Cẩm Phả.
Abstract
Evaluation of compensation and resettlement support when the state recovers land  

of some projects in Cam Pha city, Quang Ninh province
Cam Pha city is one of the central areas of economic and cultural development of Quang 

Ninh province. Cam Pha is identified as an urban area developing industry - services towards 
modernity, sustainability with the environment. Therefore, the work of recovery, compensation, 
support and resettlement has always become a hot spot with challenges and difficulties. This study 
was conducted to evaluate the compensation and resettlement support of two projects in Cam Pha 
city, Quang Ninh province. Through analyzing the collected documents and documents, it is shown 
that: From 2015 to the end of 2018, Cam Pha has implemented many large-scale key projects. The 
total number of projects from 2015 to 2018 is 81 projects. In which, the two studied projects are 
projects affected by coal mining process and overcoming consequences due to prolonged heavy 
rain in area 4 of Mong Duong ward with the total cost of compensation for land of the two projects 
is 235,333,702,300 billion and the total compensation land area is 169 thousand m2, directly 
affecting 718 households and the total cost of compensation for assets on land of the two projects 
is 162,077,064,956 billion with 607 households. From the above results, the study has made a 
number of proposals and solutions to improve the efficiency of compensation and resettlement 
support in Cam Pha city, Quang Ninh province in the coming time.

Keywords: Compensation; Support; Land Acquisition; Project; Cam Pha City.

1. Đặt vấn đề
Đất đai là nguồn tài nguyên thiên nhiên vô cùng quý giá của mỗi quốc gia, là tư liệu sản xuất 

đặc biệt không gì có thể thay thế được đối với các ngành sản xuất nông - lâm nghiệp, là thành phần 
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quan trọng hàng đầu của môi trường sống, là nền tảng cho sự sống của con người và nhiều sinh vật 
khác, là địa bàn phân bổ các khu dân cư, kinh tế -xã hội và an ninh quốc phòng [3]. Tuy nhiên, vấn 
đề bồi thường, giải phóng mặt bằng kéo dài vẫn đang là vấn đề nổi cộm tại nhiều địa phương, ảnh 
hưởng đến hiệu quả sử dụng đất, đến người có đất bị thu hồi và tác động xấu đến môi trường đầu 
tư của nước ta. Trong giai đoạn hiện nay, tình hình sử dụng đất rất phức tạp và tồn tại nhiều bất cập 
với nhiều biến động diễn ra, với tốc độ nhanh, công tác thu hồi đất và giải phóng mặt bằng vẫn còn 
nhiều tồn tại, việc quản lý đất đai còn chồng chéo, thủ tục hành chính rườm rà, sự thống nhất quản 
lý chưa cao. Việc nâng cao hiệu quả công tác quản lý là hết sức cấp thiết, hạn chế những mặt tiêu 
cực, đẩy nhanh tiến trình bồi thường, hỗ trợ, tái định cư phát huy những mặt tích cực của nền kinh 
tế thị trường, đẩy nhanh tốc độ công nghiệp hoá - hiện đại hoá đất nước [2].

Thành phố Cẩm Phả có vị trí nằm trong vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ và hành lang kinh tế 
động lực Hạ Long - Cẩm Phả - Vân Đồn - Móng Cái, trên địa bàn thành phố có tuyến Quốc lộ 18A 
chạy qua và tuyến giao thông đường thuỷ trên các sông lớn, các cảng biển tương đối tốt. Cùng với 
điều kiện thuận lợi, cho phép Cẩm Phả có nhiều cơ hội khai thác, thu hút nguồn lực ở cả trong và 
ngoài tỉnh [6]. Nhận thấy việc xác định công tác thu hồi, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư là nhiệm 
vụ trọng tâm, lãnh đạo thành phố đã có những biện pháp đồng bộ, chỉ đạo các đoàn thể tích cực 
tham gia và kịp thời đề xuất các chính sách liên quan đến những vấn đề, như: giá bồi thường, hỗ 
trợ, giải đáp thắc mắc của các hộ dân về chính sách liên quan của thành phố. Tuy nhiên, quá trình 
thực hiện các chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn 
thành phố ở một số dự án vẫn còn gặp rất nhiều khó khăn, do nhiều nguyên nhân khác nhau. Hậu 
quả là phát sinh nhiều vấn đề về kinh tế - xã hội phức tạp, ảnh hưởng trực tiếp đến lợi ích của Nhà 
nước, người dân và các nhà đầu tư [1]. Nghiên cứu này tập trung đánh giá công tác bồi thường, 
hỗ trợ tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất để xây dựng một số dự án khu đô thị mới trên địa bàn 
thành phố Cẩm Phả; xác định một số yếu tố tác động đến hiệu quả của công tác này và đề xuất một 
số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả cho công tác bồi thường hỗ trợ, tái định cư (BTHT&TĐC) 
và công tác quản lý đất đai.

2. Phương pháp nghiên cứu

2.1. Phương pháp thu thập số liệu thứ cấp

Thu thập số liệu, tài liệu có sẵn từ các cơ quan Nhà nước trên địa bàn, như: UBND thành phố 
Cẩm Phả; Phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố; Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố; 
Chi cục Thống kê; các chủ đầu tư dự án.

2.2. Phương pháp thu thập số liệu sơ cấp

- Điều tra phỏng vấn bằng phiếu điều tra được thiết kế sẵn để điều tra đối với người dân và 
các cán bộ làm công tác quản lý về công tác thu hồi, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư tại một số dự 
án trên địa bàn thành phố. Thông tin được thu thập từ hoạt động điều tra trực tiếp đối với một số 
trường hợp là đối tượng bị thu hồi đất, được hưởng chế độ BTHT&TĐC trong dự án nghiên cứu 
và một số cán bộ tham gia vào quá trình BTHT&TĐC trong dự án.

- Tổng số phiếu điều tra: 100 phiếu. Chọn ngẫu nhiên 90 hộ có đất bị thu hồi và 10 cán bộ 
trực tiếp làm công tác giải phóng mặt bằng (GPMB) tại 02 dự án nghiên cứu để phỏng vấn bằng 
phiếu điều tra. Tại dự án 1, tiến hành đi điều tra lấy ý kiến với 30 hộ (phường Mông Dương). Tại 
dự án 2, điều tra lấy ý kiến với 60 hộ, tương ứng với 03 phường được lựa chọn điều tra (Cẩm Bình, 
Cửa Ông, Cẩm Thịnh) và lấy phiếu ý kiến từ 10 cán bộ với kinh nghiệm trên 05 năm công tác trực 
tiếp thực hiện công tác bồi thường hỗ trợ và tái định cư tại 02 dự án.
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- Nội dung phỏng vấn
+ Phỏng vấn, điều tra thông tin hộ dân là đối tượng của chính sách bồi thường, hỗ trợ khi Nhà 

nước thu hồi đất GPMB thực hiện dự án.
+ Phỏng vấn, điều tra thông tin thuộc tính liên quan đến đối tượng được bồi thường, hỗ trợ 

như: Tên chủ hộ, địa chỉ,...
+ Phỏng vấn, điều tra lấy ý kiến khách quan của các hộ gia đình đối với các nội dung như: 

Giá bồi thường về đất, công trình, cây cối hoa màu,...

2.3. Phương pháp thống kê, tổng hợp và xử lý số liệu

Thống kê, tổng hợp các thông tin, tài liệu, số liệu thứ cấp, sơ cấp đã điều tra thu thập được 
để phục vụ cho việc nghiên cứu các vấn đề tổng quan của đề tài cũng như thực trạng công tác thu 
hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư trên địa bàn thành phố Cẩm Phả. Trên cơ sở các số liệu 
thu thập được, ta dùng phương pháp xử lý thông tin để loại bỏ các số liệu, thông tin thiếu chính 
xác, sai sự thật để đảm bảo có những thông tin chính xác, trung thực. Từ đó, sử dụng phầm mềm 
Excel để tính toán, xử lý và trình bày, mô tả các số liệu thu thập được dưới dạng bảng, biểu để có 
cái nhìn trực quan hơn về nội dung nghiên cứu.

2.4. Phương pháp chuyên gia

Tham vấn, trưng cầu ý kiến của các chuyên gia tại Phòng TNMT thành phố Cẩm Phả về việc 
thực hiện chính sách thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất; những 
thuận lợi và hạn chế khi thực hiện các công tác này tại các dự án trên địa bàn thành phố nói chung 
và dự án tiến hành nghiên cứu nói riêng.

3. Kết quả nghiên cứu

3.1. Khái quát về các dự án

* Dự án ảnh hưởng do quá trình khai thác than và khắc phục hậu quả do mưa lớn kéo 
dài từ đêm ngày 25/07/2015 tại khu 4, phường Mông Dương, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng 
Ninh (Dự án 1)

- Quyết định số 3008/QĐ - UBND ngày 04/09/2015 của UBND thành phố Cẩm Phả đã ban 
hành về việc phê duyệt phương án tổng thể kinh phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư thực hiện dự 
án “Ảnh hưởng do quá trình khai thác than và khắc phục hậu quả do mưa lớn kéo dài từ đêm ngày 
25/07/2015 tại khu 4, phường Mông Dương, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh” [4].

- Mục tiêu của dự án: Khắc phục hậu quả do mưa lũ, sớm ổn định đời sống sinh hoạt và sản 
xuất của các hộ bị ảnh hưởng tại khu 4, phường Mông Dương, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh.

- Vị trí thu hồi đất thực hiện dự án: Tại khu 4, phường Mông Dương, thành phố Cẩm Phả, 
tỉnh Quảng Ninh.

- Diện tích các loại đất thu hồi: 25.577 m2.
- Tổng số hộ dân bị ảnh hưởng là 105 hộ, bao gồm: các hộ bị nứt, sụt nhà và công trình khu 

vực lộ vỉa khu Vũ Môn; công trình làm đường dân sinh khu vực phía Nam Núi Son của Công ty 
TNHH MTV Khe Sim. Trong đó, 94 hộ nằm trong vùng ngập lụt, 11 hộ ở trên cao nhưng bị ảnh 
hưởng nên phải di dời tại tổ 1, 2, 3.

* Dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 18, đoạn Hạ Long - Mông Dương (Dự án 2)
- Quyết định số 2629/QĐ-UBND ngày 08/09/2015; Quyết định số 2884/QĐ-UBND ngày 

29/09/2015; Số 1417/QĐ-UBND ngày 10/05/2016 của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc phê duyệt 
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giá đất cụ thể để bồi thường thực hiện dự án đường cao tốc Hạ Long - Vân Đồn và cải tạo, nâng 
cấp Quốc lộ 18 đoạn Hạ long - Mông Dương (đoạn tuyến cao tốc và đường 18A đi qua địa bàn 
thành phố Cẩm Phả) [5].

- Mục tiêu của dự án: Cải tạo, nâng cấp từ quy mô 02 làn xe hiện tại thành 04 làn xe, tăng 
khả năng lưu thông của QL.18 đoạn Hạ Long - Mông Dương, kết nối đồng bộ với các đoạn tuyến 
trên QL.18 đã và đang được Bộ Giao thông vận tải thực hiện cải tạo, nâng cấp, góp phần thúc đẩy 
phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Quảng Ninh.

- Vị trí đất thu hồi thực hiện dự án: Tại phường Quang Hanh, Cẩm Thạch, Cẩm Bình, Cẩm 
Đông, Cẩm Thịnh, Cửa Ông, Mông Dương.

- Tổng diện tích các loại đất thu hồi thu hồi: 143.554 m2.
- Tổng số hộ dân bị ảnh hưởng là: 613 hộ gia đình, cá nhân. 

3.2. Kết quả thực hiện công tác thu hồi đất tại dự án

Dự án “Cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 18, đoạn Hạ Long - Mông Dương” và dự án “Ảnh hưởng 
do quá trình khai thác than và khắc phục hậu quả do mưa lớn kéo dài từ đêm ngày 25/07/2015 tại 
khu 4, phường Mông Dương” là 02 dự án trọng điểm cùng được triển khai trong năm 2015 của 
thành phố Cẩm Phả. Thực hiện theo thông báo thu hồi đất để phục vụ giải phóng mặt bằng và quyết 
định phê duyệt kế hoạch chi tiết tiến độ công tác giải phóng mặt bằng của UBND thành phố Cẩm 
Phả đối với từng dự án, Ban GPMB đã chuyển thông báo thu hồi đất đến từng hộ dân (có ký nhận), 
những trường hợp không nhận thông báo thu hồi đất đã chuyển theo đường bưu điện.

Kết quả thu hồi đất tại 02 dự án nghiên cứu được thể hiện ở Bảng sau:
Bảng 1. Bảng tổng hợp diện tích đất thu hồi của 02 dự án

STT Loại đất
Dự án 1 Dự án 2

Diện tích 
(m2)

Tỷ lệ 
(%)

Diện tích 
(m2)

Tỷ lệ 
(%)

1 Đất ở đô thị 16.350 63,92 40.097 27,93
2 Đất nông nghiệp 9.227 36,08 103.458 72,07

Tổng 25.577 100 143.554 100

Nguồn: Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố Cẩm Phả. 

Qua bảng số liệu trên có thể nhận thấy 02 dự án trọng điểm có diện tích thu hồi đất lớn với 
tổng diện tích thu hồi của 02 dự án là: 169.131 m2. Trong đó, diện tích thu hồi của dự án 1 chiếm  
15 % và dự án 2 chiếm 85 %. Đặc biệt, dự án 2 có tổng diện tích đất nông nghiệp thu hồi lên tới 
10,3 ha. Cả 02 dự án đều có diện tích thu hồi đất ở lớn và số lượt hộ di dời cao, với dự án 1 là 
16.250 m2, tương ứng với 105 hộ dân bị thu hồi và dự án 2 là 40.097 m2, tương ứng với 613 hộ dân 
bị thu hồi. Đây được coi là dự án nổi bật cần diện tích đất thu hồi lớn nhất trong nhiều năm trở lại 
đây của thành phố Cẩm Phả. Vì vậy, công tác thu hồi đất đòi hỏi UBND thành phố Cẩm Phả cần có 
sự chặt chẽ và hợp lí trong việc xây dựng phương án bồi thường. Theo kết quả tổng hợp tính đến 
quý II, năm 2016, toàn bộ mặt bằng của 02 dự án đã được bàn giao theo đúng tiến độ và không có 
trường hợp cưỡng chế thu hồi đất.
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3.3. Kết quả thực hiện chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư tại 02 dự án  
nghiên cứu

3.3.1. Kết quả bồi thường về đất
Bảng 2. Kết quả bồi thường về đất tại 2 dự án

TT Chỉ tiêu ĐVT Dự án 1 Dự án 2
1 Diện tích đất bồi thường m2 25.577 143.554
2 Nhận bồi thường Trường hợp 105 613
3 Kinh phí bồi thường Đồng 19.871.715.000 215.461.987.300

3.1 Đất nông nghiệp Đồng 415.215.000 4.284.953.300
3.2 Đất ở đô thị Đồng 19.456.500.000 211.177.034.000

Nguồn: Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố Cẩm Phả. 

Qua bảng số liệu trên cho thấy, kết quả bồi thường về đất tại 02 dự án nghiên cứu như sau:
- Tại dự án 1: tổng diện tích đất được bồi thường, hỗ trợ là 25.577 m2, tương ứng với 105 lượt 

hộ bị thu hồi và nhận bồi thường. Tổng số tiền bồi thường về đất là 19.871.715.000 đồng.
- Tại dự án 2: tổng diện tích đất được bồi thường, hỗ trợ là 143.554 m2, tương ứng với 613 

lượt hộ bị thu hồi và nhận bồi thường. Tổng số tiền bồi thường về đất là 215.461.987.300 đồng.
Trong giai đoạn từ thời điểm có quyết định thu hồi đất đến khi thực hiện xong bồi thường, hỗ 

trợ đất nông nghiệp tại 02 dự án, tình hình sản xuất nông nghiệp tại Cẩm Phả nói chung đã có sự 
thay đổi cả về diện tích canh tác và giá trị sản xuất, mặc dù là thành phố với nguồn sản xuất chính 
là công nghiệp than nhưng hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp vẫn được nâng cao. Kéo theo đó là 
giá trị thực tế của đất được tăng lên. Tuy nhiên, mức giá bồi thường về đất nông nghiệp lại giữ 
nguyên mà không có sự điều chỉnh theo thời gian, vị trí đất trong giai đoạn này. Điều đó cho thấy 
sự thiếu tương xứng giữa giá đất nông nghiệp được ban hành với giá trị thực tế do đất mang lại.

Phương pháp thẩm định giá được sử dụng để xây dựng đơn giá đất ở, áp dụng tại 02 dự án 
đem lại kết quả tương đối sát, gần với mức giá trên thị trường. Tuy nhiên, trước khi áp dụng đồng 
bộ mức giá bồi thường đất ở nêu trên đối với tất cả các phương án chưa được phê duyệt cũng như 
việc thực hiện điều chỉnh về giá đất ở đối với các phương án đã được phê duyệt thì mức giá đất 
ở tại các dự án đã có nhiều lần thay đổi và áp dụng khác nhau. Đặc biệt, việc điều chỉnh giá bồi 
thường đất ở tại địa bàn các phường liên quan có sự chênh lệch lớn gây nên nhiều kiến nghị từ các 
hộ bị thu hồi đất. 

3.3.2. Kết quả bồi thường về tài sản trên đất
Việc thu hồi đất luôn liên quan đến tài sản, cây cối hoa màu trên đất. Chính vì vậy, khi Nhà nước 

thu hồi đất thì phải xem xét bồi thường, hỗ trợ các tài sản, cây cối hoa màu trên đất theo quy định.
Căn cứ theo Quyết định số 398/2012/QĐ-UB ngày 27/02/2012 của UBND tỉnh Quảng Ninh 

“Về việc ban hành Bộ đơn giá bồi thường tài sản đã đầu tư vào đất khi Nhà nước thu hồi đất trên 
địa bàn tỉnh Quảng Ninh” và Quyết định số 1766/2014/QĐ-UB “Về việc ban hành quy định về bồi 
thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất theo Luật Đất đai 2013 trên địa bàn tỉnh Quảng 
Ninh”. Kết quả bồi thường, hỗ trợ về tài sản trên đất tại 02 dự án nghiên cứu được thể hiện như sau:

Bảng 3. Kết quả bồi thường về tài sản trên đất tại 02 dự án
STT Chỉ tiêu ĐVT Dự án 1 Dự án 2

1 Nhận bồi thường Trường hợp 105 502
2 Bồi thường công trình, kiến trúc trên đất Đồng 40.174.591.800 117.674.056.097
3 Bồi thường cây cối, hoa màu Đồng 712.350.000 3.516.067.059

Tổng Đồng 40.886.941.800 121.190.123.156

Nguồn: Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố Cẩm Phả. 
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Qua bảng số liệu trên cho thấy:

- Tại dự án 1: Tổng số tiền bồi thường, hỗ trợ về tài sản trên đất là 40.886.941.800 đồng, 
với 105 hộ dân. Trong đó, bồi thường, hỗ trợ về công trình, kiến trúc trên đất, với tổng số tiền bồi 
thường là 40.174.591.800 đồng; bồi thường, hỗ trợ về cây cối, hoa màu có tổng số tiền bồi thường 
là 712.350.000 đồng.

- Tại dự án 2: Tổng số tiền bồi thường, hỗ trợ về tài sản trên đất là 121.190.123.156 đồng, 
với 502 hộ dân. Trong đó: bồi thường, hỗ trợ về công trình, kiến trúc trên đất có tổng số tiền là 
117.674.056.097 đồng; bồi thường, hỗ trợ về cây cối, hoa màu, có tổng số tiền là 3.516.067.059 đồng.

Việc thu hồi đất để thực hiện tại 02 dự án gây ảnh hưởng toàn bộ tới cơ sở vật chất của các 
hộ gia đình. Vì vậy, tổng kinh phí bồi thường kiến trúc - cơ sở hạ tầng (CSHT) và cây cối hoa màu 
khá cao. Nhìn chung, kinh phí bồi thường được tính toán và chi trả cho người dân tương đối hợp 
lí. Đối với phần tài sản là cây cối hòa màu, do là vùng công nghiệp khai thác than nên sản phẩm 
canh tác nông nghiệp chủ yếu là rau màu và cây ăn quả. Vì vậy, chi phí bồi thường tại hạng mục 
này ở tỷ lệ thấp. Giá bồi thường nhà cửa, công trình trên đất được xác định trên cơ sở phân cấp 
nhà và tính toán theo giá trị xây dựng nhà mới, công trình cùng cấp, cùng hạng. Giá xây dựng mới 
chủ yếu được xác định theo giá thị trường vào cùng thời điểm nên việc chi trả cho dân không gặp 
nhiều khó khăn. 

3.3.3. Các chính sách hỗ trợ
Kết quả thực hiện các loại hỗ trợ khác tại 02 dự án nghiên cứu được thể hiện tại Bảng 04 

như sau:

Bảng 4. Kết quả thực hiện các loại hỗ trợ tại 2 dự án

STT Khoản hỗ trợ
Kinh phí bồi thường (đồng)
Dự án 1 Dự án 2

1 Hỗ trợ ổn định đời sống và sản xuất 2.138.400.000 6.448.860.000

2 Hỗ trợ đào tạo chuyển đổi nghề và tìm 
kiếm việc làm 830.430.000 10.042.970.000

3 Hỗ trợ thuê nhà 1.260.000.000 2.928.000.000
4 Thưởng tiến độ bàn giao mặt bằng 350.000.000 835.000.000
5 Hỗ trợ di chuyển 525.000.000 1.220.000.000
6 Tự lo tái định cư 15.750.000.000 36.600.000.000

Tổng 20.853.830.000 58.074.830.000

Nguồn: Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố Cẩm Phả. 

Qua bảng số liệu cho thấy, mức hỗ trợ cho 02 dự án đều nằm ở mức cao: Tại dự án 1, tổng 
số tiền hỗ trợ là 20.853.830.000 đồng; tại dự án 2, tổng số tiền hỗ trợ là 58.074.830.000 đồng. Các 
hộ dân trong khu vực có đất ngoài khoản bồi thường, hỗ trợ về các tài sản xây dựng trên đất ra còn 
nhận được nhiều sự hỗ trợ khác để đảm bảo cho đời sống của các hộ gia đình trong thời kì đầu như: 
Chính sách hỗ trợ ổn định đời sống; chính sách hỗ trợ di chuyển, hỗ trợ tái định cư và trợ cấp tiền 
thuê nhà ở tạm. Trong đó, 02 chính sách hỗ trợ di chuyển và trợ cấp tiền thuê nhà ở chỉ áp dụng đối 
với các hộ gia đình thuộc diện tái định cư. Đây là những khoản hỗ trợ cơ bản có ý nghĩa đối với 
những hộ dân bị ảnh hưởng và phải di chuyển sang nơi ở mới. 
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3.4. Đánh giá công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất tại 02 
dự án nghiên cứu thông qua kết quả điều tra xã hội học

3.4.1. Đánh giá của người dân bị thu hồi đất tại dự án về công tác thu hồi đất, bồi thường, 
hỗ trợ và tái định cư

Để đánh giá về mức độ hài lòng của người dân có đất bị thu hồi đối với kết quả thực hiện công 
tác bồi thường, hỗ trợ của thành phố, đề tài tiến hành đi điều tra lấy ý kiến với 30 hộ (phường Mông 
Dương) tại dự án 1 và 60 hộ tại dự án 2, tương ứng với 03 phường được lựa chọn điều tra (Cẩm Bình, 
Cửa Ông, Cẩm Thịnh). Tổng số hộ điều tra là 90 hộ tại các dự án thông qua phiếu điều tra.

a. Về mức giá bồi thường
Lấy ý kiến về mức giá bồi thường, đề tài đưa ra kết quả với 02 mức độ đánh giá từ người dân 

là: Hợp lý và không hợp lý. Đánh giá của người dân về mức giá bồi thường được thể hiện ở Bảng 5.
Bảng 5. Đánh giá của người dân về mức giá bồi thường

STT Nội dung Chỉ tiêu đánh 
giá

Tổng 2 Dự án Dự án 1 Dự án 2
Số 

phiếu
Tỷ lệ 
(%)

Số 
phiếu

Tỷ lệ 
(%)

Số 
phiếu

Tỷ lệ 
(%)

1 Bồi thường về đất Hợp lý 77 86 28 93,3 49 81,7
Không hợp lý 13 14 2 6,7 11 18,3

2 Bồi thường về CSHT, kiến 
trúc, cây cối và hoa màu

Hợp lý 79 88 27 90,0 52 86,7
Không hợp lý 11 12 3 10,0 8 13,3

Nguồn: Tổng hợp từ kết quả điều tra của tác giả.

- Nhiều hộ sản xuất nông nghiệp cho rằng, mức giá bồi thường đất nông nghiệp không hợp 
lý, khi sản lượng và hiệu quả năng suất sản xuất nông nghiệp trên đất đang trên đà tăng cao nhưng 
đơn giá bồi thường vẫn giữ nguyên. Bên cạnh đó, giá sản phẩm nông nghiệp thay đổi qua các năm 
theo thị hiếu trên thị trường nên các hộ dân đưa ra ý kiến mức giá bồi thường về cây cối, hoa màu 
nên áp dụng khung giá của thị trường tại thời điểm thu hồi và bồi thường.

- Một số hộ bị thu hồi đất ở cho rằng, giá bồi thường của Nhà nước còn thấp so với giá thị 
trường tại thời điểm thực hiện thu hồi đất. Đây là vấn đề mà toàn bộ các dự án thu hồi về đất đều 
gặp phải. Có một số ý kiến đề nghị nên thu hồi thêm diện tích vượt ngoài chỉ giới thu hồi đất vì 
diện tích còn lại sau thu hồi không phù hợp để sử dụng. 

b. Về chính sách hỗ trợ
Chính sách hỗ trợ luôn là vấn đề lớn sau khi thực hiện công tác thu hồi và bồi thường, vì thực 

hiện công tác thu hồi đất để thi công những dự án lớn không chỉ ảnh hưởng đến nơi trú mà còn ảnh 
hưởng một phần đến đời sống lao động của các hộ dân, nhất là đối với các hộ sản xuất nông nghiệp. 
Đánh giá về chính sách hỗ trợ của người dân tại 02 dự án được thể hiện như sau:

Hình 1: Đánh giá của người dân về chính sách hỗ trợ

Nguồn: Tổng hợp từ kết quả điều tra của tác giả.
Nhìn chung, các ý kiến của người dân được hưởng chính sách hỗ trợ tại 02 dự án đa số đều 
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nằm ở mức độ hài lòng. Các khoản hỗ trợ tập trung thiết yếu vào nhu cầu ổn định đời sống và hỗ 
trợ đào tạo việc làm cho các hộ dân có đất bị thu hồi. Vì vậy, tạo tâm lý an tâm đối với phần lớn 
các hộ dân. Hai dự án đều có trường hợp các hộ dân tự xin lo tái định cư, vì vậy, khoản hỗ trợ về 
tái định cư đã cung cấp thêm một khoản lớn trong việc ổn định nơi cư trú cho các hộ dân. Bên 
cạnh đó, các chính sách khuyến khích như thưởng bàn giao mặt bằng, hỗ trợ di chuyển, tư vấn địa 
điểm cư trú đã tạo thêm điểm hài lòng cho các hộ dân. Tuy nhiên, vẫn có những hộ gặp khó khăn 
trong vấn đề ổn định đời sống và việc làm, do Cẩm Phả là thành phố khai thác công nghiệp, quỹ 
đất sử dụng để phục vụ sản xuất nông nghiệp ngày càng thu hẹp nên việc thu hồi đất nông nghiệp 
trở thành bài toán khó đối với các hộ chuyên sản xuất nông nghiệp.

c. Tác động của công tác bồi thường, hỗ trợ đến đời sống và việc làm của người dân sau khi 
thu hồi đất

Để đánh giá tác động của công tác bồi thường và tính khả thi của các chính sách hỗ trợ, đề 
tài tiến hành điều tra về mức ổn định đời sống của các hộ dân trước và sau khi thu hồi đất, dựa trên 
các chỉ tiêu: tình hình lao động việc làm, thu nhập và môi trường sống mới.

- Về tình hình lao động việc làm: Lao động và việc làm là 02 yếu tố quyết định đến thu 
nhập của người dân. Do không còn đủ quỹ đất dự trữ để bồi thường nên khi Nhà nước thu hồi đất 
để thực hiện dự án thì phương thức duy nhất được thực hiện là bồi thường và hỗ trợ bằng tiền. Kết 
quả điều tra về lao động, việc làm của 90 hộ dân bị thu hồi đất để thực hiện dự án cho thấy: tổng 
số người trong độ tuổi lao động tham gia hoạt động kinh tế (nam từ 18 đến 60 tuổi, nữ từ 18 đến 
55 tuổi) hiện nay tại dự án 1 chiếm 62,3 % và dự án 2 là 65,7 %. Đặc biệt, người ở độ tuổi trên 35 
rất cần được quan tâm vì sau khi thu hồi hết đất sản xuất, họ rất dễ bị thất nghiệp, do ở độ tuổi này 
khó tìm được việc làm trong các doanh nghiệp.

Bảng 6. Tình hình lao động việc làm của người dân

STT Chỉ tiêu điều tra

Dự án 1 Dự án 2
Trước khi 
thu hồi đất

Sau khi  
thu hồi đất

Trước khi thu 
hồi đất

Sau khi  
thu hồi đất

Tổng 
số

Tỷ lệ 
(%)

Tổng 
số

Tỷ lệ 
(%)

Tổng 
số

Tỷ lệ 
(%)

Tổng 
số

Tỷ lệ 
(%)

1 Số nhân khẩu 122 100 122 100 248 100 248 100

2 Số người trong độ 
tuổi lao động 76 62,3 76 62,3 163 65,7 163 65,7

- Nông nghiệp 19 15,6 12 9,8 82 33,1 57 23,0
- Phi nông nghiệp 57 46,7 64 52,5 71 28,6 99 39,9
- Chưa có việc làm 0 0 0 0 10 4,0 7 2,8

3 Số người ngoài độ 
tuổi lao động 46 36,8 46 36,8 85 34,3 85 34,3

Nguồn: Tổng hợp từ kết quả điều tra của tác giả.

Qua Bảng 6có thể thấy: Sau khi thu hồi đất, số lao động nông nghiệp của 02 dự án có sự 
giảm nhẹ, từ 15,6 % xuống còn 9,8 % đối với dự án 1 và dự án 2 giảm mạnh hơn, từ 33,1 % xuống 
còn 23,0 %. Tỷ lệ việc làm phi nông nghiệp tăng mạnh ở cả 2 dự án, cụ thể, ở dự án 1 tăng 5,8 % 
và dự án 2 tăng 11,3 %. Tại dự án 2, tỷ lệ chưa có việc làm giảm 1,2 %. Độ tuổi lao động chưa có 
việc làm phần nhiều là các cá nhân nằm trong độ tuổi lao động nhưng đang trong giai đoạn đào tạo 
năng lực như đại học, học nghề, cao đẳng,... Nhìn chung, tình hình lao động và việc làm của người 
dân sau khi thu hồi đất tại 02 dự án có nhiều sự thay đổi, lao động phi nông nghiệp tăng mạnh tại 
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02 dự án, phần lớn nằm ở các hộ dân mất đất nông nghiệp. Qua điều tra, việc chuyển đổi các ngành 
nghề từ nông nghiệp sang phi nông nghiệp làm cho thị trường kinh doanh tại thành phố trở nên 
sôi động hơn, các tụ điểm kinh doanh nhỏ hay những tiểu thương khởi nghiệp dần kích cầu cho sự 
phát triển kinh tế chung cho thành phố Cẩm Phả. Đối với lao động sản xuất nông nghiệp, phần lớn 
công tác thu hồi đất chỉ làm mất một phần diện tích đất nông nghiệp vì vậy việc thực hiện cải tạo, 
tái tạo sản xuất không làm người dân bị mất đi việc làm. 

- Về thu nhập: Việc thu hồi diện tích đất làm việc buộc người dân phải chuyển đổi việc làm, 
nghề kiếm sống. Thay đổi đó kéo theo thu nhập của người nông dân cũng thay đổi theo. Theo kết 
quả điều tra, phỏng vấn, hầu hết các hộ bị thu hồi đất tại dự án đều có thu nhập cao hơn do biết tính 
toán trong chi tiêu. Do đã được định hướng trước trong tương lai nên khi nhận tiền bồi thường, các 
hộ dân bắt đầu có những dự tính cho cuộc sống riêng mình.

Hình 2: Tình hình thu nhập của người dân sau khi thu hồi đất

Nguồn: Tổng hợp từ kết quả điều tra của tác giả.

Kết quả điều tra thể hiện ở Hình 2 cho thấy, thu nhập của người dân đều có sự cải thiện và 
tăng nhẹ. Điều này thể hiện rằng, cách thức sử dụng tiền bồi thường, hỗ trợ hợp lí để gia tăng thu 
nhập của các hộ dân đang được thực hiện rất tốt. Một số hộ gửi tiết kiệm hoặc cho vay tiền lãi hàng 
tháng cũng làm tăng thu nhập; một số hộ đầu tư tiền vào sản xuất, kinh doanh nhỏ lẻ, bước đầu 
cho thu nhập cao hơn làm nông nghiệp. Theo điều tra, tại 02 dự án, các hộ dân mất đất phần lớn là 
các lao động phi nông nghiệp, vì vậy, chi phí bồi thường không phải sử dụng nhiều cho việc tìm 
việc làm, tái tạo sản xuất. Các hộ nông nghiệp biết cách tạo thêm thu nhập từ ngành chăn nuôi theo 
định hướng của Nhà nước, bước đầu đã có những thành quả. Bên cạnh đó, thị trường kinh doanh 
tại thành phố công nghiệp như Cẩm Phả là một nơi nhiều tiềm năng và phát triển, tạo nhiều điều 
kiện sinh lời cho các lao động làm việc. Đây là một tín hiệu tốt cho các hộ dân mất đất nói riêng và 
cơ cấu kinh tế của thành phố nói chung. Tuy nhiên, trong thời gian tới, thành phố cần có những kế 
hoạch và phân bổ cụ thể cho từng ngành, lĩnh vực để tạo hiệu quả phát triển lâu dài. Bởi đây là sự 
tăng trưởng kinh tế chưa thật sự bền vững. Cần có những biện pháp của các nhà quản lý để người 
dân sử dụng tiền bồi thường hợp lý hơn, có biện pháp hỗ trợ những hộ chuyển từ sản xuất nông 
nghiệp sang kinh doanh nhỏ lẻ, vì họ chưa có kinh nghiệm, không có nhiều vốn, đây là những đối 
tượng rất cần được quan tâm.

- Về môi trường sống mới: Quá trình chuyển đổi vị trí nơi ở, sinh hoạt cùng với số tiền bồi 
thường mang lại sự thay đổi cho các gia đình, việc xây dựng, tái bố trí cuộc sống tại nơi ở mới 
bước đầu sẽ gây khó khăn cho các hộ dân. Theo điều tra các hộ dân hiện nay đã ổn định được nơi 
ở mới sau khi bị thu hồi đất. 
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Hình 3: Môi trường sống mới của người dân sau khi thu hồi đất
Nguồn: Tổng hợp từ kết quả điều tra của tác giả.

3.4.2. Đánh giá của cán bộ về công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư
Thực hiện phỏng vấn và lấy phiếu ý kiến từ 10 cán bộ có kinh nghiệm trên 05 năm trong việc 

thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư tại 02 dự án. Kết quả như sau: Đánh giá của 
cán bộ về trình tự thực hiện và trách nhiệm của các cấp, các ngành được thể hiện trong Bảng 7.

Bảng 7. Đánh giá của cán bộ về công tác bồi thường, hỗ trợ

TT Nội dung đánh giá Tổng
Phiếu Tỷ lệ (%)

1 Trình tự thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ 10 100
Đúng quy định 10 100
Chưa đúng quy định 0 0

2 Tiến độ bàn giao mặt bằng 10 100
Nhanh 3 30
Đúng tiến độ 7 70
Chậm 0 0

3 Đơn thư khiếu nại, tố cáo sau giải phóng mặt bằng 10 0
Có 0 0
Không 10 100

Nguồn: Tổng hợp từ kết quả điều tra của tác giả.

Qua đánh giá của các cán bộ trực tiếp thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư tại 
02 dự án cho thấy, các dự án đều được thực hiện dân chủ, công khai và minh bạch trong tất cả các 
bước thực hiện. Tiến độ bàn giao mặt bằng đáp ứng đúng thời gian quy định của chủ đầu tư, mặc 
dù có xảy ra nhiều trường hợp chậm trễ trong việc nhận bồi thường nhưng Ban GPMB đã có những 
biện pháp xử lí kịp thời. Các cán bộ nhận định rằng tài liệu để phục vụ cho việc thực hiện quy định 
khá đầy đủ và chi tiết, tuy nhiên, trong đơn giá bồi thường về cơ sở kiến trúc, cây cối hoa màu vẫn 
còn thiếu một số sản phẩm chưa được định giá. Về đơn thư khiếu nại tố cáo sau GPMB các cán bộ 
nhận định trong quá trình thực hiện, công tác trưng cầu ý kiến và làm việc với người dân được tổ 
chức chặt chẽ, đảm bảo phần lớn sự đồng tình. Vì vậy, hiện tượng khiếu nại, tố cáo không xảy ra. 
Đưa ra ý kiến về giải pháp nâng cao chất lượng công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư, các cán 
bộ nhất quán cho rằng, cần có sự điều chỉnh đơn giá hợp lí hơn cho những hộ mất đất nông nghiệp, 
đồng thời cần nâng cao trách nhiệm của cán bộ đối với công tác tiếp dân. 

3.5. Đề xuất một số giải pháp nâng cao hiệu quả công tác thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ 
và tái định cư tại một số dự án trên địa bàn thành phố Cẩm Phả

3.5.1. Giải pháp về chế chính sách bồi thường, hỗ trợ thu hồi đất
Nhà nước cần có những chính sách như: Chính sách bồi thường, hỗ trợ về đất, giá đất; bồi 

thường, hỗ trợ về tài sản trên đất bị thu hồi; chính sách hỗ trợ và ổn định cuộc sống; đa dạng hơn 
các phương pháp tạo lập quỹ nhà đất tái định cư.
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 - Đảm bảo tính thống nhất, nhất quán trong chính sách bồi thường, hỗ trợ tái định cư, tránh 
tình trạng mỗi địa phương, mỗi dự án, mỗi công trình có mức bồi thường và hỗ trợ khác nhau, từ 
đó làm nảy sinh ý tưởng so sánh quyền lợi từ phía người dân. Khẩn trương hoàn thiện các quy định 
của pháp luật theo hướng dựa trên cơ sở thị trường để giải quyết vấn đề bồi thường cho người bị 
thu hồi đất.

- Nâng cao chất lượng công trình quy hoạch tái định cư, chú ý đến yếu tố văn hóa, tập quán, 
thói quen của đồng bào các dân tộc khi xây dựng các khu tái định cư. Nâng cao năng lực thực hiện 
bồi thường, hỗ trợ, tái định cư của các ban, ngành ở địa phương. 

- Có một kế hoạch dài hạn với nguồn tài chính đảm bảo trong nhiều năm để thực hiện bồi 
thường, hỗ trợ, tái định cư. Khống chế một cách nghiêm chỉnh về quy mô thu hồi đất; xác định tiêu 
chuẩn bồi thường một cách hợp lý và hoàn thiện hơn nữa quy trình thu hồi đất.

3.5.2. Giải pháp về tổ chức thực hiện
- Tổ chức triển khai thực hiện, thống nhất chỉ đạo sát sao của cấp xã, phường và thôn bản. 

Đây là lực lượng gần gũi bám sát nhất đối với các đối tượng được bồi thường, hỗ trợ và tái định cư 
khi Nhà nước thu hồi đất.

- Kiên trì giáo dục, thuyết phục nhân dân và vận động sự quan tâm, hỗ trợ chính đáng của 
doanh nghiệp với các hộ dân trong công tác bồi thường GPMB là cần thiết, đặc biệt là việc quan 
tâm, giải quyết vấn đề việc làm cho người lao động. Đối với những đối tượng đã được bồi thường 
thỏa đáng, đúng chính sách và thuyết phục nhiều lần mà không được thì cũng phải có biện pháp xử 
lý kiên quyết theo pháp luật (có thể dùng biện pháp cưỡng chế để thực hiện).

- Giải quyết kịp thời những tình huống phát sinh, tránh tình trạng một số doanh nghiệp tự ý 
đi vào nhà dân để trả tiền bồi thường, gây mất trật tự khu vực.

- Lựa chọn những cán bộ đủ phẩm chất đạo đức, luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm người 
cán bộ trong công việc, đảm bảo hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

4. Kết luận và kiến nghị

4.1. Kết luận

- Công tác thu hồi đất được thực hiện theo đúng trình tự, quy trình và đảm bảo tuân thủ 
nguyên tắc công khai, minh bạch. Tại dự án “Ảnh hưởng do quá trình khai thác than và khắc phục 
hậu quả do mưa lớn kéo dài từ đêm ngày 25/07/2015 tại khu 4, phường Mông Dương” bàn giao 
mặt bằng với tổng diện tích thu hồi là 25.577 m2 và dự án “Cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 18, đoạn Hạ 
Long - Mông Dương”, với tổng diện tích thu hồi là 143.554 m2.

- Chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư được lên phương án và thực hiện theo đúng 
các quy định của pháp luật hiện hành, đảm bảo đúng tiến độ đề ra. Tổng kinh phí bồi thường, hỗ 
trợ tại dự án “Ảnh hưởng do quá trình khai thác than và khắc phục hậu quả do mưa lớn kéo dài từ 
đêm ngày 25/07/2015 tại khu 4, phường Mông Dương” là 81.612.486.800 đồng và và dự án “Cải 
tạo, nâng cấp Quốc lộ 18, đoạn Hạ Long - Mông Dương” với tổng kinh phí bồi thường, hỗ trợ là 
394.726.940.456 đồng. 

- Nhìn chung, công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư trong thời gian qua trên địa bàn thành 
phố Cẩm Phả đã thực hiện thực hiện đúng quy định. Việc thực hiện và áp dụng giá bồi thường, hỗ 
trợ về đất và tài sản trên đất được thực hiện nghiêm túc, áp dụng tính giá chặt chẽ theo từng loại 
đất, từng khu vực, vị trí cụ thể theo các quyết định của UBND Thành phố. Giá bồi thường hỗ trợ 
về cây cối, hoa màu trên đất cũng được thực hiện thống nhất ở cả 02 dự án theo quy định. So với 
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mức giá trên thị trường thì mức giá bồi thường về đất nông nghiệp hiện nay vẫn thấp, chưa đáp 
ứng được nhu cầu tái tạo lại tư liệu sản xuất mới của người nông dân phải chuyển sang lĩnh vực 
sản xuất khác hoặc các hộ phải chuyển đổi mô hình, địa điểm kinh doanh mới khi Nhà nước thu 
hồi đất.

4.2. Kiến nghị
Cần chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ có chuyên môn, trình độ cao, áp dụng công nghệ vào 

các khâu quản lý, hoạt động bồi thường, giải phóng mặt bằng nhằm hạn chế những sai sót và nâng 
cao hiệu quả trong công tác giải phóng mặt bằng.

Tăng cường công tác truyền thông, phổ biến nhận thức của nhân dân trong lĩnh vực đất đai 
để người sử dụng đất hiểu được hết quyền hạn và nghĩa vụ của mình trong công tác quản lý Nhà 
nước về đất đai.
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HIỆN TƯỢNG PHÂN MẢNH RỪNG
Phạm Minh Hải1, Lê Phú Hưng2, Vũ Ngọc Phan2

1Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ
2Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội

Tóm tắt
Phân mảnh rừng là hiện tượng lớp phủ rừng bị phân mảnh và chia cắt. Khi lớp phủ rừng 

bị phân mảnh, hệ sinh thái rừng liên quan trực tiếp đến da dạng sinh học cũng bị ảnh hưởng, đe 
dọa môi trường sống của nhiều loài thực vật, động vật và con người. Do đó, việc nghiên cứu hiện 
tượng phân mảnh rừng đóng vai trò quan trọng trong công tác quản lý, bảo tồn và phát triển bền 
vững hệ sinh thái rừng. Trong nghiên cứu này nhóm nghiên cứu đề xuất giải pháp xử lý ảnh số 
bằng các chỉ số trắc lượng hình thái phục vụ giám sát hiện tượng phân mảnh rừng. Mục tiêu của 
nghiên cứu là đề xuất giải pháp xử lý ảnh số mới khắc phục được nhược điểm của phương pháp 
hiện nay được sử dụng để đánh giá hiện tượng phân mảnh rừng của phương pháp trắc lượng hình 
thái hiện nay. Thời gian nghiên cứu từ năm 1990 đến năm 2015 với các ảnh chụp Landsat TM và 
SPOT5 tại khu vực huyện Mường La, tỉnh Sơn La. Kết quả nghiên cứu cho thấy diện tích rừng ở 
Mường La giảm đáng kể trong thời gian nghiên cứu từ 77 % xuống còn 64 %. Rừng bị mất chủ 
yếu do mở rộng đất nông nghiệp và xây dựng hồ chứa nước của đập Sơn La. Quá trình chuyển đổi 
rừng cho thấy rằng các khu vực rừng có xu hướng phân mảnh cao giai đoạn từ năm 1990 đến năm 
2005 nhưng sau đó giảm dần đến năm 2015. Kết quả nghiên cứu đã cung cấp giải pháp mới cho 
chính quyền địa phương trong xác định chính xác khu vực rừng bị biến động mạnh và qua đó có 
phương án cần được ưu tiên trong bảo tồn trong tương lai.

Từ khóa: Phân mảnh rừng; Chỉ số PLADJ; Viễn thám.
Abstract

The development of satellite image processing method using a landscape metric  
to monitor the forest fragmentation

Major changes in forest cover in northwestern Vietnam occurred in the late 20th century, 
but their impacts on forests have not been quantified. The specific goals of this study were to 
characterize forest transition over time with the case study in Muong La district Son La province 
from 1990 to 2015. Satellite images and a landscape metric at class level were used to detect land-
cover change and to examine forest fragmentation over time. The results revealed that forested 
areas in Muong La significantly decreased during the period studied from 77 % to 64 %. Forest 
losses were mainly due to the expansion of agricultural land and construction of the water reservoir 
of Son La Dam. Forest transitions suggested that forest areas tended to be more isolated and less 
compact from 1990 to 2005 but more aggregated by 2015. 

Keywords: Fragmentation; PLADJ; Remote sensing.

1. Giới thiệu chung

Tổng diện tích đất tự nhiên của nước ta là 32,9 triệu ha, rừng chiếm 10,9 triệu ha, trong đó 
1,5 triệu ha là rừng trồng, đạt tỷ lệ che phủ 33,2 % (Tổng cục Lâm nghiệp, 2018). Mặc dù độ che 
phủ rừng trên toàn quốc đã tăng từ năm 1990 thông qua các dự án, chương trình trồng rừng nhưng 
xu hướng ở phía Tây Bắc là ngược lại (Meyfroidt và Lambin, 2008 b). Ở nhiều tỉnh phía Bắc, rừng 
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tự nhiên giàu còn lại rất thấp như Lai Châu còn 7,88 %, Sơn La 11,95 % và Lào Cai 5,38 %. Bên 
cạnh đó sự giảm sút độ che phủ và chất lượng rừng là một vấn đề đáng lo ngại. Sự suy giảm rừng 
ở các vùng này phần lớn do mức tăng dân số đã tạo ra nhu cầu lớn về lâm sản và diện tích đất để 
làm cơ sở hạ tầng hay trồng trọt. Thay đổi lớp phủ đất ở Mường La đã làm tăng tỷ lệ mất rừng, 
rừng bị phân mảnh, chia cắt (Armenteras, 2003). Quá trình phân mảnh rừng trở thành một trong 
những mối đe dọa nghiêm trọng nhất đối với đa dạng sinh học (Turner, 1989). Hiện tượng phân 
mảnh rừng được định nghĩa là một quá trình động trong đó khu vực lõi rừng hay các khu vực rừng 
liền nhau dần dần bị chia thành các mảnh rừng nhỏ hơn, độc lập và có hình dạng hình học phức 
tạp, được gây ra bởi tác động từ thiên nhiên hoặc con người gây ra và đe dọa nghiêm trọng quy 
trình của Trái Đất như: khí hậu, chu kỳ sinh học, thủy văn và đa dạng sinh học (Gustafson, 1998). 

Ứng dụng công nghệ viễn thám phục vụ công tác quản lý rừng đã được phát triển mạnh mẽ 
đặc biệt với sự ra đời và phát triển các nguồn ảnh vệ tinh miễn phí có độ phân giải không gian và 
thời gian cao như: ASTER (15 m), Landsat 8 OLI (30 m), Sentinel 2A (10 m). Nguồn ảnh vệ tinh 
với diện tích bao phủ lớn, độ phân giải thời gian cao giúp phát triển nghiên cứu trong lĩnh vực ứng 
dụng ảnh vệ tinh phục vụ phân tích biến động cảnh quan rừng trong một thời gian dài. Xu hướng 
hiện nay nghiên cứu phân bố của rừng bằng ảnh vệ tinh sử dụng các phương pháp phân loại ảnh. 
Tuy nhiên, các kết quả của phương pháp phân loại ảnh chỉ đưa ra được những thông tin về vị trí 
phân bố không gian của rừng mà không cung cấp thông tin mô tả quá trình biến đổi hình thái rừng 
qua thời gian. 

Chỉ số trắc lượng hình thái (landscape metrics) được định nghĩa là các chỉ số định lượng để 
mô tả cấu trúc của cảnh quan (Gustafson, 1998). Các nghiên cứu đánh giá sự thay đổi rừng dựa trên 
ảnh vệ tinh sử dụng các chỉ số định lượng hình thái cảnh quan đang trở thành một xu hướng phổ 
biến trong nghiên cứu mức độ ảnh hưởng của phân mảnh rừng tới các hệ sinh thái (Armenteras và 
ctv, 2003). Có rất nhiều chỉ số trắc lượng hình thái đã được phát triển phục vụ phân tích cảnh quan 
như: phân tích biến động lớp phủ bề mặt, biến động đô thị và rừng. 

Mục tiêu của nghiên cứu là đề xuất giải pháp xử lý ảnh số mới khắc phục được nhược điểm 
của phương pháp hiện nay được sử dụng để đánh giá hiện tượng phân mảnh rừng của phương pháp 
trắc lượng hình thái hiện nay. Trong nghiên cứu này, chỉ số trắc lượng hình thái Percentage of Like 
Adjacency (PLADJ) được lựa chọn. Khu vực nghiên cứu được lựa chọn là huyện Mường La, tỉnh 
Sơn La, nơi rừng bị ảnh hưởng từ tình trạng đốt nương làm dẫy và diện tích rừng bị thu hẹp đáng 
kể sau khi Nhà nước tiến hành xây dựng đập thủy điện Sơn La trên Sông Đà (khánh thành vào năm 
2012). Giai đoạn nghiên cứu được thiết lập năm 1990 đến năm 2015 nhằm đánh giá sự tác động 
của các hoạt động kinh tế - xã hội và xây dựng công trình thủy điện Sơn La lên diện tích rừng tại 
địa phương.

2. Khu vực nghiên cứu và dữ liệu đầu vào

2.1. Khu vực nghiên cứu

Huyện Mường La là huyện miền núi của Tỉnh Sơn La, nằm cách thành phố Sơn La 41 km 
về phía Đông Bắc với tổng diện tích 124.924 ha với dân số là gần 17.000 người (2021). Huyện 
Mường La nằm ở độ cao trung bình từ 500 - 700 m so với mặt biển, phía Đông Bắc của huyện tập 
trung những dãy núi cao và chạy dọc theo hai bờ Sông Đà. Đây là khu vực có khả năng phát triển 
lâm nghiệp khá lớn (chiếm 73 % diện tích tự nhiên), đất đai phù hợp với nhiều loại cây, có điều 
kiện xây dựng hệ thống rừng phòng hộ và tạo các vùng rừng kinh tế có giá trị cao. Độ che phủ rừng 
giảm chỉ còn lại khoảng 40 % cho đến năm 2013, còn thấp so với yêu cầu về độ che phủ rừng nhất 
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là nơi có độ dốc lớn, đóng vai trò là rừng phòng hộ cho đồng bằng Bắc Bộ và điều chỉnh nguồn 
nước cho thủy điện Sông Đà. Trong những năm gần đây diện tích rừng của khu vực này bị biến 
động mạnh do ảnh hưởng của các hoạt động đốt nương là rẫy, khai thác gỗ thương mại của người 
dân địa phương và xây dựng đập thủy điện Sơn La. Khu vực nghiên cứu bao phủ diện tích 750 km2 
bao gồm các xã Chiềng Lao, Hua Trai, Mường Trai, Ít Ong, Chiềng San, Nậm Păm, Mường Bú. 
Nhà máy thủy điện Sơn La đã được xây dựng tại xá Ít Ong từ năm 2005 và đã được hoàn thiện vào 
cuối năm 2012.

Hình 1: Khu vực nghiên cứu (http://www.sonla.gov.vn/)

Hình 2: Quy trình thực hiện nghiên cứu

http://www.sonla.gov.vn/
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2.2. Dữ liệu đầu vào

Nhóm nghiên cứu sử dụng ảnh viễn thám Spot 5 chụp năm 8/2005 và 8/2015 được cung cấp 
bởi Cục Viễn thám Quốc gia, Bộ Tài nguyên và Môi trường Việt Nam. Ảnh SPOT5 được cung cấp 
ở mức 2A đã xử lý nắn chỉnh hình học và quang phổ. Ảnh Landsat TM chụp 7/1990 và 7/1998 được 
cung cấp từ Trung tâm Thông tin về rừng và mưa nhiệt đới, Đại học Michigan, Mỹ (USGS). Ảnh 
Landsat TM được cung cấp ở L1T được xử lý nắn chỉnh hình học. Mức độ mây bao phủ trên các cảnh 
ảnh dưới 10 %. Nghiên cứu sử dụng các kênh phổ Red, Green, Blue, NIR để xử lý dữ liệu và bản đồ 
hiện trạng rừng được cung cấp bởi Trung tâm Điều tra và Quy hoạch rừng để đánh giá độ chính xác 
kết quả phân loại ảnh. Các cảnh ảnh được chụp từ tháng 6 đến tháng 8 trong năm đảm bảo không 
có sự ảnh hưởng bởi mùa tới quá trình chiết tách khu vực phân bố rừng trong khu vực nghiên cứu.

3. Phương pháp thực hiện

3.1. Quy trình thực hiện nghiên cứu

Quy trình thực hiện nghiên cứu bao gồm một số bước chính như: Tiền xử lý ảnh vệ tinh, phân 
loại vệ tinh, tính toán chỉ số trắc lượng hình thái (TLHT), phân tích hiện tượng phân mảnh rừng 
tại khu vực nghiên cứu (Hình 2).

3.2. Phân loại ảnh vệ tinh

Kết quả phân loại ảnh viễn thám từ năm 1990 đến năm 2015 được thành lập phục vụ giám sát 
theo dõi biến động sử dụng đất và tính toán cấu trúc phân bố của lớp phủ rừng khu vực thử nghiệm. 
Công tác phân loại ảnh vệ tinh sử dụng cây phân loại được phát triển bới Anderson và cộng sự 
(1976) đã được sửa đổi để phù hợp với điều kiện Việt Nam nhằm xây dựng tiêu chí xác định và 
phân loại rừng theo Thông tư số 34/2009/ TT-BNNPTNT. Nhóm nghiên cứu tiến hành phân lớp và 
lấy mẫu phục vụ công tác phân loại ảnh bao gồm (1) đất nông nghiệp, (2) đất cây bụi, (3) đất rừng, 
(4) đất trống, (5) đất bãi bồi ven sông, (6) khu vực dân cư và (7) đất mặt nước. Phương pháp phân 
loại ảnh có kiểm định Maximum Likelihood được nhóm nghiên cứu sử dụng trong phân loại ảnh 
vệ tinh của nhiệm vụ nghiên cứu.

Hình 3: Kết quả phân loại ảnh vệ tinh
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Độ chính xác của kết quả phân loại năm 2015 đã được thực hiện bằng phương pháp thực địa. 
Công tác đánh giá độ chính xác được thực hiện tại 14 địa điểm xung quanh khu vực nghiên cứu 
(Hình 4). Đánh giá độ chính xác tổng thể được thực hiện đạt 82 %. Giá trị độ chính xác thấp nhất 
tương ứng với loại đất nông nghiệp vì đất nông nghiệp trồng các loại cây như lúa, ngô, đậu tương 
và các loại khác. Trên ảnh vệ tinh, các loại cây trồng dường như có các dấu hiệu quang phổ gần 
giống như của cây bụi, điều này tạo ra lỗi mixed-pixel ở các khu vực được khảo sát.

Hình 4: Các vị trí khảo sát thực địa

3.3. Lựa chọn chỉ số trắc lượng hình thái phù hợp trong tính toán phân mảnh rừng 
Phân mảnh rừng liên quan đến việc phân chia các hệ sinh thái liền kề thành các khu vực nhỏ 

hơn được gọi là các mảnh rừng. Mỗi phân mảnh rừng là một khu vực có các điều kiện tương đối đồng 
nhất của các thực thể bên trong (Gustafson, 1998). Trong nghiên cứu này, chúng tôi sử dụng phương 
pháp tính cấu trúc rừng phát triển bởi McGarigal và cộng sự, (2002) để đánh giá sự phân mảnh rừng, 
Các chỉ số được chia làm nhóm chính như: Mô tả tập hợp; mô tả phân bố rìa; mô tả hình dạng; mô 
tả lõi,… (McGarigal và cộng sự, 2002). Trong đó, việc tính toán phân mảnh rừng thuộc nhóm chỉ số 
mô tả tập hợp bao gồm: Chỉ số phân mảnh (NP), chỉ số mật độ (PD), tỷ lệ phần trăm gần kề (PLADJ), 
chỉ số tập hợp (AI),… Tuy nhiên, cho đến nay, chưa có nghiên cứu nào nghiên cứu giải pháp để chọn 
một chỉ số thích hợp để đánh giá tình trạng phân mảnh rừng từ nhóm chỉ số trên.

Trong phạm vi nghiên cứu, nhóm nghiên cứu đề xuất sử dụng lý thuyết hệ số tương quan 
Pearson (Pearson correlation coefficient, ký hiệu r) (Phạm Minh Hải và cộng sự, 2019). Phương 
pháp này đo độ mạnh và hướng của mối quan hệ tuyến tính giữa hai biến, nó không thể áp dụng 
cho hai biến không có mối quan hệ tuyến tính. Giá trị tuyến tính nằm trong khoảng từ -1 đến 1, 
trong đó giá trị 1 cho biết mối tương quan cao giữa hai biến, có nghĩa là nếu biến đầu tiên tăng, thì 
biến thứ hai cũng sẽ tăng và ngược lại. Giá trị 0 có nghĩa là không có mối tương quan nào giữa hai 
biến đó. Độ mạnh của mối tương quan giữa các biến được thể hiện ở giá trị của hệ số, ví dụ giá trị 
0,3 nghĩa là có mối tương quan nhưng yếu và hầu như không đáng kể. Thông thường sẽ không xem 
xét mức độ ý nghĩa của mối tương quan nếu giá trị tương quan nhỏ hơn 0,8. Đối với hệ số tương 
quan từ 0,9 đến 1 thể hiện mối tương quan lớn. Nhóm nghiên cứu tiến hành so sánh tương quan 
theo cặp bao gồm phân loại ảnh vệ tinh (CLS) và kết quả tính toán từ các chỉ số trong nhóm mô tả 
tập hợp (Aggregation Metrics). Để tính toán mối tương quan của từng cặp, chúng tôi đã xây dựng 
một chương trình để tính toán hệ số tương quan và tạo bản đồ Heatmap (Hình 5) cho thấy mức độ 
và hướng của mối tương quan bằng cách sử dụng Python với các thư viện như Rasterio, Seaborn, 
Numpy, Pandas và Thư viện máy học Sklearn. Kết quả cho thấy các mô hình hồi quy tuyến tính 
tương quan giữa các chỉ số và phân bố rừng (CLS) phù hợp với dữ liệu khá tốt và giá trị R2 cao cho 
thấy tương quan mạnh với giá trị R2 > 0,9 cho từng trường hợp. Chúng ta có thể thấy rằng chỉ số 
PLADJ cho thấy mối tương quan cao với CLS với R2 = 0,92.
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Hình 5: Biểu đồ Heatmap thể hiện kết quả tính tương quan từ  
lý thuyết hệ số tương quan Pearson

 Chỉ số trắc lượng hình thái PLADJ được dùng để mô tả sự liền kề giữa các phần tử trong 
cùng lớp được phát triển bởi McGarigal và ctv (2002). PLADJ bằng không khi không có các pixel 
liền kề trong cùng lớp và bằng 100 khi tất cả pixel ở trong cùng một lớp liền kề nhau. Tỷ lệ phần 
trăm PLADJ phản ánh mức độ tập trung hay phân mảnh của rừng. PLADJ có công thức như sau:

1

100ii
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ik
k

gPLADJ
g

=

 
 
 = ×
 
 
 
∑
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Trong đó:
 gii: Số lượng cạnh liền kề của các pixel liền kề cùng lớp i;
 gik: Số lượng cạnh i trong 1 pixel (4 cạnh) và tổng số pixel liền kề k;
 m: Số lượng các pixel. 

Hình 6: Mô hình điểm tám hướng (8 - kết nối)

PLADJ đã được sử dụng rộng rãi trong tính toán mức độ phân mảnh của cảnh quan do tính 
đơn giản và trực quan của nó (Phạm Minh Hải, 2014). Tuy nhiên, vấn đề xảy ra khi sử dụng thuật 
toán PLADJ để tính toán độ phân mảnh của lớp phủ rừng, cửa sổ trượt được thiết kế theo truyền 
thống chỉ thực hiện các phép tính đối với các ô liền kề theo hướng trực giao (dọc hay ngang), bỏ 
qua các ô theo hướng chéo (Pham, Yasushi, 2011; Noda, Yamaguchi, 2008). Do đó, việc tính toán 
đã bỏ qua các giá trị trong lớp và làm giảm độ chính xác của bản đồ phân mảnh rừng. Để cải thiện 
việc nâng cao độ chính xác của kết quả tính toán, nhóm nghiên cứu này đã đề xuất giải pháp cải 
tiến tính toán chỉ số PLADJ. Thay vì chỉ đếm trong 4 ô liền kề trực giao, việc tính toán các điểm 
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ảnh liền kề sử dụng mô hình điểm 8 hướng (8 - kết nối) với 8 điểm ảnh liền kề theo cả hướng trực 
giao và chéo liền nhau. Nếu pixel trung tâm là Pi, j = i * cell + j, phép tính được mô tả trong Hình 6.

3.4. Phân cấp trong bản đồ phân mảnh rừng

Nhóm nghiên cứu sử dụng mô hình phân tích cấu trúc hình thái học (MSPA) Nghiên cứu 
trong lượng hóa cấu trúc rừng qua 4 lớp. Lớp lõi (C-core) là các khu vực lõi rừng không bị biến 
động; lớp cạnh (E-edge): là các khu vực bên bìa rừng ngăn cách khu vực có rừng và không có rừng; 
rỗng (Pe-perforate): là khu vực rừng bị rỗng ở lõi rừng; phân mảnh (Pa-patch): là các mảnh rừng 
bị chia cắt (Vogt và cộng sự, 2007). Các giá trị ngưỡng của chỉ số PLADJ được xác định để phân 
loại sự phân mảnh của lớp phủ rừng. Ngưỡng này được thực hiện bằng cách so sánh trực quan sự 
phân mảnh của rừng trong kết quả tính toán chỉ số PLADJ với ảnh vệ tinh cùng thời kỳ. Một điểm 
ảnh là Pa khi giá trị PLADJ của nó nhỏ hơn 70 %, E khi giá trị PLADJ của nó nằm trong khoảng 
70 % - 80 %, Pe khi giá trị của nó nằm trong khoảng từ 80 % - 95 % và C khi giá trị dao động từ 
95 % - 100 %. Sự chuyển đổi giữa các lớp rừng theo thời gian được xác định khi sử dụng lý thuyết 
chuyển đổi hệ sinh thái rừng của Vogt và cộng sự (2007) (Hình 7).

Hình 7: Sơ đồ quy trình biến động phân mảnh rừng (Vogt và cộng sự, 2007) 

4. Phân tích cấu trúc phân bố rừng tại huyện Mường La, tỉnh Sơn La

Hình 8: Biến động cấu trúc rừng 1990 - 1998   Hình 9: Biến động cấu trúc rừng 1998 - 2005

Năm 1990, diện tích rừng là 67.430 ha và cấu trúc tương đối đồng nhất, các mảnh rừng 
rộng lớn trên 5 ha là 20 %. Từ năm 1990 đến năm 1998, Chính phủ Việt Nam đã triển khai một 
số chương trình trồng rừng vùng cao bao gồm chương trình PAM (1992) và chương trình 327. 
Tỷ lệ trồng rừng ở Huyện Mường La tăng lên, tuy nhiên nạn phá rừng vẫn ở mức cao. Diện tích 
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rừng giảm từ 77 % xuống còn 68 %, nhưng tỷ lệ suy giảm diện tích được bù lại từ tăng tỷ lệ 
trồng rừng từ 68 % đến 76,7 % vào năm 1998. Diện tích rừng không đổi nhưng phần lớn khu 
vực rừng ở sườn núi thấp đã được chuyển đổi thành đất trống và đất nông nghiệp, trong khi việc 
trồng lại rừng chủ yếu diễn ra trên các đỉnh núi. Trong giai đoạn này, quá trình chuyển đổi cấu 
trúc rừng cho thấy rừng bị phân mảnh thành các khoảnh nhỏ và tách biệt với các vùng lõi lớn 
hơn, điều này được phản ánh tốt bởi một số lượng lớn lõi rừng (hơn 4.000 ha) đã bị phân mảnh 
thành nhiều mảnh rừng nhỏ. 

Giai đoạn từ 1998 đến 2005, nạn phá rừng ở các vùng núi Tây Bắc vẫn không suy giảm 
(Thoai, Rañola, 2010) mặc dù Quốc hội Việt Nam đã ban hành một số luật như Luật Đất đai (1993) 
và Luật Bảo vệ và Phát triển rừng (2004) khuyến khích nông dân tham gia vào chương trình quản 
lý rừng. Cách tiếp cận của chính phủ là yêu cầu người dân, đặc biệt là nông dân vùng cao sống gần 
rừng, tham gia vào việc quản lý rừng. Tuy nhiên, sự tập trung của các dân tộc thiểu số H’Mông 
và Dao ở khu vực (từ 0,06 % đến 0,13 %) vượt quá ngưỡng cung cấp của các phương pháp nông 
nghiệp truyền thống, người dân địa phương bắt đầu chuyển đổi đất rừng sang đất canh tác. Ở các 
bản của người Thái đen, nhiều diện tích rừng được chuyển đổi thành diện tích trồng lúa nước và 
ngô. Để mở rộng các cánh đồng mới canh tác, rừng đã bị chặt và đốt (Fauna & Flora, 2009). Kết 
quả là đất rừng ở Mường La tiếp tục giảm từ 76,7 % xuống còn 71,2 %. Hơn 6.000 ha ở hình thái 
Pe đã chuyển sang E vào năm 2005 cho thấy rằng lõi rừng đã bị phân mảnh nhiều hơn. Ngoài ra 
kết quả thống kê cho thấy rừng bị chia cắt thành các khoảnh nhỏ (diện tích dưới 0,5 ha) ngày càng 
tăng và phân bố rải rác mật độ lớn ở rìa rừng (Hình 11).

 
Hình 10: Biến động cấu trúc rừng 2005 - 2015 Hình 11: Biến động kích thước các phân 

mảnh rừng tại Huyện Mường La giai đoạn 
1990 - 2015

Đập Thủy điện Sơn La bắt đầu được xây dựng vào năm 2005 và hoàn thành vào năm 2012 tại 
khu vực Ít Ong. Đây là nhà máy thủy điện lớn nhất Đông Nam Á. Việc xây dựng đập đã ảnh hưởng 
đến diện tích rừng tại huyện Mường La. Khoảng 3.170 ha đất rừng bị khai thác dành diện tích làm 
hồ thủy điện. Một số đường cao tốc xung quanh đập như đường 279, đã được nâng cấp. Diện tích 
rừng tiếp tục giảm từ 71,2 % xuống còn 64,2 % vào năm 2015. Đây là tỷ lệ cao nhất quan sát được 
từ năm 1990 đến năm 2015. Tuy nhiên, giai đoạn này cũng chứng kiến sự gia tăng diện tích rừng 
khi nhiều khu vực không có rừng được chuyển thành C, xu hướng này cho thấy diện tích rừng dần 
ít bị phân mảnh hơn đến 2015. Hiện tượng các phân mảnh rừng nhỏ tập hợp thành các khoảnh rừng 
lớn được minh họa bằng sự gia tăng diện tích các khoảnh rừng lớn hơn 10 ha (Hình 11). Bên cạnh 
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đó, một diện tích lớn Pa đã được chuyển đổi thành C cho thấy rõ ràng mật độ cây rừng ngày càng 
tăng trong các lõi rừng (Hình 10).

5. Kết luận

Kết quả nghiên cứu đã cho thấy những thay đổi rõ rệt về biến động và cấu trúc rừng tại huyện 
Mường La từ năm 1990 đến năm 2015. Các nguyên nhân chủ yếu của biến động rừng tại khu vực 
thử nghiệm chủ yếu do yếu tố con người tác động như mở rộng đất nông nghiệp, xây dựng hồ chứa 
nước, đập thủy điện Sơn La. Kết quả nghiên cứu cho thấy xu hướng rừng giảm diện tích trong suốt 
giai đoạn nghiên cứu và bị phân mảnh mạnh giai đoạn từ 1990 đến 2005 sau đó giảm dần đến năm 
2015. Sự kết hợp giữa viễn thám và phương pháp trắc lượng hình thái cùng với giải pháp mô hình 
điểm tám hướng (8 - kết nối) đã phát huy hiệu quả trong xử lý và tính toán sự thay đổi về cấu trúc 
phân mảnh rừng theo thời gian. Tuy nhiên, do các chỉ số của phương pháp trắc lượng hình thái xử 
lý tính toán ở cấp điểm ảnh, việc sử dụng ảnh viễn thám độ phân giải cao được khuyến nghị trong 
những nghiên cứu trong tương lai. Kết quả thực hiện của nghiên cứu đã cung cấp thông tin khoa 
học làm cơ sở để nâng cao năng lực xây dựng các kế hoạch quản lý bền vững rừng cho chính quyền 
địa phương ở huyện Mường La, tỉnh Sơn La. 
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NGHIÊN CỨU XÁC ĐỊNH ĐỘ ỒN CỦA XE Ô TÔ CON KHI CHUYỂN 
ĐỘNG TRÊN ĐƯỜNG BÊ TÔNG NHỰA 

Ngô Quang Dự
Trường Đại học Giao thông vận tải

Tóm tắt
Tiếng ồn do hoạt động của phương tiện vận tải đường bộ là một trong những vấn đề môi 

trường cần được kiểm soát. Bài báo trình bày những kết quả nghiên cứu dựa trên kết quả điều tra 
khảo sát, đo đạc tiếng ồn của xe ô tô con chuyển động ở các vận tốc khác nhau, nghiên cứu đã 
xây dựng được phương trình quan hệ giữa độ ồn và vận tốc của xe ô tô con (xe Ford Ecosport) khi 
chuyển động trên đường bê tông nhựa là L = 48,42 + 11,73.log (V).

Từ khóa: Tiếng ồn giao thông; Giao thông đường bộ.
Abstract
The research aims to determine the noise level of cars which move on asphalt roads 

Road traffic noise is one of environmental problems that needs to be controlled. This paper 
presents the results of based on the result of noise measurement at different speeds, the research 
has established the correlation equation between noise levels and cars speed (vehicle of Ford 
Ecosport): L = 48,42 + 11,73.log (V).

Keywords: Traffic noise; Road traffic.

1. Đặt vấn đề

Tiếng ồn từ giao thông đường bộ là một trong những vấn đề môi trường giao thông cần được 
kiểm soát. Tiếng ồn phát sinh chủ yếu từ hoạt động của các dòng phương tiện vận tải (PTVT) lưu 
thông trên tuyến đường. Để xác định chính xác độ ồn chung của cả dòng xe thì phải xác định được 
độ ồn gây ra bởi một phương tiện khi chuyển động và từng loại dòng PTVT phù hợp với điều kiện 
về cơ sở hạ tầng, điều kiện khí hậu khác của khu vực nghiên cứu và những yếu tố có liên quan đến 
phương tiện vận tải (thường tiếng ồn của các dòng PTVT sẽ được phân thành các dòng phương tiện 
xe con, xe trung bình và xe lớn) [2, 4, 7].

Tiếng ồn do hoạt động của PTVT được hình thành từ nhiều nguồn, bao gồm [7]: (i) Tiếng ồn 
từ động cơ; (ii) Tiếng ồn từ hệ thống truyền lực; (iii) Tiếng ồn do ma sát của bánh xe và mặt đường; 
(iv) Tiếng ồn gây ra do lực cản không khí (gió); (v) Tiếng ồn do rung động của thân vỏ; (vi) Tiếng 
ồn do va chạm các kết cấu (như đóng cửa xe); (vii) Tiếng ồn khi phanh xe (vii); Tiếng ồn khi sử 
dụng còi xe. Tiếng ồn của phương tiện khi chuyển động còn phụ thuộc vào tải trọng, vật liệu và kết 
cấu mặt đường, độ nhẵn, độ phẳng và độ dốc của mặt đường [4, 7]. Cơ chế lan truyền tiếng ồn của 
ô tô khi chuyển động được trình bày trên Hình 1.

Để tính toán, dự báo được mức ô nhiễm tiếng ồn phát sinh từ dòng PTVT trên đường, cần 
xác định được các yếu tố gây ồn trên. Tuy nhiên, khi xác định tiếng ồn do sự chuyển động của 
phương tiện vận tải trên đường sẽ rất khó để tách các yếu tố trên, do vậy, cần phải có thực nghiệm 
để xác định được công thức tính mức ồn đó cho từng loại PTVT, tức là, tìm được các hệ số mà nó 
sẽ phản ánh cho các yếu tố gây ồn trên. Bài báo này sẽ trình bày nghiên cứu xác định công thức 
thực nghiệm tính mức ồn cho xe ô tô con khi chuyển động trên đường bê tông nhựa ở khu vực Hà 
Nội [4, 7].
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  Truyền bởi rung động.

Truyền bởi không khí.
Hình 1: Cơ chế lan truyền rung động và tiếng ồn của ô tô khi chuyển động

2. Cơ sở lý thuyết và phương pháp nghiên cứu

2.1. Cơ sở lý thuyết

Quy trình dự báo, xác định mức ồn của các dòng PTVT trong giao thông đường bộ được thực 
hiện theo các bước như sau (Hình 2) [5].

Hình 2: Các bước xác định mức ồn tương đương cho dòng phương tiện vận tải 

Ở bước 2, trong dự báo mức ồn do hoạt động của dòng PTVT trên đường bộ thì các yếu tố 
liên quan đến vận tốc dòng phương tiện, cấp đường, chất lượng mặt đường,… là rất khác nhau và 
ảnh hưởng đến việc phát sinh tiếng ồn của dòng PTVT. Để xác định được mức ồn tương đương 
của một PTVT chuyển động trên tuyến đường, người ta thường sử dụng công thức thực nghiệm 
như sau [4, 7, 8]: 

L = A + B.log (V).

Trong đó:
 L: Tiếng ồn tương đương của phương tiện.
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 A: Hệ số phụ thuộc vào loại đường, loại phương tiện và chất lượng mặt đường.
 B: Hệ số kể đến các yếu tố ảnh hưởng đến tốc độ chuyển động.
 V: Vận tốc của phương tiện (km/h).
Như vậy, với mỗi loại PTVT ở các điều kiện khác nhau thì sẽ có hệ số A, B khác nhau.

2.2. Đối tượng nghiên cứu

- Nghiên cứu sử dụng 01 xe ô tô thực nghiệm có các thông số kỹ thuật như sau:
+ Loại xe: Ô tô con nhãn hiệu Ford Ecosport, biển kiểm soát 29A - 022.06.
+ Chủ sở hữu: Trung tâm Khoa học công nghệ môi trường giao thông, Trường Đại học Giao 

thông vận tải.
+ Số khung: RL05TSBAMGDR08283.
+ Số động cơ: UEJA 08283.
+ Thể tích làm việc của động cơ: 1.498 cm3.
+ Công suất cực đại (PS/vòng/phút): 123/6.500 hoặc 90,5 kW/6.500.
+ Khối lượng bản thân: 1.275 kg.
+ Khối lượng toàn bộ cho phép tham gia giao thông: 1.690 kg.
+ Nhiên liệu sử dụng: Xăng.
+ Xe được kiểm định chất lượng xuất xưởng và được đăng ký lưu hành ngày 21/07/2016.
+ Xe được kiểm tra bảo dưỡng đạt tiêu chuẩn lưu hành trước khi tiến hành thí nghiệm. 

Hình 3: Giấy tờ pháp lý và hình ảnh xe thí nghiệm đo tiếng ồn

- Loại đường: Thí nghiệm trên đoạn đường bê tông nhựa, đoạn nghiên cứu được xem như là 
thẳng, nhẵn, không có độ dốc. Độ dài của đoạn đường thử nghiệm đủ dài (khoảng 500 - 600 m) để 
phương tiện chuyển động ổn định ở các vận tốc thí nghiệm trong khu vực đặt máy đo tiếng ồn [6]. 
Sơ đồ thí nghiệm được bố trí như Hình 4. 

- Độ ồn được xác định trong nghiên cứu là do phương tiện xe ô tô tạo ra. 
- Địa điểm thí nghiệm: đường bê tông nhựa trong khuôn viên Khu đô thị Resco Cổ Nhuế 

(đường gồm 04 làn xe và 02 làn an toàn có tọa độ địa lý (N: 21003’983’’; E: 105047’024’’).
- Thời gian thí nghiệm: Ngày Chủ nhật (10/11/2019). 
- Đặc điểm thời tiết: trời có gió nhẹ, tốc độ gió từ 0,5 - 1,2 m/s, không mưa, nhiệt độ dao 

động từ 22 0C ÷ 24 0C. 
Nhóm nghiên cứu đã làm việc với Ban quản lý Khu đô thị và bố trí người gác ở 02 đầu đường 

thí nghiệm để đảm bảo khu vực thí nghiệm được an toàn và chỉ có xe thí nghiệm hoạt động.
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2.3. Phương pháp nghiên cứu

- Sử dụng phương pháp nghiên cứu lý thuyết kết hợp với khảo sát thực nghiệm, số liệu được 
xử lý bằng lý thuyết xác suất thống kê trên phần mềm Microsoft Office Excel

- Phương pháp xác định độ ồn

+ Thiết bị đo tiếng ồn: Sử dụng máy đo độ ồn Model: SP - SE - 1Quest/Mỹ (máy được hiệu 
chỉnh đạt tiêu chuẩn trước khi tiến hành đo đạc). Các thông số kỹ thuật chính của thiết bị đo như 
sau: Thiết bị đạt tiêu chuẩn IEC/ANSI Class 2, máy có 14 phím chức năng, hiển thị màn hình LCD, 
máy đo thông số độ ồn tương đương (L) với thang đo từ 20 Hz - 8 Khz, dải đo từ 0 - 140 dB.

+ Phương pháp đo đạc tiếng ồn của xe khi chuyển động được bố trí như hình 4, mi - crô đo 
mức âm của hai điểm đo cách đường chuyển động của xe 7,5 m, cách mặt đất 1,5 m. Mỗi một tốc 
độ của xe đều đi qua vùng đo, khi xe đi qua, 02 điểm đo sẽ ghi lại mức áp suất âm và phổ tần số. 
Mỗi một tốc độ của xe sẽ đo lặp đi lặp lại một số lần đo tiếng ồn, sau đó, tính toán mức âm bình 
quân ở mỗi tốc độ đó [1, 6]. 

Hình 4: Bố trí thí nghiệm và khu vực đo tiếng ồn của xe ô tô và đường thử nghiệm

- Trong nghiên cứu này, ở mỗi tốc độ chuyển động của xe ô tô, thí nghiệm sẽ đo 12 lần giá 
trị tiếng ồn, bao gồm 06 lần chiều đi và 06 lần chiều ngược lại (đối với thí nghiệm tiếng ồn cho xe 
ô tô theo Balabin [6] yêu cầu tối thiểu đo tiếng ồn 03 lần ở mỗi tốc độ).

3. Kết quả và thảo luận

3.1. Kết quả đo đạc độ ồn

Thí nghiệm đã đo tiếng ồn của xe Ford Ecosport khi chuyển động trên đường thử ở các vận 
tốc khác nhau (07 mức vận tốc gồm: V0 = 5 km/h; V1 =15 km/h; V2 = 20 km/h; V3 = 30 km/h;  
V4 = 40 km/h; V5 = 50 km/h; V6 = 60 km/h). 

Thí nghiệm đã đo tiếng ồn ở mỗi tốc độ 12 lần. Như vậy, với 07 mức vận tốc sẽ đo giá trị 
tiếng ồn tổng cộng 84 lần. Chuỗi số liệu này đủ để thực hiện các tính toán. Sau khi đã hiệu chỉnh 
loại bỏ sai số thô, loại bỏ tiếng ồn nền của khu vực thì giá trị tiếng ồn trung bình do xe ô tô chuyển 
động ở mỗi vận tốc thí nghiệm được thể hiện trong Bảng 1.

Bảng 1. Giá trị tiếng ồn trung bình (dB) của xe ở các vận tốc khác nhau
Tiếng ồn ở các 

vận tốc Lo L1 L1 L3 L4 L5 L6

L 58,91 60,35 62,50 64,05 65,38 69,10 72,85

https://office.live.com/start/Excel.aspx?omkt=vi-VN
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Trong đó:
- L0: Giá trị tiếng ồn ở vận tốc Vo = 5 km/h.
- L1: Giá trị tiếng ồn ở vận tốc V1 = 15 km/h.
- L2: Giá trị tiếng ồn ở vận tốc V2 = 20 km/h.
- L3: Giá trị tiếng ồn ở vận tốc V3 = 30 km/h.
- L4: Giá trị tiếng ồn ở vận tốc V4 = 40 km/h.
- L5: Giá trị tiếng ồn ở vận tốc V5 = 50 km/h.
- L6: Giá trị tiếng ồn ở vận tốc V6 = 60 km/h.

3.2. Công thức xác định độ ồn giao thông cho xe ô tô thử nghiệm

Dựa vào kết quả thí nghiệm đo đạc thực tế, trên cơ sở quy luật phân bố của chuỗi số liệu và 
theo kinh nghiệm thì mối quan hệ giữa độ ồn của phương tiện L (dB) và vận tốc V (km/h) có mối 
quan hệ theo hàm Loga có dạng như sau: L = A + B.log (V).

Sử dụng thống kê toán học và công cụ Data Analysis trên Microsoft Excel, ta xác định được 
02 hệ số A và B cho xe ô tô thí nghiệm là A = 48,42 và B = 11,73 với mức ý nghĩa F = 0,007 < 0,05 
(đáp ứng yêu cầu về độ tin cậy).

Do đó, ta xác định được công thức mối quan hệ giữa độ ồn và vận tốc cho xe ô tô thí nghiệm 
khi chuyển động là: 

L = 48,42 + 11,73.log (V)

3.3. Thảo luận

Việc xác định, dự báo tiếng ồn do dòng PTVT trên đường bộ là việc làm cần thiết, nếu tiếng 
ồn ở mức cao thì cần có biện pháp giảm thiểu, trong đó, có nhóm giải pháp về thiết kế kỹ thuật như 
bố trí hàng cây xanh, bố trí tường chống ồn,… Khi xây dựng một dự án đường bộ, ở giai đoạn lập 
dự án, mọi công tác tính toán tiếng ồn đều phải dựa vào dự báo nên việc xác định được các công 
thức tiếng ồn của các loại PTVT sẽ là cơ sở để xác định mức ồn của từng dòng PTVT và tiếng ồn 
chung của các dòng PTVT trên đường như quy trình ở Mục 2.1 đã trình bày ở trên.

Nghiên cứu này đã đóng góp vào việc xác định công thức tính mức ồn cho loại xe ô tô con, 
để tính được mức ồn chung cho cả dòng xe như quy trình ở Mục 2.1 thì còn phải xác định được 
công thức mức ồn của các loại phương tiện khác.

Nghiên cứu này nếu được thực hiện ở đường thử chuyên dụng thì sẽ có sự chính xác hơn bởi 
sẽ thí nghiệm thêm được mức ồn ở các vận tốc cao hơn (trong bài báo này mới dừng ở vận tốc là 
60 km/h). Hơn nữa, vận tốc của phương tiện thí nghiệm mới dựa vào chỉ số trên đồng hồ của xe, 
nếu được gắn thêm thiết bị đo vận tốc chuyên dụng thì kết quả sẽ chính xác hơn. Tuy nhiên, với 
phương pháp và quy trình thử nghiệm như trên, chúng tôi nhận thấy kết quả đã đủ độ tin cậy để 
tiến hành xác định mối quan hệ giữa độ ồn và vận tốc của phương tiện. 

4. Kết luận

Tiếng ồn do một phương tiện vận tải khi chuyển động trên đường bộ là tổ hợp được hình 
thành bởi nhiều nguồn gây ồn như: Động cơ; hệ thống truyền lực; bánh xe; mặt đường; lực cản 
không khí (gió); rung động của thân vỏ; phanh; còi xe và việc đóng mở cửa xe. Tiếng ồn còn phụ 
thuộc vào các yếu tố khác như tải trọng của xe, kết cấu và vật liệu của mặt đường. Việc xác định 
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mối tương quan giữa độ ồn và các yếu tố trên cho một phương tiện vận tải sẽ dựa vào công thức 
thực nghiệm: L = A + B.log (V).

Bằng thực nghiệm đã xác định được mối quan hệ giữa độ ồn và vận tốc của xe ô tô con 05 
chỗ nhãn hiệu Ford Ecosport khi chuyển động trên đường bê tông nhựa ở khu vực thử nghiệm là: 
L = 48,42 + 11,73.log (V).

Lời cảm ơn: Tác giả xin trân trọng cảm ơn Trung tâm Khoa học công nghệ môi trường giao 
thông, Trường Đại học Giao thông vận tải đã hỗ trợ nhân lực, phương tiện ô tô và thiết bị đo đạc 
để chúng tôi hoàn thành nghiên cứu này.
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TIỀM NĂNG DỰ BÁO TÀI NGUYÊN QUẶNG GRAPHIT  
KHU VỰC VĂN YÊN, YÊN BÁI

Nguyễn Chí Công, Trương Xuân Quang, Trần Xuân Trường 
Nguyễn Khắc Hoàng Giang, Nguyễn Thị Phương Thanh

Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội
Tóm tắt
Khu vực Văn Yên - Yên Bái thuộc đới Sông Hồng, là khu vực có triển vọng về quặng graphit, 

tuy nhiên hệ phương pháp đã áp dụng để nghiên cứu, đánh giá và dự báo tiềm năng còn nhiều hạn 
chế. Trên cơ sở kết quả nghiên cứu của đề tài TNMT.2018.03.14, bài báo giới thiệu phương pháp 
dự báo công tác phân vùng triển vọng bằng cách sử dụng các phương pháp toán, viễn thám kết 
hợp công nghệ GIS. Kết quả nghiên cứu là căn cứ quan trọng, định hướng cho công tác tìm kiếm 
thăm dò, khai thác một cách hợp lý, nhằm đáp ứng nhu cầu về nguồn nguyên liệu graphit cho các 
ngành công nghiệp đặc thù trong và ngoài nước.

Từ khóa: Đặc điểm quặng hóa; Tài nguyên khoáng sản; Quặng Graphit; Văn Yên; Tỉnh 
Yên Bái.

Abstract
Forecast potential of Graphite ore in Van Yen area, Yen Bai province

Van Yen district, Yen Bai province belongs to the Red River zone, which is a promising 
area for graphite ore, however, the methodologies were applied to previous research, evaluate 
and forecast potential of graphite are still limited. Based on outcome of this research (project 
code TNMT.2018.03.14), this paper introduces a method to forecast prospective zoning by using 
mathematical methods, remote sensing combined with GIS technology. The results of the study are 
an important basis in research orientation, in mineral exploration and exploitation in a reasonable 
way, in order to meet the demand of the Graphite raw materials for domestic and industries abroad.

Keywords: Characteristics of ores; Mineral resources; Graphite ore; Van Yen area; Yen Bai 
province.

1. Đặt vấn đề

Khu vực huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái được đánh giá có nguồn tài nguyên khoáng sản 
graphit và vật liệu xây dựng là đáng kể nhất. Theo kết quả tìm kiếm và đo vẽ bản đồ địa chất tỷ lệ 
1:25.000 vùng Văn Yên [7] và tìm kiếm tỉ mỉ graphit khu vực Yên Thái [2, 3] đã xác định được 
nhiều điểm quặng graphit được phân bố ở các khu vực Mậu A, Cổ Phúc và Yên Thái. Trong đó, 
khu vực Mậu A đã phát hiện 16 điểm với 04 điểm có triển vọng, hàm lượng carbon từ 20 - 25 %; 
điểm quặng Yên Thái có 06 thân quặng, dài từ 200 - 400 m, dày 1 - 25 m, hàm lượng carbon dao 
động từ 13 - 30,25 %. Mặc dù đã có những công trình nghiên cứu nhất định về loại hình khoáng 
sản này, tuy nhiên, việc đánh giá tiềm năng graphit vẫn còn nhiều hạn chế. Vì vậy, việc nghiên cứu 
làm sáng tỏ đặc điểm phân bố, chất lượng trong mối liên quan với các yếu tố viễn thám, Lineament, 
cấu trúc khống chế để xây dựng mô hình dự báo các vùng triển vọng quặng gaphit gốc, làm cơ sở 
định hướng cho công tác tìm kiếm, thăm dò trong tương lai gần là rất cần thiết.

2. Đặc điểm địa chất khu vực nghiên cứu

2.1. Vị trí khu vực nghiên cứu trên bình đồ cấu trúc chung
Khu vực nghiên cứu là một phần nhỏ nằm trong đới cấu trúc Sông Hồng, nằm giữa 02 đứt 

gãy sâu của Sông Hồng và Sông Chảy [9]. Tham gia vào các đới cấu trúc này chủ yếu là các thành 
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tạo siêu biến chất tuổi Proterozoi loạt Sông Hồng gồm 02 hệ tầng, là Núi Voi và Ngòi Chi. Các 
thành tạo siêu biến chất này có bản chất là một vỏ lục địa cổ bị biến cải mạnh mẽ, đặc biệt là trong 
thời kỳ Kainozoi. Tiếp theo, do tham gia thành tạo nên đới này là các đá granitoid tuổi Trias muộn 
phức hệ Phia Bioc, các đặc điểm thạch địa hoá cho thấy sự thành tạo của chúng liên quan tới đới 
hút chìm, trong bối cảnh rìa lục địa tích cực vào thời kỳ Paleozoi thượng - Mesozoi hạ. Ở hai bên 
rìa của đới sông Hồng, đôi chỗ còn thấy các thành tạo lục nguyên Neogen chứa than nâu hệ tầng 
Phan Lương, thuộc phức hệ thạch kiến tạo kiểu trũng nội lục Kainozoi phủ chồng lên. 

2.2. Đặc điểm địa chất 

Về địa tầng, các thành tạo trầm tích phát triển rất phong phú và đa dạng, phân bố rộng khắp 
vùng nghiên cứu, có tuổi từ Proterozoi đến Kainozoi (Hình 1). Thành phần thạch học chủ yếu bao 
gồm các đá plagiogneis, gneis - biotit - granat có silimanit, đá phiến thạch anh - biotit - silimanit 
- granat của hệ tầng Núi Voi (PRnv); quazit graphit, đá phiến thạch anh - felspat sáng màu giàu 
granat, thuộc hệ tầng Ngòi Chi (PRnc); trầm tích lục nguyên biến chất hệ tầng Cha Pả (PR3cp); đá 
vôi hoa hóa, đá hoa hạt nhỏ đến vừa, phân lớp trung bình chứa Tremolit hệ tầng Đá Đinh (PR3đđ) 
cho đến các trầm tích phun trào tuổi Paleozoi của hệ tầng Văn Chấn (J3-K1vc) và các trầm tích 
cuội kết đa khoáng, sạn kết, cát kết, bột kết, sét than hệ tầng Phan Lương (N1pl). Các thành tạo hệ 
tầng Núi Voi bị migmatit hoá rất mạnh, thường xuyên gặp các đá gneis bị granit hoá, đôi khi gặp 
pegmatit nguồn gốc siêu biến chất. 

Các đá của hệ tầng Sin Quyền (PR1-2sq) có thành phần ban đầu gồm chủ yếu trầm tích lục 
nguyên xen ít carbonat, đá núi lửa thành phần mafic, quarzit chứa quặng sắt. Trong một số lớp trầm 
tích lục nguyên có chứa chất hữu cơ bị biến chất thành graphit. Các đá này bị biến chất khu vực 
đồng đều đến tướng epidot, amphibolit, bị uốn nếp phức tạp, bị granit hóa mạnh ở một số nơi tạo 
nên phức hệ Ca Vịnh bị các khối xâm nhập Po Sen xuyên cắt.

Hình 1: Sơ đồ địa chất khu vực nghiên cứu (thu nhỏ phi tỷ lệ) [5, 8]
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3. Phương pháp nghiên cứu

3.1. Phương pháp xây dựng DEM - Mô hình số độ cao (Digital Elevation Model)

Các yếu tố phải được xây dựng theo một bản đồ thống nhất. Từ các dữ liệu đầu vào: Địa tầng 
graphit, sơ đồ Lineament,… nhóm tác giả tiến hành xây dựng hệ thống dữ liệu số. Dữ liệu số được 
thể hiện trên bản đồ DEM - Mô hình số độ cao (Digital Elevation Model).

Khoảng cách nội suy trên bản đồ tỷ lệ 1/500.000, trung bình 10.000 m, tương ứng với mối 
quan hệ giữa các điểm graphit so với đứt gãy cũng như mật độ Lineament xử lý. Cho nên lựa chọn 
kích thước ô cửa sổ nội suy là 10.000 m. Bản đồ theo hệ tọa độ Quốc gia VN2000 múi 06 độ. Bản 
ảnh DEM được lưu dạng file *.bmp và được đưa vào khung tọa độ bản đồ MapInfo *.tab. Ma trận 
02 chiều dữ liệu số được lưu dạng file *.bin.

3.2. Phương pháp dự báo triển vọng

Đối với quặng graphit thường tập trung ở những nơi có tập hợp vật chất than, nơi có địa tầng 
có tuổi Proterozoi, nơi có đới siết trượt theo phương Tây Bắc - Đông Nam, nơi có magma hoạt 
động phân bố theo hướng Tây Bắc - Đông Nam,... Theo đó, chúng ta gộp các lớp thông tin sẽ cho 
ta sơ đồ dự báo triển vọng (Hình 2).

Hình 2: Sơ đồ gộp các lớp thông tin

3.3. Phương pháp chuyên gia

Mức độ quan trọng trong phương pháp chuyên gia có thể xác định theo 03 phương pháp 
- Phương pháp chuyên gia (theo kinh nghiệm).
- Phương pháp chuyên gia tham khảo 03 mức.
- Phương pháp chuyên gia tham khảo 09 mức - AHP.
+ Đối với phương pháp chuyên gia theo kinh nghiệm khi các chuyên gia đã làm nhiều, có 

nhiều kinh nghiệm tích lũy sẽ đưa ra mức độ quan trọng theo chủ quan.
+ Phương pháp chuyên gia tham khảo có dạng tham khảo 03 mức: Quan trọng hơn; quan 

trọng như nhau; quan trọng kém hơn.
+ Phương pháp chuyên gia tham khảo có dạng tham khảo 09 mức (AHP): Quan trọng cực 

kỳ nhiều; quan trọng rất nhiều; quan trọng nhiều; quan trọng hơn; quan trọng như nhau; quan 
trọng kém hơn; quan trọng kém hơn nhiều; quan trọng kém hơn rất nhiều; quan trọng kém hơn 
cực kỳ nhiều.
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3.4. Phương pháp tương quan

Phương pháp tương quan tương tự như phương pháp chuyên gia. Phương pháp tương quan 
là việc áp dụng tính mối liên quan giữa hàm lượng và các giá trị thông tin khác. Hệ số tương quan 
dùng để đánh giá xem tương quan dương, âm (đồng biến hay nghịch biến), lỏng hay chặt. Phương 
pháp này có tính chất định lượng, chỉ áp dụng khi số liệu có kết quả đảm bảo độ tin cậy.

3.5. Phương pháp Dendrogram

Phương pháp Dendrogram được ứng dụng rất hiệu quả trong nghiên cứu địa hóa. Phương 
pháp này dùng để phân các thông số địa hóa cũng như các lớp thông tin thành các nhóm. Từ đó, 
cho phép loại các thông số hoặc lớp thông tin không đặc trưng, giảm đối tượng nghiên cứu. Tuy 
nhiên, đối với công tác dự báo còn phải xem xét mối quan hệ tương quan giữa đối tượng và các 
lớp thông tin.

3.6. Phương pháp hồi quy

Ngoài ra, chúng tôi sử dụng tính giá trị theo phương pháp hồi quy. Từ mật độ điểm Graphit 
hay hàm lượng, xây dựng hàm hồi quy đa chiều :

),(*),(
1

0 jiWAAjiW t

m

t
t∑

=

+=

Trong đó: 
 W(i,j): Giá trị thông tin dự báo (Hàm lượng C) tại tọa độ i, j.
 Wt(i,j): Giá trị lớp thông tin t tại tọa độ i, j.
 At, A0 : Hệ số của lớp thông tin t và hệ số tự do.
 m: Số lớp thông tin.

3.7. Phương pháp ANN

Phương pháp ANN cũng tính ra các hệ số A(j) và tính toán phi tuyến tính cho các lớp thông 
tin (Hình 3).

Input Layer (Lớp đầu vào) Hidden Layer (Lớp ẩn) Output Layer (Lớp đầu ra)
Hình 3: Mô hình ANN

3.8. Đề xuất quy trình áp dụng các mô hình toán địa chất kết hợp với GIS

Với mục tiêu xây dựng quy trình áp dụng các mô hình toán địa chất kết hợp GIS phù hợp với 
công tác đánh giá tiềm năng khoáng sản graphit tại khu vực nghiên cứu. Căn cứ theo nội dung các 
phương pháp nghiên cứu, nhóm tác giả thực hiện đề tài đã xây dựng mô hình sơ đồ khối về quy 
trình áp dụng các mô hình toán kết hợp GIS (Hình 4).
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Hình 4: Quy trình dự báo tiềm năng quặng graphit đới Sông Hồng

4. Kết quả và thảo luận

4.1. Đánh giá mức độ tin cậy của các lớp thông tin dự báo triển vọng

Để đánh giá mức độ tin cậy, chúng ta xây dựng hệ số tương quan giữa lớp thông tin đó với 
lớp thông tin mật độ điểm quặng.
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Trong đó:
 Rxy: Hệ số tương quan của 02 lớp thông tin x và y;
 xi và yi: Giá trị thứ i của thông số x, y; 

 yx,  : Giá trị trung bình của 02 lớp thông tin x, y; 
 n: Số mẫu.
Hệ số tương quan được phân chia thành các mức như sau:
 R ≥ 0,8: Độ tin cậy cao;
 0,8 ˃ R ≥ 0,5: Độ tin cậy đảm bảo;
 0,5 ˃ R ≥ 0,25: Độ tin cậy kém; 
 0,25 ˃ R: Độ tin cậy rất kém.

4.2. Nguyên tắc áp dụng phân vùng triển vọng

Trên cơ sở dự báo triển vọng theo các phương pháp khác nhau, ta có thể chồng các lớp thông 
tin lên nhau. Các lớp thông tin triển vọng có thể đơn giản hóa thành 02 miền: Không triển vọng 
(0) và triển vọng (1). Ranh giới là giá trị bao các điểm quặng gọi là giá trị trung bình (Mean) Zmean. 
Thường giá trị trung bình được lấy theo (Zmin+Zmax)/2 (50 %). Tuy nhiên, ta có thể điều chỉnh sao 
cho phù hợp cho từng lớp thông tin. Nếu W(x,y) < Zmean thì xếp vào vùng không triển vọng. Ngược 
lại, W(x,y) ≥ Zmean thì xếp vào vùng triển vọng (Hình 5).

Hình 5: Phân vùng triển vọng theo giới hạn Zmean

Với các lớp thông tin dự báo, ta tính: Zmean = 0 %, 10 %, 20 %, 30 %, 40 %, 50 %, 60 %,  
70 %, 80 %, 90 %, sao cho Z ≥ Zmin + Zmean * (Zmax - Zmin).

Nếu lấy Zmean = 0 % có nghĩa là ta lấy tất cả các giá trị Z ≥ Zmin + 0 * (Zmax - Zmin) = Zmin, có 
nghĩa toàn vùng là vùng triển vọng.
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Nếu lấy Zmean = 50 % có nghĩa là ta lấy tất cả các giá trị Z ≥ Zmin + 0.5 * (Zmax - Zmin)  
= (Zmin + Zmax)/2.

Nếu lấy Zmean = 100 % có nghĩa là ta lấy tất cả các giá trị Z ≥ Zmin + 1 * (Zmax - Zmin) = Zmax, có 
nghĩa ta loại hết, không còn vùng triển vọng.

Căn cứ vào đặc tính phân bố ở các mức dự báo ở Hình 5 cho thấy: Khi Zmean đạt giá trị 80 % 
vẫn có những dự báo sai ngoài diện tích tiềm năng chứa các mỏ và điểm quặng. Nếu lấy ranh giới 
dự báo là 10 %, chúng ta sẽ có từ 04 đến 05 cực trị ngoài vùng triển vọng. Đây là những diện tích 
dự báo tiềm năng mà không có mối liên quan với điểm quặng hoặc biểu hiện khoáng hóa graphit, 
những vị trí này sẽ là yếu tố gây nhiễu trong công tác dự báo và đánh giá tiềm năng. Vì vậy, trong 
công tác phân vùng triển vọng cần phải tăng giá trị Zmean để loại trừ những diện tích dự báo không 
sát thực, gây nhiễu.

4.3. Phân chia mức độ triển vọng
Tác giả đề xuất mức độ triển vọng như sau: Không có triển vọng; khó có triển vọng; triển 

vọng kém (chưa rõ triển vọng); triển vọng; rất triển vọng.
Nếu ta chồng ghép các lớp thông tin thì những vùng chỉ có 01 lớp thông tin là giá trị cực tiểu. 

Gọi m là số lớp thông tin dự báo, t là tổng số lớp thông tin tham gia vào chồng ghép. 
Vùng không có triển vọng tương ứng lấy ranh giới từ nhỏ hơn 1 lớp thông tin. Ranh giới này 

ta gọi là biên (Wbien). W ˂ Wbien = 1/t. Giá trị trung bình Wmean = t/2. Vùng triển vọng là vùng có giá 
trị W ≥ Wmean = t/2 (50 %).

Vùng rất triển vọng là vùng triển vọng có giá trị gồm có mặt tất cả các lớp thông tin. Để tránh 
sai sót, ta lấy ranh giới có m-1 lớp chồng ghép. W = (t-t/m)/t. Khi t = m thì W = (m - 1)/m.

Vậy vùng khó có triển vọng và triển vọng kém sẽ nằm giữa giá trị Wbien và Wmean

Vùng khó có triển vọng Wbien ≤ W ˂ (Wbien + Wmean)/2
Vùng triển vọng kém (Wbien + Wmean)/2 ≤ W ˂ Wmean.

4.4. Đánh giá độ tin cậy của các lớp thông tin
Chúng tôi đã tiến hành tính toán các thông số RĐối tượng, RQuan hệ, RTổng, R

2, độ tin cậy và gán 
trọng số cho 11 lớp thông tin trước khi đưa vào chương trình dự báo (Bảng 1). Một số lớp thông 
tin có độ tin cậy rất thấp, chính vì vậy, chúng ta cần phải loại bỏ một số lớp thông tin từ tính, xạ, 
trọng lực và magma.

Bảng 1. Đánh giá độ tin cậy của các lớp thông tin

TT Lớp thông tin R đối 
tượng R2 Trọng 

số
R quan 

hệ R tổng Độ tin cậy Thứ 
tự

1 Cấu trúc Tây Bắc 0,346451 0,120028 5 0,286453 0,632904 5,429344 7
2 Địa vật lý 0,588708 0,346577 7 0,366924 0,955632 8,30212 3
3 Thạch học 0,534542 0,285735 7 0,367989 0.902531 7,829439 5
4 Đứt gãy 0,239674 0,057444 4 0,291909 0,531583 4,527431 8
5 Trọng lực 0,142466 0,020297 3 0,143233 0,285699 2,338684 10
6 Từ -0,02586 0,000669 1 0.044828 0,022971 0 12
7 Xạ 0,100044 0,010009 2 0,103055 0,203099 1,603417 11
8 Lineament 0,47662 0,227167 6 0,338112 0,814732 7,047893 6
9 Lineament Tây Bắc 0,523627 0,274185 7 0,391533 0,91516 7,941857 4

10 Magma 0,260641 0,067934 4 0,215388 0,476029 4,032914 9
11 Phương quặng 0,862931 0,74465 10 0,277616 1,140547 9,948149 2
12 Tập vỉa 0,778887 0,606665 9 0,367485 1,146372 10 1
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4.5. Kết quả dự báo triển vọng
Kết quả dự báo triển vọng theo các phương pháp: Tương quan, chuyên gia kinh nghiệm, 

chuyên gia tham khảo 3 mức, chuyên gia theo AHP, hàm hồi quy và ANN được thể hiện bằng các 
sơ đồ dự báo như sau (các sơ đồ dự báo được thu nhỏ từ tỷ lệ 1:500.000):

Sơ đồ dự báo theo hệ số tương quan Sơ đồ dự báo chuyên gia 
theo kinh nghiệm

Sơ đồ dự báo theo hàm hồi quy

Sơ đồ dự báo chuyên gia 
tham khảo 3 mức

Sơ đồ dự báo chuyên gia 
tham khảo 9 mức

Sơ đồ dự báo theo ANN

4.6. Dự báo hàm lượng cho các tụ khoáng chính
Tập thể tác giả đã tiến hành thống kê các thông tin liên quan đến các thân quặng tại mỏ Bảo 

Hà - Lào Cai và mỏ Yên Thái - Yên Bái.

Sơ đồ dự báo hàm lượng theo hàm hồi quy Ranh giới dự báo hàm lượng biên và hàm lượng 
trung bình theo lớp thông tin

Căn cứ chỉ tiêu hàm lượng trung bình khối, chiều dày tối thiểu của thân quặng và chiều dày 
tối đa của lớp đá kẹp cho phép để thống kê các thân quặng công nghiệp, loại bỏ các thân quặng 
không thoả mãn điều kiện hiện đang áp dụng cho công tác dự tính trữ lượng. Nhóm tác giả lựa 
chọn 02 mức hàm lượng: Hàm lượng trung bình dự báo (C = 10 %) và hàm lượng trung bình theo 
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lớp thông tin thống kê (C = 13,25 %). Kết quả đã xây dựng được sơ đồ dự báo hàm lượng theo hàm 
Hồi quy và sơ đồ ranh giới dự báo hàm lượng trung bình dự báo và hàm lượng trung bình theo lớp 
thông tin thống kê (sơ đồ được thu nhỏ từ tỷ lệ 1:500.000).

Nhóm tác giả đã xác định được, R2 = 0,490964. Từ đó, xây dựng các sơ đồ dự báo tài nguyên 
graphit khu vực nghiên cứu theo hàm hồi quy và sơ đồ ranh giới dự báo tài nguyên graphit theo 
các mức hàm lượng 10 % và 13,25 % (sơ đồ được thu nhỏ từ tỷ lệ 1:500.000).

Sơ đồ dự báo tài nguyên graphit theo hàm hồi quy Sơ đồ ranh giới dự báo tài nguyên graphit theo các mức

Thống kê cho thấy, phần lớn mỏ graphit đã phát hiện thuộc loại mỏ nhỏ (trữ lượng toàn mỏ 
nhỏ hơn 100 ngàn tấn). Do đó, nhóm tác giả lựa chọn các mức ranh giới dự báo là 25 ngàn tấn, 50 
ngàn tấn cho các khu vực dự báo tiềm năng, chi tiết tại Bảng 2.

Bảng 2. Thống kê kết quả dự báo tài nguyên graphit tại 03 khu vực

STT Khu vực tiềm năng Tọa độ trung tâm Hàm lượng (C 
%)

Tài nguyên 
(ngàn tấn)X (m) Y (m)

1 Yên Thái 470812 2419073 15,54 63.6791
2 Bảo Hà 438113 2457167 16,9359 71.6648
3 Nậm Thi 4014440 2488014 15,8043 51.3306

5. Kết luận

Kết quả công tác xây dựng mô hình dự báo tiềm năng quặng graphit đới Sông Hồng bằng 
cách sử dụng các phương pháp toán địa chất kết hợp GIS cho thấy, khu vực Văn Yên - Yên Bái có 
tổng tài nguyên dự báo đạt khoảng 63,67 triệu tấn. Đối chiếu so sánh với kết quả khảo sát kiểm tra 
lấy và phân tích mẫu bổ sung có thể khẳng định kết quả dự báo của mô hình cơ bản là phù hợp với 
đặc tính và quy luật phân bố quặng hóa graphit dọc đới sông Hồng trong các địa tầng Núi Voi và 
Ngòi Chi. Quặng graphit có liên quan mật thiết với các đá gneis biotit, gneis biotit silimanit, gneis 
biotit silimanit có granat (kích thước 1 - 2 mm), gneis biotit có pyroxen. Quặng tồn tại dưới các 
dạng dải, ổ, mắt, mắt phiến, mặt tách lớp nên thường có ranh giới không rõ ràng với đá vây quanh.

Các thân quặng kéo dài chủ yếu theo phương Tây Bắc - Đông Nam, có hình thái, kích thước, 
độ sâu phân bố và thế nằm chi tiết khác nhau nhưng về cơ bản cấu trúc các thân khoáng khá tương 
đồng và phù hợp với cấu trúc địa chất chung của khu vực (Tây Bắc - Đông Nam).

Lời cảm ơn: Kết quả nghiên cứu được sự hỗ trợ từ Đề tài nghiên cứu cấp Bộ, mã số 
TNMT.2018.03.14 của Bộ Tài nguyên và Môi trường.
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NGHIÊN CỨU BIẾN ĐỘNG SỬ DỤNG ĐẤT NUÔI TÔM NƯỚC LỢ TẠI 
HUYỆN QUỲNH LƯU, TỈNH NGHỆ AN BẰNG TƯ LIỆU ẢNH VIỄN THÁM

Bùi Đắc Thuyết
Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội

Tóm tắt
Phát triển nuôi tôm nước lợ tại huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An có thể dẫn đến những thay 

đổi không mong muốn về sử dụng đất và lớp phủ, đặc biệt là việc phá rừng ngập mặn để nuôi 
tôm. Do vậy, nghiên cứu này sử dụng tư liệu ảnh vệ tinh Landsat để đánh giá nguồn gốc, biến 
động sử dụng đất nuôi tôm nước lợ tại huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An, giai đoạn 2000 - 2020. 
Kết quả nghiên cứu cho thấy, không có trang trại nuôi tôm nước lợ tại vùng nghiên cứu năm 
2000. Tuy nhiên, diện tích trang trại nuôi tôm nước lợ ở đây đã tăng lên 412,38 ha vào năm 2010 
và 786,15 ha vào năm 2020. Mặc dù phần lớn đất chuyển đổi sang nuôi tôm là từ đất làm muối, 
đất nông nghiệp, đất trống hoặc những ao, đầm cải tạo thành ao nuôi tôm, một phần diện tích 
rừng ngập mặn cũng đã bị chặt phá, chuyển đổi sang nuôi tôm. Quy hoạch và quản lý chuyển 
đổi sử dụng đất sang nuôi tôm nước lợ là cần thiết nhằm tiến tới phát triển bền vững vùng ven 
biển tại huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An.

Từ khóa: Nuôi tôm nước lợ; Biến động sử dụng đất; Rừng ngập mặn; Tư liệu ảnh Landsat.
Abstract

Investigate land use change related to coastal shrimp farming in Quynh Luu district,  
Nghe An province using remotely sensed data

Rapid development of coastal shrimp farming in Quynh Luu district, Nghe An province 
may lead to unrecognized and undesirable changes of land cover, land use patterns, especially 
the conversion of mangrove forests to shrimp farms. This study therefore aims to investigate 
land use change related to coastal shrimp farming in Quynh Luu district, Nghe An province 
(2000 - 2020) using Landsat satellite data. The results showed that there was no shrimp farm 
established in the study area in 2000; however, the total area of coastal shrimp farms increased 
by 412,38 ha in 2010 and 786,15 ha in 2020. Although most of shrimp farms were established 
on land for salt production, agriculture land, bare grounds and waterways, a part of mangrove 
forests was converted to shrimp farms there. Planning and managing land use for coastal shrimp 
farming are required in order to move towards sustainable coastal development in Quynh Luu 
district, Nghe An province.

Keywords: Coastal shrimp farming; Land use change; Mangrove forest; Landsat imagery.

1. Đặt vấn đề

Nuôi tôm nước lợ ở nước ta đã có những bước phát triển đáng kể, cả về diện tích và sản 
lượng nuôi trong hai thập kỷ qua, đóng góp một phần không nhỏ trong việc phát triển kinh tế của 
đất nước, tạo công ăn việc làm, tăng thêm thu nhập cho cộng đồng cư dân ven biển cũng như tăng 
giá trị kim ngạch xuất khẩu. Theo số liệu báo cáo của Tổng cục Thủy sản, diện tích nuôi tôm nước 
lợ ở nước ta năm 2020 là 742.483 ha với sản lượng thu hoạch đạt 900.000 tấn, kim ngạch xuất khẩu 
tôm đạt 3,7 tỷ USD. Việt Nam là một trong 05 quốc gia đứng đầu trên thế giới (Trung Quốc, Thái 
Lan, Việt Nam, Indonesia, Ecuador) về sản lượng tôm nuôi [1].

Cũng như nhiều tỉnh ven biển trong cả nước, nghề nuôi tôm nước lợ tại Nghệ An đã và đang 
phát triển mạnh mẽ, mang lại nguồn thu nhập đáng kể cho nhiều hộ dân cũng như sự phát triển kinh 
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tế - xã hội của các địa phương ven biển. Các vùng nuôi tôm chính tập trung ở các huyện, thị như: 
Quỳnh Lưu, Hoàng Mai, Diễn Châu, Nghi Lộc và thành phố Vinh. Trong đó, huyện Quỳnh Lưu 
là một trong những địa phương có diện tích nuôi tôm lớn của tỉnh. Theo số liệu báo cáo của Chi 
cục Thủy sản Nghệ An, diện tích nuôi tôm nước lợ của toàn tỉnh năm 2020 là 2.234 ha, sản lượng 
tôm nuôi thu được khoảng 7.896 tấn. Như vậy, so với quy hoạch về “Phát triển thủy sản của tỉnh 
Nghệ An đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030” đã được UBND tỉnh Nghệ An phê duyệt năm 
2015 [2], diện tích nuôi tôm của tỉnh đã vượt xa so với quy hoạch (1.450 ha vào năm 2020) nhưng 
sản lượng tôm nuôi lại thấp hơn rất nhiều so với quy hoạch đề ra (10.000 tấn vào năm 2020). Điều 
này cho thấy, việc phát triển và chuyển đổi diện tích sử dụng đất trong nuôi tôm nước lợ tại Nghệ 
An đang không theo định hướng quy hoạch chung về phát triển thủy sản của tỉnh. Thực tế, một số 
bài viết đã phản ánh tình trạng người dân phá rừng ngập mặn, chuyển đổi sử dụng đất sang nuôi 
tôm nước lợ ở huyện Quỳnh Lưu trong thời gian vừa qua [3, 4, 5]. Do vậy, việc quản lý, đánh giá 
chuyển đổi sử dụng đất sang nuôi tôm nước lợ ở huyện Quỳnh Lưu nói riêng và tỉnh Nghệ An nói 
chung là hết sức cần thiết.

Ngày nay, với sự phát triển của khoa học công nghệ, ứng dụng công nghệ viễn thám trong 
đánh giá nguồn gốc, biến động sử dụng đất, lớp phủ, thành lập các bản đồ chuyên đề đã và đang 
được sử dụng rộng rãi ở nhiều nơi trên thế giới, trong đó có cả Việt Nam. Dữ liệu viễn thám có 
tính chất đa thời gian, đa phổ, phủ trùm trên diện tích rộng nên có khả năng cung cấp thông tin một 
cách nhanh chóng, chính xác, hiệu quả, tiết kiệm thời gian, công sức trong nghiên cứu đánh giá 
hiện trạng cũng như biến động sử dụng đất, lớp phủ trên mặt đất. Thực tế, dữ liệu ảnh viễn thám 
đã và đang được ứng dụng trong đánh giá hiện trạng và biến động sử dụng đất liên quan đến nuôi 
tôm ven biển, đặc biệt, việc chuyển đổi từ rừng ngập mặn sang nuôi tôm nước lợ ở nước ta [6, 7]. 

Do vậy, nghiên cứu này sử dụng tư liệu ảnh Landsat đa thời gian nhằm đánh giá biến động 
sử dụng đất nuôi tôm nước lợ tại huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An, góp phần vào việc quản lý hiệu 
quả tài nguyên thiên nhiên cũng như làm cơ sở cho việc quy hoạch tổng hợp vùng ven bờ tại huyện 
Quỳnh Lưu theo định hướng phát triển bền vững.

2. Phương pháp nghiên cứu

2.1. Địa điểm nghiên cứu

Hình 1: Bản đồ địa điểm nghiên cứu của huyện Quỳnh Lưu và các xã nuôi tôm ven biển
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Nghiên cứu được thực hiện tại huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An (Hình 1), một trong những 
huyện có diện tích ao, đầm nuôi tôm nước lợ lớn nhất tỉnh. Các trại nuôi tôm tập trung ở các xã 
Quỳnh Bảng, Quỳnh Thanh, An Hòa, Quỳnh Lương,… dọc theo các lạch, sông, như: Sông Mai 
Giang, Sông Hầu và Sông Thái.

2.2. Dữ liệu sử dụng nghiên cứu
Để đánh giá biến động sử dụng đất nuôi tôm ven biển tại huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An, 

dữ liệu ảnh vệ tinh Landsat 5, Landsat 7 và Landsat 8 chụp tại vùng nghiên cứu được sử dụng 
(Bảng 1). Nguồn dữ liệu ảnh được thu thập từ cơ sở dữ liệu của USGS tại trang Web https://
earthexplorer.usgs.gov/. 

Bảng 1. Dữ liệu ảnh viễn thám Landsat được sử dụng trong nghiên cứu
TT Mã số ảnh Path/ Row Ngày chụp Độ phân giải (m)
1 LE71270472000149SGS00 127/47 28/05/2000 30 x 30
2 LT51270472010056BKT00 127/47 25/02/2010 30 x 30
3 LC81270472020068LGN00 127/47 08/03/2020 30 x 30

Bên cạnh nguồn dữ liệu ảnh vệ tinh Landsat, các nguồn dữ liệu khác như Google Earth, 
Google Maps, bản đồ số hay các thông tin sơ cấp liên quan đến hiện trạng nuôi tôm ven biển tại 
huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An cũng được thu thập, sử dụng.

2.3. Phương pháp nghiên cứu
Nghiên cứu đã tiến hành thực địa khảo sát tại các vùng nuôi tôm ven biển ở huyện Quỳnh 

Lưu, tỉnh Nghệ An. Vị trí một số điểm khảo sát được xác định tọa độ bằng thiết bị hệ thống định 
vị toàn cầu (Garmin GPS72). Đây là cơ sở cho việc phân loại, giải đoán ảnh.

Hình 2: Các bước xử lý và phân tích dữ liệu ảnh vệ tinh Landsat.

https://earthexplorer.usgs.gov/
https://earthexplorer.usgs.gov/
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Phương pháp xử lý ảnh vệ tinh gồm các bước chính như sau: (i) thu thập dữ liệu ảnh và các 
bước tiền xử lý ảnh; (ii) phân tích giải đoán ảnh; (iii) xử lý sau phân loại và đánh giá độ chính xác 
của phương pháp phân loại; (iv) thành lập các bản đồ chuyên đề về sử dụng đất nuôi tôm ven biển 
tại khu vực nghiên cứu; (v) đánh giá biến động sử dụng đất nuôi tôm ven biển tại điểm nghiên cứu 
(Hình 2). Các phần mềm chuyên dụng như ENVI 5.2 hoặc ArcGIS10.2 được sử dụng để xử lý, 
phân tích ảnh và thành lập bản đồ sử dụng đất nuôi tôm ven biển tại huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An.

Trong nghiên cứu này, các xã ven biển của huyện Quỳnh Lưu (Hình 1 và Hình 4) được tách 
triết từ các ảnh vệ tinh Landsat, để thực hiện các bước nghiên cứu, xử lý ảnh. Các chỉ số thực vật 
hay chỉ số chuẩn hóa khác biệt thực vật (NDVI) và chỉ số chuẩn hóa khác biệt về nước cải tiến 
(MNDWI) cũng được sử dụng trong phân loại ảnh.

Bên cạnh phương pháp phân loại có kiểm định, phương pháp xử lý ảnh viễn thám bằng mắt 
(với sự hỗ trợ từ các dữ liệu thực địa, dữ liệu Google Earth, Google Maps) cũng được sử dụng trong 
giải đoán ảnh vùng nghiên cứu. Các lớp/đối tượng chính trong nghiên cứu này được mô tả ở Bảng 2.

Bảng 2. Mô tả các lớp chính trong giải đoán ảnh vệ tinh ở khu vực nghiên cứu
Lớp Mô tả khi giải đoán

Trang trại nuôi tôm Dạng hình khối với các cấu trúc dạng hình vuông hoặc hình chữ nhật của các ao 
nuôi tôm, bờ ao có phổ phản xạ mạnh, nước trong ao có màu xanh nhạt, bao gồm 
cả các ao, kênh chứa nước lớn và thường nằm gần các kênh, lạch cung cấp nước.

Thực vật đất ngập nước Bao gồm cả rừng ngập mặn và thực vật trong vùng đất ngập nước nội địa. Màu 
xanh đậm, thường xuất hiện ở các bãi triều, ven các kênh, lạch, sông.

Thủy vực Sông, kênh, lạch màu xanh nhạt, cấu trúc dạng dải, tông ảnh sẫm đến sáng.
Khác Bao gồm: đất nông nghiệp (màu xanh lá do canh tác trồng cây, tông ảnh mịn); 

đất làm muối (bãi đất ướt, màu đục sẫm, cấu trúc gồm nhiều hình dạng chữ nhật 
dài hẹp, xen kẽ các kênh dẫn nước và các dải phản xạ mạnh của bờ); khu dân cư 
(màu trắng đốm, tôn ảnh sáng, xen kẽ nhiều cây xanh) và đất trống (hình dạng 
không cố định, màu trắng của đất khô, cát bồi hoặc nâu sẫm của đất ướt).

Đánh giá nguồn gốc, biến động sử dụng đất nuôi tôm ven biển giữa các năm 2000, 2010 và 
2020 được thực hiện bằng việc thiết lập ma trận biến động giữa các lớp sau phân loại và so sánh 
theo cặp điểm ảnh (pixel-by-pixel) để xác định vùng đã chuyển đổi mục đích sử dụng đất sang 
nuôi tôm nước lợ.

3. Kết quả nghiên cứu và thảo luận

3.1. Phân loại sử dụng đất tại vùng nghiên cứu từ tư liệu ảnh vệ tinh Landsat
Kết quả phân tích ảnh vệ tinh Landsat theo các lớp đất sử dụng (nuôi tôm nước lợ, thực vật 

đất ngập nước, thủy vực, các đối tượng khác) được trình bày ở Hình 3. Kết quả đánh giá độ chính 
xác từ ảnh phân loại năm 2020 cho thấy, độ chính xác chung đạt 84,1 % và hệ số Kappa là 0,7976 
cho thấy, phương pháp áp dụng và kết quả phân loại trong nghiên cứu này là đáng tin cậy.

Qua phân tích tư liệu ảnh vệ tinh Landsat năm 2000, 2010 và 2020 cho thấy, không có trang 
trại nuôi tôm nước lợ nào tại khu vực nghiên cứu năm 2000 (Hình 3a). Tuy nhiên, diện tích nuôi 
tôm nước lợ tại đây đã tăng lên đáng kể trong các năm 2010 và 2020 (Hình 3 b, c). Tổng diện 
tích đất sử dụng của các trang trại nuôi tôm nước lợ tại huyện Quỳnh Lưu năm 2010 là 412,38 
ha, tập trung ở các xã Quỳnh Bảng, Quỳnh Thanh, Quỳnh Lương và An Hòa. Năm 2020, tổng 
diện tích đất sử dụng của các trang trại nuôi tôm nước lợ trên toàn huyện đã tăng lên gần gấp đôi  
(786,15 ha) và các trang trại nuôi tôm phát triển thêm ở nhiều xã ven biển khác (như Quỳnh Thọ, 
Quỳnh Hưng, Quỳnh Diện, Quỳnh Thuận,…) so với năm 2010.
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Hình 3: Bản đồ sử dụng đất nuôi tôm ven biển tại huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An 
theo dữ liệu ảnh Landsat: (a) năm 2000, (b) năm 2010 và (c) năm 2020

3.2. Đánh giá biến động sử dụng đất nuôi tôm ven biển tại huyện Quỳnh Lưu

Kết quả phân tích ảnh vệ tinh Landsat 2000 và 2010 cho thấy, trong tổng 412,38 ha trang 
trại nuôi tôm tại Quỳnh Lưu năm 2010, phần lớn đất được chuyển đổi từ nguồn đất canh tác khác 
(241,38 ha, chiếm 59 %), như: đất nông nghiệp, đất làm muối, đất trống,… Tiếp đến là các thủy 
vực (như ao, đầm) có sẵn, được cải tạo chuyển sang nuôi tôm (153,36 ha, chiếm 37 %). Diện tích 
đất chuyển đổi từ rừng ngập mặn (năm 2000) sang các trang trại nuôi tôm (năm 2010) chỉ chiếm  
4 % (17,64 ha) tổng diện tích trang trại nuôi tôm (Hình 4a, 5a).

Trong giai đoạn 2010 - 2020, tổng diện tích trang trại nuôi tôm ven biển ở huyện Quỳnh Lưu 
tăng thêm 373,77 ha. Kết quả phân tích cũng cho thấy phần lớn diện tích đất chuyển đổi sang nuôi 
tôm cũng từ đất có nguồn gốc là các thủy vực (như đầm, ao) và đất canh tác khác (như đất làm 
muối, đất trống). Tuy nhiên, có 53,82 ha rừng ngập mặn bị chuyển đổi sang trang trại nuôi tôm tại 
huyện Quỳnh lưu từ năm 2010 đến năm 2020 (Hình 4b, 5b).

Qua Hình 5b cũng cho thấy việc chuyển đổi từ rừng ngập mặn sang các ao, hồ nuôi tôm 
trong giai đoạn 2010 - 2020 xảy ra ở hầu hết các xã ven biển của huyện Quỳnh Lưu. Tuy nhiên, 
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tập trung chính vẫn gần các khu nuôi tôm tập trung của huyện, như: Quỳnh Bảng, Quỳnh Thanh, 
Quỳnh Lương, Quỳnh Đôi, Quỳnh Yên (dọc theo Sông Hầu hay Sông Mơ).

Như vậy, kết quả nghiên cứu này cũng phù hợp với nội dung một số bài viết về tình trạng phá 
rừng ngập mặn chuyển sang nuôi tôm tại huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An trong thời gian qua [3, 4, 5].

Hình 4: Bản đồ chuyển đổi sử dụng đất nuôi tôm ven biển tại huyện Quỳnh Lưu,  
tỉnh Nghệ An theo dữ liệu ảnh Landsat: (a) 2000 - 2010, (b) 2010 - 2020

Hình 5: Diện tích (ha) và tỷ phần (%) loại đất sử dụng bị chuyển đổi thành trang trại nuôi 
tôm ven biển tại huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An theo các giai đoạn: (a) 2000 - 2010,  

(b) 2010 - 2020

Như vậy, nghề nuôi tôm nước lợ tại huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An rất phát triển trong 
thời gian 2000 - 2020, đặc biệt là giai đoạn 2010 - 2020. Phát triển nuôi tôm nước lợ đã và đang 
mạng lại nhiều lợi ích như tạo công ăn việc làm, nâng cao thu nhập và đời sống cho người dân địa 
phương vì đầu tư cho nuôi tôm thường mang lại hiệu quả kinh tế cao. Ví dụ, một nghiên cứu của 
Nguyễn Văn Toàn và Lê Nữ Minh Phương (2018) tại huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế 
cho thấy, các trang trại nuôi tôm sau 3,5 - 04 năm có thể thu hồi chi phí đầu tư và thu nhập bình 
quân hàng năm của các trang trại nuôi tôm bán thâm canh đạt 70,62 triệu đồng, còn các trang trại 
nuôi tôm thâm canh có thu nhập trung bình hàng năm cao hơn gấp 03 lần (212,81 triệu đồng) [8]. 
Do vậy, việc chuyển đổi các vùng đất trũng thấp, canh tác không hiệu quả hoặc cho hiệu quả kinh 
tế thấp hơn (như đất làm muối) sang đất nuôi tôm nước lợ tại huyện Quỳnh Lưu sẽ làm tăng lợi 
nhuận, hiệu quả kinh tế về sử dụng đất tại các xã ven biển.

Tuy nhiên, phát triển nuôi tôm nước lợ nhanh và thiếu quy hoạch có thể dẫn đến những tác 
động tiêu cực tới môi trường sinh thái cũng như ảnh hưởng lớn đến sự phát triển bền vững của 
nghề nuôi tôm tại đây. Đặc biệt, việc chặt phá, chuyển đổi một số khu rừng ngập mặn sang nuôi 
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tôm sẽ gây tác động xấu tới môi trường sinh thái vì rừng ngập mặn có vai trò rất lớn, như là bãi 
đẻ, bãi dinh dưỡng và là môi trường sống của nhiều loài động vật thủy sinh (như tôm, cua, cá, thân 
mềm,…) cũng như các loài trên cạn (như chim, côn trùng,…). Ngoài ra, rừng ngập mặn còn có vai 
trò như một hệ lọc sinh học để xử lý các chất thải, kể cả chất thải từ các trang trại nuôi tôm. Hơn 
nữa, rừng ngập mặn sẽ giúp cho việc bảo vệ, chống sạt lở ở vùng ven biển và là bể chứa cacbon, 
giúp giảm lượng khí phát thải nhà kính, giảm tác nhân gây biến đổi khí hậu. Do vậy, việc chặt phá, 
chuyển đổi rừng ngập mặn sang nuôi tôm cần được kiểm soát nghiêm ngặt tại huyện Quỳnh Lưu, 
tỉnh Nghệ An.

4. Kết luận
Qua nghiên cứu biến động sử dụng đất liên quan đến nuôi tôm nước lợ tại huyện Quỳnh Lưu, 

tỉnh Nghệ An, giai đoạn 2000 - 2020 bằng tư liệu ảnh vệ tinh Landsat cho thấy, diện tích đất nuôi 
tôm nước lợ tại điểm nghiên cứu đã tăng lên đáng kể, đạt 412,38 ha trong năm 2010 và 786,15 ha 
trong năm 2020. Phần lớn nguồn gốc đất chuyển đổi sang trang trại nuôi tôm là từ đất làm muối, 
đất nông nghiệp, đất trống, các thủy vực (ao, đầm). Tuy nhiên, tại khu vực nghiên cứu tồn tại tình 
trạng, một phần diện tích rừng ngập mặn cũng đã bị phá, chuyển đổi sang nuôi tôm, đặc biệt là 
trong giai đoạn 2010 - 2020. Do vậy, cần có định hướng, quy hoạch và quản lý việc chuyển đổi sử 
dụng đất sang nuôi tôm nước lợ, nhằm tiến tới phát triển bền vững vùng ven biển ở huyện Quỳnh 
Lưu, tỉnh Nghệ An.
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ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU ĐẾN DÒNG CHẢY TRÊN 
HỆ THỐNG SÔNG LẠI GIANG, TỈNH BÌNH ĐỊNH

Trần Văn Tình, Nguyễn Thị Bích Ngọc, Nguyễn Thị Lan Anh 

 Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội
Tóm tắt
Biến đổi khí hậu là một trong những thách thức lớn nhất của nhân loại trong thế kỷ XXI. Bài 

báo tập trung vào ứng dụng phương pháp mô hình toán, sử dụng mô hình MIKE NAM và MIKE 
11 để đánh giá tác động của biến đổi khí hậu đến dòng chảy sông Lại Giang, dựa trên 02 kịch bản 
biến đổi khí hậu RCP 4.5 và RCP 8.5 của Bộ Tài nguyên và Môi trường năm 2016. Kết quả bài 
báo thể hiện dòng chảy trung bình năm, dòng chảy trung bình mùa lũ trên sông Lại Giang có xu 
hướng tăng so với thời kỳ nền. Trạm An Hòa có xu hướng tăng rõ rệt hơn so với trạm Bồng Sơn. 

Từ khóa: Dòng chảy; Lại Giang; Biến đổi khí hậu; MIKE NAM; MIKE 11.
Abstract

Assessment of climate change impacts on the Lai Giang river flow, Binh Dinh province

Climate change is one of the biggest challenges facing humanity in the 21st century. This 
paper focuses on the application of MIKE NAM and MIKE 11 models to assess the impact of 
climate change on the Lai Giang river flow. Research and assessment with 2 climate change 
scenarios RCP 4.5 and RCP 8.5 of the Ministry of Natural Resources and Environment in 2016. 
The results of the paper show that the average annual flow, the average flow in flood season on 
Lai Giang river tends to increase compared to the background. An Hoa station tends to increase 
significantly more than Bong Son station.

Keywords: Flow; Lai Giang; Climate change; MIKE NAM; MIKE 11.

1. Đặt vấn đề 

Biến đổi khí hậu (BĐKH) đã, đang và sẽ tác động không nhỏ đến tự nhiên, xã hội và đến tất 
cả các sinh vật trên Trái đất,... Nó làm thay đổi sự phân phối lượng mưa, bốc hơi theo không gian 
và thời gian, kết hợp với nước biển dâng tác động nhất định đến đặc điểm tài nguyên nước, ảnh 
hưởng đến việc khai thác và sử dụng nước, làm gia tăng các nguy cơ tai biến thiên tai liên quan 
đến nước. Biến đổi khí hậu ảnh hưởng trên phạm vi toàn cầu, thay đổi dòng chảy của sông, khiến 
lũ lụt ngày càng trở nên tồi tệ và hạn hán ngày càng trở nên khốc liệt hơn [10]. 

Theo Báo cáo Chỉ số rủi ro Khí hậu Toàn cầu do Tổ chức phi chính phủ về Môi trường 
Germanwatch (Đức) công bố vào tháng 01 năm 2021, Việt Nam đứng ở vị thứ 13 trong số các nước 
có nền kinh tế chịu ảnh hưởng nặng nề nhất bởi biến đổi khí hậu trong giai đoạn từ năm 2000 - 2019. 
Ở Việt Nam, trong khoảng 50 năm qua, nhiệt độ trung bình năm tăng khoảng 0,5 đến 0,7 0C, mực 
nước biển đã dâng khoảng 20 cm. Hiện tượng El - Nino, La - Nina ngày càng tác động mạnh mẽ 
đến Việt Nam. Biến đổi khí hậu đã làm cho thiên tai, đặc biệt là bão, lũ, hạn hán ngày càng nghiêm 
trọng. Nhiệt độ trung bình ở Việt Nam có thể tăng lên 3 0C và mực nước biển có thể dâng 1 m vào 
năm 2100 [3].

Nằm ở khu vực miền Trung của Việt Nam, sông Lại Giang là sông lớn thứ hai của tỉnh Bình 
Định. Sông có vai trò quan trọng trong việc cung cấp nguồn nước cho các hoạt động sản xuất và 
sinh hoạt cho người dân trong tỉnh [2, 4]. Trong những năm gần đây, tác động của biến đổi khí hậu 
khiến thiên tai diễn biến ngày càng bất thường và cực đoan gây thiệt hại lớn về người, tài sản, cơ 
sở hạ tầng, ảnh hưởng nghiêm trọng đến kinh tế - xã hội và đời sống người dân trong khu vực [2]. 

https://vi.wikipedia.org/wiki/B%C3%ACnh_%C4%90%E1%BB%8Bnh
https://vi.wikipedia.org/wiki/B%C3%ACnh_%C4%90%E1%BB%8Bnh
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Phát triển và ứng dụng mô hình toán trong đánh giá và quản lý tài nguyên nước nói chung 
được chú ý tập trung phát triển trong nhiều thập kỷ qua. Rất nhiều mô hình toán đã được phát 
triển trong lĩnh vực quản lý tài nguyên nước với phạm vi ứng dụng rộng rãi trên toàn thế giới như: 
Mô hình thủy văn HEC - HMS, SWAT, MIKE NAM,... và mô hình thủy lực HEC - RAS; MIKE 
11; SOBEK;... [1, 4, 5, 8, 9]. Trong đó, sự kết hợp mô hình MIKE NAM và MIKE 11 đã được sử 
dụng nhiều trong các nghiên cứu. Điều kiện áp dụng mô hình MIKE NAM mô phỏng tốt ở những 
lưu vực không quá rộng, có độ dốc địa hình cao, khá phù hợp với các lưu vực nhỏ và trung bình 
ở nước ta.

Tại Việt Nam, đã có nhiều nghiên cứu ứng dụng mô hình MIKE NAM, MIKE 11 để đánh giá 
tác động của biến đổi khí hậu đến dòng chảy [4, 5, 7, 8]. Với đặc điểm tự nhiên của lưu vực sông 
Lại Giang, việc áp dụng mô hình MIKE NAM, MIKE 11 để mô phỏng tính toán dòng chảy ở một 
số nghiên cứu [4, 6] nhưng chưa có nghiên cứu nào đánh giá biến đổi khí hậu đến dòng chảy trên 
lưu vực. Như vậy, việc sử dụng kết hợp các mô hình này để đánh giá tác động của BĐKH đến chế 
độ dòng chảy là khá phù hợp và rất cần thiết. Bài báo này tập trung ứng dụng mô hình MIKE NAM 
để nghiên cứu bài toán mưa - dòng chảy dưới tác động của BĐKH. Kết quả của mô hình MIKE 
NAM là cơ sở đầu vào cho mô hình 01 chiều MIKE 11 phục vụ đánh giá ảnh hưởng của biến đổi 
khí hậu dòng chảy trên hệ thống sông Lại Giang, tỉnh Bình Định. 

2. Khu vực nghiên cứu

Sông Lại Giang có vị trí địa lý nằm trong khoảng 14030’ tới 14040’ vĩ độ Bắc và 108050’ tới 
108060’ kinh độ Đông, nằm bên sườn phía Đông của dãy Trường Sơn trải dài đến Biển Đông thuộc 
tỉnh Bình Định (Hình 1). Phía Đông giáp với: Biển Đông, lưu vực Sông Xương; Phía Tây giáp 
với: huyện Vĩnh Thạnh, lưu vực Sông Kôn. Phía Nam giáp với: huyện Phù Mỹ, La Tinh và sông 
Châu Trúc. Phía Bắc giáp với: Tỉnh Quảng Ngãi, lưu vực Sông Vệ. Diện tích toàn lưu vực khoảng 
1.269 km².

 
Hình 1: Bản đồ lưu vực, mạng lưới sông và trạm khí tượng, thuỷ văn trên lưu vực Lại Giang
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Lưu vực sông Lại Giang có địa hình phức tạp, sông ngắn và dốc. Hướng dốc chủ yếu từ Tây 
sang Đông, có thung lũng xen kẽ tạo thành các lưu vực sông, suối riêng biệt [2]. Lưu vực thường 
xuyên chịu tác động của các hiện tượng cực đoan: bão và áp thấp nhiệt đới, gió mùa Đông Bắc, 
gió Tây Nam, dông,…

Dòng chảy năm phân phối không đều. Lượng dòng chảy trong năm tập trung chủ yếu vào 03 
tháng mùa lũ, chiếm khoảng hơn 70 % lượng dòng chảy cả năm, lượng dòng chảy 09 tháng mùa 
cạn chiếm chưa đến 1/3 lượng dòng chảy cả năm [2, 4].

3. Số liệu và phương pháp nghiên cứu

3.1. Số liệu

Căn cứ vào yêu cầu số liệu đầu vào của mô hình sử dụng và điều kiện số liệu đo đạc trên lưu 
vực, nghiên cứu sử dụng các số liệu:

- Bản đồ số độ cao DEM 30 x 30 m, các lớp dữ liệu bản đồ: Ranh giới, mạng lưới sông suối.
- Số liệu mặt cắt: Tổng 19 mặt cắt ngang trên 03 sông chính: Sông An Lão, sông Kim Sơn, 

sông Lại Giang.
- Số liệu khí tượng, thủy văn (Bảng 1): Lượng mưa ngày trạm An Hòa, Bồng Sơn, Hoài 

Nhơn, Hoài Ân; Lượng bốc hơi ngày trạm Hoài Nhơn; Lưu lượng dòng chảy trung bình ngày trạm 
An Hòa và mực nước trung bình ngày trạm Bồng Sơn, trạm Quy Nhơn.

- Kịch bản biến đổi khí hậu và nước biển dâng cho Việt Nam (2016) [3] được áp dụng trong 
nghiên cứu để thiết lập các kịch bản tính toán.

Bảng 1. Số liệu khí tượng, thủy văn sử dụng 

STT Tên trạm Sông Yếu tố Ghi chúH Q X Z
1 An Hòa An Lão x x x Trạm TV cấp 1
2 Bồng Sơn Lại Giang x x Trạm TV cấp 3
3 Hoài Nhơn x x Trạm khí tượng
4 Hoài Ân x Đo mưa
5 Vĩnh Kim x Đo mưa
6 Quy Nhơn x Trạm hải văn

Trong đó: 
 H - Mực nước trung bình ngày (m); 
 Q - Lưu lượng trung bình ngày (m3/s); 
 X - Lượng mưa ngày (mm); 
 Z - Bốc hơi ngày (mm).

3.2. Phương pháp nghiên cứu

Nghiên cứu sử dụng mô hình MIKE NAM, MIKE 11 và kết hợp với phương pháp thống kê 
để thống kê số liệu gồm: nhiệt độ; lượng mưa từ kịch bản BĐKH và nước biển dâng cho Việt Nam 
(2016) để mô phỏng tính toán dòng chảy cho lưu vực sông Lại Giang, phục vụ đánh giá tác động 
biến đổi khí hậu cho dòng chảy trên hệ thống sông theo sơ đồ Hình 2.

3.2.1. Mô hình MIKE NAM
Mô hình NAM được xây dựng tại Khoa Thuỷ văn, Viện Kỹ thuật Thuỷ động lực và Thuỷ lực 

thuộc Đại học Kỹ thuật Đan Mạch năm 1982. NAM là chữ viết tắt có nghĩa là mô hình mưa rào 
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dòng chảy. Mô hình NAM với nguyên lý dùng hàm phi tuyến để mô tả dòng chảy vào sông, mô 
hình thường được sử dụng để dự báo lũ do mưa rào hoặc tuyết tan. Trong mô hình NAM, mỗi lưu 
vực được xem là một đơn vị xử lý. Do đó, các thông số và các biến là đại diện cho các giá trị được 
trung bình hóa trên toàn lưu vực. Mô hình tính quá trình mưa - dòng chảy theo cách tính liên tục 
hàm lượng ẩm trong bể chứa riêng biệt có tương tác lẫn nhau. Cấu trúc mô hình NAM được xây 
dựng trên nguyên tắc các hồ chứa theo chiều thẳng đứng và các hồ chứa tuyến tính. Trong đó, 05 
bể chứa theo chiều thẳng đứng gồm: bể chứa tuyết tan; bể chứa mặt; bể chứa tầng dưới; bể chứa 
ngầm tầng trên và bể chứa ngầm tầng dưới.

3.2.2. Mô hình thuỷ lực MIKE 11 HD 
MIKE 11 là một phần mềm kỹ thuật chuyên dụng mô phỏng lưu lượng, chất lượng nước và 

vận chuyển bùn cát ở trên sông, hệ thống tưới, kênh dẫn và các hệ thống dẫn nước khá. MIKE 11 
là mô hình động lực một chiều, môđun mô hình thủy động lực (HD) là một phần trung tâm của hệ 
thống mô hình MIKE 11 và hình thành cơ sở cho hầu hết các môđun bao gồm tính toán, dự báo lũ, 
tải khuếch tán, chất lượng nước và các môđun vận chuyển bùn cát. Môđun MIKE 11 HD giải các 
phương trình tổng hợp theo phương đứng để đảm bảo tính liên tục và bảo toàn động lượng. Phương 
trình cơ bản của mô hình để tính toán cho trường hợp dòng không ổn định là phương trình liên tục 
và phương trình động lượng (hệ phương trình Saint - Venant). 

Hình 2: Sơ đồ đánh giá tác động khí hậu đến dòng chảy lưu vực Sông Lại Giang

ArcGIS
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- Phương trình liên tục:
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Trong đó: 

 Q - Lưu lượng (m3/s); 

 A - Diện tích mặt cắt (m2);

 q - Lưu lượng nhập lưu trên một đơn vị chiều dài dọc sông (m2/s); 

 C - Hệ số Chezy; 

 α - Hệ số động lượng; 

 R - Bán kính thuỷ lực (m); 

 h - Mực nước ở thời đoạn tính toán (m); 

 t - Thời gian tính toán (s); 

 g - Gia tốc trọng trường, g = 9,81 m/s2.

4. Thiết lập bộ mô hình toán mô phỏng dòng chảy sông Lại Giang 

4.1. Phân chia tiểu lưu vực và xác định trọng số ảnh hưởng của các trạm đo mưa

Ứng dụng công nghệ GIS tiến hành khoanh lưu vực và phân chia các tiểu lưu vực bộ phận 
lưu vực sông Lại Giang từ bản đồ số độ cao DEM. Toàn bộ lưu vực sông Lại Giang được chia 
thành 07 tiểu lưu vực. Căn cứ vào số liệu thu thập, vị trí các trạm khí tượng thủy văn và các trạm 
đo mưa trên lưu vực sông Lại Giang để tính trọng số mưa cho các lưu vực bộ phận bằng phương 
pháp đa giác Thiessen, thiết lập bản đồ phân vùng ảnh hưởng của các trạm mưa, đồng thời, xác 
định trọng số của các trạm mưa tương ứng với từng lưu vực bộ phận được kết quả như Hình 3 và 
Bảng 2 sau:

Bảng 2. Diện tích tiểu lưu vực và trọng số ảnh hưởng các trạm mưa

Tiểu lưu 
vực

Diện tích
(km2)

Trọng số ảnh hưởng các trạm đo mưa
Hoài Nhơn An Hòa Bồng Sơn Vĩnh Kim Hoài Ân

LV1 285.265 0,30 0,42 0,2 0 0,08
LV2 200.682 0,37 0 0,63 0 0
LV3 36.8772 0 0 0,87 0 0,13
LV4 150.462 0 0 0,07 0 0,93
LV5 167.074 0 0 0 0,49 0,51
LV6 228.394 0,33 0,30 0 0,33 0,34

An Hòa 383 0 1 0 0 0
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Hình 3: Bản đồ phân chia tiểu lưu vực và phạm vi ảnh hưởng các trạm mưa

4.2. Hiệu chỉnh, kiểm định xác định bộ thông số phù hợp cho lưu vực trong mô hình 
MIKE NAM

Mô hình MIKE NAM được thiết lập nhằm xác định lượng dòng chảy đầu vào và dòng chảy 
khu giữa cho mô hình thuỷ lực MIKE 11. Dựa vào số liệu thu thập và sử dụng 02 khoảng thời gian 
để hiệu chỉnh và kiểm định mô hình là từ năm 1994 - 1998 (hiệu chỉnh) và từ năm 1999 - 2000 
(kiểm định) xác định bộ thông số phù hợp. Việc hiệu chỉnh thông số mô hình chủ yếu được tiến 
hành bằng phương pháp thử sai. Trạm An Hoà được sử dụng làm trạm kiểm tra và xác định bộ 
thông số mô hình vì đây là trạm duy nhất có đo lưu lượng dòng chảy trong nhiều năm của lưu vực 
này. Việc đánh giá tính phù hợp giữa kết quả tính toán và giá trị thực đo thông qua chỉ số NASH 
và sai số tổng lượng, chỉ số NASH được tính dưới dạng công thức:
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Trong đó: 
Qtt: Lưu lượng lũ tính toán; 
Qtđ: Lưu lượng lũ thực đo;

tdQ - lưu lượng lũ thực đo trung bình.
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Kết quả hiệu chỉnh và kiểm định (Bảng 3) cho thấy giữa tính toán và đường thực đo là tương 
đối phù hợp nhau, thời gian xuất hiện đỉnh là không nhiều. Ở thời kì mùa cạn, chân đường quá 
trình mô phỏng tốt, tương đối sát với đường quá trình thực đo. Giữa hai đường quá trình tính toán 
và thực đo tương đối bám sát nhau về cả pha dao động. Trong thời kỳ mùa lũ, đỉnh lũ ở của đường 
quá trình mô phỏng nhỏ hơn quá trình thực đo. Tổng lượng dòng chảy quá trình mô phỏng nhỏ hơn 
dòng chảy thực đo nhưng đánh giá chỉ số NASH tương đối tốt, đều trên 0,75. Như vậy, kết quả trên 
hoàn toàn có độ tin cậy cao và mô hình có thể ứng dụng tính toán cho bước tiếp theo. 

Hình 4: Đường quá trình dòng chảy thực đo và mô phỏng quá trình hiệu chỉnh  
tại trạm thủy văn An Hòa

Hình 5: Đường quá trình dòng chảy thực đo và mô phỏng quá trình kiểm định 
trạm thủy văn An Hòa

Bảng 3. Thống kê kết quả hiệu chỉnh và kiểm định trong mô hình NAM
Trạm

thủy văn
Hiệu chỉnh Kiểm định

Chuỗi mô phỏng NASH Chuỗi mô phỏng NASH
An Hòa 1994 - 1998 0,77 1999 - 2000 0,75

Như vậy, thông qua hai bước hiệu chỉnh và kiểm định, nghiên cứu đã xác định được bộ thông 
số tối ưu cho lưu vực Lại Giang.

Bảng 4. Bộ thông số cho lưu vực trong mô hình MIKE NAM
Bộ thông số Umax Lmax CQOF CKIF CK1,2 TG CKBF

Giá trị 12,2 271 0,8 554 29,2 0,053 1500



Nghiên cứu chuyển giao, ứng dụng khoa học công nghệ trong sử dụng hợp lý tài nguyên, 
bảo vệ môi trường và phát triển bền vững

332

4.3. Thiết lập mô hình thuỷ lực MIKE 11 HD

Mạng lưới sông nghiên cứu được số hoá trong mô hình gồm 03 nhánh sông: An Lão, Kim 
Sơn và Lại Giang (Bảng 5). Do sông Lại Giang hiện nay chưa có nhiều nghiên cứu nên số lượng 
mặt cắt các sông còn rất hạn chế. Tổng số mặt cắt được sử dụng là 19 mặt cắt nhưng mặt cắt bao 
phủ toàn bộ khu vực nghiên cứu với tổng chiều dài sông là gần 50 km (Hình 6). 

Bảng 5. Chiều dài, mặt cắt sông Lại Giang

Tên sông Vị trí Chiều dài 
(km)

Số lượng 
mặt cắt

An Lão Từ trạm An Hòa đến nhập lưu sông Lại Giang 28,65 9
Kim Sơn Cửa ra tiểu lưu vực 4 đến nhập lưu sông Lại Giang 4,72 4
Lại Giang Nhập lưu đến 16,58 8

Hình 6: Mạng thuỷ lực sông Lại Giang số hoá trong mô hình MIKE 11 HD

Trong mô hình thuỷ lực này biên trên và biên nhập lưu khu giữa được tính toán thông qua 
mô hình thuỷ văn MIKE NAM, biên dưới là quá trình mực nước triều thực đo tại trạm Quy Nhơn 
có cùng thời gian. Thời gian dùng để hiệu chỉnh mô hình năm 1994 và kiểm định 1999 xác định bộ 
thông số nhám của sông trong mô hình MIKE 11. Trạm thủy văn Bồng Sơn sẽ được sử dụng làm 
nút kiểm tra nhằm dò tìm bộ thông số tối ưu cho mô hình và tính hệ số NASH, hệ số tương quan 
để đánh giá độ tin cậy của mô hình.

Đường quá trình mô phỏng và quá trình thực đo khá tương đồng. Ở thời kì mùa cạn, giữa 
chân đường quá trình mô phỏng và thực đo khá tốt cả về xu hướng và giá trị. Thời kì mùa lũ, đỉnh 
lũ quá trình thực đo và quá trình mô phỏng tương đối tốt. Thời gian xuất hiện đỉnh lũ giữa quá trình 
thực đo và quá trình mô phỏng tương đối tốt. Bên cạnh đó, kết quả đánh giá chỉ tiêu NASH và hệ 
số tương quan đều trên 0,79. Mặc dù vẫn còn có những sai số trong mô phỏng, trong điều kiện lưu 
vực thiếu số liệu quan trắc thì việc dự báo đúng đỉnh lũ đóng vai trò khá quan trọng. Do đó, các 
kết quả trên có thể chấp nhận được để nghiên cứu dự báo. Như vậy, qua quá trình dò tìm thông số 
tối ưu cho mô hình MIKE 11, nghiên cứu đã xác định được thông số nhám (Manning) cho đoạn hạ 
lưu của sông Lại Giang, dao động từ 0,022 - 0,031.
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Hình 7: Quá trình thực đo và mô phỏng Trạm Bồng Sơn hiệu chỉnh năm 1994

Hình 8: Quá trình thực đo và mô phỏng Trạm Bồng Sơn kiểm chỉnh năm 1999

Bảng 6. Thống kê kết quả đánh giá sai số hiệu chỉnh và kiểm định MIKE 11  
năm 1994 và 1999 tại Trạm Bồng Sơn

Các yếu tố Hiệu chỉnh Kiểm định
NASH 0,79 0,81

Hệ số tương quan 0,83 0,86

5. Đánh giá biến đổi khí hậu đến dòng chảy trên sông Lại Giang

5.1. Kịch bản biến đổi khí hậu khu vực nghiên cứu

Nghiên cứu lựa chọn kịch bản RCP 4.5 và RCP 8.5 trong kịch bản BĐKH và nước biển dâng 
cho Việt Nam năm 2016 [3] của Bộ Tài nguyên và Môi trường biến đổi nhiệt độ, lượng mưa, nước 
biển dâng thời kỳ 2016 - 2035 và 2046 - 2065 tại tỉnh Bình Định. Từ đó, xác định bốc hơi, lượng 
mưa làm đầu vào mô phỏng trong MIKE NAM và MIKE 11 để đánh giá tác động biến đổi khí hậu 
đến trong các thời kỳ biến đổi khí hậu.

5.1.1. Nhiệt độ và bốc hơi
Kết quả biến đổi của nhiệt độ (0C) trung bình qua các thời kì 2016 - 2035 và thời kì 2046 

- 2065, theo kịch bản RCP 4.5 và RCP 8.5 so với thời kỳ cơ sở 1986 - 2005 được dẫn ra trong 
Bảng 7:
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Bảng 7. Biến đổi nhiệt độ (0C) trung bình qua các thời kỳ 2016 - 2045  
và thời kỳ 2046 - 2065 

Thời kỳ
RCP 4.5 RCP 8.5

Xuân Hè Thu Đông Xuân Hè Thu Đông
2016 - 2045 0,7 0,7 0,7 0,7 0,8  0,8 0,8 0,8 
2046 - 2065 1,3  1,6 1,4 1,3 1,8  2,0 1,8 1,7 

Theo Bảng 7, ở cả 02 kịch bản RCP 4.5 và RCP 8.5 thời kì năm 2016 - 2045, nhiệt độ trung 
bình đều tăng ổn định ở các mùa trong năm. Thời kì năm 2046 - 2065, nhiệt độ trung bình cao nhất 
là mùa hè, tiếp theo là mùa thu. Kịch bản RCP 8.5, nhiệt độ trung bình tăng nhiều hơn so với kịch 
bản RCP 8.5. 

Để tính bốc hơi tiềm năng làm đầu vào dự tính kịch bản BĐKH dựa trên sự biến đổi nhiệt độ 
nghiên cứu lựa chọn công thức sau: 

1,5141016. ;  
5o aE L I

I
τ τ   = =   

   
(4)

Trong đó: 
 Eo - Bốc hơi (mm); 
 La - Hệ số hiệu chỉnh số trong ngày sáng và số ngày trong tháng phụ thuộc vĩ độ; 
 I - Tổng số 12 giá trị hàng tháng của chỉ số nhiệt I;
 T - Nhiệt độ trung bình hàng tháng; 
 a - Hằng số thay đổi theo địa phương.

a = 6,75.10-7 I3-7,71.10-5 I2+1,79.10-2 I+ 0,49 (5)
Kết quả tỷ lệ thay đổi bốc hơi tiềm năng qua các thời kì theo 02 kịch bản được thể hiện trong 

Bảng 8.
Bảng 8. Tỷ lệ thay đổi bốc hơi tiềm năng (%) so với thời kì cơ sở qua thời kỳ 2016 - 2045  

và thời kỳ 2046 - 2065 

Thời kỳ RCP 4.5 RCP 8.5
Xuân Hè Thu Đông Xuân Hè Thu Đông

2016 - 2045 2,0  2,9 1,5 1,5 1,6 2,1 3,1 1,6
2046 - 2065 2,0 2,7 4,4 2,1 2,4 3,4 4,7 2,3
5.1.2. Lượng mưa
Theo kịch bản BĐKH và nước biển dâng, xác định tỉ lệ biến đổi lượng mưa (%) trung bình 

qua các thời kì 2016 - 2035 và thời kì 2046 - 2065, theo 02 kịch bản so với thời kỳ cơ sở thể hiện 
như sau:

Bảng 9. Tỷ lệ biến đổi lượng mưa (%) so với thời kì cơ sở qua thời kỳ 2016 - 2045 
và thời kỳ 2046 - 2065 

Thời kỳ RCP 4.5 RCP 8.5
Xuân Hè Thu Đông Xuân Hè Thu Đông

2016 - 2045 10,4 1,5 19,0 5,3 2,9 26,1 18,2 1,2 
2046 - 2065  -2,9 -4,3 27,9 12,6 -8,9 5,2 24,5 11,8 
Kịch bản RCP 4.5, lượng mưa trung bình trong giai đoạn 2016 - 2045 tăng cao nhất là mùa 

thu, tăng khoảng 19 % và thấp nhất là mùa Hè, tăng 1,5 %. Trong giai đoạn 2046 - 2065, lượng 
mưa giảm ở mùa xuân (2,9 %) và mùa hè (4,3 %) còn tăng lên cao ở mùa thu, khoảng 27,9 %. Kịch 
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bản RCP 8.5, lượng mưa thời kỳ 2016 - 2045 tăng cao nhất là mùa hè, tăng khoảng 26 % và thấp 
nhất là mùa đông, tăng 1,2 %. Thời kỳ 2046 - 2065, lượng mưa mùa xuân giảm 8,9 % và tăng lên 
vào mùa Thu khoảng 24 %.

5.2. Kết quả tác động của biến đổi khí hậu đến dòng chảy trên sông Lại Giang

5.2.1. Dòng chảy năm
Dòng chảy trung bình nhiều năm theo giai đoạn của các kịch bản BĐKH được đánh giá 

mức độ tăng, giảm so với thời kỳ cơ sở (1986 - 2005) tại trạm An Hòa và trạm Bồng Sơn. 
Cụ thể:
Trạm An Hòa, kết quả dự tính dòng chảy trung bình nhiều năm, giai đoạn thời kỳ nền đạt 

28,16 m3/s. Tuy nhiên với kịch bản BĐKH, dòng chảy trung bình nhiều năm có xu hướng tăng rõ 
rệt, cụ thể: kịch bản RCP 4.5, giai đoạn 2016 - 2045, dòng chảy trung bình 33,63 m3/s; giai đoạn 
2046 - 2065, dòng chảy đạt 35,14 m3/s. Trong khi với kịch bản RCP 8.5, các giai đoạn 2016 - 2045 
và 2045 - 2065, dòng chảy trung bình lần lượt là 34,4 m3/s và 35,62 m3/s.

Bảng 10. Biến đổi dòng chảy năm theo các kịch bản BĐKH tại trạm An Hòa và Bồng Sơn

TT Tên trạm Đơn vị Thời kỳ cơ sở RCP 4.5 RCP 8.5
1986 - 2005 2016 - 2035 2046 - 2065 2016 - 2035 2046 - 2065

1 An Hòa Q (m3/s) 28,16 33,63 35,14 34,4 35,62
% 100 119,42 124,79 122,16 126,49

2  Bồng Sơn Q (m3/s) 48,25 49,74 50,82 49,79 51,19
% 100 103,09 105,33 103,19 104,02

Trạm Bồng Sơn, kết quả dự tính dòng chảy trung bình nhiều năm, giai đoạn thời kỳ nền từ 
năm 1986 - 2005 đạt 48,25 m3/s. Tuy nhiên, dòng chảy trung bình nhiều năm có xu hướng tăng. 
Cụ thể, kịch bản RCP 4.5, giai đoạn 2016 - 2045, dòng chảy trung bình 49,74 m3/s; giai đoạn 2046 
- 2065 thì dòng chảy đạt 50,82 m3/s. Trong khi kịch bản RCP 8.5, các giai đoạn 2016 - 2045 và 
2045 - 2065 có dòng chảy trung bình lần lượt là 49,8 m3/s và 51,19 m3/s.

Hình 9: Dòng chảy năm tại trạm An Hòa và Bồng Sơn theo kịch bản BĐKH 
Kết quả tính toán trên Hình 9 cho thấy, dòng chảy năm trung bình tại các trạm đều có xu 

hướng tăng ở tất cả các thời kỳ và ở cả hai kịch bản RCP 4.5 và RCP 8.5. Trạm An Hòa có lưu 
lượng dòng chảy trung bình năm tăng nhiều hơn trạm Bồng Sơn. So với thời kỳ cơ sở, mức tăng 
từ 3,09 % đến 5,33 %, tương ứng với mức tăng lưu lượng từ 1,49 đến 2,94 m3/s. Ở trạm Bồng Sơn 
và trạm An Hòa, dòng chảy năm tăng trung bình các thời kỳ từ 19,42 % đến 26,49 %, tương ứng 
mức tăng lưu lượng là 5,47 đến 7,56 m3/s. Trong đó, lưu lượng dòng chảy năm tăng nhiều nhất tại 
trạm An Hòa, thời kỳ 2046 - 2065 ở kịch bản RCP 8.5. 
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Hình 10: Tổng lượng dòng chảy tại các trạm ứng theo kịch bản BĐKH
Tương tự, tổng lượng dòng chảy năm trên lưu vực tính đến các trạm, theo các kịch bản có 

xu thế tăng giữa các kịch bản. Đối với kịch bản RCP 4.5, trạm An Hòa có tổng lượng dòng chảy 
đạt 2,97.106 m3, trạm Bồng Sơn có tổng lượng dòng chảy đạt 4,34.106 m3. Đối với kịch bản RCP 8.5, 
trạm An Hòa là 3,02.106 m3 còn trạm Bồng Sơn là 4,36.106 m3 (Hình 10). 

5.2.2. Dòng chảy mùa lũ
Mùa lũ trên sông Lại Giang kéo dài 04 tháng, thường bắt đầu vào tháng 09 và kết thúc vào 

tháng 12. Lũ lớn thường xảy ra vào tháng 10, 11 và tổng lượng dòng chảy các tháng mùa lũ chiếm 
khoảng từ 75 % đến 80 % lượng dòng chảy năm. Qua bảng cho thấy dòng chảy trung bình mùa 
lũ tại 02 trạm trên lưu vực sông Lại Giang đều tăng nhưng không đều giữa các thời kỳ. Kịch bản 
RCP 8.5 tăng nhiều hơn so với kịch bản RCP 4.5 và dòng chảy trung bình mùa lũ trạm An Hòa 
tăng nhiều hơn.

Bảng 11. Biến đổi dòng chảy lũ theo các kịch bản BĐKH tại trạm An Hòa và Bồng Sơn

Tên trạm Đơn vị
Thời kỳ nền RCP 4.5 RCP 8.5
1986 - 2005 2016 - 2035 2046 - 2065 2016 - 2035 2046 - 2065

An Hòa Q (m3/s) 65,47 79,65 83,5 81,63 84,81
% 100 121,7 127,5 124,7 129,5

 Bồng Sơn Q (m3/s) 119,06 122,07 124,3 122,18 125,09
% 100 102,5 104,4 102,6 105,1
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Hình 11: Dòng chảy mùa lũ tại trạm An Hòa và Bồng Sơn theo các kịch bản 
Kịch bản RCP 4.5, dòng chảy mùa lũ tại các trạm qua thời kỳ của kịch bản này đều tăng so 

với thời kỳ nền, với mức tăng là từ 3,01 - 14,18 m3/s. Trong đó, thời kỳ 2046 - 2065 tăng nhiều 
nhất là trạm An Hòa với mức tăng 14,18 m3/s, còn trạm Bồng Sơn có mức tăng là 5,24 m3/s. Kịch 
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bản RCP 8.5, dòng chảy mùa lũ tại các trạm qua thời kỳ của kịch bản này đều tăng so với thời kỳ 
nền, với mức tăng từ 3,12 - 19,34 m3/s. Trong đó, trạm An Hòa có mức tăng từ 16,16 - 19,34 m3/s 
và trạm Bồng Sơn có mức tăng là 3,12 - 6,03 m3/s.

5.2.3. Dòng chảy mùa cạn
Mùa cạn trên sông Lại Giang bắt đầu từ tháng 01 đến đến tháng 8. Trong mùa cạn thì dòng 

chảy trung bình nhỏ. Lượng dòng chảy mùa cạn so với cả năm chiếm tỷ lệ nhỏ, khoảng 20 - 25 % 
tổng lượng dòng chảy năm. Lượng dòng chảy trung bình mùa cạn nhỏ.

Theo Bảng 12, xét trong toàn mùa cạn, dòng chảy trung bình có xu thế tăng nhưng tăng 
không đáng kể, chỉ dưới 1,5 m3/s nhưng nếu xét về tỉ lệ thì lượng dỏng chảy trung bình năm tăng 
khoảng từ 5 - 16 % dòng chảy trung bình mùa cạn thời kỳ nền và các tháng đầu và giữa mùa cạn 
dòng chảy trên sông vẫn chịu ảnh hưởng của mùa lũ nên lưu lượng dòng chảy vẫn tăng. Nhưng với 
thời kỳ kiệt nhất giữa mùa cạn thì dòng chảy có xu hướng giảm.

Bảng 12. Biến đổi dòng chảy cạn theo các kịch bản tại trạm An Hòa và Bồng Sơn

Tên trạm Đơn vị Thời kỳ cơ sở RCP 4.5 RCP 8.5
1986 - 2005 2016 - 2035 2046 - 2065 2016 - 2035 2046 - 2065

An Hòa Q (m3/s) 9,51 10,6 10,96 10,8 11,03
% 100 111,5 115,2 113,6 116,0

 Bồng Sơn Q (m3/s) 12,7 13,43 13,93 13,45 14,09
% 100 105,7 109,7 105,9 110,9

Kịch bản RCP 4.5, dòng chảy mùa cạn tại các trạm qua thời kỳ của kịch bản này đều tăng so 
với thời kỳ nền, với mức tăng từ 0,73 - 1,45 m3/s. Trong đó, thời kỳ 2046 - 2065 tăng nhiều nhất là 
trạm An Hòa với mức tăng 1,45 m3/s, còn trạm Bồng Sơn có mức tăng là 1,23 m3/s. Kịch bản RCP 
8.5, dòng chảy mùa cạn tại các trạm qua thời kỳ của kịch bản này đều tăng so với thời kỳ nền với 
mức tăng từ 0,75 - 1,79 m3/s. Trong đó, trạm An Hòa có mức tăng từ 1,29 - 1,79 m3/s và trạm Bồng 
Sơn có mức tăng là 0,75 - 1,39 m3/s.

Hình 12: Dòng chảy mùa cạn tại trạm An Hòa và trạm Bồng Sơn theo các kịch bản

6. Kết luận

Nghiên cứu ứng dụng phương pháp mô hình toán thuỷ văn được sử dụng linh hoạt với sự kết 
hợp giữa mô hình mưa dòng chảy (MIKE NAM) và mô hình thuỷ lực diễn toán dòng chảy (MIKE 
11) đã được hiệu chỉnh và kiểm định tốt với hệ số NASH đạt yêu cầu, dao động từ 0,75 - 0,86, đảm 
bảo độ tin cậy trong điều kiện hạn chế về số liệu thuỷ văn và địa hình sông. Kết quả cho thấy, các 
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kịch bản đã có những tác động đáng kể đến dòng chảy lưu vực sông Lại Giang. Ở cả 02 trạm An 
Hòa và Bồng Sơn, dòng chảy đều tăng. Trong đó, An Hòa tăng rõ rệt, đặc biệt vào thời kỳ mùa lũ, 
với giai đoạn 2046 - 2065, tăng mạnh nhất lên đến 29,5 % ở kịch bản RCP 8.5. Mùa cạn trên lưu 
vực kéo dài, dòng chảy trên sông tương đối nhỏ. Mặc dù xét trung bình cả mùa cạn, dòng chảy trên 
sông tăng nhưng vào thời kỳ kiệt nhất trong năm tháng dòng chảy có xu hướng giảm. 

Việc đánh giá tác động của biến đổi khí hậu đến dòng chảy trên lưu vực sông Lại Giang, là 
một trong những cơ sở hỗ trợ cho công tác quản lý, định hướng khai thác, sử dụng và phát triển 
bền vững tài nguyên nước tại lưu vực sông Lại Giang.
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SỬ DỤNG TIẾT KIỆM TÀI NGUYÊN NƯỚC TRONG ĐIỀU KIỆN BIẾN 
ĐỔI KHÍ HẬU HIỆN NAY

Đinh Thị Như Trang
Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội

Tóm tắt
Biến đổi khí hậu mà biểu hiện chính là sự nóng lên toàn cầu và mực nước biển dâng đã tạo 

nên nhiều hiện tượng thời tiết cực đoan hiện nay. Đây là một trong những thách thức lớn nhất đối 
với nhân loại trong thế kỷ XXI vì biến đổi khí hậu đang ảnh hưởng trực tiếp đến hệ sinh thái, tài 
nguyên môi trường và cuộc sống của con người. Một trong những hệ luỵ lớn từ biến đổi khí hậu là 
tình trạng nước biển dâng và tình trạng hạn hán, khan hiếm nước ngọt và nước sạch trên toàn cầu. 
Vấn đề sử dụng tiết kiệm tài nguyên nước được các nước phát triển trên thế giới quan tâm nhiều 
từ đầu thế kỷ XX. Việc sử dụng tiết kiệm tài nguyên nước cũng là việc làm tương đối thường xuyên 
tại các nước có lịch sử khan hiếm tài nguyên nước do điều kiện tự nhiên và do tác động mạnh của 
biến đổi khí hậu. Bài báo này tổng hợp những tác động của biến đổi khí hậu và những nghiên cứu, 
áp dụng trong thực tiễn việc sử dụng tiết kiệm tài nguyên nước ở một số quốc gia. Từ đó, kiến nghị 
một số giải pháp sử dụng tiết kiệm tài nguyên nước trong điều kiện biến đổi khí hậu hiện nay.

Từ khoá: Tài nguyên nước; Biến đổi khí hậu; Sử dụng tiết kiệm.
Abstract

Economical use of water resources in current climate change conditions

Climate change, which is manifested mainly by global warming and sea level rise, has created 
the current extreme weather phenomena. This is one of the biggest challenges facing humanity in 
the 21st century because climate change is directly affecting ecosystems, environmental resources 
and human life. One of the major consequences of climate change is sea level rise and global 
drought, scarcity of fresh and clean water. The issue of economical use of water resources has 
received much attention from developed countries around the world since the beginning of the 
20th century, is a relatively frequent job in countries with a history of water scarcity due to natural 
conditions. and due to the strong impact of climate change. The article summarizes the impacts of 
climate change and the researches and practices of economical use of water resources in a number 
of countries in the economical use of water resources, from which to build propose some solutions 
to save water resources in current climate change conditions.

Keywords: Water resources; Climate change; Economical use.

1. Đặt vấn đề

Trên thế giới hiện nay, nhiều quốc gia đang phải đối mặt với tình trạng cạn kiệt, ô nhiễm và 
mất cân bằng về tài nguyên nước (TNN). Thực trạng này ngày càng trở nên nghiêm trọng, bức thiết 
hơn khi nhu cầu sử dụng TNN của con người ngày càng gia tăng mà TNN lại ngày càng khan hiếm, 
do tác động của biến đổi khí hậu (BĐKH) toàn cầu. Vấn đề sử dụng tiết kiệm TNN hiện đang trở 
thành mối quan tâm chung của toàn thế giới. Trong các diễn đàn kinh tế thế giới, vấn đề này đang 
được ưu tiên hợp tác để cùng giải quyết trên nhiều cấp độ. Nhiều quốc gia coi đây là một trong 
những nhiệm vụ then chốt, cần phải thực hiện cấp bách, kịp thời nhằm đảm bảo sự phát triển bền 
vững. Vấn đề này cũng đang thu hút sự quan tâm của nhiều nhà khoa học nghiên cứu, tìm hiểu ở 
những góc độ khác nhau.
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2. Cơ sở lý thuyết và phương pháp nghiên cứu

Bài viết dựa những thông tin thu thập về tình trạng BĐKH và những tìm hiểu thực tiễn về 
việc sử dụng tiết kiệm TNN của một số quốc gia trên thế giới trong những năm gần đây. Qua đó, 
khái quát những thành công của từng nghiên cứu và thực tiễn điển hình trong việc sử dụng tiết 
kiệm TNN.

Trên cơ sở quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tác giả sử dụng phương 
pháp trừu tượng hoá khoa học, kết hợp với một số phương pháp khác như: thống kê, so sánh, phân 
tích, tổng hợp để khái quát kinh nghiệm về thực tiễn và xu hướng sử dụng, quản lý TNN ở một số 
quốc gia trên thế giới. Từ đó, đề xuất và kiến nghị một số giải pháp về việc sử dụng tiết kiệm TNN 
cho Việt Nam trong thời gian tới.

3. Kết quả thảo luận

3.1. Những tác động của BĐKH đối với TNN

BĐKH đang khiến vòng tuần hoàn nước xảy ra nhanh hơn khi nhiệt độ tăng, làm tăng tốc độ 
bay hơi, gây ra mưa nhiều hơn. Tốc độ bay hơi và lượng mưa cao hơn lại không được phân bố đều 
trên toàn thế giới. Một số khu vực có thể hứng chịu lượng mưa lớn hơn bình thường, trong khi đó, 
các khu vực khác có thể đang phải trải qua hạn hán vì vị trí hiện tại của vành đai mưa và sa mạc 
sẽ thay đổi theo sự biến đổi của điều kiện khí hậu. Do đó, các hiểm họa liên quan đến nước, như 
hạn hán và lũ lụt đang trở nên nghiêm trọng hơn. Bên cạnh đó, một phần lớn của lượng mưa hàng 
năm hiện đang tập trung vào các đợt mưa lớn thay vì trải đều trong suốt cả năm. Ở nhiều nơi trên 
thế giới, hình thái mưa theo mùa đang trở nên ngày càng thất thường hơn, ảnh hưởng tiêu cực và 
nghiêm trọng đến an ninh lương thực và nông nghiệp cũng như sinh kế của hàng triệu người gắn 
liền công việc và cuộc sống của mình với đồng ruộng. Theo Uỷ ban liên Chính phủ về BĐKH, khu 
vực nông thôn dự kiến sẽ chịu những tác động lớn của nguồn cung cấp nước, an ninh lương thực, 
cơ sở hạ tầng và thu nhập từ nông nghiệp, bao gồm cả sự hoán đổi giữa các khu vực sản xuất cây 
lương thực và cây công nghiệp do biến đổi khí hậu. Ở khu vực thành thị, BĐKH được dự đoán sẽ 
làm gia tăng rủi ro cho người dân, tài sản, nền kinh tế và hệ sinh thái, bao gồm những rủi ro do bão 
và mưa lớn gây ra, lũ lụt tại khu vực ven biển và sâu trong đất liền, sạt lở đất, hạn hán, khan hiếm 
nước, nước biển dâng và nước dâng do bão. Hầu hết các con sông và vùng nước ngọt đều trải rộng, 
vượt qua biên giới giữa các quốc gia và quyết định của một quốc gia về quản lý TNN thường có 
nhiều ảnh hưởng đối với các quốc gia khác. Chính điều đó làm cho nước trở thành nguồn cơn tiềm 
tàng cho cả hòa bình lẫn xung đột giữa các quốc gia láng giềng. Nhiều quốc gia thiếu khả năng 
giám sát và phân tích dữ liệu liên quan. Nghĩa là các quyết định về các dự án cơ sở hạ tầng lớn, 
như đập thuỷ điện hoặc nhà máy thủy điện cũng như quy hoạch đô thị thường được đưa ra trên cơ 
sở thông tin lỗi thời hoặc không đầy đủ. Bên cạnh đó, cơ sở dữ liệu và thông tin khí hậu làm nền 
tảng cho quản lý nguồn cung cấp nước mặt và giảm nhẹ rủi ro thiên tai. Điều này bao gồm các tính 
toán về tần suất và thời gian của những đợt mưa lớn, lượng mưa lớn nhất có thể và dự báo lũ. Cơ 
sở dữ liệu hàng tuần, theo mùa và hàng năm và ở cấp quốc gia, khu vực và địa phương, đã trở nên 
cần thiết hơn bao giờ hết. 

Do đó, khung kế hoạch toàn cầu về dịch vụ khí hậu của Tổ chức Khí tượng Thế giới (WMO) 
coi nước là một trong những ưu tiên hàng đầu và tìm cách thúc đẩy phép tiếp cận quản lý tài 
nguyên nước tích hợp toàn diện như là cách tốt nhất hướng tới quản lý và phát triển bền vững, hiệu 
quả các nguồn nước đang dần cạn kiệt trên toàn thế giới và để đối phó với các nhu cầu đang dần bị 
xung đột. WMO và Hiệp hội Đối tác Nước toàn cầu xây dựng trên các sáng kiến   hiện có, bao gồm 
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các chương trình tích hợp về quản lý lũ lụt và hạn hán. Một cách tiếp cận tích hợp, liên ngành để 
quản lý tài nguyên nước giữ vai trò quan trọng bởi vì đầu tư cho nước được phủ khắp trên nhiều 
tổ chức và các cấp chính quyền. 

3.2. Những công trình nghiên cứu thực tiễn sử dụng tiết kiệm TNN do tác động của BĐKH

Từ năm 2007, nhiều tác giả trong nhóm nghiên cứu ToolBox - Global Water Partnership 
(nhóm nghiên cứu về quản lý TNN toàn cầu) đã nghiên cứu những điển hình về thực hiện giải pháp 
quản lý tổng hợp TNN ở nhiều quốc gia, từ đó, tìm ra những biện pháp sử dụng tiết kiệm TNN 
trong điều kiện BĐKH trên toàn cầu. Trong đó, vấn đề sử dụng tiết kiệm TNN có một số nghiên 
cứu tiêu biểu sau: 

Nghiên cứu số 1, đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng TNN thông qua cải cách 
pháp luật tại Croatia: Tập trung cải cách Luật Lâm nghiệp, với trọng tâm bảo vệ rừng đầu nguồn; 
lập Quỹ bảo vệ môi trường sinh thái với những điều khoản quy định, cam kết giảm thiểu, khắc 
phục, bù đắp thiệt hại về TNN; điều chỉnh hành vi sử dụng TNN bằng cách bù đắp và khấu trừ các 
khoản chi phí liên quan đến TNN vào giá sử dụng, gồm có: Chi phí cho nước sinh hoạt, nước uống, 
giao thông, phân phối nước, phí dịch vụ cố định, phí xử lý nước thải [3, tr 5].

Nghiên cứu số 12, phân tích quá trình sử dụng TNN ở Nicaragoa. Đánh giá những tác động 
tiêu cực của công nghiệp và nông nghiệp đến TNN; Khái quát những thành tựu trong việc thay đổi 
thể chế và pháp luật quản lý, sử dụng TNN; Làm rõ những nguyên nhân khách quan tác động đến 
xu hướng biến động của TNN ở Nicaragoa. Đồng thời, kết quả nghiên cứu cũng khái quát một số 
vấn đề cần giải quyết như: Xây dựng các tiêu chí bền vững trong quản lý và sử dụng TNN; tiếp 
tục thực hiện các dự án theo quy hoạch tổng thể TNN với tổng số vốn đầu tư là 1,44 tỷ đô la Mỹ. 
Nghiên cứu này tập trung phân tích các giải pháp khắc phục thất bại trong sử dụng TNN được thực 
hiện trong chính sách TNN Quốc gia ở Nicaragoa. Trong đó, tập trung xây dựng những quy định 
về quyền, nghĩa vụ sử dụng nước, quy định chất lượng nước, tiêu chí đánh giá sử dụng TNN và 
các dịch vụ liên quan đến TNN; đào tạo nâng cao năng lực chuyên sâu về nước, năng lực quản lý 
thông tin và chia sẻ dữ liệu về TNN đến các đối tượng sử dụng TNN [3, tr 21]. 

Nghiên cứu số 22, đánh giá hiệu quả sử dụng TNN ở Malta với 02 nội dung chính. (1) Kiểm 
soát rò rỉ. Đây là nội dung then chốt của vấn đề nâng cao hiệu quả sử dụng TNN. Malta chọn các 
công ty cấp nước là trọng tâm của sự kiểm soát rò rỉ, coi trọng sử dụng công nghệ và tập huấn kỹ 
năng cho nguồn nhân lực. Trong đó, tập trung vào cải tạo hệ thống lọc nước và hệ thống ống dẫn 
phân phối nước. Kết quả, các công ty cấp nước đã giảm mức thất thoát nước xuống hơn một nửa 
trong vòng 05 năm. (2) Cải tạo nước ngầm với dự án trồng cây 06 tầng thấm ngược. Dự án này 
cung cấp 16,6 triệu m3 nước cho đảo Maltee nhằm khắc phục tình trạng thiếu nước cục bộ trong 
khu vực. Tuy nhiên, chi phí cho nguồn nước này khá cao nên việc kiểm soát rò rỉ vẫn là phương 
pháp hiệu quả được Malta sử dụng để tiết kiệm TNN [3, tr 34]. 

Nghiên cứu số 24 và 26, đánh giá hiện trạng sử dụng TNN với nội dung cải cách ngành nước 
và xây dựng Chương trình Trao đổi thông tin trong các lưu vực sông ở Australia. Vấn đề cải cách 
ngành nước đạt hiệu quả cao khi tập trung xây dựng các văn bản pháp luật, hỗ trợ xây dựng các quy 
định của phía cung cấp dịch vụ; cải cách quản lý nâng cao hiệu quả sử dụng TNN. Vấn đề xây dựng 
Chương trình trao đổi thông tin khu vực lưu vực sông, áp dụng công nghệ hỗ trợ kiểm soát khối 
lượng sử dụng TNN. Công nghệ này cung cấp thông tin từ nhiều nguồn theo cách thức đơn giản, 
dễ hiểu, tạo điều kiện để người dân dễ dàng chia sẻ, trao đổi thông tin và kinh nghiệm sử dụng với 
người quản lý TNN. Với cách thức này, việc nâng cao hiệu quả sử dụng TNN ở Australia đã được 
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thực hiện tương đối thành công. Chiến lược bảo vệ và cân đối TNN ở một số vùng kinh tế trọng 
điểm có nhu cầu cao về sử dụng TNN bước đầu thu được chuyển biến tích cực mà Queensland là 
một điển hình [3, tr 48 và 59]. 

Nghiên cứu số 29, đánh giá quá trình ứng dụng các biện pháp kỹ thuật nhằm nâng cao hiệu 
quả sử dụng TNN trong sản xuất nông nghiệp của nông dân vùng Benelux, thuộc biên giới giữa Bỉ 
và Hà Lan. Nông dân vùng Benelux nâng cao hiệu quả sử dụng TNN bằng cách giảm tần xuất và 
lượng nước tưới, đồng thời, dự trữ thêm các tầng chứa nước trong mùa mưa. Bên cạnh đó, chính 
quyền địa phương thực hiện một số biện pháp hỗ trợ nhằm giải quyết những vấn đề liên quan đến 
TNN nội vùng và nguồn nước xuyên biên giới. Trong những năm gần đây, hiệu quả sử dụng TNN 
ở Benelux tương đối ổn định [3, tr 72 và 97]. 

Nghiên cứu số 82, đánh giá hiệu quả tác động của việc thực hiện Chương trình thu phí xả nước 
thải công nghiệp tại LagunaDebay - Philippines. Ô nhiễm từ nước thải công nghiệp làm xuống cấp 
nghiêm trọng một vùng nước rộng lớn gần khu vực Malina. Chính phủ Philippines đã thực hiện chính 
sách theo nguyên tắc người gây ô nhiễm phải trả tiền. Việc thu phí được thử nghiệm ở hơn 500 cơ sở 
xả thải, từ 45 ngành công nghiệp khác nhau. Phí nước thải được tính theo các tiêu chí: Lượng nước 
thải, chi phí khắc phục môi trường và phí cho các khóa huấn luyện xử lý nước thuộc các Dự án liên 
quan. Chính sách này đã tác động tích cực tới lĩnh vực công nghiệp của vùng Langunade Bay, các 
công ty sản xuất công nghiệp thay đổi quy trình sản xuất, thực hiện các biện pháp kỹ thuật giảm lãng 
phí TNN và hạn chế lượng chất xả thải. Từ năm 1997 - 1999, chất thải trực tiếp giảm 88 %, hiệu quả 
sử dụng TNN tăng lên, chính phủ thu được 28 triệu Peso [3, tr 81]. 

Nghiên cứu số 90, khảo sát tình hình sử dụng nước mưa ở khu vực Hertogenbosch (Hà Lan) 
theo các nội dung sau: (1) Thu gom nước mưa từ các mái nhà dẫn đến các khu chứa riêng để xử lý 
phục vụ tiêu dùng nước; (2) Tách nước mưa khỏi hệ thống nước thải, dẫn đến các khu vực kiểu “suối 
cạn” tại các công viên; (3) Cải tạo các vỉa hè, khuôn viên thành các thảm, tầng mặt có độ thẩm thấu 
nhanh và thẩm thấu trực tiếp nước mưa trên diện rộng. Theo cách này, nước mưa trở thành nguồn cấp 
nước ngầm, nước mặt, nước sinh hoạt hợp vệ sinh, sử dụng rất hiệu quả, góp phần giảm tải áp lực cho 
các nhà máy lọc nước, giảm chi phí sử dụng TNN cho dân cư, tiết kiệm TNN [3, tr 105]. 

Nghiên cứu số 103, đánh giá hiệu quả sử dụng nước sạch ở Rabat (Ma rốc). Thành phố chủ 
trương xây dựng hệ thống đường ống cấp nước sạch với hệ thống đập lớn, các tháp nước và các bể 
chứa. Đến năm 2000, hệ thống hạ tầng kỹ thuật đạt công suất 270 triệu m3, cung cấp 150 l/người/
ngày, kết hợp với phương thức quản lý chặt chẽ, nhu cầu tiêu dùng TNN trong mối quan hệ với sản 
xuất, phân phối, định giá. Với việc thực hiện nhiệm vụ đó, Rabat đã khắc phục được tình trạng thiếu 
hụt nước trầm trọng, đảm bảo cung cấp nước sạch cho các hoạt động kinh tế trong vùng [3, tr 115]. 

3.3. Kinh nghiệm sử dụng tiết kiệm TNN trong điều kiện khan hiếm TNN do đặc điểm 
điều kiện tự nhiên

Điển hình về kinh nghiệm sử dụng tiết kiệm TNN do điều kiện tự nhiên là thành phố thành phố 
Tel Aviv - Israel. Tel Aviv là đô thị phát triển bậc nhất ở Israel. Thời tiết có nhiều hiện tượng cực đoan, 
đặc trưng của vùng Địa Trung Hải và sa mạc. Lượng mưa rất thấp, thay đổi theo từng mùa. Lượng 
bốc hơi nước tự nhiên lên tới 1.900 - 2.600 mm/năm. Nguồn nước mặt tự nhiên chủ yếu được cung 
cấp bởi sông Jordan và biển hồ Galilee. Trong quá trình phát triển, thành phố thực hiện nhiều giải 
pháp sử dụng tiết kiệm TNN, đạt hiệu quả cao như: Một là, tăng cường kiểm soát TNN, đẩy mạnh 
công tác kiểm soát khai thác nước ngầm, ngăn chặn ô nhiễm nước, đo lường được tăng cường. Phân 
loại, thu phí và thuế theo các mức tiêu thụ nước, quy định các mức xử phạt đối tượng có hành vi làm 
thất thoát nước. Hai là, tích cực hoàn thiện hệ thống dẫn và chứa nước trong thành phố. Năm 1964, 

https://vi.wikipedia.org/wiki/Tel_Aviv
https://vi.wikipedia.org/wiki/Tel_Aviv
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sau khi Israel bắt đầu vận hành một đập ngăn nước, chuyển hướng dòng chảy từ biển hồ Galilee vào 
hệ thống dẫn nước quốc gia. Thành phố cho xây nhiều bể chứa khắc phục sự suy giảm lượng nước 
từ các hồ chứa tự nhiên. Quy hoạch và nâng cấp hệ thống cấp thoát nước, đồng bộ với quy hoạch và 
phát triển đô thị. Kiến trúc đô thị và kết cấu hạ tầng xây dựng theo hướng cản nhiệt, hạn chế bốc hơi 
nước. Ba là, cải thiện nguồn cung cấp nước ngọt, dựa vào sự phát triển khoa học kỹ thuật, đầu tư phát 
triển các nhà máy lọc nước thải, ứng dụng rộng rãi công nghệ tái chế nước. Nước thải từ công nghiệp 
và sinh hoạt đều được thu gom vào các hệ thống xử lý tập trung, sau đó mới được phân loại và xử lý, 
phục vụ cho tiêu dùng sản xuất. Tổ hợp xử lý nước thải Shafdan lớn nhất nằm ở ngoại ô Tel Aviv, tổ 
hợp này góp phần nâng cao tỷ lệ tái sử dụng nước thải của thành phố lên tới 75 % - 80 %; Bốn là, đầu 
tư công nghệ và thiết bị tiết kiệm nước. Tel Aviv là thành phố đi đầu trong cả nước về việc áp dụng 
các thiết bị tiết kiệm nước có chất lượng cao. Các thiết bị này được cung cấp bởi các nhà máy với các 
sản phẩm như: ống dẫn nước, van tiết kiệm nước, khóa nước cảm ứng [5, tr 63 và 64].

4. Kết luận và kiến nghị

Tài nguyên nước là một nguồn lực quan trọng trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội. Sử 
dụng tiết kiệm TNN là vấn đề vừa có tính cấp bách vừa cần tính lâu dài, đang trở thành vấn đề tất 
yếu, khách quan trong bối cảnh hiện nay. Từ những kết quả thảo luận trên, nội dung sử dụng tiết 
kiệm TNN hiện nay gồm nhiều vấn đề, song có thể nhóm lại trong 02 vấn đề lớn là: tiết giảm định 
mức tiêu thụ và tăng khả năng tuần hoàn, tái sinh TNN. 02 vấn đề đó được cụ thể hóa trong 04 
nội dung chính: sử dụng tiết kiệm TNN trong sản xuất; trong dịch vụ và tiêu dùng cá nhân; trong 
sản xuất, vận chuyển, phân phối nước sạch và trong quá trình tuần hoàn tổng thể và tái tạo TNN. 

Các quốc gia lâm vào trình trạng khan hiếm TNN do biến đổi khí hậu có thể tham khảo các 
giải pháp từ những nghiên cứu trên. Ở Việt Nam hiện nay, những tác động của BĐKH cũng đang 
có những ảnh hưởng mạnh đến TNN, theo hướng ngày càng khan hiếm nguồn ngước ngọt và sạch. 
Với thực tiễn đó, tác giả đề xuất một số kiến nghị sau đây: (1) Hoàn thiện cơ chế, chính sách về sử 
dụng tiết kiệm TNN; (2) Xây dựng và hoàn thiện quy hoạch tổng thể tài nguyên nước; (3) Nâng 
cao chất lượng quản lý, nâng cấp và đồng bộ hệ thống cấp, thoát nước; (4) Ứng dụng khoa học kỹ 
thuật nhằm ứng phó với sự suy giảm TNN do biến đổi khí hậu; (5) Phát huy cơ chế tự chủ và tinh 
thần tự quản của các chủ thể trong quá trình sử dụng tiết kiệm TNN.
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KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC, LỰC LƯỢNG NÒNG CỐT THỰC HIỆN 
KIỂM TOÁN MÔI TRƯỜNG

Phạm Huy Hùng, Ngô Thị Kiều Trang
Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội

Tóm tắt 
Kiểm toán môi trường là một trong những công cụ hữu hiệu nhất trong quản lý môi trường 

đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh, các dự án phát triển kinh tế - xã hội theo định hướng phát 
triển bền vững. Tuy nhiên, ở Việt Nam hiện nay, lĩnh vực này mới chỉ có kiểm toán Nhà nước thực 
hiện kiểm toán, chưa thấy vai trò của kiểm toán độc lập. Bằng phương pháp nghiên cứu định tính 
nhằm tổng hợp và phân tích các tài liệu, trong khuôn khổ của nghiên cứu này, nhóm tác giả tập 
trung vào việc phân tích thực trạng kiểm toán môi trường ở Việt Nam hiện hay. Qua đó, đề xuất 
các giải pháp nhằm nâng cao vai trò và hiệu quả của kiểm toán môi trường, đáp ứng các yêu cầu 
thực tiễn, phù hợp với xu hướng và thông lệ quốc tế.

Từ khóa: Kiểm toán; Môi trường; Kiểm toán môi trường.
Abstract

State audit, the key force implementing environmental audit

Environmental audit is one of the most effective tools in environmental management for 
production and business establishments and socio-economic development projects in the direction 
of sustainable development. However, in Vietnam at present, this field is only audited by the State 
Audit, not seeing the role of independent audit. By qualitative research method to synthesize 
and analyze documents, within the framework of this study, the authors focus on analyzing the 
current state of environmental audit in Vietnam, thereby proposing solutions to improve the role 
and effectiveness of environmental audit to meet practical requirements, in line with international 
trends and practices. 

Keywords: Audit; Environment; Environmental audit.

1. Đặt vấn đề

Môi trường và sự phát triển bền vững hiện nay không chỉ là vấn đề riêng của mỗi quốc gia 
mà nó đã trở thành vấn đề toàn cầu đang được thế giới đặc biệt quan tâm. Nếu đặt mục tiêu phát 
triển kinh tế cao, khả năng phải sử dụng nhiều tài nguyên thiên nhiên và khả năng xảy ra sự ô 
nhiễm là rất lớn, dẫn đến việc ảnh hưởng đến sự phát triển bền vững của môi trường và ngược lại. 
Do đó, các quốc gia cần phải giải quyết hài hòa mối quan hệ giữa phát triển kinh tế với bảo vệ môi 
trường. Vấn đề này ở nước ta đã và đang được Đảng, Nhà nước và nhân dân đặc biệt quan tâm. Với 
quan điểm nhất quán “Không đánh đổi môi trường lấy tăng trưởng kinh tế”, nhiều chính sách, giải 
pháp đã được thực hiện nhằm tăng cường hơn nữa công tác bảo vệ môi trường, hướng tới những 
mục tiêu phát triển bền vững, trong đó kiểm toán môi trường (KTMT) được nhìn nhận như là một 
công cụ sắc bén và hiệu quả. 

KTMT không phải là một loại hình kiểm toán mà được coi là một nội dung kiểm toán. Nó 
bao gồm tất cả các loại hình kiểm toán: kiểm toán tuân thủ, kiểm toán báo cáo tài chính và kiểm 
toán hoạt động. Thực hiện KTMT nhằm đánh giá sự tuân thủ công ước, luật pháp, quy định về môi 
trường cũng như tính kinh tế, hiệu quả, hiệu năng của các chương trình, dự án hay chính sách về 
môi trường. KTMT không chỉ giúp giảm thiểu các rủi ro về môi trường cũng như những rủi ro về 
sức khỏe cộng đồng, cải thiện công tác quản trị môi trường ở mức độ doanh nghiệp mà còn góp 
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phần nâng cao nhận thức của các cá nhân, tổ chức sản xuất kinh doanh trong bảo vệ và phát triển 
môi trường bền vững.

Hầu hết các nghiên cứu về KTMT trong các năm vừa qua đã nhấn mạnh đến sự cần thiết phải 
thực hiện KTMT. Một số các nghiên cứu khác thì tìm hiểu về bản chất, nội dung, quy trình thực 
hiện KTMT. Như vậy, thực trạng KTMT ở Việt Nam hiện nay ra sao và giải pháp nào cần được chú 
trọng để KTMT thực sự trở thành công cụ quản lý sắc bén, hiệu quả đối với các đơn vị, tổ chức và 
các cơ quan quản lý môi trường là những vấn đề cần phải được làm rõ trong bài viết này, nhằm bổ 
sung thêm một phần cơ sở lý luận quan trọng liên quan đến KTMT. 

2. Những nét cơ bản về kiểm toán môi trường ở Việt Nam

Môi trường ngày càng có xu hướng thay đổi, tạo thêm nhiều áp lực và phát sinh thêm nhiều 
bất ổn, thiệt hại của các thảm họa do biến đổi khí hậu gây ra đang tăng lên nhanh chóng, gây ảnh 
hưởng ngày càng lớn tới cuộc sống, tài sản và sinh kế của con người cũng như các hệ thống sinh 
thái có giá trị. Theo Báo cáo về phát triển con người năm 2019 - 2020 của UNDP, trong số các 
nước đang phát triển thì Việt Nam là một trong những nước bị đe dọa nhiều nhất bởi hiện tượng 
biến đổi khí hậu toàn cầu. Nếu nhiệt độ trái đất tăng lên 2 0C thì khoảng 04 triệu người Việt Nam 
sẽ bị mất nhà và 60 % diện tích đất nông nghiệp ở vùng Đồng bằng sông Cửu Long sẽ bị chìm 
trong nước biển. Có nhiều nguyên nhân dẫn đến thực trạng trên, trong đó không thể phủ nhận được 
thực tế rằng có sự vi phạm về môi trường của doanh nghiệp, như: Gây ô nhiễm môi trường nước; 
Ô nhiễm môi trường không khí; Ô nhiễm môi trường đất; Ô nhiễm tiếng ồn;… đã diễn ra khá phổ 
biến, đặc biệt là ở các tỉnh trọng điểm phát triển công nghiệp. Tuy nhiên, lĩnh vực này mới chỉ có 
kiểm toán nhà nước (KTNN) thực hiện kiểm toán, chưa thấy vai trò của kiểm toán độc lập. Điều 
này có thể do sự tự nguyện thực hiện KTMT và công bố thông tin về môi trường của các doanh 
nghiệp còn rất hạn chế do chưa được luật hóa. 

Với vai trò là công cụ quản lý quan trọng trong hệ công cụ quản lý của một quốc gia, hiện 
nay, KTNN là lực lượng nòng cốt đảm nhiệm thực hiện KTMT. 

Năm 2008, KTNN Việt Nam đã chính thức trở thành thành viên nhóm công tác về KTMT 
của Tổ chức các Cơ quan Kiểm toán tối cao châu Á (ASOSAI WGEA). Qua đó, tiếp nhận các kiến 
thức và kinh nghiệm quốc tế trong lĩnh vực KTMT của các nước. KTNN đã cử nhiều lượt kiểm 
toán viên tham gia các hội nghị, khóa đào tạo về KTMT tại Ấn Độ, Canada và Trung Quốc,…
cử cán bộ tham gia các nhóm về KTMT của Tổ chức Quốc tế các Cơ quan Kiểm toán tối cao 
(INTOSAI) và ASOSAI,… từng bước hình thành lĩnh vực KTMT, xây dựng bộ máy để triển khai 
các cuộc KTMT do KTNN thực hiện theo thông lệ quốc tế. 

Tháng 10/2015, KTNN đã thành lập Phòng KTMT, với chức năng tham mưu cho Tổng 
Kiểm toán Nhà nước trong việc tham gia hội nhập quốc tế của KTNN về KTMT; Xây dựng mục 
tiêu, chiến lược phát triển, quy trình về KTMT; Tổ chức triển khai và áp dụng KTMT trong hoạt 
động của KTNN. Nhiều cuộc kiểm toán đã được triển khai, cụ thể: trong giai đoạn 2012 - 2015, 
KTNN đã lồng ghép thực hiện một số cuộc kiểm toán có yếu tố môi trường, nổi bật như: Kiểm 
toán Chương trình mục tiêu quốc gia về nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn (2012); Kiểm 
toán vấn đề nước lưu vực sông Mekong (phối hợp thực hiện với Cơ quan Kiểm toán Thái Lan, Lào, 
Myanmar và Campuchia); Kiểm toán “Quỹ bảo vệ môi trường” (2015); Kiểm toán hệ thống xử lý 
nước thải bệnh viện tuyến Trung ương trên địa bàn TP. Hà Nội (2015); Kiểm toán công tác quản lý 
môi trường đối với các khu công nghiệp tại tỉnh Bắc Ninh; Kiểm toán Chương trình giảm nhẹ và 
thích ứng với biến đổi khí hậu (2012 - 2015),...
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Đặc biệt, tại Đại hội ASOSAI lần thứ 14 năm 2018 do KTNN Việt Nam đăng cai, tuyên bố 
Hà Nội ra đời với thông điệp “Kiểm toán môi trường vì sự phát triển bền vững” đã trở thành văn 
kiện quan trọng của ASOSAI về tầm nhìn chiến lược cho giai đoạn phát triển tiếp theo. Từ đó cho 
đến nay, KTNN Việt Nam và các nước đã tổ chức 84 cuộc KTMT, thực hiện chủ yếu dưới loại hình 
kiểm toán hoạt động, với chủ đề đa dạng và bao trùm lên hầu hết tất cả các lĩnh vực môi trường, 
như: quản lý chất lượng không khí, biển, tài nguyên nước, xử lý chất thải, quản lý chất thải y tế, 
phế liệu nhập khẩu, năng lượng tái tạo, bảo tồn thiên nhiên, chống tình trạng sa mạc hóa, biến đổi 
khí hậu, đa dạng sinh học và suy thoái đất.

Qua công tác kiểm toán, KTNN đã đưa ra các kết luận, đánh giá và kiến nghị cụ thể về việc 
xây dựng và thực hiện các chính sách, quy định để phòng chống ô nhiễm, bảo vệ môi trường quốc 
gia, cũng như của từng đơn vị, tổ chức, đánh giá tính kinh tế, hiệu quả, hiệu lực trong việc sử dụng 
các nguồn kinh phí môi trường của Chính phủ, đồng thời, đánh giá tính hợp lý và đúng đắn của các 
Báo cáo quyết toán các nguồn kinh phí này. Bên cạnh đó, KTNN cũng đưa ra một số giải pháp và 
điều kiện nhằm tăng cường quản lý môi trường đối với những cơ quan quản lý Nhà nước có liên 
quan. 

Những kết quả KTMT mà KTNN thực hiện trong thời gian qua đã có tác động đáng kể để 
cải thiện tình hình về quản lý và bảo vệ môi trường trên cả góc độ về xây dựng và thực hiện chính 
sách, chế độ phù hợp về quản lý và sử dụng kinh phí và báo cáo quyết toán,... Nếu thực hiện trên 
diện rộng, chắc chắn KTNN sẽ phát hiện thêm những tồn tại, hạn chế để có những giải pháp tổng 
thể và chi tiết nhằm bảo vệ môi trường tốt hơn.

Theo đánh giá của KTNN, trong những năm gần đây, công tác KTMT đã được đẩy mạnh và 
thu được nhiều kết quả tích cực nhưng vẫn còn nhiều hạn chế, cụ thể: 

- KTNN thực hiện kiểm toán có yếu tố môi trường chủ yếu theo cách thức lồng ghép trong 
cuộc kiểm toán báo cáo quyết toán tại cuộc kiểm toán tiền, tài sản và NSNN; Kiểm toán chuyên 
đề việc quản lý, sử dụng kinh phí sự nghiệp môi trường; Kiểm toán hoạt động xử lý nước thải ở 
khu công nghiệp;…

- Chưa có một tổ chức bộ máy, cơ sở pháp lý, quy trình hay hướng dẫn đầy đủ nào cho hoạt 
động kiểm toán môi trường.

- Các văn bản pháp lý về KTMT còn chưa rõ ràng, chưa đồng bộ và các tiêu chuẩn về môi 
trường trong hoạt động của doanh nghiệp còn thiếu và chưa đồng bộ.

- Công tác đào tạo cán bộ có kiến thức và kinh nghiệm về KTMT của KTNN còn hạn chế 
nên chưa có được một đội ngũ kiểm toán viên môi trường chuyên nghiệp.

- Nhận thức và trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp về vấn đề bảo vệ môi trường đối với 
cộng đồng còn chưa cao.

Nguyên nhân dẫn đến những hạn chế nói trên chủ yếu là do còn thiếu kinh nghiệm về KTMT 
(cả trong xây dựng khung pháp lý và thực hiện). Phần lớn các cuộc KTMT được thực hiện chủ yếu 
dựa trên Hướng dẫn của INTOSAI, ASOSAI. Do đó, còn một số điểm chưa phù hợp với hoàn cảnh 
thực tiễn của Việt Nam. Bên cạnh đó, hệ thống cơ sở dữ liệu về KTMT còn rất sơ sài, chưa được 
xây dựng một cách đầy đủ và chuyên nghiệp để phục vụ tốt cho công tác kiểm toán.

3. Định hướng phát triển kiểm toán môi trường ở Việt Nam
Định hướng phát triển KTMT ở nước ta trong giai đoạn tới cần phải phù hợp với chiến lược 

phát triển KTNN đến năm 2030. Đặc biệt là trong điều kiện Quốc hội khóa XIV đã biểu quyết 
thông qua dự thảo Luật Bảo vệ môi trường 2020, với 91,91 % đại biểu tán thành. Đối với hoạt 
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động kiểm toán trong lĩnh vực môi trường, Luật quy định, KTNN thực hiện kiểm toán trong lĩnh 
vực môi trường theo quy định của Luật KTNN và các văn bản pháp luật có liên quan. Để thực 
hiện được vai trò và chức năng của mình, theo quan điểm của nhóm tác giả, định hướng phát triển 
KTMT của KTNN cần dựa trên ba trụ cột chính sau:

Về khuôn khổ pháp lý: Xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật để cụ thể hóa Hiến pháp, 
Luật KTNN, nhất là những văn bản quy phạm pháp luật chi phối hoạt động KTMT thì cần phù hợp 
với bối cảnh và xu hướng mới, trong thời đại cách mạng công nghiệp lần thứ tư, gắn với hội nhập 
quốc tế ngày càng sâu, rộng.

Về nguồn nhân lực: Nâng cao chất lượng toàn diện nguồn nhân lực, đảm bảo đáp ứng mọi 
yêu cầu về đạo đức nghề nghiệp, chuyên nghiệp, tinh thông nghiệp vụ chuyên môn, tương xứng 
với chuẩn mực quốc tế và đáp ứng yêu cầu của nhiệm vụ mới. Với KTMT, con người phải đáp 
ứng được yêu cầu công việc. Khi sản xuất đã nâng lên trình độ công nghệ khá cao, kiểm toán viên 
cũng phải hiểu biết về những công nghệ đó. Với môi trường, đây là lĩnh vực kiểm toán cần chuyên 
môn khá sâu.

Về công nghệ: Công nghệ đóng vai trò then chốt, thiết lập, định hướng cho quá trình xây 
dựng, hình thành các hệ thống nền tảng quản trị thông minh, hướng tới môi trường kiểm toán số 
bảo mật và tích hợp cao; ứng dụng công nghệ thông tin để minh bạch, công khai hoạt động kiểm 
toán và kết quả kiểm toán. 

Trên cơ sở đưa ra một số các phân tích về thực trạng cũng như chỉ ra những ưu và nhược 
điểm trong công tác KTMT ở Việt Nam hiện nay, cùng với định hướng phát triển thực tế cho thấy, 
để công tác KTMT đạt hiệu quả cao hơn nhóm tác giả bài viết đề xuất một vài giải pháp trọng tâm 
như sau.

4. Một số giải pháp nhằm nâng cao tính hiệu quả hoạt động kiểm toán môi trường

4.1. Đối với kiểm toán Nhà nước 
Thứ nhất, các cuộc KTMT nên được kết hợp với cơ quan KTNN của các quốc gia có liên 

quan và có kinh nghiệm như các quốc gia láng giềng Đông Nam Á. Cách làm này sẽ giúp khắc 
phục khó khăn về nguồn nhân lực và kinh nghiệm cũng như những hạn chế trong kỹ thuật kiểm 
toán. Việc kiểm toán đối với Bộ Tài Nguyên và Môi trường cũng cần mở rộng để đánh giá tính 
kinh tế, hiệu quả và hiệu năng của quản lý Nhà nước về môi trường, thay vì chỉ đánh giá sự chấp 
hành dự toán.

Thứ hai, cuộc KTMT cần phải được thực hiện riêng biệt, không lồng ghép. Do hoạt động 
kiểm toán việc quản lý và sử dụng tài nguyên và những vấn đề về môi trường là nội dung lớn, từ 
chính sách Nhà nước đến hiệu năng quản lý cũng như phạm vi kiểm toán rộng nên KTNN có thể 
thực hiện riêng trong cuộc kiểm toán hoạt động. 

Thứ ba, do KTMT là nội dung lớn nên việc duy trì chuyên gia môi trường là rất cần thiết 
hoặc KTNN có thể gửi KTV đi đào tạo nhằm nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ và kiến 
thức về môi trường. Bởi lẽ, nguồn lực và năng lực của đội ngũ kiểm toán viên là “linh hồn” của 
mọi cơ quan kiểm toán tối cao. Do vậy, để triển khai được hiệu quả KTMT thì phải tăng cường đào 
tạo đội ngũ kiểm toán viên mạnh về lĩnh vực này. 

Thứ tư, đề xuất, xây dựng các văn bản pháp lý quy định rõ chức năng KTMT của KTNN; 
xây dựng và phát triển các hướng dẫn, phương pháp KTMT theo hướng tuân thủ hệ thống chuẩn 
mực kiểm toán quốc tế. Đẩy mạnh xây dựng quy trình và phương pháp cho kiểm toán hoạt động, 
trong đó có KTMT; xây dựng cẩm nang hướng dẫn nghiệp vụ kiểm toán trên cơ sở luật pháp của 
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Việt Nam nhưng có tham khảo các chuẩn mực, hướng dẫn, cẩm nang của Tổ chức quốc tế các cơ 
quan kiểm toán tối cao.

Thứ năm, thực hiện KTMT trong cuộc Cách mạng công nghệ 4.0, đòi hỏi kiểm toán viên 
phải có công nghệ, đó chính là phương tiện để phát hiện mức độ ô nhiễm. Đối với vấn đề môi 
trường, hệ thống chỉ số về chất lượng môi trường là rất quan trọng. Nếu không có chỉ số thì không 
thể biết mức độ ô nhiễm đến đâu. Hiện nay, chỉ số quy chuẩn kỹ thuật môi trường đã và đang được 
hoàn thiện. Do đó, kiểm toán viên phải có công nghệ tốt thì mới kiểm toán được môi trường trong 
một xã hội hiện đại ngày nay. Chẳng hạn, khi kiểm toán để đánh giá hệ sinh thái của một khu rừng, 
kiểm toán viên có thể sử dụng flycam để lập bản đồ hiện trạng khu rừng đó; hay kiểm toán không 
khí thì phải áp dụng công nghệ viễn thám. Vì vậy, việc phân bổ kinh phí để đầu tư trang thiết bị 
công nghệ hiện đại phục vụ KTMT là rất cần thiết.

4.2. Đối với kiểm toán độc lập

Cần tăng cường nghĩa vụ của kiểm toán viên đối với khía cạnh môi trường khi thực hiện 
kiểm toán báo cáo tài chính của các doanh nghiệp. Thay vì chỉ nhấn mạnh trách nhiệm của kiểm 
toán viên trong việc xác minh tính trung thực và hợp lý của các thông tin. Trong trường hợp phát 
hiện đơn vị được kiểm toán vi phạm quy định về môi trường (dù tuân thủ quy định về tài chính kế 
toán), kiểm toán viên cần đánh giá mức độ tác động của việc vi phạm đến chất lượng thông tin tài 
chính, nếu ảnh hưởng là trọng yếu thì kiểm toán viên cần đưa ra ý kiến kiểm toán phù hợp. Để làm 
được điều này cần có các quy định pháp lý rõ ràng trong Luật Kiểm toán độc lập.

4.3. Đối với kiểm toán nội bộ 

Cần tăng cường trách nhiệm của kiểm toán nội bộ đối với vấn đề môi trường của một số 
doanh nghiệp lớn hoạt động trong các lĩnh vực có ảnh hưởng mạnh đến môi trường (ví dụ, các Tập 
đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam; Tập đoàn Dầu khí Việt Nam;…). Để tăng cường 
trách nhiệm của kiểm toán nội bộ đối với vấn đề môi trường nên có những quy định rõ ràng tại 
các văn bản pháp lý về kiểm toán nội bộ. Kiểm toán nội bộ thực hiện KTMT sẽ phù hợp và có tính 
khả thi vì kiểm toán viên nội bộ thường am hiểu về hoạt động của đơn vị, do đó, có thể biết rõ về 
những tác động đến môi trường và cách đánh giá các tác động đến môi trường trong hoạt động sản 
xuất kinh doanh của đơn vị.

Bên cạnh đó cần, (i) tăng cường nhận thức và ý thức trách nhiệm xã hội của các đơn vị, tổ 
chức và cá nhân trong nền kinh tế: Đặc biệt là các doanh nghiệp đối với KTMT để họ hiểu được 
lợi ích của việc tự nguyện thực hiện KTMT. Để làm được điều này cần làm tốt công tác về truyền 
thông và tăng cường chế tài xử phạt đối với hành vi vi phạm bị phát hiện. Các chế tài xử phạt cần 
theo nguyên tắc mức phạt phải lớn hơn lợi ích mà các đơn vị đạt được từ hành vi vi phạm quy định 
về môi trường. Do đó, cần bổ sung và hoàn thiện chế tài xử phạt đối với các hình thức vi phạm. 

(ii) Xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu về KTMT một cách đầy đủ, chính xác và khoa học: 
Nhằm giúp kiểm toán viên trong việc thu thập thông tin để lựa chọn chủ đề kiểm toán tiềm năng, 
hỗ trợ quá trình xây dựng kế hoạch kiểm toán năm, trung và dài hạn một cách hợp lý. Bên cạnh 
đó, một hệ thống thông tin đầy đủ và chính xác về hệ thống kiểm soát nội bộ của đơn vị được kiểm 
toán, giúp kiểm toán viên xác định trọng yếu và rủi ro, xây dựng nội dung và tiêu chí của cuộc kiểm 
toán có căn cứ và mang tính khả thi cao.

(iii) Tăng cường công khai, minh bạch kết quả KTMT: Việc công khai, minh bạch kết quả 
KTMT góp phần bảo vệ môi trường, tạo áp lực dư luận để các cơ quan quản lý Nhà nước, các tổ 
chức kinh tế phải có trách nhiệm bảo vệ môi trường bền vững. Công khai kết quả KTMT cũng là 
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giải pháp hữu hiệu để tạo áp lực cho các kiểm toán viên, các đoàn kiểm toán trong việc thực hiện 
KTMT và từ đó nâng cao hiệu quả kiểm toán nói chung và hiệu quả KTMT nói riêng.

5. Kết luận
Trên đây là một số phân tích về thực trạng công tác KTMT do KTNN thực hiện trong những 

năm qua và một vài giải pháp nhằm nâng cao hơn nữa vị thế và uy tín của KTNN trong tất cả các 
hoạt động nói chung và hoạt động KTMT nói riêng. 

Mong rằng, với vai trò và vị trí quan trọng của mình trong tương lai gần, khi có những quy 
định pháp lý cụ thể cho hoạt động KTMT, các kiểm toán viên được đào tạo đầy đủ và chuyên 
nghiệp,… cơ quan KTNN Việt Nam sẽ sớm có được những cải cách, những kế hoạch hành động, 
những đổi mới trong hoạt động của mình nhằm góp phần nâng cao hơn nữa hiệu quả của hoạt động 
KTMT. Qua đó, khẳng định vị thế là một trong những nhân tố tích cực trong công tác bảo vệ môi 
trường. Ngoài ra, trong thời gian tới, các tổ chức kiểm toán độc lập cũng có thể cung cấp các dịch 
vụ kiểm toán và tư vấn các giải pháp quản lý môi trường giúp tiết kiệm chi phí cho đơn vị được 
kiểm toán.
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NHỮNG ĐIỂM MỚI VỀ ỨNG PHÓ VỚI BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU THEO 
QUY ĐỊNH CỦA LUẬT BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG NĂM 2020

Vũ Thị Thùy Dung, Bùi Thị Thu Hường
Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội

Tóm tắt 
Bảo vệ môi trường là vấn đề quan trọng của đất nước, của nhân loại, là nhiệm vụ có tính 

xã hội sâu sắc, gắn liền với quá trình phát triển kinh tế - xã hội. Đặc biệt, biến đổi khí hậu là một 
trong các thách thức lớn mang tính toàn cầu hiện nay. Vì vậy, bài viết làm sáng tỏ những điểm mới 
của Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 so với Luật Bảo vệ môi trường năm 2014 về bố cục và về 
nội dung ứng phó với biến đổi khí hậu. Bài viết cũng khẳng định nỗ lực của Việt Nam trong việc 
thực thi các cam kết quốc tế về biến đổi khí hậu mà Việt Nam là thành viên. 

Từ khóa: Luật Bảo vệ môi trường năm 2020; Điểm mới của Luật Bảo vệ môi trường năm 
2020; Biến đổi khí hậu; Ứng phó với biến đổi khí hậu; Cam kết quốc tế về biến đổi khí hậu.

Abstract
New points on response to climate change as provisions of Law on Environmental protection 

in 2020

Environmenatl protection is an important issue of the country, of humanity, a profound social 
task, associated with the process of socio-economic development. In particular, climate change is 
one of the major challenges today. Therefore, climate change of countries and regions is becoming 
an objective necessity. The article clarifies the new points of the Law on Environmental Protection 
in 2020 compared to the Law on Environmental Protection in 2014 in terms of layout and content 
of responding to climate change. The article also affirms Vietnam’s efforts in implementing 
international commitments on climate change to which Vietnam is a member.

Keywords: Law on Environmental Protection 2020; New points of the Law on Environmental 
Protection 2020; Climate change; Responding to climate change; International commitments on 
climate change.

1. Đặt vấn đề

Luật Bảo vệ môi trường (Luật BVMT) năm 2014 được Quốc hội khóa XIII thông qua ngày 
23 tháng 06 năm 2014, tại kỳ họp thứ VII. Qua hơn 05 năm triển khai thực hiện, Luật BVMT năm 
2014 đã đạt được những thành tựu đáng ghi nhận như các phương thức quản lý, giải quyết các vấn 
đề về môi trường đã có sự thay đổi từ bị động, ứng phó sang chủ động, kiểm soát, phòng ngừa các 
dự án có nguy cơ cao gây ô nhiễm môi trường; xu hướng giảm nhanh chất lượng môi trường và 
tăng mạnh về ô nhiễm môi trường đã được kiềm chế, giảm dần; nhận thức về trách nhiệm và hành 
động trong bảo vệ môi trường (BVMT) đã và đang thu hút được sự quan tâm của toàn xã hội,…
Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, qua 05 năm thi hành trên thực tiễn cho thấy, Luật 
BVMT năm 2014 đã bộc lộ những hạn chế, vướng mắc, bất cập. Cụ thể: Luật BVMT hiện hành 
chưa đảm bảo tính đồng bộ, thống nhất với các hệ thống văn bản ở các lĩnh vực có liên quan như 
Luật Đầu tư, Luật Xây dựng, Luật Tài nguyên nước, Luật Khoáng sản,… các cơ chế, chính sách 
BVMT chưa phù hợp và đồng bộ với thể chế kinh tế thị trường; các thủ tục hành chính về môi 
trường còn phân tán, thiếu tính tích hợp, dẫn đến việc cùng một dự án, chủ đầu tư phải thực hiện 
nhiều thủ tục hành chính về môi trường với nhiều bên, nhiều cơ quan Nhà nước; thực tế trong thời 
gian qua cũng cho thấy đã phát sinh nhiều sự cố ô nhiễm, suy thoái môi trường lớn, diễn ra trên 
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diện rộng nhưng chưa có hành lang pháp lí để điều chỉnh;… Bên cạnh đó, nhiều vấn đề mới nảy 
sinh như tác động của biến đổi khí hậu, an ninh môi trường, an ninh sinh thái đòi hỏi pháp luật về 
BVMT phải được cập nhật, bổ sung với các giải pháp đồng bộ, đủ mạnh và có tính đột phá. Chính 
vì vậy, việc tiếp tục hoàn thiện các thể chế, chính sách, quy định pháp luật về BVMT sao cho phù 
hợp với đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước, đáp ứng yêu cầu hội nhập, 
tạo hành lang pháp lý đồng bộ, thống nhất về BVMT, nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong công tác 
quản lý Nhà nước về BVMT, đáp ứng yêu cầu đặt ra của giai đoạn phát triển mới, góp phần thúc 
đẩy phát triển bền vững. Và việc ban hành Luật BVMT năm 2020 thay thế cho Luật BVMT 2014 
là một tất yếu khách quan, nhằm cụ thể hóa đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà 
nước về BVMT, xem BVMT vừa là mục tiêu vừa là một nội dung cơ bản của phát triển bền vững. 

Việt Nam là một trong số các quốc gia chịu ảnh hưởng nghiêm trọng của biến đổi khí hậu 
(BĐKH), đặc biệt là khu vực Duyên hải và Đồng bằng sông Cửu Long. Thiên tai như ngập úng 
ngày càng diễn ra thường xuyên và khắc nghiệt hơn, gây nên nhiều tổn thất nghiêm trọng về con 
người, của cải cho nền kinh tế quốc gia. Vì vậy, Việt Nam đã chủ động ứng phó với BĐKH, tăng 
cường quản lý tài nguyên và BVMT phải trên cơ sở phương thức quản lý tổng hợp và thống nhất, 
liên ngành, liên vùng. Việc chủ động ứng phó với BĐKH của Việt Nam đáp ứng yêu cầu trước mắt 
và bảo đảm lợi ích lâu dài, trong đó, lợi ích lâu dài được xác định là cơ bản. Bên cạnh đó, cũng 
đảm bảo tính toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm; có bước đi phù hợp trong từng giai đoạn; dựa 
vào nội lực là chính, đồng thời, phát huy hiệu quả nguồn lực hỗ trợ và kinh nghiệm quốc tế. Ứng 
phó với BĐKH phải được đặt trong mối quan hệ toàn cầu. Đó không chỉ là thách thức mà còn tạo 
cơ hội thúc đẩy việc chuyển đổi mô hình tăng trưởng theo hướng PTBV. Phải tiến hành đồng thời 
thích ứng và giảm nhẹ, trong đó, thích ứng với BĐKH, chủ động phòng, tránh thiên tai là trọng 
tâm. Luật BVMT năm 2020 trên cơ sở kế thừa các quy định của Luật BVMT năm 2014 về nội 
ung, vấn đề ứng phó với BĐKH được xem là một trong những nội dung có sự thay đổi tiến bộ, thể 
hiện nhận thức sâu sắc của Nhà nước đối với vấn đề BĐKH, xem ứng phó với BĐKH là một trong 
những nhiệm vụ trọng tâm, gắn bó mật thiết với hoạt động BVMT, đảm bảo nghĩa vụ thực thi các 
cam kết quốc tế về BĐKH mà Việt Nam là thành viên, đặc biệt là trong vấn đề kiểm kê khí nhà 
kính và xây dựng thị trường cacbon.

2. Nội dung

2.1. Những điểm mới về bố cục của Luật Bảo vệ môi trường năm 2020

Thứ nhất, Luật BVMT năm 2020 gồm 171 Điều, 16 Chương, đã được bố cục lại so với Luật 
BVMT năm 2014 gồm: 170 Điều, 20 Chương.

Thứ hai, Luật BVMT năm 2020 xác định nội dung trọng tâm, quyết định các chính sách 
BVMT khác là quy định về bảo vệ các thành phần môi trường.

Thứ ba, Luật BVMT năm 2020 đồng bộ các công cụ quản lý môi trường theo từng giai đoạn 
của dự án, bắt đầu từ khâu xem xét chủ trương đầu tư, thẩm định dự án, thực hiện dự án cho đến 
khi dự án đi vào vận hành chính thức và kết thúc dự án, bao gồm: Chiến lược BVMT Quốc gia, 
quy hoạch BVMT, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá sơ bộ tác động môi trường, đánh giá 
tác động môi trường (ĐTM), giấy phép môi trường (GPMT) và đăng ký môi trường.

Thứ tư, lần đầu tiên, Luật BVMT năm 2020 thiết kế khung chính sách hướng đến việc hình 
thành đạo luật về BVMT có tính tổng thể, toàn diện và hài hòa với hệ thống pháp luật về kinh tế 
xã hội; cải cách mạnh mẽ, cắt giảm trên 40 % thủ tục hành chính, giảm thời gian thực hiện các thủ 
tục hành chính từ 20 - 85 ngày, góp phần giảm chi phí tuân thủ của doanh nghiệp.
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2.2. Nội dung về ứng phó với biến đổi khí hậu quy định trong Luật Bảo vệ môi trường 
năm 2020

Luật BVMT năm 2014 quy định nội dung ứng phó với biến đổi khí hậu tại Chương IV, gồm 
10 điều, từ Điều 39 đến Điều 48. Tuy nhiên, qua thực tiễn thi hành cho thấy một số nội dung đang 
có sự chồng lấn với các điều khoản trong các chương, như Điều 41 quy định quản lý phát thải khí 
nhà kính, Điều 42 về quản lý các chất thải làm suy giảm tầng ozone nhưng Chương IX, Mục 2 lại 
là quản lý chất thải; các quy định về phát triển và ứng dụng khoa học, công nghệ về bảo vệ môi 
trường hay các nội dung thích ứng với BĐKH chưa được cụ thể hóa,… Qua sửa đổi, Luật BVMT 
năm 2020 đã quy định nội dung ứng phó với BĐKH trong 07 điều, từ Điều 90 đến Điều 96 của 
Chương VII. 

Có thể thấy, số lượng điều khoản về nội dung ứng phó với BĐKH quy định trong Luật 
BVMT năm 2020 giảm đi so với Luật BVMT năm 2014 nhưng nội dung lại được tích hợp hơn, 
không dàn trải, khắc phục được phần nào sự chồng lấn, không rõ ràng như quy định trong Luật 
BVMT năm 2014. Cụ thể:

 Một là, Luật BVMT năm 2020 đưa ra khái niệm về thích ứng với BĐKH và các khí nhà 
kính. Trong khi, Luật BVMT năm 2014 chưa đưa ra được khái niệm cụ thể và rõ ràng. Việc đưa ra 
khái niệm về thích ứng với BĐKH và các khí nhà kính nhằm hỗ trợ cho khái niệm về ứng phó với 
BĐKH được quy định tại Khoản 32, Điều 3, Luật BVMT năm 2020. Đồng thời, khái niệm thích 
ứng với BĐKH được quy định trong Luật BVMT năm 2020 tương thích với với khái niệm thích 
ứng với BĐKH được đề cập trong Báo cáo Đánh giá tác động lần thứ 3 của Ủy ban liên Chính phủ 
về BĐKH. Theo đó, thích ứng với BĐKH là sự điều chỉnh của hệ thống tự nhiên hoặc con người 
để đáp ứng các tác động thực tại hoặc tương lai dự kiến của khí hậu nhằm giảm tác hại của BĐKH 
hoặc tận dụng các lợi ích của BĐKH mang lại1. Khái niệm này cũng phù hợp với khái niệm thích 
ứng với BĐKH, quy định trong Luật BVMT năm 2020. Theo đó, Khoản 1, Điều 90, Luật BVMT 
năm 2020 cũng quy định: “Thích ứng với biến đổi khí hậu là các hoạt động nhằm tăng cường khả 
năng chống chịu của hệ thống tự nhiên và xã hội, giảm thiểu tác động tiêu cực của biến đổi khí hậu 
và tận dụng cơ hội do biến đổi khí hậu mang lại”.

Đối với nội dung về giảm nhẹ phát thải khí nhà kính, Luật BVMT năm 2020 quy định thêm 
về trách nhiệm của Thủ tướng Chính phủ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và các cơ sở phát thải khí nhà 
kính thuộc danh mục phải thực hiện kiểm kê khí nhà kính. Luật BVMT năm 2020 đã phân định 
rõ trách nhiệm của từng cơ quan, tạo sự thống nhất trong việc thực hiện kiểm kê khí nhà kính từ 
Trung ương đến địa phương, từ khu vực công đến khu vực tư. 

Ngoài ra, việc quy định về kiểm kê khí nhà kính trong Luật BVMT năm 2020 đã thể hiện rõ 
trách nhiệm của Việt Nam trong việc thực hiện cam kết Công ước khung của Liên Hợp Quốc về 
Biến đổi khí hậu (UNFCCC) và Nghị định thư Kyoto. Theo Nghị định thư Kyoto, Việt Nam vẫn 
phải thực hiện các cam kết bắt buộc theo Điều 10, dành cho tất cả các quốc gia thành viên. Các cam 
kết này được xây dựng dựa trên các cam kết của Điều 4, UNFCCC: Xây dựng các chương trình 
nhằm tăng cường các yếu tố và dữ liệu để chuẩn bị và cập nhật định kỳ các thống kê lượng phát thải 
khí nhà kính Quốc gia trong các lĩnh vực, như: năng lượng, vận tải, công nghiệp, rác thải,…. Bên 
cạnh đó, Khoản 1, Điều 96, Luật BVMT năm 2020 quy định rõ trách nhiệm của Bộ Tài nguyên và 
Môi trường trong việc xây dựng, cập nhật, triển khai thực hiện đóng góp do quốc gia tự quyết định, 
báo cáo minh bạch 02 năm một lần và các báo cáo quốc gia khác về BĐKH và bảo vệ tầng ozon.

1 https://careclimatechange.org/wp-content/uploads/2019/06/IK-Guideline_VN.pdf
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Trên cơ sở kế thừa các quy định của Luật BVMT năm 2014, Luật BVMT năm 2020 tiếp tục 
ghi nhận việc “tổ chức và phát triển thị trường cacbon trong nước” nhưng bỏ nội dung “tham gia 
thị trường tín chỉ cacbon thế giới”. Quy định này là hợp lí dựa trên sự đánh giá về tình hình thực tế 
hiện nay. Việc tổ chức và phát triển thành công thị trường cacbon trong nước là một trong những 
giải pháp quan trọng, giúp Việt Nam đạt được các mục tiêu giảm nhẹ phát thải khí nhà kính và việc 
này cần được điều chỉnh bởi khung pháp lí trong nước: Năm 2012, Việt Nam trở thành thành viên 
của Chương trình sẵn sàng tham gia thị trường cacbon quốc tế. Năm 2015, dự án chuẩn bị sẵn sàng 
cho xây dựng thị trường cacbon tại Việt Nam (VNPMR) được triển khai nhằm tăng cường năng lực 
xây dựng các công cụ thị trường, tạo điều kiện cho việc hình thành thị trường cacbon ở Việt Nam. 
Vì thế, khi đã xây dựng thành công thị trường cacbon trong nước thì việc tham gia vào thị trường 
tín chỉ cacbon thế giới là việc mang tính tất yếu. Việc tổ chức và phát triển thị trường cacbon trong 
nước cũng được đề cập tại Điều 139 về “Công cụ kinh tế, chính sách và nguồn lực bảo vệ môi 
trường”. Theo đó, thị trường cacbon trong nước gồm các hoạt động trao đổi hạn ngạch phát thải khí 
nhà kính và tín chỉ cacbon thu được từ cơ chế trao đổi, bù trừ tín chỉ cacbon trong nước và quốc tế 
phù hợp với quy định của pháp luật và điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt 
Nam là thành viên. Quy định trên thể hiện rõ quan điểm của Nhà nước khi đã thừa nhận các công 
cụ kinh tế giữ vai trò quan trọng trong BVMT và một lần nữa nhấn mạnh việc tổ chức và phát triển 
thị trường cacbon trong nước là công cụ kinh tế hữu hiệu nhằm ứng phó với BĐKH.

Hai là, Luật BVMT năm 2020 tiếp tục ghi nhận vấn đề liên quan đến tầng ozon nhưng theo 
hướng mở rộng nội hàm khái niệm. Từ tên gọi “Quản lý các chất làm suy giảm tầng ozon” tại Điều 
42, Luật BVMT năm 2014 đã được đổi thành tên gọi “Bảo vệ tầng ozon”. Theo đó, bảo vệ tầng 
ozon là “hoạt động ứng phó BĐKH nhằm ngăn ngừa sự suy giảm tầng ozon, hạn chế tác động có 
hại của bức xạ tia cực tím từ Mặt trời”. Bảo vệ tầng ozon bao gồm nhiều nội dung, với sự tham gia 
của nhiều chủ thể. Trong đó, xác định nội dung và trách nhiệm của Bộ Tài nguyên và Môi trường, 
các bộ, ngành liên quan và địa phương về thích ứng với BĐKH và giảm phát thải khí nhà kính. Mở 
rộng nội hàm khái niệm cho thấy, sự phù hợp về khái niệm được đề cập trong các Điều ước Quốc tế 
về BĐKH mà Việt Nam là thành viên, như: Công ước Vienna về bảo vệ tầng ozon, Điều 20.5 “Bảo 
vệ tầng ozon” trong Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP). 
Bên cạnh đó, Chính phủ được giao quy định chi tiết Điều 92 về bảo vệ tầng ozon và giao Bộ Tài 
nguyên và Môi trường ban hành danh mục và điều kiện sử dụng các chất làm suy giảm tầng ozon, 
các chất gây hiệu ứng nhà kính được kiểm soát theo Nghị định thư Montreal. Dự thảo Nghị định 
quy định giảm nhẹ phát thải khí nhà kính và bảo vệ tầng ozon sẽ được Chính phủ ban hành trong 
năm nay để có hiệu lực thi hành cùng với Luật Bảo vệ môi trường từ ngày 01/01/2022.

Luật BVMT năm 2020 đã mở rộng nội dung về hoạt động bảo vệ tầng ozon tại Điểm a, b, 
Khoản 2, Điều 92: “quản lý hoạt động sản xuất, xuất khẩu, nhập khẩu, tiêu thụ và loại chất gây 
hiệu ứng nhà kính; thực hiện việc thu gom, tái chế, tái sử dụng hoặc tiêu hủy các chất làm suy giảm 
tầng ozon, chất gây hiệu ứng nhà kính được kiểm soát thuộc Điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa 
Xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên, phát triển và ứng dụng công nghệ, thiết bị sử dụng các 
chất không làm suy giảm tầng ozon, chất thân thiện khí hậu” và được ghi nhận là một trong những 
nhiệm vụ quan trọng nhằm giảm phát thải khí nhà kính, ứng phó hiệu quả với BĐKH.

Ba là, Luật BVMT năm 2020 đã lồng ghép nội dung ứng phó với BĐKH vào Chiến lược 
BVMT Quốc gia, quy hoạch BVMT Quốc gia theo hướng quy định rõ từng nội dung ứng phó với 
BĐKH được sử dụng cho những nhiệm vụ cụ thể, như: Kịch bản BĐKH và tác động của BĐKH 
được sử dụng trong việc xác định mục tiêu dài hạn của chiến lược, quy hoạch; Các giải pháp ứng 
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phó với BĐKH được lồng ghép vào nội dung của chiến lược, quy hoạch; Kết quả phân tích, đánh 
giá giải pháp ứng phó với BĐKH được sử dụng trong việc xác định chỉ tiêu kinh tế - xã hội của 
chiến lược, quy hoạch. Đây là phương pháp tiếp cận hiệu quả để ứng phó với BĐKH, đặc biệt là ở 
các quốc gia đang phát triển như Việt Nam, nhằm hạn chế được những rủi ro, đồng thời, tận dụng 
những cơ hội mà BĐKH mang lại. Việc quy định trên góp phần định hướng rõ cho các cơ quan Nhà 
nước có thẩm quyền, đặc biệt là chính quyền địa phương trong quá trình xây dựng chiến lược và 
quy hoạch, đồng thời, đảm bảo tính thống nhất trong việc lồng ghép trong chiến lược, quy hoạch 
từ Trung ương đến địa phương.

Bốn là, Luật BVMT 2020 đã bổ sung 02 nội dung mới so với Luật BVMT năm 2014 về “Cơ 
sở dữ liệu quốc gia về BĐKH” và “Báo cáo quốc gia ứng phó với BĐKH”. Trong đó:

- Đối với hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về BĐKH thì Luật BVMT năm 2020 xác định 
gồm đa dạng các nguồn, như: văn bản quy phạm pháp luật; chính sách; chiến lược; quy hoạch; kế 
hoạch; tiêu chuẩn; quy chuẩn kỹ thuật;… về BĐKH và bảo vệ tầng ozon cùng các nội dung cụ thể 
khác liên quan đến khí nhà kính, nguồn lực ứng phó BĐKH, kịch bản BĐKH qua các thời kỳ, kết 
quả đánh giá khí hậu quốc gia,… nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ, hợp tác quốc tế 
ứng phó với BĐKH và bảo vệ tầng ozon. Trách nhiệm tổ chức điều tra, khảo sát, thu thập thông 
tin, dữ liệu thuộc về các Bộ, cơ quan ngang Bộ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh gửi về Bộ Tài nguyên và 
Môi trường. Bộ Tài nguyên và Môi trường sẽ tổ chức xây dựng, cập nhật và hướng dẫn khai thác, 
sử dụng cơ sở dữ liệu quốc gia về BĐKH. 

- Đối với Báo cáo quốc gia ứng phó với BĐKH: Điều 95, Luật BVMT năm 2020 quy định rõ 
các nội dung cần được xây dựng trong báo cáo gồm: Tổng quan diễn biến, tác động của biến đổi 
khí hậu; Kết quả kiểm kê Quốc gia khí nhà kính; Nỗ lực và hiệu quả trong việc ứng phó với biến 
đổi khí hậu; Nguồn lực trong nước và quốc tế dành cho ứng phó với biến đổi khí hậu; Tình hình 
thực hiện cam kết Quốc tế về biến đổi khí hậu; Dự báo tác động của biến đổi khí hậu đến kinh tế, 
xã hội, môi trường; Kiến nghị giải pháp ứng phó với biến đổi khí hậu. Báo cáo được lập hằng năm 
bởi các Bộ, cơ quan ngang Bộ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thuộc phạm vi, lĩnh vực quản lý và gửi 
Bộ Tài nguyên và Môi trường. Bộ Tài nguyên và Môi trường định kỳ 05 năm/lần, xây dựng Báo 
cáo Quốc gia ứng phó với BĐKH trình Chính phủ để báo cáo Quốc hội; hướng dẫn các Bộ, cơ 
quan ngang Bộ và Ủy ban nhân dân cấp tỉnh lập báo cáo về ứng phó với BĐKH. Việc quy định chi 
tiết về báo cáo Quốc gia về ứng phó với BĐKH là rất cần thiết, làm cơ sở cho việc đánh giá tiến 
độ thực hiện báo cáo Quốc gia tự quyết định (NDC), cập nhật 2020 cũng như các Chiến lược, Kế 
hoạch về ứng phó BĐKH của Việt Nam, như: Kế hoạch Quốc gia thích ứng với biến đổi khí hậu 
giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 (NAP). 

Năm là, với việc đánh giá vai trò quan trọng của cộng đồng dân cư trong BVMT, Luật 
BVMT năm 2020 đã bổ sung chủ thể này vào phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng, đồng 
thời, chuyển quyền và trách nhiệm của cộng đồng dân cư trong ứng phó với BĐKH vào Chương 
XIII về “Trách nhiệm của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị 
xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội - nghề nghiệp và cộng đồng dân cư trong BVMT”. Theo đó, 
có thể hiểu, quyền và trách nhiệm của cộng đồng dân cư trong BVMT là sự bao hàm cả quyền và 
trách nhiệm của cộng đồng trong ứng phó BĐKH. Nhằm tạo thuận lợi cho cộng đồng dân cư phát 
huy được vai trò của mình trong công tác BVMT, Luật đã bổ sung quy định thiết lập hệ thống trực 
tuyến tiếp nhận, xử lý, trả lời phản ánh, kiến nghị, tham vấn của tổ chức, cá nhân và cộng đồng 
dân cư về BVMT. Qua đó, giúp cộng đồng dân cư có thể tham gia giám sát hoạt động BVMT 
thông qua công nghệ thông tin, tương tác các ứng dụng thông minh trên điện thoại di động. Việc 
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quy định này là hợp lý, nhằm đảm bảo nguyên tắc quan trọng đã được đề cập trước đó, “BVMT 
là quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của mọi cơ quan, tổ chức, cộng đồng dân cư, hộ gia đình và cá 
nhân”. Đồng thời, thể hiện rõ hoạt động ứng phó với BĐKH với hoạt động BVMT là 02 nhiệm vụ 
gắn liền, không độc lập và tách rời nhau. BVMT để ứng phó với BĐKH và ứng phó với BĐKH 
để BVMT, phát triển bền vững. Như vậy, việc xây dựng và thiết kế các điều khoản trong tổng thể 
kết cấu chung của chương VII “Ứng phó với BĐKH” của Luật BVMT năm 2020 đã có sự rõ ràng 
hơn và hợp lý hơn so với Chương IV “Ứng phó với BĐKH” của Luật BVMT năm 2014. Bên cạnh 
đó, các cam kết về BĐKH trong các Điều ước Quốc tế đã được đề cập đến trong nhiều điều khoản, 
thể hiện rõ quyết tâm của Việt Nam trong ứng phó với BĐKH cũng như phản ánh đặc trưng riêng 
của hoạt động ứng phó BĐKH. Đó là vấn đề mang tính chất toàn cầu, không chỉ là trách nhiệm và 
nghĩa vụ của bất kỳ một quốc gia riêng lẻ nào. Một số từ ngữ có chỉnh sửa, bổ sung, tiệm cận để 
gần hơn với các Cam kết Quốc tế mà Việt Nam đã ký kết và phê chuẩn như Công ước Khung của 
Liên Hợp Quốc về BĐKH, Nghị định thư Montreal, Thỏa thuận Paris và 02 Hiệp định Thương 
mại tự do (FTA) thế hệ mới, gồm Hiệp định Đối tác toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương 
(CPTPP) và Hiệp định Đối tác toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (EVFTA).

2.3. Khuyến nghị giải pháp ứng phó với BĐKH ở Việt Nam hiện nay

Qua nghiên cứu có thể thấy rằng, hoạt động ứng phó với BĐKH được quy định với hành lang 
pháp lý toàn diện, đầy đủ, được coi là một trong những cơ sở quan trọng để các cơ quan Nhà nước 
có thẩm quyền ban hành các văn bản dưới Luật, nhằm triển khai thực hiện hiệu quả, đồng bộ các 
giải pháp, mục tiêu ứng phó với BĐKH. Tuy nhiên, chúng ta cần xác định ứng phó với BĐKH là 
nhiệm vụ lâu dài, liên tục và là trách nhiệm của toàn hệ thống chính trị, của các cấp, các ngành và 
của toàn xã hội nhằm phát triển bền vững đất nước. Nhiệm vụ này cũng đã được Thủ tướng Chính 
phủ Phạm Minh Chính phát biểu trong ngày đầu tiên của Hội nghị Thượng đỉnh khí hậu được tổ 
chức trong khuôn khổ Hội nghị lần thứ 26 các Bên tham gia Công ước khung của LHQ về Biến 
đổi khí hậu (COP26). Tại Hội nghị COP26, có lãnh đạo và đại diện của 197 bên tham gia Công 
ước, trong đó, có hơn 120 Nguyên thủ và Thủ tướng các nước. Hội nghị được cộng đồng quốc tế 
đặc biệt quan tâm trong bối cảnh biến đổi khí hậu diễn biến hết sức phức tạp, khó lường, tác động 
ngày càng nghiêm trọng trên phạm vi toàn cầu. Trong lời phát biểu, Thủ tướng Phạm Minh Chính 
khẳng định, các tác động tiêu cực của biến đổi khí hậu đang ảnh hưởng nghiêm trọng đến an ninh 
lương thực, an ninh nguồn nước, đe doạ đến sự phát triển bền vững, thậm chí đe doạ đến cả sự tồn 
vong của nhiều quốc gia và cộng đồng dân cư, vì thế, đòi hỏi cộng đồng quốc tế phải hành động 
mạnh mẽ hơn nữa, có trách nhiệm và không chậm trễ trên phạm vi toàn cầu. Đây là vấn đề toàn 
cầu nên cần có cách tiếp cận toàn cầu, đây là vấn đề ảnh hưởng đến mọi người dân nên cần có cách 
tiếp cận toàn dân. Thủ tướng nhấn mạnh, ứng phó với biến đổi khí hậu, phục hồi tự nhiên phải trở 
thành ưu tiên cao nhất trong mọi quyết sách phát triển, là tiêu chuẩn đạo đức cao nhất của mọi cấp, 
mọi ngành, mọi doanh nghiệp và người dân. Khoa học công nghệ phải đi trước để dẫn dắt và nguồn 
lực tài chính phải là đòn bẩy, thúc đẩy chuyển đổi mô hình phát triển, hướng tới kinh tế xanh, tuần 
hoàn, bền vững, bao trùm và nhân văn. Bên cạnh đó, Thủ tướng cũng khẳng định, Việt Nam sẽ 
xây dựng và triển khai các biện pháp giảm thiểu phát thải khí nhà kính mạnh mẽ bằng nguồn lực 
của mình, cùng với sự hợp tác và hỗ trợ của cộng đồng quốc tế, nhất là các nước phát triển, cả về 
tài chính và chuyển giao công nghệ, trong đó, có thực hiện các cơ chế theo Thỏa thuận Paris, để 
đạt mức phát thải ròng bằng “0” vào năm 2050.

Để đạt được cam kết như vậy, trong thời gian tới, cần tiếp tục xem xét, thực hiện các giải 
pháp mang tính hiệu quả, đồng bộ hơn về vấn đề ứng phó với BĐKH. Dựa trên các kết quả nghiên 

https://vtv.vn/muc-phat-thai.html
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cứu nêu trên, nhóm tác giả mạnh dạn đề xuất một số các giải pháp, kiến nghị nâng cao công tác 
ứng phó với BĐKH ở Việt Nam trong thời gian tới. Cụ thể như sau:

- Tiếp tục rà soát sửa đổi, bổ sung xây dựng hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật có liên 
quan đến lĩnh vực quản lý Nhà nước về BĐKH, tạo cơ sở pháp lí thống nhất, đồng bộ cho việc thực 
hiện các giải pháp nhằm ứng phó với BĐKH;

- Tăng vốn đầu tư và chi thường xuyên từ ngân sách Nhà nước cho công tác ứng phó với 
BĐKH, đặc biệt, chú ý đầu tư cho xây dựng, nâng cao năng lực và phát triển hệ thống quan trắc 
khí tượng thủy văn, giám sát, cảnh báo BĐKH;

- Hiện đại hóa hệ thống quan trắc, dự báo khí tượng thủy văn; xây dựng hệ thống giám sát 
biến đổi khí hậu, nước biển dâng; hệ thống quan trắc tai biến địa chất và phòng chống thiên tai; 
tiếp tục xây dựng và phát triển hệ thống giám sát bờ sông, bờ biển vùng Đồng bằng sông Cửu Long 
bằng công nghệ viễn thám;

- Tiếp tục chú trọng xây dựng năng lực dự báo, cảnh báo, chủ động phòng, chống và giảm 
nhẹ thiên tai, thích ứng với biến đổi khí hậu với việc xây dựng và phát triển năng lực nghiên cứu, 
ưu tiên nghiên cứu cơ bản để phục vụ dự báo, cảnh báo và phân vùng rủi ro thiên tai; phát triển hệ 
thống theo dõi, giám sát thiên tai chuyên dùng; ứng dụng công nghệ chuẩn hóa và hiện đại; 

- Bộ Tài nguyên và Môi trường cần nhanh chóng cập nhật, cụ thể hóa kịch bản BĐKH, nước 
biển dâng; xây dựng và cập nhật phân vùng rủi ro thiên tai, lập bản đồ cảnh báo thiên tai của cả 
nước và chi tiết đến từng vùng, miền, địa phương; tổ chức thực hiện kế hoạch quốc gia thích ứng 
với BĐKH giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 được phê duyệt tại Quyết định số 1055/
QĐ-TTg ngày 20 tháng 07 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ; Phát triển và nhân rộng các mô 
hình thích ứng với biến đổi khí hậu dựa trên hệ sinh thái (EbA), dựa vào cộng đồng (CbA) và dựa 
vào tự nhiên (NbS);

- Bộ Tài nguyên và Môi trường cần tiếp tục chú trọng thực hiện kiểm kê quốc gia khí nhà 
kính định kỳ 02 năm một lần; áp dụng các biện pháp công nghệ và quản lý để giảm phát thải khí 
nhà kính trong lĩnh vực chất thải; khuyến khích, thúc đẩy ứng dụng, chuyển giao công nghệ xanh, 
thân thiện với môi trường; chuẩn bị cho việc triển khai các công cụ định giá cacbon, xây dựng cơ 
sở pháp lý và hình thành thị trường cacbon, thuế, phí cacbon;

- Cần có hướng dẫn cụ thể trong quá trình triển khai, giám sát thực hiện đóng góp do quốc gia 
tự quyết định (NDC) cập nhật của Việt Nam; xây dựng và thực hiện Chương trình hỗ trợ thực hiện 
NDC của Việt Nam đến năm 2030; cập nhật định kỳ 05 năm theo yêu cầu của Thỏa thuận Paris về 
BĐKH; xây dựng danh mục lĩnh vực, cơ sở phát thải khí nhà kính phải thực hiện kiểm kê khí nhà 
kính; thiết lập hệ thống Quốc gia về giám sát, báo cáo, thẩm định (MRV) cho các hoạt động giảm 
phát thải khí nhà kính;

- Tiếp tục đẩy mạnh hợp tác song phương, đa phương về BĐKH (các quốc gia mà Việt Nam 
có quan hệ đối tác chiến lược); tăng cường tham gia Diễn đàn toàn cầu về BĐKH, các hoạt động 
trong khuôn khổ đối tác thị trường cacbon, các hoạt động cơ chế tín chỉ chung và các hoạt động 
khác trong và ngoài khuôn khổ Công ước khung của Liên Hợp Quốc về BĐKH.

3. Kết luận và đề xuất
Về tổng thể, Luật BVMT năm 2020 được đánh giá có nhiều điểm mới mang tính đột phá, 

tiến bộ; phù hợp với điều kiện của Việt Nam: Luật BVMT 2020 đã bổ sung 02 nội dung mới về 
“Cơ sở dữ liệu Quốc gia về BĐKH” và “Báo cáo quốc gia ứng phó với BĐKH”, tiệm cận sâu rộng 
tới các Cam kết Quốc tế về môi trường; vai trò của cộng đồng dân cư được bổ sung, ghi nhận về 
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vấn đề liên quan đến tầng ozon nhưng theo hướng mở rộng nội hàm khái niệm BĐKH và đảm 
bảo quan điểm “Không đánh đổi môi trường lấy tăng trưởng kinh tế”. Ứng phó với BĐKH được 
xem là một trong những nội dung có nhiều điểm mới, tiến bộ trong Luật BVMT năm 2020. Hoạt 
động ứng phó với BĐKH được quy định với hành lang pháp lý toàn diện, đầy đủ được coi là một 
trong những cơ sở quan trọng để các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền ban hành các văn bản dưới 
Luật nhằm triển khai thực hiện hiệu quả, đồng bộ các giải pháp, mục tiêu ứng phó với BĐKH. Tuy 
nhiên, chúng ta cũng cần xác định, ứng phó với BĐKH là nhiệm vụ lâu dài, liên tục và là trách 
nhiệm của toàn hệ thống chính trị, của các cấp, các ngành và của toàn xã hội nhằm phát triển bền 
vững đất nước.
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http://vanban.monre.gov.vn/ArticleDetail.aspx?ArticleID=269
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ỨNG DỤNG QGIS VÀ LANDVALUE ĐỊNH GIÁ ĐẤT CỤ THỂ PHỤC 
VỤ CÔNG TÁC QUẢN LÝ GIÁ ĐẤT TẠI XÃ TÂN LẬP, HUYỆN ĐAN 

PHƯỢNG, THÀNH PHỐ HÀ NỘI
Bùi Thị Cẩm Ngọc

Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội
Tóm tắt
Với mục tiêu xây dựng được công cụ hỗ trợ định giá đất trên nền tảng công nghệ GIS, nhóm 

tác giả đã tiến hành xây dựng công cụ định giá đất LANDVALUE và ứng dụng thử nghiệm trên 
địa bàn xã Tân Lập, huyện Đan Phượng, thành phố Hà Nội. Trên nền tảng phần mềm QGIS, nhóm 
tác giả đã tiến hành xây dựng công cụ định giá đất theo 05 phương pháp: phương pháp so sánh; 
phương pháp chiết trừ; phương pháp hệ số điều chỉnh và phương pháp tham số thửa chuẩn. Các 
phương pháp này là những phương pháp thường xuyên được sử dụng trong công tác định giá đất 
hiện nay, đặc biệt, phương pháp tham số thửa chuẩn là phương pháp định giá đất hàng loạt, dựa 
theo phương pháp định giá đất của Nhật Bản, có áp dụng các điều kiện phù hợp với Việt Nam. Từ 
đó, công cụ LANDVALUE ra đời, công cụ này giúp cho các nhà quản lý và người sử dụng có thể 
thực hiện các phương pháp trên một cách dễ dàng, nhanh chóng và chính xác hơn. Qua kết quả thử 
nghiệm cho thấy, kết quả của đề tài hoàn toàn phù hợp với giá đất thị trường và hỗ trợ cho công 
tác xây dựng cơ sở dữ liệu giá đất tại địa phương.

Từ khoá: Định giá đất; Giá đất; GIS; Cơ sở dữ liệu giá đất.
Abstract
QGIS and LANDVALUE applications land valuation for land price management  

in Tan Lap commune, Dan Phuong district, Hanoi city
LANDVALUE is a land valuation tool built on the basis of GIS technology and has been 

tested in Tan Lap commune, Dan Phuong district, Hanoi city. On the basis of QGIS software, 
LANDVALUE is built according to 05 methods: Comparative method; Subtraction method; 
Adjustment coefficient method and standard plot parameter method. These methods are frequently 
used in land valuation, especially the standard plot parameter method is a batch land valuation 
method, based on the Japanese land valuation method and applied with suitable conditions 
for Vietnam. That’s how to build LANDVALUE, which helps managers and users to implement 
the above methods more easily, quickly and accurately. According to the experimental results, 
LANDVALUE is completely consistent with the market land price and support the construction of 
a local land price database.

Keywords: Land valuation; Land price; GIS; Land price database.

1. Đặt vấn đề
Giá đất là một công cụ quan trọng trong quản lý Nhà nước về đất đai, mang tính tổng hợp, 

liên quan đến nhiều lĩnh vực và hoạt động. Quản lý giá đất được thực hiện tốt sẽ là động lực thúc 
đẩy hệ thống quản lý đất đai nhưng nếu không thực hiện tốt sẽ làm phá vỡ các mối cân bằng giữa 
người sử dụng đất, thửa đất và các hoạt động kinh tế - xã hội.

Hiện nay, nhu cầu định giá đất đến từng thửa đất đang là một vấn đề khá cấp thiết. Việc ứng 
dụng các phương pháp truyền thống vào định giá đất vẫn được tiến hành một cách thủ công. Đây 
cũng là nguyên nhân gây nhiều khó khăn trong công tác quản lý Nhà nước về đất đai của chính 
quyền các cấp. Cùng với sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ thông tin thì sự xâm nhập và hỗ trợ 
của nó gần như trong tất cả các lĩnh vực kinh tế - xã hội và đời sống con người, công nghệ thông 
tin đối với quản lý Nhà nước về đất đai cũng như vậy. Trong đó, công nghệ GIS với khả năng liên 
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kết các hệ thống thông tin liên quan, có thể dễ dàng kết hợp bản đồ vùng giá trị và công tác định 
giá đất. Công cụ định giá đất LandValue được xây dựng dựa trên nền tảng của phần mềm QGIS sẽ 
góp phần trong việc giúp công tác định giá đất tiết kiệm cả về mặt thời gian và kinh phí trong việc 
đưa ra những giá đất phù hợp.

Xã Tân Lập, huyện Đan Phượng, thành phố Hà Nội là một địa bàn có thị trường giao dịch 
bất động sản sôi động trong những năm gần đây. Nhu cầu định giá đất tại địa bàn tăng cao phục 
vụ không chỉ công tác quản lý Nhà nước về đất đai mà còn đáp ứng cả yêu cầu trong công tác phát 
triển thị trường bất động sản. Nhu cầu cần phải xây dựng một hệ thống cơ sở dữ liệu giá đất cũng 
như những công cụ hỗ trợ công tác định giá đất tại địa bàn là hết sức cần thiết, nhằm giúp các nhà 
quản lý cũng như người dân có thể tra cứu, thực hiện định giá đất nhanh chóng, chính xác đồng 
thời hoàn thiện hệ thống thông tin giá đất tại địa phương. 

2. Phương pháp nghiên cứu

2.1. Phương pháp thu thập số liệu và tài liệu sơ cấp 

Những tài liệu, số liệu thu thập bao gồm:
- Tài liệu về quy định về mô hình cơ sở dữ liệu, xây dựng cơ sở dữ liệu giá đất,...
- Các thông tin về giá đất giao dịch trên thị trường cũng như một số yếu tố ảnh hưởng tới giá 

đất. Các thông tin này được thu thập thông qua các mẫu phiếu điều tra với các câu hỏi liên quan 
đến đặc điểm của thửa đất, nhà và các công trình gắn liền với đất; các thông tin về chủ sử dụng;... 

2.2. Phương pháp thu thập thông tin giá đất thị trường

* Mục đích điều tra
Thu thập thông tin về giá đất giao dịch trên thị trường, giá đấu giá, giá đất cụ thể tại xã Tân 

Lập, huyện Đan Phượng, thành phố Hà Nội.
* Nguyên tắc thu thập thông tin giá đất
- Xác định cỡ mẫu điều tra:
Trong thống kê cỡ mẫu điều tra được xác định theo công thức sau:

21 ( )
Nn
N e

=
+

Trong đó:
 - n là cỡ mẫu điều tra; 
 - N là số lượng tổng thể; 
 - e là sai số tiêu chuẩn.
Tổng thể N = 100.000, độ chính xác là 95 %, sai số tiêu chuẩn e = ± 5 %.
Trong định giá đất cụ thể bằng phương pháp so sánh trực tiếp thì để xác định giá 01 thửa 

đất, cần điều tra tối thiểu 03 thửa đất gần tương đồng với nhau trong cùng một khu vực định giá.
Tại xã Tân Lập, tổng số lượng thửa đất là 6.222 thửa. Như vậy, cỡ mẫu điều tra được xác định 

200 mẫu tương ứng với 200 phiếu điều tra được thiết kế có nội dung theo yêu cầu đặt ra là đảm 
bảo độ tin cậy với độ chính xác là 5 %.

* Phương pháp điều tra được thiết kế theo các tuyến đường phố. 
Mỗi tuyến phố sẽ điều tra các thửa đất ở 04 vị trí: vị trí 01 áp dụng đối với thửa đất tiếp giáp 

với đường, phố theo bảng giá đất do Nhà nước quy định; vị trí 02 áp dụng đối với thửa đất tiếp 
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giáp với ngõ, có độ rộng từ 3,5 m trở lên; vị trí 03 áp dụng đối với thửa đất tiếp giáp với ngõ, có độ 
rộng từ 2 m đến dưới 3,5 m; vị trí 04 áp dụng đối với thửa đất tiếp giáp với ngõ, có độ rộng dưới 
2 m. Ở mỗi loại vị trí điều tra tối thiểu 1 - 3 mẫu. 

* Nội dung điều tra, phỏng vấn theo mẫu phiếu bao gồm các chỉ tiêu định lượng nhằm thu 
thập thông tin như sau:

- Các thông tin cơ bản về thửa đất: hình dạng; kích thước mặt tiền; chiều dài; địa chỉ;…
- Các thông tin về giá đất theo bảng giá, giá đất trúng đấu giá, giá giao dịch chuyển nhượng 

trên thị trường, giá đất cụ thể,…

2. 3. Phương pháp phân tích tổng hợp

Từ các số liệu, tài liệu đã thu thập, tiến hành chọn lọc, sắp xếp các thông tin nhằm xác định 
các lớp thông tin có độ tin cậy cao, phù hợp với hướng nghiên cứu.

2. 4. Phương pháp thiết kế có cấu trúc

Sử dụng ngôn ngữ mô hình hóa thống nhất UML để mô tả mô hình cơ sở dữ liệu giá đất trên 
địa bàn xã Tân Lập.

2.5. Phương pháp phân tích không gian bằng GIS

Sử dụng để giải quyết các bài toán liên quan đến chuẩn hóa dữ liệu bản đồ.

2.6. Phương pháp chuyên gia

Tham khảo ý kiến của các chuyên gia trong lĩnh vực nghiên cứu; Tham khảo các tài liệu, 
nghiên cứu, báo cáo khoa học đã được công bố.

3. Giới thiệu khu vực nghiên cứu

Hình 1: Vị trí xã Tân Lập

Tân Lập là một xã thuộc huyện Đan Phượng, nằm cách trung tâm Thủ đô Hà Nội 16 km. Tân 
Lập có diện tích tự nhiên khoảng 554,17 ha. Dân số tính đến năm 2015 có 17.025 người, là xã đông 
dân thứ hai của huyện Đan Phượng. Đây là xã giáp ranh với quận Bắc Từ Liêm, có nhiều khu đô 
thị, là nơi thuận lợi để có đầy đủ các thông tin về giá đất của các mục đích sử dụng đất.

Các xã giáp ranh gồm:
- Phía Bắc giáp xã Liên Trung; 
- Phía Nam giáp đường quốc lộ 32 Hà Nội - Sơn Tây; 
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- Phía Đông giáp 02 phường Tây Tựu và Thượng Cát, quận Bắc Từ Liêm; 
- Phía Tây giáp xã Tân Hội. 

4. Kết quả nghiên cứu

4.1. Thiết kế mô hình cơ sở dữ liệu giá đất bằng ngôn ngữ UML

Các lớp thông tin của CSDL giá đất được thiết kế theo đúng quy định về phân lớp, trường và 
kiểu dữ liệu. Theo đó, CSDL giá đất xã Tân Lập gồm những lớp sau: Lớp thửa đất; Lớp địa giới 
hành chính cấp xã; Lớp vùng thủy hệ; Lớp mặt đường bộ; Lớp nhà; Lớp dữ liệu về bảng giá đất; 
Lớp dữ liệu về giá thị trường; Lớp dữ liệu về khung giá đất; Lớp dữ liệu về hệ số điều chỉnh; Lớp 
dữ liệu về giá đất cụ thể; Lớp dữ liệu giá đến từng thửa đất; Lớp dữ liệu thửa đất không định giá; 
Lớp dữ liệu về điểm điều tra; Lớp vị trí thửa đất.

Hình 2: Mô hình CSDL giá đất thể hiện bằng sơ đồ lớp

4.2. Xây dựng CSDL giá đất tại xã Tân Lập 

1. Thu thập dữ liệu
Dữ liệu thu thập được tại nơi nghiên cứu gồm có: Bản đồ địa chính xã Tân Lập; giá đất 

điều tra được 200 thửa; bảng giá đất nhà nước quy định tại xã Tân Lập; các tài liệu hồ sơ địa 
chính khác;...
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2. Chuẩn hóa dữ liệu không gian
Bản đồ địa chính xã Tân Lập, huyện Đan Phượng, thành phố Hà Nội thu thập được gồm 24 

mảnh bản đồ tỷ lệ 1/1000.
Việc chuẩn hóa các lớp dữ liệu bản đồ địa chính dựa trên Thông tư số 25/2014/TT-BTNMT 

ngày 19 tháng 5 năm 2014 của Bộ TN&MT quy định về bản đồ địa chính.

Hình 3: Bản đồ địa chính đã được chuẩn hóa

3. Xử lý dữ liệu điều tra về giá đất
Trong quá trình nghiên cứu, nhóm tác giả đã tiến hành điều tra 200 thửa đất, dữ liệu giá đất 

này được dùng để tiến hành định giá các thửa đất theo các phương pháp định giá đất.

Hình 4. Cơ sở dữ liệu giá đất trong PostgreSQL
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4.3. Công cụ hỗ trợ định giá đất LANDVALUE

Công cụ LANDVALUE được tích hợp chạy trên nền của phần mềm QGIS. QGIS là một 
trong những phần mềm GIS mã nguồn mở, có giao diện dễ sử dụng, khá phổ biến, có công cụ rất 
mạnh để xử lý dữ liệu và đặc biệt, QGIS cho phép phân tích không gian, thao tác trực tiếp với các 
loại CSDL như: PostgresSQL, MSSQL, Oracle, DB2,... 

Giao diện chính của mô đun LANDVALUE được thể hiện trên Hình 5. 

Hình 5: Giao diện của mô đun

1. Định giá đất theo phương pháp so sánh trực tiếp
Thu thập các thông tin về thửa đất cần thẩm định và 03 thửa đất so sánh gồm có các tiêu chí: (1) 

Pháp lý; (2) Lợi thế kinh doanh; (3) Giao thông; (4) Vị trí; (5) Mặt tiền; (6) Diện tích; (7) Hình dạng; 
(8) Hạ tầng kỹ thuật; (9) Môi trường; (10) Giáo dục y tế; (11) An ninh; (12) Dân chí; (13) Phong thủy.

Kích vào biểu tượng  trên thanh công cụ, giao diện phương pháp so sánh trực tiếp sẽ hiển 
thị (Hình 6). 

Hình 6: Giao diện của phương pháp so sánh trực tiếp

2. Công cụ định giá đất theo phương pháp chiết trừ và cập nhật vào CSDL giá đất
Kích chọn biểu tượng  để thực hiện chức năng định giá bằng phương pháp chiết trừ. Sau 

khi kiểm tra thửa đất, nhập các thông tin để tiến hành tính toán giá công trình xây dựng.

Hình 7: Nhập thông tin đã thu thập và tính giá
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3. Công cụ định giá đất theo phương pháp thu nhập và cập nhật vào CSDL giá đất

Kích chọn biểu tượng  để thực hiện chức năng định giá bằng phương pháp thu nhập.

 
Hình 8: Nhập thông tin đã thu thâp để tính giá

4. Công cụ định giá đất theo phương pháp hệ số điều chỉnh và cập nhật vào CSDL giá đất 

Kích chọn biểu tượng  để thực hiện chức năng định giá bằng phương pháp hệ số điều 
chỉnh.

Hình 9: Giao diện phương pháp hệ số điều chỉnh

5. Công cụ định giá đất hàng loạt theo phương pháp tham chiếu thửa chuẩn

Quy trình định giá đất theo phương pháp tham chiếu thửa chuẩn

Dựa vào tình hình thực tế trên địa bàn, thửa chuẩn sẽ được lựa chọn từ thửa đất đã thu thập 
được giá chuyển nhượng trên thị trường và đồng thời có những tính chất như đã đề cập ở trên. 
Thông thường, các thửa sẽ được lựa chọn theo tuyến đường và phụ thuộc vào sự khác biệt của mỗi 
khu vực. 
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Hình 10: Sơ đồ quy trình định giá đất hàng loạt sử dụng phương pháp tham chiếu thửa chuẩn

Hình 11: Vị trí phân bố các thửa chuẩn tại khu vực nghiên cứu
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Ví dụ tại xã Tân Lập, khu vực đô thị Tân Tây Đô, các thửa đất đã được phân lô rất vuông vắn, 
đường rộng rãi và mới làm nên giá đất tại khu vực này khá cao. Giá đất mặt đường cũng không 
quá chênh lệch so với giá đất trong ngõ. Tại thời điểm điều tra thì diện tích khu vực này dao động 
khoảng 70 triệu VNĐ. Như vậy, chỉ cần lựa chọn 01 thửa số 153, tờ bản đồ số 44, có giá chuyển 
nhượng là 68 triệu VNĐ làm thửa chuẩn. Các thửa đất khác sẽ được tính toàn dựa trên các thông 
tin của thửa đất này. Điều này vẫn sẽ đảm bảo độ tin cậy cho kết quả tính toán.

Hình 12: Ví dụ về lựa chọn thửa chuẩn tại khu vực Tân Tây Đô

Thông tin thuộc tính của thửa chuẩn, đặc biệt là giá và các hệ số sẽ đóng vai trò quan trọng 
trong việc tính giá hàng loạt của các thửa đất khác. 

Hình 13: Thông tin thuộc tính của các thửa chuẩn

Sau khi đã xác định được thửa chuẩn, các thửa đất mỗi khu vực sẽ được tính toán tỷ lệ so 
sánh theo thông số của thửa chuẩn tại khu vực đó. Các đặc tính của thửa đất được sử dụng để so 
sánh có thể bao gồm: Tính pháp lý của thửa đất; Lợi thế kinh doanh; Giao thông; Vị trí; Diện tích; 
Mặt tiền;... phục vụ định giá đất hàng loạt khu vực nghiên cứu.

5. Kết luận

Các phương pháp định giá đất được sử dụng trong công tác định giá đất hiện vẫn được tính 
bằng phương pháp thủ công mà chưa được áp dụng các công cụ công nghệ thông tin. Công cụ 
định giá đất LANDVALUE ra đời và được xây dựng dựa trên nền tảng phần mềm QGIS, gồm 05 
phương pháp định giá đất: Phương pháp so sánh trực tiếp; Phương pháp chiết trừ; Phương pháp thu 
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nhập; Phương pháp hệ số điều chỉnh và phương pháp tham chiếu thửa chuẩn. Việc ứng dụng công 
cụ định giá LANDVALUE tại xã Tân Lập cho thấy việc định giá đất được thực hiện một cách tự 
động giúp rút ngắn thời gian và đem lại hiệu quả cao cho người sử dụng. Từ đó, giúp cho công tác 
định giá đất ngày càng phát triển và thị trường ngày càng minh bạch hơn, đặc biệt, phương pháp 
tham số thửa chuẩn phục vụ định giá đất hàng loạt, đây cũng là hướng phát triển trong tương lai 
của định giá đất nói riêng và quản lý giá đất nói chung.

6. Kiến nghị
Trong quá trình nghiên cứu, nhóm tác giả bước đầu đã hoàn thành việc xây dựng phần mềm 

định giá đất LANDVALUE. Tuy nhiên, tác giả kiến nghị cần phải mở rộng nghiên cứu, ứng dụng 
công nghệ thông tin trong việc vừa áp dụng định giá đất hàng loạt vừa kết hợp với các phương 
pháp truyền thống khác nữa. Đồng thời, có thể xây dựng một cơ sở dữ liệu giá đất dùng chung và 
công khai trên mạng Internet, nhằm giúp cho công tác định giá đất ngày càng minh bạch và phát 
triển hơn nữa.

Lời cảm ơn: Công trình này thể hiện kết quả nghiên cứu khoa học của đề tài cấp Bộ: 
“Nghiên cứu, đề xuất cơ chế vận hành và khai thác hiệu quả cơ sở dữ liệu giá đất thuộc hệ thống 
cơ sở dữ liệu đất đai”, mã số: TNMT.2018.01.02.
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ỨNG DỤNG DỮ LIỆU TÁN XẠ NGƯỢC ĐA CHÙM TIA TRONG  
NÂNG CAO HIỆU QUẢ THÀNH LẬP BẢN ĐỒ TRẦM TÍCH BỀ MẶT 

ĐÁY BIỂN
Cao Hoàng Trưởng1, Mai Văn Duy1, Trịnh Lê Hùng2, Trịnh Thị Thắm3

1Đoàn Đo đạc biên vẽ hải đồ và Nghiên cứu biển
2Học viện Kỹ thuật quân sự

3Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội
Tóm tắt
Công nghệ đo sâu đa tia cho phép xác định chi tiết địa hình đáy biển, giúp giảm bớt gánh nặng 

trong công tác khảo sát ngoài thực địa. Các hệ thống này ngoài thu thập dữ liệu độ sâu địa hình 
đáy biển, chúng còn thu thập các dữ liệu tán xạ ngược (backscatter) cho biết về trầm tích bề mặt 
đáy biển, dữ liệu hình ảnh mặt cắt tầng nước theo dải quét (Water Column Imaging) cho biết về các 
dạng vật chất trong môi trường nước. Nghiên cứu của tác giả nhằm khai thác, sử dụng có hiệu quả 
các dữ liệu trên trong việc xác định trầm tích bề mặt, nâng cao hiệu quả trong công tác biên tập hải 
đồ, phục vụ nhiệm vụ bảo đảm sẵn sàng chiến đấu của đơn vị. 

Từ khóa: Trầm tích bề mặt; Tán xạ ngược; Chùm đa tia.
Abstract

Application of multi-beam sonar backscatter data in improving the efficiency of mapping 
surface sediment of the ocean floor

Multi-beam depth measurement technology allows precise determination of the seabed 
topography, helping to reduce the financial burden in field surveys. Both seabed topographic depth 
data and backscatter data were collected from these systems have given information about surface 
sediments of the sea bottom and the forms of matter in the water through water column imaging. 
The author’s research aims to exploit and effectively use the above data in determining surface 
sediments, improving the efficiency of chart editing, and ensuring the country’s combat readiness.

Keywords: Surface sediment; Backscatter; Multi-beam.

1. Mở đầu

Việt Nam là một quốc gia có tiềm năng lớn về biển. Với diện tích mặt biển trên một triệu km2, 
có bờ biển trải dài trên 3.260 km, với trên 3.000 đảo lớn nhỏ và hai quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa. 
Vì vậy, các yêu cầu về quản lý và khái thác bền vững tài nguyên biển đặt ra các nhiệm vụ vô cùng 
đặc biệt. Bên cạnh đó, đo đạc biển và sản xuất hải đồ (thủy đạc) có vai trò quan trọng trong phục vụ 
nhiệm vụ quốc phòng và an ninh, bảo đảm cho các ngành kinh tế quốc dân và nghiên cứu dân sự về 
biển đảo của Việt Nam. Việc hiểu được địa hình và trầm tích đáy biển sẽ giúp ích cho các hoạt động 
hàng hải, neo đậu tàu thuyền, đánh bắt thủy hải sản. Trong lĩnh vực quân sự, lớp trầm tích bề mặt 
biển có ý nghĩa trong các hoạt động như thiết đặt bom, mìn, sự đỗ đậu của tàu ngầm...

Khoa học công nghệ ngày nay phát triển làm thay đổi rất nhiều các phương pháp để con 
người khám phá đại dương. Sự phát triển nhanh chóng của các ngành nghề liên quan đến biển đặt 
ra yêu cầu lớn về công nghệ thành lập bản đồ biển, không chỉ để khai thác mà còn để bảo vệ môi 
trường và lập kế hoạch phát triển bền vững. Bằng cách sử dụng các loại hệ thống sonar khác nhau 
có thể lập bản đồ trầm tích bề mặt đáy biển với độ phân giải rất cao. 

Hệ thống đa tia là một công cụ mạnh mẽ để lập bản đồ biển. Nó sẽ phát đi với một số lượng 
lớn các xung âm thanh và thu được hàng trăm điểm độ sâu trên một mặt phẳng vuông góc với 
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đường đi của tàu khảo sát. Dữ liệu đa tia thu thập được bao gồm cả cường độ tán xạ ngược của âm 
thanh phản xạ trở lại. Dữ liệu được dùng để xác định loại trầm tích đáy biển. Nói đơn giản hơn: 
Tín hiệu phản hồi yếu (cường độ âm thấp) cho biết chất nền đáy mềm và tín hiệu phản hồi mạnh 
(cường độ âm cao) cho biết chất nền cứng [1]. 

Nhiều nước trên trên thế giới đã sử dụng dữ liệu cường độ tán xạ ngược như một công cụ 
chính trong công tác thành thập bản đồ trầm tích bề mặt đáy biển. Tuy nhiên, qua tìm hiểu của tác 
giả, việc nghiên cứu, ứng dụng dữ liệu này tại nước ta chưa được phổ biến rộng rãi và có hiệu quả. 
Có thể thấy một số ưu điểm lớn của nghiên cứu trong Bảng 1 dưới đây:

Bảng 1. So sánh phương pháp xác định chất đáy truyền thống và phương pháp sử dụng dữ 
liệu tán xạ ngược chùm đa tia
Sử dụng dữ liệu

tán xạ ngược đa tia
Phương pháp truyền thống  

(dùng gầu, lặn)
Thời gian thu thập 

dữ liệu
Nhanh do kết hợp cùng 
đo sâu địa hình đáy biển Tốn kém, nhiều thời gian hơn

Phạm vi, mật độ Phạm vi thu thập rộng lớn, mật độ 
điểm cao Phạm vi nhỏ, rời rạc

Độ tin cậy Phụ thuộc vào dữ liệu và phương 
pháp xử lý

Phụ thuộc vào người quan sát, kinh 
nghiệm phân tích mẫu thu thập

Dữ liệu được sử dụng trong nghiên cứu này được thu thập tại khu vực ven biển Vũng Tàu 
bằng hệ thống đo sâu đa tia Altlas Fansweep 20 tần số 200 kHz, chuyên dùng cho khảo sát vùng 
nước nông có độ phân giải cao.

2. Cơ sở lý thuyết và phương pháp nghiên cứu

2.1. Cơ sở lý thuyết

Thiết bị đo vẽ bản đồ biển lâu đời nhất được ghi lại là dây dọi. Dây rọi bao gồm một quả nặng 
chì gắn vào phần cuối của sợi dây dài với các khoảng được đánh dấu để hiển thị độ sâu. Phương 
pháp này được thực hiện lần đầu tiên bởi người Ai Cập cổ đại (theo Văn phòng Thủy văn Australia 
2007). Sau đó, các nhà thám hiểm đại dương sử dụng phương pháp này, thay quả nặng bằng gầu 
múc để thu thập các mẫu trầm tích. Tàu khảo sát đầu tiên thực hiện việc lập bản đồ đại dương là 
HMS Challenger vào năm 1872. Cùng thời gian đó, William Thomson đã phát minh ra dây tạo 
xung âm thanh, sau đó được Charles D. Sigsbee phát triển thành máy Sigsbee Sounding. Vào năm 
1912, sau thảm họa Titanic, nhà vật lý người Đức tên Alexander Behm đã nghiên cứu cách phát 
hiện băng trôi bằng công nghệ âm thanh. Tuy nhiên, ông không tìm ra phương pháp phát hiện các 
tảng băng trôi mà thay vào đó đã khám phá ra kỹ thuật đo sâu hồi âm để xác định độ sâu đáy biển, 
và được cấp bằng sáng chế vào năm 1913 (Wikepedia 2007). Vào những năm 1950, các kỹ thuật 
thiết bị đo sâu đa tia đầu tiên được phát triển bởi hải quân Hoa Kỳ. Sự phát triển của máy đo sâu 
đa tia được cải thiện nhanh chóng trong những năm 1980 - 1990. Ngày nay, các hệ thống đo sâu 
đa tia rất tiên tiến, sử dụng định vị vệ tinh chính xác để giúp chúng ta tạo các tấm bản đồ độ sâu 
với độ chính xác đến vài cm [2].

a) Hệ thống đo sâu đơn tia và đa tia
Các thiết bị đo sâu hồi âm phát ra các xung âm thanh qua một phát biến (tranducer). Các tín 

hiệu âm thanh đi xuống và phản xạ dưới đáy biển quay trở lại phần thu của phát biến. Độ sâu được 
tính dựa theo thời gian di chuyển của âm thanh trong môi trường nước (~1.500 m/s). Khi con tàu 
di chuyển, máy đo đơn tia liên tục phát các xung âm thanh xuống bề mặt đáy biển và nhận lại theo 
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từng vị trí. Máy đo đơn tia chỉ thu được 1 độ sâu tại vị trí phát xung, nên cần phải nội suy độ sâu 
giữa các tuyến khảo sát để có thể tạo ra một tấm hải đồ. Nhiều hải đồ ngày nay vẫn dựa trên loại 
dữ liệu này.

Hệ thống đo sâu đa tia bao gồm nhiều phát biến, phát ra nhiều xung âm thanh bao phủ một 
vùng rộng bên dưới tàu khảo sát. Hệ thống có thể bao phủ 100 % khu vực khảo sát mà không cần 
phải nội suy giữa các tuyến đo. Mỗi hệ thống đo đa tia khác nhau sẽ có số lượng chùm tia, góc mở 
và góc tới khác nhau. Góc tới 0 độ (gọi là góc tới thường) là khi xung âm thanh truyền vuông góc 
xuống dưới đáy biển. Việc sử dụng các chùm tia có góc tới lớn yêu cầu hiệu chỉnh chính xác các giá 
trị về góc xoay, sự dao động của cảm biến chuyển động (motion sensor) và vận tốc âm theo độ sâu.

b) Dữ liệu backscatter
Backscatter được hiểu là dữ liệu về cường độ của các âm thanh phản xạ trở lại hướng mà 

chúng xuất phát. Bằng cách phân tích mức cường độ âm phản xạ trở lại, có thể trích xuất thông tin 
về cấu trúc và độ cứng của đáy biển, cho phép xác định các loại trầm tích. Hệ số phản xạ phụ thuộc 
vào độ cứng và độ nhám của bề mặt đáy biển. Nói một cách đơn giản hơn thì tín hiệu trở lại mạnh 
cho biết bề mặt cứng (như đá, sỏi) và tín hiệu trở lại yếu cho biết bề mặt mềm (như phù sa, bùn).

Tán xạ ngược đơn tia: Hệ thống đơn tia có ưu điểm là góc tới không đổi và lượng dữ liệu 
tương đối nhỏ cho phép phân tích chi tiết về mỗi tín hiệu phản hồi. Nhược điểm là phạm vi bao 
phủ đáy biển bị giới hạn bởi một chùm tia và độ phân giải tương đối thấp.

Tán xạ ngược đa tia: Tán xạ ngược đa tia có độ bao phủ và mức độ chi tiết tốt hơn rất nhiều 
so với đơn tia nhưng sẽ phức tạp cho việc xử lý. Cường độ tán xạ ngược sẽ thay đổi theo dạng hình 
học của chùm tia, độ sâu cũng như thành phần của loại trầm tích bề mặt đáy biển. Một tín hiệu tán 
xạ ngược sẽ phụ thuộc và độ dốc và độ nhám của đáy, tần số của thiết bị đo [2]. Các âm thanh khi 
xuống bề mặt đáy sẽ đi theo nhiều hướng khác nhau, một số âm thanh sẽ bị phản xạ ra ngoài và 
một sẽ phản xạ trở lại. Tín hiệu tán xạ ngược ở góc tới nhỏ (ϕ) thường sẽ mạnh hơn thì tín hiệu từ 
góc tới lớn hơn phát lại như Hình 1.

Hình 1: Mô tả hệ thống đa tia, cho thấy góc tới của chùm tia và cách tín hiệu tán xạ  
khi các xung âm thanh chạm đáy biển

Hệ thống đa tia thu nhận số lượng lớn các tín hiệu ping phản xạ lại từ một đơn vị diện tích 
dưới bề mặt đáy biển, do vậy khó để phân tích từng tín hiệu một cách chi tiết như với dữ liệu đơn 
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tia. Thay vào đó, sử dụng phương pháp so sánh thống kê các ping riêng lẻ, tạo ra bảng thống kê, 
đồ thị để xác định các loại trầm tích khác nhau.

c) Kỹ thuật xác định chất đáy bằng phương pháp phân tích phản hồi góc tới ARA 
Kỹ thuật phân tích ARA (Angular Response Analysis) là kỹ thuật phân tích dữ liệu backscatter 

để xác định trầm tích bề mặt được giới thiệu lần đầu bởi Jackson vào năm 1986 và được phát triển 
thành phương pháp Geocoder do Fonseca và Calder đưa ra năm 2009 [3]. Hiện nay, Geocoder đã 
được tích hợp vào các phần mềm thu thập, xử lý dữ liệu thủy đạc như Hypack và Caris Hips Sips.

Cơ sở tính toán của dữ liệu tán xạ ngược: giá trị cường độ âm tán xạ ngược nhận được tại đầu 
thu sonar bằng tổng cường độ âm tán xạ tại bề mặt đáy và cường độ âm tán xạ trong môi trường. 

Công thức tính cường độ âm tán xạ bề mặt (Surface backscattering) [3] là:

σr(θ,f) = F(θ,f; ξ, ρ(ξ), ν (ξ), δ(ξ), ω2, λ)
Với: θ: lượng tán xạ bề mặt tại 1 đơn vị góc tới, f: tần số xung âm thanh, ρ: trọng lượng 

riêng của chất đáy trong môi trường nước, ν: tỷ lệ vận tốc âm thanh khi truyền trong chất đáy với 
cột nước, δ: các thông số giả định của sóng âm khi truyền trong chất đáy, ω2: độ dốc địa hình đáy 
biển, λ: phổ của nước tại đáy biển, ξ: thể tích khí gas/tổng thể tích chất đáy.

Công thức tính cường độ âm tán xạ trong môi trường (Volume backscattering) là:

( )( )( )32 3
2

2

5 1 ( ) sin ( )

40 ( ) ( )

W

v

h c R

f p lm p

ξ σ α ξ θ θ
σ

π θ θ

+ −
=

∑

Với: Ʃh: mức tán xạ tại các bọt nước trong môi trường, σ2: thể tích tán xạ, R(θ): hệ số phản 
xạ, P(θ): hàm của năng lượng bị mất, σ2: hệ số suy giảm theo khoảng cách, cW: Vận tốc âm khi 
truyền trong chất đáy.

Giả định đáy biển hoàn toàn bằng phẳng và đồng chất thì cường độ tín hiệu nhận được ở 
xung âm thanh phản hồi khi nó vuông góc với đáy biển sẽ mạnh hơn với những xung âm thanh 
phát ra biên. Mỗi loại chất đáy sẽ có đặc tính phản hồi cường độ tán xạ ngược theo các góc tới khác 
nhau. Tiến hành xây dựng nên đồ thị phản ánh cường độ tán xạ theo góc tới của từng chất đáy, với 
gọi là beam pattern. Kết quả đo đạc khảo sát từ dữ liệu đa tia sau khi xử lý sẽ được đối chiếu so 
sánh với các mẫu đồ thị tiêu chuẩn để xác định loại chất đáy cần tìm. 

Người ta quy ước có tất cả 20 loại mẫu chất đáy bề mặt, từ loại chất đáy mềm nhất, phản 
xạ kém nhất là sét (clay) cho đến loại cứng và phản xạ tốt nhất là sỏi đá (gravel).

Hình 2: Đồ thị tán xạ ngược của các loại chất đáy sỏi, cát, phù sa
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Để áp dụng cơ sở lý thuyết trên, tác giả đã sử dụng công cụ Geocoder trên phần mềm Hypack 
2020 trong nghiên cứu của mình để tiến hành tính toán, xử lý dữ liệu tán xạ ngược từ số liệu đa tia 
để phân loại chất đáy.

2.2. Khu vực nghiên cứu

Khu vực nghiên cứu tại ven biển Vũng Tàu, cách khoảng 150 km về phía Đông Bắc đảo Côn 
Sơn. Khu khảo sát có diện tích 4 km2 do tàu Trần Đại Nghĩa (HQ888) của đơn vị thực hiện vào 
tháng 9 năm 2019. 

Hình 3: Khu vực nghiên cứu khảo sát (phạm vi ô vuông màu đỏ)

2.3. Trang thiết bị và phương pháp thu thập dữ liệu

Dữ liệu khảo sát được thu thập từ hệ thống đo sâu đa tia nước nông Atlas Fansweep 20/200 
được lắp đặt trên xuồng đo đạc. Hệ thống hoạt động ở tần số 200 kHz, phát biến dạng V-shape, góc 
quyét tối đa 1600 cho phép dải quyét có rộng gấp 12 lần độ sâu. Hệ thống được điều khiển thông qua 
chương trình Atlas Hydrographic Control để thu thập dữ liệu một cách nhanh chóng, chính xác.

Dữ liệu thu thập gồm: 8 tuyến đo sâu đa tia, 01 điểm đo vận tốc âm và số liệu thủy triều dự 
báo tại Vũng Tàu để hiệu chỉnh độ sâu. Các mẫu chất đáy sử dụng gầu để thu thập, chủ yếu thành 
phần là cát nhỏ và sét.

2.4. Xử lý số liệu

Quy trình xử lý trên phần mềm Hypack 2020 gồm các bước:
- Xử lý số liệu đo sâu đa tia (hiệu chỉnh thủy triều, vận tốc âm, lọc nhiễu), xây dựng bề mặt 

địa hình đáy biển trên công cụ MBMAX64.
- Tạo mosaic cường độ tán xạ ngược trung bình từ số liệu đã xử lý trên công cụ Geocoder. 

Phân tích phản hồi góc tới ARA, trích xuất dữ liệu chất đáy.
- Biên tập bản đồ chất đáy khu vực nghiên cứu.

3. Kết quả nghiên cứu

Số liệu độ sâu đa tia sau khi được xử lý, địa hình khá bằng phẳng, độ sâu từ 40 - 55 m, nhận 
định có dạng sóng cát theo hướng Tây Bắc - Đông Nam (Hình 4). Độ sâu của lớp nước tại khu vực 
đo đạc từ 42 m đến 54 m.
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Hình 4: Dữ liệu 3D địa hình đáy biển khu vực nghiên cứu

Kết quả phân loại chất đáy từ dữ liệu tán xạ ngược đa chùm tia, và thành lập bản đồ trầm 
tích đáy cho thấy thành phần các hạt của trầm tích tại khu vực nghiên cứu (Hình 5). Thành phần 
chính trên bề mặt đáy biển tại khu vực chủ yếu là cát pha sét và cát mịn (chiếm khoảng 70 % diện 
tích khu vực khảo sát). Kết quả phân tích từ dữ liệu tán xạ ngược phù hợp với đặc tính địa hình 
đáy biển bằng phẳng. 

Hình 5: Bản đồ trầm tích bề mặt đáy biển khu vực nghiên cứu

Theo kết quả nghiên cứu của Hoàng Văn Long và cộng sự, đặc điểm trầm tích phân bố dọc 
theo bờ biển kéo dài từ Vũng Tàu đến Phan Thiết chủ yếu là các hạt thô. Khi chuyển tiếp ra vùng 
nước sâu thì có sự tăng tỷ lệ trầm tích bột. Như vậy, kết quả nghiên cứu thành phần hạt trầm tích 
của nghiên cứu này tương đối phù hợp với công bố trước đó. Đồng thời, đối chiếu với các mẫu chất 
đáy đã thu thu thập có sự chính xác cả về vị trí và tính chất của mẫu trầm tích.

4. Kết luận

Bài báo đã trình bày kết quả ứng dụng dữ liệu tán xạ ngược đa tia trong phát hiện, phân loại 
để thành lập bản đồ trầm tích bề mặt đáy biển, biên tập hải đồ, cũng như nghiên cứu biển. Phương 
pháp phân tích dữ liệu tán xạ ngược với tính hiệu quả và độ tin cậy cao, giúp giảm thời gian, chi 
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phí điều tra, thăm dò ngoài thực địa so với các phương pháp truyền thống dùng gầu, ống phóng 
trọng lực hay lặn quan sát. Kết quả bước đầu trong nghiên cứu là động lực để tác giả tiếp tục nghiên 
cứu, ứng dụng cho các hệ thống đa tia cũng như trên các phần mềm xử lý dữ liệu thủy đạc khác.

Ngày nay, nhu cầu về quản lý và khai thác tài nguyên biển bền vững góp phần vào việc phát 
triển kinh tế là một nhu cầu cấp thiết. Trong đó việc thu thập, đánh giá tài nguyên biển là công việc 
hết sức cần thiết. Việc hiểu được địa hình và trầm tích đáy biển sẽ giúp ích cho các hoạt động hàng 
hải, neo đậu tàu thuyền, đánh bắt thủy hải sản. Trong lĩnh vực quân sự, lớp trầm tích bề mặt biển có 
ý nghĩa trong các hoạt động như thiết đặt bom, mìn, sự đỗ đậu của tàu ngầm,...
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ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ TÍCH LŨY MỘT SỐ KIM LOẠI NẶNG  
TRONG TRẦM TÍCH SÔNG THÁI BÌNH, ĐOẠN CHẢY QUA  

HUYỆN NAM SÁCH, TỈNH HẢI DƯƠNG
Bùi Thị Thư, Trịnh Kim Yến, Vương Thị Hường
Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội

Tóm tắt
Nhằm đánh giá mức độ tích lũy một số kim loại nặng trong trầm tích, chúng tôi xác định 

hàm lượng Cu, Pb, Zn, Cd và Cr trong trầm tích từ tháng 03 đến tháng 06 năm 2020 tại 10 vị trí 
ở sông Thái Bình, đoạn chảy qua huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương. Nghiên cứu cho thấy, hàm 
lượng kim loại nặng trong trầm tích dao động từ 0,346 - 0,741 mgCd/kg trầm tích khô; 26,161 - 
58,220 mgPb/kg trầm tích khô; 20,413 - 75,740 mgCu/kg trầm tích khô; 44,924 - 94,935 mgCr/kg 
trầm tích khô; 95,585 - 146,897 mgZn/kg trầm tích khô. Các kim loại Cu, Pb, Zn, Cd đều có giá trị 
thấp hơn QCVN 43:2017/BTNMT. Đa số các vị trí đều có hàm lượng các kim loại nặng nằm trong 
khoảng TEC - PEC, khi so sánh với tiêu chuẩn US - EPA của Mỹ. Đánh giá mức độ tích lũy kim 
loại nặng trong trầm tích bằng chỉ số tích lũy địa chất Igeo tại phần lớn các vị trí, các kim loại nặng 
có mức độ không ô nhiễm và ô nhiễm nhẹ, cho thấy mức độ ô nhiễm kim loại nặng trong trầm tích 
sông Thái Bình, đoạn chảy qua huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương ở mức nhẹ.

Từ khóa: Tích lũy; Kim loại nặng; Trầm tích; Sông Thái Bình; Tỉnh Hải Dương.
Abstract

Assessment of concentration of heavy metals in sediments collected along Thai Binh river 
in Nam Sach district, Hai Duong province

To assess the accumulation of some heavy metals in sediment. The samplesn collected in 
10 sites along Thai Binh River in Nam Sach district, Hai Duong province from March to June 
2020 were analysed for the concentration of Cu, Pb, Zn, Cd and Cr in sediment. The results 
showed the concentration of heavy metals in dried sediment samples: 0.346 - 0.741 mgCd/kg dry 
sediment; 26,161 - 58,220 mgPb/kg dry sediment; 20,413 - 75,740 mgCu/kg dry sediment; 44,924 
- 94,935 mgCr/kg dry sediment; 95,585 - 146,897 mgZn/kg dry sediment. The values   of Cu, Pb, 
Zn, Cd metals are lower than QCVN 43:2017/MONRE. The concentration of heavy metals in most 
sampling sites were in the TEC - PEC range as compared to US - EPA standards. Assessment the 
accumulation of some heavy metals in sediment by Igeo index at most metal sites has the level of 
no pollution and mild pollution, showing the level of heavy metal pollution in sediments along Thai 
Binh river in Nam Sach district, province Hai Duong is mild.

Keywords: Accumulation; Heavy metals; Sediment; Thai Binh River; Hai Duong.

1. Đặt vấn đề

Trong những năm gần đây, việc đô thị hóa, sự gia tăng dân số và sự phát triển mạnh mẽ của 
nghành công nghiệp, nông nghiệp đã làm cho nguồn nước ngày càng trở nên bị ô nhiễm. Nguyên 
nhân là do các con sông không còn có khả năng tự làm sạch vì khối lượng của các chất thải sinh 
hoạt và công nghiệp quá lớn. Do vậy, vấn đề ô nhiễm môi trường nước (sự phú dưỡng, ô nhiễm 
các chất hữu cơ, kim loại nặng) đã và đang được đặc biệt quan tâm, nghiên cứu nhằm đưa ra những 
giải pháp hữu hiệu, ngăn chặn và xử lý kịp thời sự tăng ô nhiễm này. 

Hệ thống sông của tỉnh Hải Dương được chia làm 02 loại: hệ thống sông tự nhiên và hệ 
thống sông Bắc Hưng Hải (hệ thống sông nội đồng). Trong đó, hệ thống sông tự nhiên nằm về phía 
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Đông Bắc của tỉnh (bao gồm Sông Thương, Sông Phả Lại, Sông Lai Vu, Sông Thái Bình, Sông 
Kinh Môn, Sông Kinh Thầy, Sông Rạng, Sông Đá Vách, Sông Văn Úc,…) [1]. Trong đó, Sông 
Thái Bình là sông lớn chảy qua địa phận tỉnh Hải Dương, có vai trò quan trọng trong việc cung cấp 
nước cho sinh hoạt, sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản cho người dân và chống ngập úng 
cho nhiều huyện trên địa bàn tỉnh. Đồng thời, việc tiếp nhận chất thải phát sinh từ các hoạt động 
nông nghiệp, công nghiệp, sinh hoạt.

Ngoài ra, dọc theo Sông Thái Bình còn có rất nhiều nhà máy, xí nghiệp, làng nghề thủ công 
sản xuất, chế biến kim loại. Những kim loại này thường theo dòng chảy xuống nước và lắng đọng 
xuống bùn đáy sông. Theo kết quả quan trắc định kỳ chất lượng môi trường nước hàng năm cho 
thấy, chất lượng nước đang có dấu hiệu suy giảm nghiêm trọng, nhiều đoạn sông đã bị ô nhiễm tới 
mức báo động [2].

Vì vậy, nhằm xác hàm lượng kim loại nặng (Cu, Pb, Zn, Cd và Cr) trong trầm tích sông và 
đánh giá được mức độ tích lũy kim loại nặng này trong trầm tích Sông Thái Bình, đoạn chảy qua 
huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương, nhóm tác giả nghiên cứu đánh giá mức độ tích lũy một số kim 
loại nặng trong trầm tích Sông Thái Bình, đoạn chảy qua huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương.

2. Đối tượng, phạm vi và phương pháp nghiên cứu

2.1. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

Đối tượng nghiên cứu: Kim loại nặng (Cu, Pb, Cd, Zn, Cr) và trầm tích Sông Thái Bình, đoạn 
chảy qua huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương. 

Phạm vi nghiên cứu: Huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương.
Thời gian thực hiện: Từ tháng 02 đến tháng 6, năm 2020.

2.2. Phương pháp thực nghiệm

Phương pháp lấy mẫu: Mẫu trầm tích được lấy theo hướng dẫn của TCVN 6663-13:2015 
(ISO 5667-13:2011): Chất lượng nước - Lấy mẫu. Phần 13: Hướng dẫn lấy mẫu bùn [3].

Mẫu trầm tích được thu thập trực tiếp bằng bằng thiết bị lấy mẫu chuyên dụng. Kiểu gầu 
Ekman (Hãng sản xuất: Mỹ). Diện tích vùng lấy mẫu: 20 cm x 20 cm x 20 cm. Mẫu trầm tích được 
lấy từ bề mặt xuống sâu khoảng 0 - 20 cm.

Tiến hành lấy mẫu tại 10 vị trí để xác định mức độ tích lũy kim loại nặng trong trầm tích sông 
Thái Bình, đoạn chảy qua huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương (Hình 1).

Phương pháp bảo quản và xử lý mẫu: Được thực hiện theo hướng dẫn của TCVN 6663-15: 
2004 (ISO 5667-15:1999) về Chất lượng nước - Lấy mẫu - Phần 15: Hướng dẫn bảo quản và xử 
lý bùn và trầm tích [4]. 

Phương pháp phân tích trong phòng thí nghiệm: 
Hệ số khô kiệt xác định theo TCVN 4048:2011 về chất lượng đất - phương pháp xác định độ 

ẩm và hệ số khô kiệt [5]. 
Thành phần cấp hạt của trầm tích được xác định theo TCVN 8567:2010 về chất lượng đất - 

phương pháp xác định thành phần cấp hạt [6]. 
Hàm lượng chất hữu cơ theo TCVN 8941:2011: Chất lượng đất - Xác định cacbon hữu cơ 

tổng số - Phương pháp Walkley Black [7].
Kim loại nặng xác định theo US EPA method 3051A: Microwave assisted acid digestion of 

sediments, Sludges, Soils, and Oils [8].
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Phương pháp đánh giá mức độ tích lũy kim loại nặng trong trầm tích: Đánh giá mức độ tích 
lũy kim loại nặng trong trầm tích theo chỉ số tích lũy địa chất như sau: 

2log
1,5

x
geo

x

CI
B

=

Trong đó: 
 Cx là hàm lượng của kim loại X trong mẫu trầm tích nghiên cứu; 
 Bx là giá trị nền của kim loại X trong vỏ Trái đất [9]. 
Giá trị Bx của Cu, Pb, Zn, Cd và Cr lần lượt bằng 45; 20; 95; 0,3; 90 (mg/kg). 
1,5 là hệ số được đưa ra để giảm thiểu tác động của những thay đổi có thể xảy ra đối với giá 

trị nền đo những biến đổi về thạch học trong trầm tích. 
Mức độ ô nhiễm trầm tích dựa theo chỉ số Igeo được phân loại theo 07 mức như sau: không 

ô nhiễm (Igeo ≤ 0); ô nhiễm nhẹ (0 ≤ Igeo ≤ 1); ô nhiễm trung bình (1 ≤ Igeo ≤ 2); từ ô nhiễm trung 
bình đến ô nhiễm nặng (2 ≤ Igeo ≤ 3); ô nhiễm nặng (3 ≤ Igeo ≤ 4); từ ô nhiễm nặng đến rất nghiêm 
trọng (4 ≤ Igeo ≤ 5) và ô nhiễm rất nặng (Igeo > 5)

Phương pháp xử lí số liệu: Các số liệu kết quả được xử lý bằng phần mềm Excel. Kết quả 
phân tích được đối chiếu với Quy chuẩn Việt Nam QCVN 43:2017/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật 
quốc gia về chất lượng trầm tích [10], tiêu chuẩn của Canada (2002) [11] và tiêu chuẩn của Mỹ 
US EPA (1997) [12].

Hình 1: Sơ đồ các điểm lấy mẫu
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3. Kết quả và thảo luận

3.1. Kết quả xác định hàm lượng kim loại nặng trong trầm tích sông Thái Bình, đoạn 
chảy qua huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương

Kết quả xác định hàm lượng các kim loại Cu, Pb, Zn, Cd, Cr trong trầm tích sông Thái Bình, 
đoạn chảy qua huyện Nam Sách được trình bày trong Bảng 1 như sau:

Bảng 1. Kết quả hàm lượng KLN trong trầm tích sông Thái Bình đoạn chảy qua huyện 
Nam Sách

Ký hiệu mẫu Hàm lượng kim loại nặng (mg/kg trầm tích khô)
Cu Pb Zn Cd Cr

TT1 46,980 42,808 126,977 0,588 70,058
TT2 38,307 49,362 124,094 0,543 64,764
TT3 33,124 40,978 118,845 0,629 58,516
TT4 75,740 41,886 141,927 0,648 59,445
TT5 37,978 55,217 145,108 0,659 92,401
TT6 66,185 58,220 146,897 0,622 94,935
TT7 20,413 33,068 95,585 0,346 44,924
TT8 22,290 26,161 129,930 0,741 52,128
TT9 27,788 35,895 145,192 0,394 58,903
TT10 28,059 42,717 132,851 0,484 52,223
QCVN 43:2017/BTNMT 197 91,3 315 3,5 90
ISQG(*) 35,7 35 123 0,6 37,3
TEC(**) 28 34,2 159 0,592 56
PEC(**) 77,7 396 1532 11,7 159

(*): Tiêu chuẩn của Canada SQG (Sediment Quality Guideline - hướng dẫn chất lượng trầm tích) (2002) [11].
ISQG: Ngưỡng gây tác động xấu đến sinh vật.

(**): Tiêu chuẩn đánh giá ô nhiễm kim loại nặng trong trầm tích theo hàm lượng tổng (mg/kg) của Mỹ 
(US - EPA (1997) [12].

TEC: (Threshold effect concentration) - Ngưỡng nồng độ gây ảnh hưởng.
PEC: (Probable effect concentration) - Nồng độ chắc chắn gây ảnh hưởng.

Kết quả cho thấy, tất cả mẫu trầm tích đều có sự có mặt của 05 kim loại (Cu, Pb, Zn, Cd, 
Cr). Đa số các mẫu thu được đều có hàm lượng kim loại nhỏ hơn giới hạn cho phép theo QCVN 
43:2017/BTNMT. Một số vị trí có hàm lượng kim loại cao hơn ngưỡng cho phép của tiêu chuẩn 
chất lượng trầm tích của Canda và Mỹ.

Hàm lượng Cu dao động trong khoảng 20,413 ÷ 75,740 mg/kg. Tại tất cả các vị trí quan 
trắc, hàm lượng Cu đều không vượt quy chuẩn 43:2017/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia 
về chất lượng trầm tích. Hàm lượng Cu thấp nhất tại vị trí TT7 và đạt giá trị cao nhất ở vị trí TT4. 
Vị trí TT1, TT2, TT4, TT5 và TT6 vượt ngưỡng nồng độ gây ảnh hưởng ISQG, dao động từ 1,064 
÷ 2,122 lần và không có vị trí nào vượt ngưỡng nồng độ chắc chắn gây ảnh hưởng PEL của tiêu 
chuẩn SQG của Canada. Có 07/10 vị trí vượt ngưỡng nồng độ gây ảnh hưởng TEC, dao động từ 
1,002 ÷ 2,705 lần và không có vị trí nào vượt ngưỡng nồng độ chắc chắn gây ảnh hưởng PEC, của 
tiêu chuẩn US EPA của Mỹ.

Hàm lượng Pb trong trầm tích sông Thái Bình, đoạn chảy qua huyện Nam Sách, tỉnh Hải 
Dương, dao động trong khoảng 26,161 ÷ 58,220 mg/kg trầm tích khô. Hàm lượng Pb đạt giá trị 
thấp nhất tại vị trí TT8, đạt giá trị cao nhất tại vị trí TT6. Tất cả các vị trí lấy mẫu đều có giá trị 
nằm trong giới hạn cho phép của QCVN 43:2017/BTNMT. Có 08/10 vị trí vượt mức nồng độ gây 
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ảnh hưởng ISQG, dao động trong khảng từ 1,026 đến 1,663 lần và không có vị trí nào vượt mức 
nồng độ chắc chắn gây ảnh hưởng theo tiêu chuẩn SQG của Canada. Có 08/10 vị trí vượt ngưỡng 
nồng độ gây ảnh hưởng TEC, dao động từ 1,050 đến 1,702 lần và không có vị trí nào vượt ngưỡng 
nồng độ chắc chắn gây ảnh hưởng PEC theo tiêu chuẩn US EPA của Mỹ.

Hàm lượng Zn trong trầm tích dao động trong khoảng 95,585 ÷ 146,9 mg/kg. Nhìn vào hình 
trên, ta thấy hàm lượng kẽm trong các vị trí lấy mẫu có sự chệnh lệch không nhiều. Hàm lượng Zn 
thấp nhất tại vị trí TT4 và cao nhất tại vị trí TT5. Các vị trí đều có giá trị nằm trong giới hạn cho 
phép của QCVN 43:2017/BTNMT và tiêu chuẩn US - EPA của Mỹ.

Hàm lượng Cd trong trầm tích sông Thái Bình dao động trong khoảng từ 0,346 ÷ 0,741 mg/
kg trầm tích khô. Cd đạt giá trị thấp nhất tại vị trí TT7 và cao nhất tại vị trí TT8. Tại tất cả các vị trí 
quan trắc, hàm lượng Cd đều không vượt quy chuẩn 43:2017/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc 
gia về chất lượng trầm tích và tiêu chuẩn SQG của New York.

Hàm lượng Cr trong trầm tích sông Thái Bình, đoạn chảy qua huyện Nam Sách, tỉnh Hải 
Dương dao động trong khoảng 44,924 ÷ 94,935 mg/kg trầm tích khô. Hàm lượng Crom đạt giá trị 
cao nhất ở vị trí TT6 và đạt giá trị thấp nhất ở vị trí TT7. So sánh với QCVN 43:2017/BTNMT - 
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng trầm tích có 08/10 vị trí hàm lượng Cr nằm trong giới 
hạn quy chuẩn cho phép, có 02 vị trí TT5 và TT6 có giá trị vượt quy chuẩn (vượt từ 1,027 đến 
1,055 lần). Hàm lượng Cr cao do vị trí này là nơi chủ yếu tiếp nhận nguồn nước thải từ hoạt động 
sinh hoạt và sản xuất nông nghiệp của người dân. Do đó, có thể chứa dư lượng thuốc bảo vệ thực 
vật và phân bón hóa học, đồng thời, có các hoạt động nuôi thủy sản và nhà máy gạch. Tại tất cả các 
vị trí lấy mẫu, hàm lượng Crom cao hơn giá trị 37,3 mg/kg cho thấy hàm lượng Cr vượt mức nồng 
độ có thể gây ảnh hưởng ISQG, dao động trong khoảng từ 1,204 đến 2,545 lần và không có vị trí 
nào vượt ngưỡng nồng độ chắc chắn gây ảnh hưởng PEL. Theo tiêu chuẩn US - EPA: Có 03/10 vị 
trí không vượt ngưỡng nồng độ gây ảnh hưởng, từ 56 mg/kg. 07 vị trí còn lại có giá trị vượt ngưỡng 
nồng độ gây ảnh hưởng TEC, dao động từ 1,045 đến 1,695 lần và không có vị trí nào vượt ngưỡng 
nồng độ chắc chắn gây ảnh hưởng PEC.

Mức độ phân bố các kim loại nặng trong trầm tích sông Thái Bình, đoạn chảy qua huyện 
Nam Sách, tỉnh Hải Dương được thể hiện trong Hình 2.

Hình 2: Biểu đồ mức độ phân bố hàm lượng KLN trong trầm tích sông Thái Bình đoạn chảy 
qua huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương
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Từ kết quả sự phân bố hàm lượng kim loại nặng trong trầm tích thể hiện ở biểu đồ Hình 2 ta 
thấy sự phân bố không đồng đều giữa các mẫu. Zn có hàm lượng cao dao động từ 95,585 ÷ 146,897 
mg/kg. Cr và Cu có sự phân bố không đồng đều, hàm lượng của Cr dao động từ 44,924 ÷ 94,935 
mg/kg, hàm lượng của Cu từ 20,413 ÷ 75,740 mg/kg. Hàm lượng Pb dao động từ 26,161 ÷ 58,220 
mg/kg nhưng giữa các vị trí có sự phân bố đồng đều với nhau. Hàm lượng Cd có sự phân bố đồng 
đều, dao động từ 0,346 ÷ 0,741 mg/kg. 

Ở các điểm lấy mẫu khác nhau hàm lượng tổng số của các kim loại cũng có sự khác nhau. 
Cụ thể: Pb, Zn, Cr có hàm lượng tổng số cao nhất tại vị trí TT6. Đây là vị trí thuộc khu vực đông 
dân cư nên chủ yếu tiếp nhận nguồn nước thải từ hoạt động sinh hoạt và sản xuất nông nghiệp của 
người dân. Do đó, có thể chứa dư lượng thuốc bảo vệ thực vật và phân bón hóa học. Cu có hàm 
lượng cao nhất tại vị trí TT4 và Cd tại vị trí TT8.

Trong các điểm lấy mẫu thì hàm lượng của mỗi kim loại trong trầm tích ở vị trí TT7 là thấp 
nhất. Điều này hoàn toàn phù hợp, do đây là khu vực đầu nguồn thải nơi tập trung ít dân cư và hầu 
như không có các khu công nghiệp, sản xuất, kinh doanh, chủ yếu là đồng ruộng.

3.2. Đánh giá mức độ tích lũy kim loại nặng trong trầm tích sông Thái Bình đoạn chảy 
qua huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương

Từ kết quả hàm lượng các kim loại nặng (Cu, Pb, Zn, Cd, Cr), đánh giá mức độ tích lũy các 
kim loại nặng này trong trầm tích và được thể hiện ở Hình sau:

Hình 3: Chỉ số Igeo của các kim loại trong trầm tích sông Thái Bình đoạn chảy qua 
huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương

Tại tất cả các vị trí, chỉ số tích lũy địa chất Igeo của kim loại nặng đều nằm trong mức độ 
không ô nhiễm và ô nhiễm nhẹ. Chỉ số tích lũy của Cr nhỏ hơn 0, tương ứng với mức độ ô nhiễm 
là không. Cu hầu như có chỉ số tích lũy nhỏ hơn 0 nhưng tại vị trí TT4 chỉ số Igeo nằm trong khoảng 
từ 0 đến 1, tương ứng với mức độ ô nhiễm nhẹ. Còn các kim loại nặng Pb, Zn, Cd có mức độ ô 
nhiễm nhẹ, có xu hướng tăng nên cần các biện pháp phòng ngừa hợp lý để bảo vệ môi trường, đặc 
biệt là ở vị trí TT6 và TT5.

Đánh giá mức độ ô nhiễm của các kim loại Cu, Pb, Zn, Cd, Cr theo chỉ số tích lũy địa chất Igeo 
thì trầm tích sông Thái Bình, đoạn chảy qua huyện Nam sách, tỉnh Hải Dương hầu như không có biểu 
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hiện ô nhiễm và một vài vị trí ô nhiễm nhẹ. Tuy nhiên, về tính chính xác, hàm lượng nền trong việc 
tính chỉ số Igeo chỉ là giá trị hàm lượng trung bình của các kim loại trong vỏ trái đất. Thực tế, ở các 
vị trí khác nhau hàm lượng kim loại trong trầm tích, đá có thể rất khác nhau. Vì vậy, việc đánh giá 
ô nhiễm trầm tích theo chỉ số này chỉ nên xem là một chỉ số tham khảo thêm.

Để đánh giá mức độ tích lũy hàm lượng kim loại nặng một cách cụ thể. Mức độ ô nhiễm của 
khu vực nghiên cứu cần được so sánh với một số nghiên cứu khác được thực hiện tại một số địa 
điểm của Việt Nam trong thời gian gần đây, cụ thể như sau:
Bảng 3. So sánh kết quả một số nghiên cứu về hàm lượng kim loại nặng trong trầm tích sông 

tại một số khu vực tại Việt Nam
Nghiên cứu Giá trị Cu Pb Zn Cd Cr Nguồn

Nghiên cứu
Cao nhất 75,740 58,220 146,897 0,741 94,935

Nghiên cứu này
(2020)Thấp nhất 20,413 26,161 95,585 0,346 44,924

Trung bình 39,686 42,631 130,741 0,565 64,830

Sông Nhuệ
Cao nhất 130 156 1226 - -

Nguyễn Thị Hiếu
(2013) [13]Thấp nhất 75 65 277 - -

Trung bình 96,875 77,770 647,75 - -

Sông Cầu
Cao nhất 66,601 196,470 365,777 4,955 120,046

Mai Đăng Khoa
(2019) [14]Thấp nhất 17,333 21,208 40,976 0,370 29,357

Trung bình 38,794 90,569 138,784 1,429 88,633

Cửa Sông Hàn
Cao nhất 76,90 65,10 56,40 0,156 58,30

Lê Thị Trinh
(2017) [15]Thấp nhất 31,10 27,40 37,90 0,030 43,70

Trung bình 45,40 23,20 41,10 0,083 52,50

So sánh với các nghiên cứu khác được thực hiện tại một số địa điểm của Việt Nam cho thấy 
mức độ và diễn biến các kim loại ở Sông Thái Bình, đoạn chảy qua huyện Nam Sách so với các địa 
điểm khác tại Sông Nhuệ năm 2013 và sông Cầu thì hàm lượng các kim loại nặng thấp hơn so với 
hai con sông này. Còn đối với Sông Hàn, hàm lượng kim loại nặng của Sông Thái Bình cao hơn 
hẳn. Như vậy có thể thấy, hàm lượng kim loại nặng trong trầm tích Sông Thái Bình, đoạn chảy qua 
huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương ở mức trung bình so với các khu vực khác trong nước, điều này 
có thể do Sông Thái Bình chảy ở khu vực đông dân cư và là vùng chưa có nhiều khu công nghiệp, 
khu sản xuất, chủ yếu là phát triển nông nghiệp, vật liệu xây dựng, lâm nghiệp và chăn nuôi. Đồng 
thời, cũng thể hiện rõ công tác quản lý môi trường cơ quan quản lý là có hiệu quả. 

3.3. Đánh giá mối quan hệ của một số yếu tố với mức độ tích lũy KLN trong trầm tích 
Sông Thái Bình, đoạn chảy qua huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương

Trầm tích có thể là nơi tích tụ chất ô nhiễm từ nước Sông Thái Bình. Khả năng tích lũy của 
trầm tích phụ thuộc rất nhiều vào những yếu tố trong môi trường nước (pH, Eh, DO,…) cũng như 
thành phần và đặc điểm của trầm tích. Hàm lượng chất hữu cơ và thành phần cấp hạt có mặt trong 
trầm tích là 02 trong số các yếu tố quan trọng nhất, quyết định đến ái lực hấp thụ cũng như sự phân 
bố của các kim loại nặng giữa pha rắn và pha lỏng [16].

3.3.1. Đánh giá mối quan hệ giữa thành phần cấp hạt và mức độ tích lũy KLN
Thành phần cấp hạt có ý nghĩa quan trọng trong việc tích lũy kim loại nặng, đặc biệt là thành 

phần sét trong trầm tích. Trầm tích giàu sét thông thường có khả năng hút giữ kim loại nặng cao 
hơn trầm tích nghèo hoặc không có sét. Sự hấp phụ cation lên khoáng sét thay đổi phụ thuộc vào 
bản chất sét và đặc điểm của cation.
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Sự tích lũy thành phần khoáng sét ở đáy của tầng đáy trầm tích, cùng với áp lực gây ra do 
dòng chảy. Sự suy giảm những cấp hạt thô, gia tăng các hạt sét đã làm tăng khả năng giữ nước, 
đồng thời cũng ngăn cản sự di chuyển của kim loại nặng xuống tầng đất sâu hơn [16].

Bảng 4. Thành phần cấp hạt và KLN trong trầm tích Sông Thái Bình

Kí hiệu Thành phần cấp hạt Hàm lượng kim loại nặng (mg/kg)
% sét % Limon % cát, cát mịn Cu Pb Zn Cd Cr

TT1 16,14 39,38 44,48 46,980 42,808 126,977 0,588 70,058
TT2 17,94 39,70 42,36 38,307 49,362 124,094 0,543 64,764
TT3 14,60 40,08 45,32 33,124 40,978 118,845 0,629 58,516
TT4 18,84 32,22 48,94 75,740 41,886 141,927 0,648 59,445
TT5 22,80 43,98 33,22 37,978 55,217 145,108 0,659 92,401
TT6 25,06 50,48 24,46 66,185 58,220 146,897 0,622 94,935
TT7 6,88 22,10 71,02 20,413 33,068 95,585 0,346 44,924
TT8 13,40 42,32 44,28 22,290 26,161 129,930 0,741 52,128
TT9 14,90 23,60 61,50 27,788 35,895 145,192 0,394 58,903
TT10 3,76 27,30 68,94 28,059 42,717 132,851 0,484 52,223

Dựa vào Bảng 4 cho thấy, hàm lượng kim loại trong trầm tích tầng mặt Sông Thái Bình, đoạn 
chảy qua huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương có mối quan hệ với thành phần cấp hạt.

Khi hàm lượng sét và Limon cao thì khả năng tích lũy kim loại lớn. Tại vị trí TT6 có hàm 
lượng sét, Limon cao nhất lần lượt là 25,06 % và 50,48 %, tương đồng với hàm lượng KLN ở vị 
trí TT6 cao nhất. Điều này hoàn toàn phù hợp với thực tế, do quá trình hình thành trầm tích nhờ 
quá trình keo tụ kết bông giữa các Ion kim loại và sét nên khi hàm lượng sét lớn thì việc tạo bông 
kết dính các Ion kim loại sẽ xảy ra phản ứng hoàn toàn. Cùng với đó, khi hàm lượng cát cao, khả 
năng kết dính tạo bông của Ion kim loại thấp nên khả năng tích lũy kim loại trong trầm tích sẽ thấp, 
điển hình như vị trí TT7.

Tuy nhiên, do tính chất của từng kim loại riêng biệt nên mối quan hệ giữa thành phần cấp hạt 
và hàm lượng kim loại cũng bị ảnh hưởng. Điển hình như ở vị trí TT9 và TT3, khi hàm lượng sét 
tại vị trí TT9 lớn hơn nhưng hàm lượng kim loại nặng lại nhỏ hơn TT3.

3.3.2. Đánh giá mối quan hệ giữa hàm lượng chất hữu cơ và mức độ tích lũy KLN
Mối quan hệ giữa hàm lượng chất hữu cơ và hàm lượng các kim loại nặng tích lũy trong trầm 

tích Sông Thái Bình, đoạn chảy qua huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương được thể hiện ở Hình 4.

Hình 4: Mối quan hệ giữa hàm lượng chất hữu cơ và KLN trong trầm tích
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Hình 4 cho thấy hàm lượng kim loại trong trầm tích tầng mặt Sông Thái Bình, đoạn chảy qua 
huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương có mối quan hệ với hàm lượng chất hữu cơ.

Hàm lượng chất hữu cơ trong các mẫu trầm tích có xu hướng tăng ở khu vực giữa sông, đoạn 
chảy qua huyện Nam Sách và giảm dần về phía hạ lưu giống như xu thế của các kim loại nặng 
trong trầm tích tại vị trí tương ứng. Trong các mẫu trầm tích nghiên cứu, trầm tích tại vị trí TT1, 
TT4, TT5, TT6 có hàm lượng chất hữu cơ khá cao. Cũng tại các điểm lấy mẫu này, hàm lượng 
KLN trong các mẫu trầm tích này cũng cao hơn hẳn so với các vị trí khác. Điển hình TT6, có hàm 
lượng chất hữu cơ cao nhất là 3,27 %, tương ứng với hàm lượng KLN cao nhất. Sự tích lũy của Pb, 
Zn và Cr chịu ảnh lớn bởi hàm lượng chất hữu cơ trong trầm tích. Còn sự tích lũy của Cu và Cd thì 
chịu sự chi phối bởi yếu tố khác ngoài hàm lượng chất hữu cơ trong trầm tích. Kết quả nghiên cứu 
tương đồng với nghiên cứu được thực hiện tại Sông Tô Lịch và Hồ Tây, Hà Nội [17]. Tuy nhiên, do 
tính chất của từng kim loại riêng biệt nên mối quan hệ giữa hàm lượng chất hữu cơ và hàm lượng 
kim loại cũng bị ảnh hưởng.

4. Kết luận 

Qua quá trình thực hiện lấy mẫu tại 10 vị trí trên Sông Thái Bình, đoạn chảy qua huyện Nam 
Sách, tỉnh Hải Dương đã xác định được trong các mẫu phân tích đều có hàm lượng các kim loại 
(Cu, Pb, Zn, Cd, Cr).

Kết quả nghiên cứu đã đánh giá được hàm lượng và mức độ tích lũy của các kim loại tại 10 vị 
trí lấy mẫu: Hàm lượng Cu dao động từ (20,413 - 75,740 mg/kg); Pb dao động từ (26,161 - 58,220 
mg/kg); Zn từ (95,585 - 146,897 mg/kg) và từ (0,346 - 0,741 mg/kg). Đối với Cd, Cr, hàm lượng 
các chất lần dao động lần lượt từ (44,924 - 94,935 mg/kg). Ta thấy, các kim loại Cu, Pb, Zn, Cd 
đều có giá trị thấp hơn QCVN 43:2017/BTNMT. Có 02/10 vị trí có hàm lượng Cr vượt quy chuẩn 
cho phép. Hầu hết các kim loại đều có một số vị trí vượt tiêu chuẩn về chất lượng trầm tích của 
Canada, kim loại Zn tại tất cả các vị trí đều có giá trị thấp hơn giới hạn cho phép theo tiêu chuẩn 
về chất lượng trầm tích của Mỹ. Đồng thời, theo tiêu chuẩn chất lượng trầm tích của New York thì 
kim loại Cd ở tất cả các vị trí đều có giá trị nằm trong tiêu chuẩn cho phép.

Chỉ số tích lũy địa chất Igeo cũng cho thấy phần lớn các vị trí có mức độ không ô nhiễm và ô 
nhiễm nhẹ. Ở tất cả các vị trí, Cr được đánh giá ở mức không ô nhiễm và đối với Cu hầu như các 
vị trí đều ở mức không ô nhiễm, trừ vị trí TT4. Còn các kim loại Pb, Zn, Cd ở mức ô nhiễm nhẹ 
có xu hướng tăng nên cần có các biện pháp phòng ngừa hợp lý. Có thể thấy rằng mức độ ô nhiễm 
kim loại nặng trong trầm tích Sông Thái Bình, đoạn chảy qua huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương 
ở mức nhẹ.

Qua đánh giá sơ bộ, mức độ tích lũy kim loại nặng (Cu, Pb, Zn, Cd, Cr) trong trầm tích có 
mối quan hệ tương quan với hàm lượng chất hữu cơ và thành phần cấp hạt (đặc biệt là thành phần 
sét - hàm lượng sét và Limon cao thì khả năng tích lũy kim loại lớn) trong trầm tích.
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NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU ĐẾN  
ĐỘ BỀN CỦA KẾT CẤU BÊ TÔNG CỐT THÉP 

Đào Văn Dinh
Trường Đại học Giao thông vận tải 

Tóm tắt 
Kết cấu bê tông cốt thép dưới tác động của môi trường theo thời gian sẽ bị suy thoái dần do 

xâm nhập ion Clo và CO2 vào bê tông và gây ra ăn mòn thép. Hiện nay biến đổi khí hậu đang diễn 
ra mạnh mẽ kết quả là nước biển dâng cao và nồng độ CO2 trong không khí tăng rất nhanh. Đây là 
các yếu tố làm thúc đẩy nhanh tốc độ suy thoái của các kết cấu BTCT và giảm độ bền của chúng. 
Bài báo này giới thiệu ảnh hưởng của biến đổi khí hậu mà cụ thể là việc tăng nồng độ trong không 
khí đến độ bền của các kết cấu bê tông cốt thép.

Từ khóa: Bê tông cốt thép; Thời gian khởi đầu ăn mòn; Cacbonat hóa; Biến đổi khí hậu.
Abstract

Research of climate change impacts on the durability of reinforced concrete structures

Reinforced concrete structures under the influence of the environment over time will gradually 
degrade due to the penetration of Chloride and CO2 into the concrete and cause steel corrosion. At 
present, climate change is taking place strongly, resulting in sea level rise and the concentration 
of CO2 in the air increasing very rapidly. These are factors that accelerate the degradation rate of 
reinforced concrete structures and reduce their durability. This paper introduces the influence of 
climate change, namely the increase of concentration CO2 in the air on the durability of reinforced 
concrete structures.

Keywords: Reinforced concrete; Initiation of corrosion; Carbonated induced steel corroson; 
Climate change.

1. Đặt vấn đề

Các kết cấu bê tông cốt thép dưới tác động của môi trường sẽ bị suy thoái dần. Cơ chế hư 
hỏng thường gặp bao gồm sự ăn mòn cốt thép, tấn công sulfate, phản ứng kiềm cốt liệu, từ biến và 
co ngót và các hiệu ứng nhiệt độ. Trong các yếu tố trên, cacbonat hóa gây ra ăn mòn cốt thép là một 
nguyên nhân gây suy giảm của các kết cấu bê tông. Ăn mòn cốt thép dẫn đến nứt, vỡ và tách lớp bê 
tông bảo vệ. Ăn mòn cốt thép cũng làm giảm diện tích tiết diện cốt thép, mất dính bám giữa các cốt 
thép và bê tông và sau đó giảm sức kháng của kết cấu. Kết quả là giảm sự an toàn và khả năng phục 
vụ của kết cấu bê tông và rút ngắn tuổi thọ sử dụng của chúng.

Cacbonat hóa đề cập đến một loạt các quá trình liên quan đến sự khuếch tán của khí cacbon 
dioxide trong khí quyển vào bê tông, sau đó phản ứng với các sản phẩm có tính kiềm của xi măng 
thuỷ hoá dẫn đến việc giảm độ pH của nước trong lỗ rỗng từ một giá trị lớn hơn 12,6 (13,5 trong 
trường hợp OPC) đến một mức độ dưới 9.0 và do đó dẫn đến phá vỡ màng thụ động của cốt thép 
và gây ra ăn mòn cốt thép [2]. Quá trình cacbonat hóa không những phụ thuộc vào thành phần bê 
tông, nhiệt độ và độ ẩm mà nó còn phụ thuộc vào nồng độ CO2 trong không khí. Các kịch bản biến 
đổi khí hậu đều dự báo nồng độ CO2 trong không khí tăng theo các năm.

Bài báo này giới thiệu ảnh hưởng của biến đổi khí hậu mà cụ thể là việc tăng nồng độ trong 
không khí đến độ bền của các kết cấu bê tông cốt thép.
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2. Dự báo thời gian khởi đầu ăn mòn thép do cacbonat hóa gây ra
Mô hình dự báo thời gian khởi đầu ăn mòn cốt thép do cacbonnat hóa gây ra sẽ dựa trên định 

luật thứ nhất của Fick về khuếch tán. Khối lượng CO2 xâm nhập vào bê tông do chênh lệch nồng 
độ CO2 giữa không khí bên ngoài và bê tông được thể hiện như sau:

                
2

2

CO
CO

C
dQ D A dt

x
∆

= (1)

Trong đó: dQ là khối lượng khuếch tán cacbon dioxide (kg); A - là diện tích xâm nhập (m 2); 
2COC∆  chênh lệch nồng độ cacbon dioxide (kg/m3); x là khoảng cách (m); dt là bước thời gian (x);

2COD  hệ số khuếch tán cacbon dioxide (m2/s).
Carbon dioxide khuếch tán vào phản ứng với các hydroxit canxi, hydroxit kali và hydroxit 

natri ở trong bê tông. Theo hình thức đơn giản, quá trình này được mô phỏng bởi phương trình 2.
            dQ=a.A.dx (2)

Trong đó: a là khả năng liên kết CO2 của bê tông (kg/m3); 
Từ phương trình 1 và phương trình 2 ta được:

                 
2

2
. CO

CO

D
x dx C dt

a
= ∆ (3)

Trường hợp 
2 2
;CO COD C∆  là hằng số đối với t, lấy tích phân hai vế phương trình 3 ta được:

                  
2

2

2
.CO

c CO

D
X C t

a
= ∆ (4)

Xc là chiều sâu cacbonnat hóa;
a là khả năng liên kết CO2 của bê tông;

2.1. Các tham số để xác định thời gian khởi đầu ăn mòn do cacbonat
2.1.1. Hệ số khuếch tán CO2 trong bê tông 
Hệ số khuếch tán CO2 trong bê tông được xác định bằng các thí nghiệm chuẩn như thí 

nghiệm tăng tốc cacbonat. Hệ số khuếch tán cũng có thể dự báo theo thành phần bê tông như đề 
xuất bởi Papadakis như sau [4]
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  = × −    + +  
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Trong đó: ec là độ xốp của bê tông ,wc, wp, ww là hàm lượng của xi măng, vật liệu phụ gia 
và nước; rc, rp, rw là tỷ trọng của xi măng, phụ gia và nước tương ứng; H = 65 là độ ẩm của môi 
trường khi thí nghiệm chuẩn, tính bằng %. 

a. Ảnh hưởng của bảo dưỡng 
Thời gian bảo dưỡng ảnh hưởng tới khuếch tán CO2 vào trong bê tông. Hệ số ảnh hưởng của 

bảo dưỡng kí hiệu là kc và sẽ lấy theo FiB 2006 [1] như sau:

               7
 

=  
 

bc
c

c

t
k (6)
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tc là số ngày bảo dưỡng bê tông (ngày);
bc là số mũ của hồi quy, bc=-0,567;
b. Ảnh hưởng của nhiệt độ
Nhiệt độ của môi trường ảnh hưởng tới tốc độ khuếch tán, nhiệt độ càng cao thì khuếch tán 

càng nhanh. Phương trình Arrhenius là một công thức đơn giản, nhưng khá chính xác, cho sự phụ 
thuộc nhiệt độ của tốc độ phản ứng. Phương trình được đề xuất bởi Svante Arrhenius vào năm 
1889. Dựa trên phương trình Arrhenius quan hệ giữa hệ số khuyếch tán clo với nhiệt độ được mô 
tả bằng phương trình sau:

         
0 0

ref

1 1( ) .exp . ( )
  

= − =  
   

t t
td

UD T D D f T
R T T

(7)

                  ref

1 1( ) exp
  

= −  
   td

Uf T
R T T

(8)

Trong đó: 

 D(T)   là hệ số khuyếch tán tại thời điểm t ở nhiệt độ T. 

 Dt0   là hệ số khuyếch tán tại thời điểm t0 ở nhiệt độ Ti = 293.15K (20 0C). 

 U   là năng lượng kích hoạt quá trình khuyếch tán (= 35.000 J/mol)

 R   là hằng số khí (= 8,314 JK−1mol−1) 

 Ttd   là nhiệt độ tuyệt đối (K)

c. Ảnh hưởng của độ ẩm

Định lượng các hệ số độ ẩm tương đối có thể được thực hiện bằng cách so sánh dữ liệu thu 
được trong điều kiện khí hậu thực H với một khí hậu thí nghiệm (thường T = 20 0C và độ ẩm tương 
đối tham khảo Href = 65 %).

Hệ số độ ẩm được lấy theo như sau [1]:
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(9)

Trong đó H là độ ẩm tương đối của lớp cacbonat hóa (%) và Href là độ ẩm tham khảo Href  = 65 %.
Như vậy hệ số khuếch tán ở nhiệt độ T và độ ẩm H của môi trường là:

           ( ), ,2 2( , ) ( )e CO e CO cD T H D k f T f H= × × × (10)

2.1.2. Khả năng liên kết CO2 của bê tông
Khả năng liên kết CO2 của bê tông, đó là một tham số trong phương trình 8, theo Yoon và 

các cộng sự [5] được xác định bởi phương trình 11 như sau:

                      
20.75. . . CO

CaO c h
CaO

m
a C C

m
α= (11)

CCaO là hàm lượng của oxit canxi trong xi măng; Cc là khối lượng xi măng trong bê tông; ah 
là mức độ thủy hóa; 2COm  là khối lượng phân tử của carbon dioxide; mCaO là khối lượng phân tử 
của oxit canxi.
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2.1.3. Nồng độ CO2 của môi trường
 Nghiên cứu lịch sử của nồng độ khí CO2 của IPCC (Ủy ban Liên Chính phủ về biến đổi khí 

hậu) chỉ ra rằng trong suốt thời gian trước năm 1750, nồng độ khí CO2 đã tương đối ổn định từ 260 
đến 280 ppm, nhưng từ năm 1750 đến năm 2005, nồng độ khí CO2 tăng từ 280 ppm lên 380 ppm 
[3]. Theo kịch bản phát thải trung bình A1B thì lượng CO2 như Hình 1.

Hình 1: Nồng độ CO2 tăng theo thời gian (IPCC, 2007)[3]

Giả định rằng nồng độ CO2 tại năm 2021 là 400 ppm và tăng tuyến tính theo thời gian ta có:

                    
3 3

2 ( ) (400 . ) 0.0019 10 ( / )CO t p t kg m−= + × × (12)

ρ là tốc độ tăng CO2 trung bình năm (ppm/năm) 
(0.0019x103) là đổi từ ppm sang kg/m3

2.2. Dự báo thời gian khởi đầu ăn mòn thép

Thay các phương trình 10 và 12 vào phương trình 3 và lấy tích phân rồi biến đổi ta được:
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, 2 3 2
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a
−
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(13)

Giải phương trình 23 với x=Lc, ta có t tính bằng năm như sau:
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Trong đó:

          
6, 2

1

( ) ( )
1.9 10 365 24 3600

2
e CO cD k f T f HpA

a
−= × × × × (m2/năm) (15)

           
3, 2

1

( ) ( )
0.76 10 365 24 3600e CO cD k f T f H

B
a

−= × × × × (m2/năm) (16)

                                

2

1 2
cLC = − (m2) (17)

Lc là chiều dày lớp bê tông bảo vệ (m) 
Với các kết cấu nằm ngoài trời chịu ảnh hưởng của chu kỳ khô ướt thời gian khởi đầu ăn mòn 

sẽ kéo dài thêm bằng hệ số ảnh hưởng do chu kỳ khô ướt. Hệ số này sẽ lấy theo FIB [1] như sau:
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b
sRp T
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t

t0 là thời gian tham chiếu ( t0= 28 ngày = 0.0767 năm);
t là tuổi thọ sử dụng (năm);
w là số mũ thời tiết;
psR là xác suất mưa
bw là giá trị thiết kế của số mũ hồi quy (bw -0,446)
ToW là thời gian ướt tính theo phương trình sau:

NdSè ngµy ma h 2.5mm trong n¨m
ToW=

365

≥

* Ví dụ tính toán 
Sử dụng công thức 14,15,16,17 tính toán cho ví dụ sau:
Thành phần bê tông: Lượng xi măng 380 kg/m3; lượng nước: 100 lít/m3; Tỷ trọng của xi 

măng: 3100 kg/m3; thời gian bảo dưỡng: 2 ngày;

2

8 2
, 1,059 10 /e COD m s−= ×

Điều liện môi trường: Nhiệt độ trung bình năm: 26 0C; độ ẩm môi trường: 75 %;
Loại kết cấu: Được che chắn;
Thời gian khởi đầu ăn mòn được tính theo p=2;3;4 ppm/năm và chiều dày lớp bê tông bảo 

vệ Lc=25,30,35,40,45mm. Kết quả được thể hiện trong Hình 2:

p = 2 ppm/năm
p = 3 ppm/năm
p = 4 ppm/năm

Hình 2: Ảnh hưởng của các kịnh bản tăng CO2 và chiều dày lớp bê tông bảo vệ đến thời gian 
khởi đầu ăn mòn cốt thép 
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3. Kết luận
Thời gian khởi đầu ăn mòn cốt thép trong kết cấu bê tông cốt thép do cacbonat hóa gây ra 

phụ thuộc vào ba yếu tố cơ bản: Tính chất của bê tông được đặc trưng bởi hai tham số là hệ số 
khuếch tán CO2 ( 2COD ) và khả năng liên kết CO2 của bê tông (a); chiều dày lớp bê tông bảo vệ 
(Lc); Nồng độ CO2 trong không khí.

- Khi chiều dày lớp bê tông bảo vệ nhỏ, ảnh hưởng của sự tăng nồng độ CO2 trong không khí 
là không nhiều (ví dụ Lc = 25 mm: p = 2; 3; 4 ppm/năm, thời gian khởi đầu ăn mòn lần lượt là T 
= 32, 14; 31,1; 30,17 năm).

- Khi chiều dày lớp bê tông bảo vệ khá dày, ảnh hưởng của sự tăng nồng độ CO2 trong không 
khí là đáng kể (ví dụ Lc = 25 mm: p = 2; 3; 4 ppm/năm, thời gian khởi đầu ăn mòn lần lượt là T = 
109,12; 100,8; 94,37 năm).

- Thời gian khởi đầu ăn mòn tăng mạnh khi tỷ lệ nược trên xi măng giảm (ví dụ Lc = 30 mm: 
p = 3 ppm/năm, w/c = 0,35; 0,45; 0,50; 0,55, thời gian khởi đầu ăn mòn lần lượt là T = 257,07; 
108,23; 58,54; 36,70; 25,4 năm).

- Khuyến nghị khi thiết kế kết cấu nên có chiều dày lớp bê tông bảo lớn hơn hoặc bằng  
30 mm, sử dụng tỷ lệ nước trên xi măng từ 0,30 - 0,40. 
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ƯỚC TÍNH LƯỢNG PHÁT SINH VÀ ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG 
QUẢN LÝ RÁC THẢI NHỰA TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN BẮC TỪ LIÊM, 

THÀNH PHỐ HÀ NỘI
Phạm Thị Mai Thảo1, Giang Hoàng Hiệp2

1Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội
2Viện Khoa học Khí tượng Thuỷ văn và Biến đổi khí hậu

Tóm tắt
Chất thải nhựa do đặc điểm khó phân hủy trong môi trường nên gây ảnh hưởng đến con 

người, sinh vật và môi trường xung quanh, ảnh hưởng tới sinh trưởng của cây trồng. Chính vì vậy, 
việc nghiên cứu hiện trạng phát sinh và công tác quản lý rác thải nhựa là cần thiết, nhằm cung 
cấp cơ sở dữ liệu cho các cơ quan có liên quan trong việc lựa chọn phương pháp quản lý rác thải 
nhựa phù hợp cho từng địa phương. Nghiên cứu được thực hiện trên địa bàn quận Bắc Từ Liêm 
cho thấy, rác thải nhựa phát sinh từ nguồn sinh hoạt khoảng 36 tấn/ngày và nguồn y tế khoảng 5 
kg/ngày. Tất cả lượng rác thải nhựa phát sinh điều được thu gom xử lý bằng phương pháp chôn 
lấp tại bãi rác Nam Sơn. Kết quả nghiên cứu cho thấy, rác thải nhựa hiện nay chưa được phân 
loại và tái chế hợp lý, vì vậy, cần nghiên cứu các giải pháp nhằm tối đa hoá việc phân loại, tái sử 
dụng rác thải nhựa cho các mục đích khác nhau để từ đó, tiến hành lựa chọn phương pháp xử lý 
với công nghệ phù hợp góp phần giảm thiểu tác động đến môi trường.

Từ khóa: Rác thải nhựa; Phát thải; Hiện trạng quản lý; Hệ số phát thải.
Abstract

Plastic waste generation estimation and current management in Bac Tu Liem district,  
Ha Noi City

Plastic waste is difficult to decompose in the environment, so it affects people, organisms, 
the surrounding environment, and the growth of plants. Therefore, it is necessary to study the 
current situation of generation and management of plastic waste in order to provide a database 
for relevant agencies in choosing the appropriate plastic waste management methods for each 
location. local. This research conducted in Bac Tu Liem district shows that plastic waste arising 
from domestic sources was about 36 tons/day and medical sources was about 5 kg/day in. All 
plastic waste is collected and treated by landfill method at Nam Son landfill. Research results 
found that plastic waste is currently not properly classified and recycled, so it needs to be studied 
to propose solutions to maximize the classification and reuse of plastic waste for different purposes 
in order to choose appropriate treatment methods to minimize the impacts on the environment.

Keywords: Plastic waste; Emission; Current management; Emission factor.

1. Đặt vấn đề

Phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ môi trường là 02 yếu tố không thể tách rời trong mọi hoạt 
động của con người. Phát triển bền vững là chiến lược phát triển toàn cầu, nhằm đáp ứng nâng cao 
chất lượng đời sống con người, bao gồm việc duy trì các yếu tố thúc đẩy sự phát triển cho các thế 
hệ tương lai. Cùng với sự phát triển của công nghiệp hóa và đô thị hóa, rác thải nhựa (RTN) phát 
sinh từ các hoạt động của con người có xu hướng tăng lên về số lượng. Việt Nam được biết đến là 
nước có khối lượng RTN thải ra gấp đôi so với các nước có thu nhập thấp và nằm trong top 05 thế 
giới về số lượng rác thải nhựa ra đại dương, với 1,8 triệu tấn mỗi năm [1]. Hiện nay, phần lớn các loại 
RTN ở Việt Nam đều chưa được phân loại và được xử lý chủ yếu bằng phương pháp chôn lấp cùng 
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với rác thải sinh hoạt. Điều này là một trong những nguyên nhân góp phần gây ô nhiễm môi trường 
và cũng lãng phí đi một nguồn tài nguyên có thể tái chế được để đem lại lợi ích về nhiều ngành kinh 
tế khác nhau. Ví dụ, tái chế nhựa thành dầu FO và Diesel; tái sử dụng nhựa đã qua sử dụng thành các 
sản phẩm khác;… 

Nhựa là các chất dẻo hoặc các hợp chất cao phân tử được tổng hợp từ dầu hỏa hoặc các chất 
từ khí tự nhiên, các chuỗi cao phân tử này chỉ chứa hoặc chứa chủ yếu nguyên tố cacbon. Hiện nay, 
các nguồn phát sinh RTN chính là từ các hoạt động sinh hoạt và sản xuất của con người, như: từ 
các khu dân cư, trung tâm thương mại, viện nghiên cứu, cơ quan, trường học, các công trình công 
cộng, các dịch vụ đô thị, sân bay, các trạm xử lý nước thải, khu công nghiệp,…

Đối với RTN có nguồn phát sinh từ các hoạt động sinh hoạt thì thành phần chủ yếu sẽ bao 
gồm các loại chai lọ, hộp đựng thực phẩm, bao bì sản phẩm hay một số vật dụng sinh hoạt hàng 
ngày, như các loại bàn chải, các loại túi nilon,... Tại các khu công nghiệp, RTN sẽ bao gồm các 
loại phế phẩm, phụ tùng, vật dụng bằng nhựa, phát sinh từ các công đoạn sản xuất, các sản phẩm 
bị lỗi,... Tuy nhiên, trong công nghiệp RTN sẽ được thu gom và xử lý triệt để theo quy định của 
pháp luật. Vậy nên đây không phải là vấn đề quá lớn đối với xử lý RTN. Trong nông nghiệp, RTN 
xuất phát từ bao bì, vỏ, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật bằng nhựa. RTN từ hoạt động nông nghiệp 
đang dần trở nên phổ biến ở khu vực nông thôn vì hoạt động quản lý và xử lý ở khu vực này vẫn 
còn lỏng lẻo và người dân vẫn còn thiếu kiến thức về các tác động của RTN tới môi trường.

RTN có thể tồn tại trong không khí, dưới dạng vi nhựa và có thể gây ảnh hưởng đến hệ hô 
hấp của con người khi hít phải [2]. Trong môi trường nước, nhựa cũng được phân rã thành nhiều 
mảnh nhỏ hơn [3], RTN trong nước sẽ gây phá hủy hoặc suy giảm đa dạng sinh học, làm chết hoặc 
biến dạng các sinh vật bởi vướng vào lưới ma (ghost nets - lưới đánh cá bị mất hoặc bị bỏ lại trên 
đại dương) hoặc một số RTN đặc thù, như: ống hút, lưới cố định chai nước,... [4]. Những mảnh 
nhựa nhỏ có thể gây chết sinh vật qua con đường ăn uống. Trong một nghiên cứu về cá ở Bắc Thái 
Bình Dương cho thấy, trung bình có 2,1 mảnh nhựa trong mỗi con cá. Việc nhầm lẫn giữa nhựa với 
thức ăn cũng được ghi nhận ở các động vật bậc cao hơn, như: rùa, chim, động vật có vú,… đã có 
nhiều trường hợp gây tử vong ở động vật liên quan đến việc ăn nhựa. Chim hải âu nhầm lẫn mảnh 
nhựa có màu đỏ với mực, rùa biển nhầm lẫn túi nilon với sứa,… Các hạt nhựa bị nuốt vào có thể 
gây tắc nghẽn hoặc hư hại thành ruột, làm giảm khả năng hấp thụ thức ăn của sinh vật [4]. Khi 
được chôn lắp, RTN gây ô nhiễm môi trường đất do các chất độc xâm nhập vào đất. Đặc biệt là 
đối với các vỏ chai, bao bì các loại thuốc trừ sâu, thuốc bảo vệ thực vật,… có thể gây chết các loài 
giun, vi sinh vật, phát tán các vi khuẩn gây bệnh ra bên ngoài. Bên cạnh đó, rác thải túi nilon cũng 
tồn tại khá lâu trong môi trường đất, do đó làm hạn chế quá trình tổng hợp các chất dinh dưỡng, 
làm cho đất giảm độ phì nhiều, đất bị chua và năng suất cây trồng giảm sút. Khi RTN phân hủy 
tại các bãi chôn lấp, chúng sẽ cho ra sản phẩm là các hạt vi nhựa và sẽ bắt đầu giải phóng các chất 
phụ gia có trong nhựa ra môi trường xung quanh [5]. Ngoài ra, việc sử dụng các loại nhựa dùng 
một lần thường không có thông tin về thành phần, nguồn gốc xuất xứ cụ thể, có thể lẫn tạp chất có 
hại cho con người khi sử dụng. Đặc biệt, nếu đựng thực phẩm nóng ở nhiệt độ 100 0C, hàm lượng 
Monostryren trong nhựa sẽ được giải phóng, ngấm vào thức ăn, gây tổn hại nghiêm trọng cho gan 
và gây ra nhiều bệnh nguy hiểm cho con người. Ngoài ra, thông qua chuỗi thức ăn, các hạt vi nhựa 
khi đi vào cơ thể con người có thể gây mất cân bằng Hormone dẫn đến các căn bệnh thần kinh, hô 
hấp, ảnh hưởng đến cấu trúc não bộ, gây tăng động, suy yếu biến đổi hệ miễn dịch cùng hàng loạt 
những nguy cơ khác [6]. Chính vì vậy, việc xác định các nguồn phát sinh, khối lượng phát sinh và 
hiện trạng quản lý RTN là cần thiết để cung cấp các thông tin cơ bản và khoa học, hợp lý cho các 
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bên có liên quan trước khi đưa ra quyết định lựa chọn biện pháp quản lý phù hợp theo điều kiện thực 
tế của từng địa phương.

Nghiên cứu này thực hiện thí điểm trên địa bàn quận Bắc Từ Liêm (BTL), thành phố Hà Nội 
với quy mô dân số là 327.393 người và khoảng 81.848 hộ gia đình [7].

2. Phương pháp nghiên cứu

2.1. Phương pháp điều tra khảo sát thực địa

Phương pháp điều tra khảo sát thực địa được áp dụng để khảo sát các tuyến thu gom, số 
lượng trạm trung chuyển, bãi tập kết rác thải sinh hoạt và khảo sát công tác phân loại, thu gom, 
tái chế và xử lý rác thải nhựa trong rác thải y tế tại các bệnh viện trên địa bàn quận Bắc Từ Liêm, 
Hà Nội.

2.2. Phương pháp phỏng vấn trực tiếp

Nghiên cứu tiến hành phỏng vấn trực tiếp với cán bộ Công ty CP xử lý chất thải xây dựng và 
đầu tư phát triển môi trường Hà Nội để tìm hiểu về công tác vận chuyển rác trên địa bàn quận Bắc 
Từ Liêm, thành phố Hà Nội, bao gồm các thông tin về: Tuyến thu gom, nguồn nhân lực, cơ sở vật 
chất và hiện trạng công tác xử lý, quản lý RNT.

Phỏng vấn trực tiếp cán bộ phòng Kiểm soát ô nhiễm tại các cơ sở y tế về hiện trạng công tác 
phân loại, thu gom, tái chế và xử lý rác thải nhựa trong rác thải y tế tại các bệnh viện trên địa bàn 
quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội.

2.3. Phương pháp ước tính lượng RTN phát sinh trong RTSH và y tế

 Đối với RTN phát sinh trong CTRSH
Khối lượng RTN phát sinh sẽ phụ thuộc vào dân số và tỷ lệ nhựa trong chất thải rắn sinh hoạt 

(CTRSH) vì hiện nay ở Việt Nam, chưa có số liệu chính thức được xuất bản liên quan đến hệ số 
phát thải nhựa trong CTRSH.

Hệ số phát thải RTN trong CTRSH sẽ được tính theo công thức sau:
K = I . t

Trong đó:
 K: Hệ số phát thải RTN trong CTRSH (kg/người/ngày đêm).
 I: Bình quân lượng rác thải phát sinh (kg/người/ngày đêm).
 t: Tỷ lệ nhựa trong CTRSH (%).
Tổng khối lượng RTN phát sinh trong CTRSH được tính theo công thức sau:  

A = N . K

Trong đó:
 A: Khối lượng RTN (kg/ngày đêm).
 N: Dân số trong năm (người).
 K: Hệ số phát thải RTN trong CTRSH (kg/người/ngày đêm).
Từ đó, dự báo lượng RTN phát sinh trong tương lai theo công thức: 

Ai  = r . K

Trong đó:
 Ai: Khối lượng RTN năm sau (kg/ngày.đêm).
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 r: Tốc độ gia tăng dân số (%).
 K: Hệ số phát thải RTN trong CTRSH (kg/người/ngày đêm).
 Đối với RTN trong chất thải rắn (CTR) y tế
Trong khuôn khổ nghiên cứu việc ước tính khối lượng RTN phát sinh sẽ phụ thuộc vào quy 

mô bệnh viện, đặc điểm loại hình của bệnh viện và tỷ lệ % của RTN/CT y tế vì hiện nay ở Việt Nam 
chưa có số liệu chính thức được xuất bản liên quan đến hệ số phát thải nhựa trong chất thải y tế.

Tổng khối lượng CTR y tế phát sinh được tính toán theo công thức sau: M = I . N
Trong đó:
 - M: Khối lượng CTR y tế (kg).
 - I: Bình quân lượng CTR y tế phát sinh (kg/giường bệnh).
 - N: Số lượng giường bệnh. 
Tổng khối lượng nhựa trong CTR y tế được tính theo công thức sau: 

A = M . t

Trong đó:
 A: Khối lượng nhựa trong CTR y tế (kg).
 M: Khối lượng CTR y tế (kg).
 t: Tỷ lệ nhựa trong CTR y tế (%).
Từ đó, dự báo lượng RTN trong tương lai theo công thức: 

Ai = M . r . t

 Ai: Khối lượng RTN năm sau (kg/ngày.đêm).
 M: Khối lượng CTR y tế (kg) phát sinh năm hiện tại.
 r: Tốc độ gia tăng giường bệnh (%).
 t: Tỷ lệ nhựa trong CTR y tế (%).

3. Kết quả nghiên cứu và thảo luận

3.1. Hiện trạng phát sinh các loại RTN trên địa bàn quận Bắc Từ Liêm

3.1.1. Rác thải nhựa trong chất thải rắn sinh hoạt
Hiện nay, hệ số phát thải RTN trong CTRSH chưa được xác định, RTN thường được để lẫn 

với CTRSH, với các nguồn phát sinh, bao gồm:
- RTN từ các khu dân cư: các hộ gia đình (gồm các loại RTN như: Túi nilon, vỏ chai PET, 

bàn chải, các thiết bị điện tử, âu bát nhựa,…).
- RTN từ các khu thương mại: Tạp hóa, nhà hàng, quán ăn, chợ, trung tâm thương mại,… 

(gồm túi nilon, hộp, bao bì nhựa, đĩa, bát, chai, lọ, cốc nhựa, ống hút…).
- RTN từ công sở, trường học, công trình công cộng (phổ biến là cốc, ly nhựa, ống hút và 

một số đồ dùng văn phòng phẩm được làm từ nhựa).
Theo kết quả nghiên cứu của Ngô Bá Quang năm 2018, CTRSH trên địa bàn quận Bắc Từ 

Liêm phát sinh khoảng 0,81 kg/người/ngày [12]. Theo Báo cáo Hiện trạng môi trường Quốc gia 
2018, chỉ số CTRSH phát sinh ở các đô thị đặc biệt là 0,96 (kg/người/ngày) [1], cao hơn so với hệ 
số phát thải CTRSH ở quận Bắc Từ Liêm khoảng 0,15 kg. Nguyên nhân dẫn đến sự chênh lệnh 
này là vì quận Bắc Từ Liêm là quận mới thành lập và vẫn còn một số phường có diện tích đất canh 
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tác nông nghiệp như Liên Mạc, Thượng Cát, Tây Tựu và chưa có nhiều các khu trung tâm thương 
mại, nhà hàng, khu giải trí, siêu thị, chợ,… Do đó, các hoạt động dẫn đến phát sinh CTRSH ít hơn 
so với mặt bằng chung của Hà Nội.

Tại Việt Nam hiện nay, chưa có số liệu về hệ số phát sinh RTN từ các hoạt động sinh hoạt 
hàng ngày của người dân, do đó, để ước tính được lượng RTN phát sinh cần dựa vào tỷ lệ RTN 
nhựa trong tổng lượng CTRSH phát sinh.

Theo Báo cáo môi trường Quốc gia (2018), tỷ lệ nhựa trong CTRSH tại bãi rác Nam Sơn là 
13,57 % [1]. Theo nghiên cứu của tiến sỹ Christopher Teh Boon Sung (Đại học Putra Malaysia), tỷ 
lệ nhựa tại các khu xử lý CTRSH của Malaysia vào khoảng 13 % [1]. Đây là một quốc gia Đông 
Nam Á và có điều kiện kinh tế - xã hội tương đối giống với Việt Nam. Trong khi đó, theo nghiên 
cứu của Vijaya S. Sangawar và Seema S. Deshmukh (Viện Khoa học và Nhân văn Vidarbha, Ấn 
Độ) cho thấy, khối lượng RTN được đem đi xử lý ở Mỹ và các nước châu Âu chỉ chiếm khoảng 
8 % [9] tổng lượng CTRSH được đem đi xử lý. Tỷ lệ RTN trong CTRSH tại các khu xử lý ở Mỹ 
và châu Âu thấp hơn so với các nước Đông Nam Á như Việt Nam và Malaysia là do hệ thống thu 
gom phân loại rác cùng với ý thức của người dân tại các khu vực đó tốt hơn. Vì vậy, trong khuôn 
khổ nghiên cứu này, tác giả lựa chọn tỷ lệ RTN trong CTRSH là 13,57 % (tỷ lệ nhựa tại khu xử lý 
Nam Sơn) để ước tính khối lượng RTN phát sinh.

Như vậy, hệ số phát sinh RTN trong CTRSH sẽ được tính như sau:
Hệ số phát sinh RTN = Tỷ lệ RTN trong CTRSH x Hệ số phát sinh CTRSH

                = 13,57 % x 0,81 = 0,11 (kg/người/ngày).

Từ đó, tổng lượng CTRSH phát sinh nói chung và RTN phát sinh nói riêng trên địa bàn quận 
Bắc Từ Liêm được ước tính và trình bày trong Bảng 1 dưới đây.

Bảng 1. Khối lượng RTN phát sinh trên địa bàn quận BTL

STT Phường Dân số
(người)

Khối lượng 
CTRSH (tấn/ngày)

Khối lượng RTN (tấn/
ngày)

1 Xuân Đỉnh 33.929 27,48 3,73
2 Xuân Tảo 13.063 10,58 1,44
3 Cổ Nhuế 1 34.619 28,04 3,81
4 Cổ Nhuế 2 46.817 37,92 5,15
5 Đông Ngạc 22.879 18,53 2,52
6 Đức Thắng 20.468 16,58 2,25
7 Thụy Phương 13.861 11,23 1,52
8 Phú Diễn 29.624 24,00 3,26
9 Phúc Diễn 27.859 22,57 3,06
10 Minh Khai 35.131 28,46 3,86
11 Tây Tựu 25.292 20,48 2,78
12 Thượng Cát 10.033 8,13 1,10
13 Liên Mạc 13.818 11,19 1,52

Tổng cộng 327.393 265,18 36
Bảng 1 cho thấy, RTN phát sinh trên địa bàn quận BTL là khoảng 36 tấn/ngày. Hiện nay, 

RTN đang được xử lý cùng với CTRSH bằng phương pháp chôn lấp. Tuy nhiên, theo kết quả 
nghiên cứu của Kirstybell và Suzie Cave (Hội Khoa học môi trường Bắc Ireland), RTN mất từ 400 
- 1.000 năm [10] để có thể phân hủy. Điều này sẽ làm tốn diện tích của các bãi chôn lấp và tốn chi 
phí xử lý do thời gian phân hủy của nhựa lâu hơn các loại CTRSH khác. 
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Khối lượng RTN phát sinh trong ngày tại 13 phường thuộc quận Bắc Từ Liêm là không đồng 
đều, ví dụ như phường Cổ Nhuế 2 là phường có khối lượng rác thải nhựa phát sinh trong ngày lớn 
nhất (5,15 tấn/ngày). Đây là phường có dân số đông nhất trong quận (46.817 người) và có mật độ 
dân số cao vì gần nhiều trường đại học lớn và có 02 cung đường chính đi qua là đường Phạm Văn 
Đồng và đường Cổ Nhuế.

Phường Thượng Cát là phường có dân số ít nhất (10.033 người), đồng thời cũng là phường 
có khối lượng RTN phát sinh trong ngày ít nhất. Ngoài ra phường Thượng Cát có gần một nửa diện 
tích ở mặt bên kia đê hướng về phía Sông Hồng, chủ yếu dùng để canh tác nông nghiệp và khai 
thác cát, chính vì vậy nên lượng RTN phát sinh là không nhiều.

Phường Xuân Tảo mặc dù nằm ở một trong những vị trí giao thông thuận lợi và gần với trung 
tâm của thành phố, tuy nhiên, hiện nay khu vực này vẫn đang có nhiều Dự án chung cư xây dựng 
chưa hoàn thành xong. Vì vậy, dân số ở đây vẫn còn thấp, dẫn đến lượng RTN phát sinh chưa nhiều 
so với các phường còn lại. Như vậy, trung bình 1 ngày toàn quận Bắc Từ Liêm sẽ thải ra khoảng 36 
(tấn) RTN và 1 năm ước tính quận Bắc Từ Liêm sẽ phát sinh khoảng 13.140 (tấn) RTN.

Theo kết quả khảo sát thực tế tại bãi rác Nam Sơn, trong các loại nhựa phát sinh trong 
CTRSH thì túi nilon được tìm thấy nhiều nhất, những loại túi nilon này thường được mua với giá 
thành rẻ và vô cùng tiện lợi. Chính vì vậy, túi nilon xuất hiện rất phổ biến ở các bãi tập kết rác thải 
sinh hoạt. Tiếp đến là những loại chai nhựa, cốc, hộp nhựa, đựng đồ ăn thức uống một lần thường 
được làm từ nhựa PET. Đây là loại nhựa có thể tái chế nhưng hiện nay công tác phân loại tái chế 
nhựa tại nguồn là tự phát và hiệu quả không đáng kể.

Bên cạnh đó, ta có thể thấy tỷ lệ nhựa đem đi xử lý ở bãi chôn lấp của quận Bắc Từ Liêm 
(13,57 %) thấp hơn so với tỷ lệ nhựa trong CTRSH của Hà Nội khi chưa được thu gom xử lý (17,1 
%) [1]. Sự chênh lệch 3,53 % giữa tỷ lệ nhựa tại hộ gia đình và tại khu xử lý xuất phát từ thói quen 
giữ lại những đồ dùng, vật dụng bằng nhựa của người dân để bán hoặc tái sử dụng trước khi đem 
bỏ vào thùng rác hoặc đưa đến khu xử lý. Ngoài ra, tại bãi rác Nam Sơn cũng có rất nhiều người 
dân sống mưu sinh bằng nghề nhặt rác, họ nhặt lại những vật dụng có thể đem bán, trong đó có cả 
nhựa, dẫn đến việc tỷ lệ RTN phát sinh tại khu xử lý thấp hơn so với tỷ lệ nhựa phát sinh ban đầu 
trong CTRSH tại các khu dân cư.

3.1.2. Rác thải nhựa trong chất thải y tế
Kết quả khảo sát cho thấy, trên địa bàn quận Bắc Từ Liêm có 04 bệnh viện là: Bệnh viện 

Nam Thăng Long; Bệnh viện mắt Ánh Sáng; Bệnh viện Ung bướu quốc tế Việt Nam – Nhật Bản 
chưa đi vào hoạt động và Bệnh viện Đa khoa Phương Đông mới đi vào hoạt động đầu năm 2019.

Bệnh viện Nam Thăng Long: Địa chỉ tại 40 Tân Xuân, phường Xuân Đỉnh, quận Bắc Từ 
Liêm, với quy mô 100 giường bệnh nội trú và 13 khoa, phòng. 

Bệnh viện mắt Ánh Sáng: Địa chỉ tại ngõ 208 Trần Cung, phường Cổ Nhuế 1, quận Bắc Từ 
Liêm, chuyên khám và điều trị các bệnh về mắt.

Bệnh viện Đa khoa Phương Đông: Địa chỉ tại số 9 Phố Viên, phường Cổ Nhuế 2, quận Bắc 
Từ Liêm, bệnh viện được xây dựng với tổng quy mô là 1.000 giường bệnh và là một trong những 
bệnh viện ngoài công lập lớn nhất Hà Nội. Năm 2021, bệnh viện đang hoạt động với quy mô 250 
giường bệnh.

Bệnh viện Ung bướu quốc tế Việt Nam - Nhật Bản: Thuộc địa bàn phường Xuân Tảo, với 
quy mô 100 giường bệnh nội trú, gồm các khoa khám bệnh, cận lâm sàng, điều trị, ngoại tổng hợp, 
chăm sóc giảm nhẹ, phục hồi chức năng theo công nghệ Nhật Bản và Mỹ. Tuy nhiên, hiện nay 
chưa đi vào hoạt động.
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Theo kết quả phỏng vấn Trưởng phòng Kiểm soát ô nhiễm tại 03 cơ sở y tế cho thấy, khối 
lượng CTR y tế phát sinh tại Bệnh viện Nam Thăng Long khoảng 480 kg/tháng; Bệnh viện mắt 
Ánh Sáng là 80 kg/tháng; Bệnh viện Đa khoa Phương Đông vào khoảng 1.200 kg/tháng. Khối 
lượng CT y tế phát sinh hàng năm của 03 bệnh viện đang hoạt động trên địa bàn quận Bắc Từ Liêm 
được trình bày dưới Bảng 2 như sau: 

Bảng 2. Khối lượng chất thải y tế phát sinh tại các bệnh viện

STT Tên bệnh viện Khối lượng CT y tế phát sinh 
hàng năm (tấn)

1 Nam Thăng Long 5,76
2 Mắt Ánh Sáng 0,96
3 Đa khoa Phương Đông 14,4

Nguồn: Điều tra phỏng vấn trực tiếp

Từ bảng trên, ta có thể thấy được sự chênh lệch trong khối lượng CTR y tế phát sinh hàng 
năm giữa các bệnh viện, điều này là do sự khác nhau về quy mô giường bệnh của mỗi bệnh viện. 
Bên cạnh đó, Bệnh viện Nam Thăng Long và Đa khoa Phương Đông là 02 bệnh viện đa khoa và có 
điều trị nội trú cho nên khối lượng CTR y tế phát sinh nhiều hơn Bệnh viện mắt Ánh Sáng - chuyên 
chữa trị các bệnh liên quan đến mắt và không có điều trị nội trụ. Hai Bệnh viện Nam Thăng Long 
và Mắt Ánh Sáng không có các dự án mở rộng quy mô bệnh viện. Vì vậy, lượng rác thải y tế không 
có nhiều biến động, trung bình khoảng 560 kg/tháng. 

Đối với Bệnh viện Đa khoa Phương Đông, khối lượng CTR y tế phát sinh 01 tháng vào 
khoảng 1.200 (kg), so với quy mô 250 giường bệnh hiện tại thì con số này vẫn còn thấp, do số bệnh 
nhân đến khám và lưu trú tại bệnh viện không nhiều. 

Theo Báo cáo môi trường Quốc gia 2018, khối lượng nhựa phát sinh trong CTR y tế ước tính 
vào khoảng 10 % [1] tổng khối lượng CTR y tế phát sinh. Trong một nghiên cứu của Ramon San 
Pascual (Giám đốc điều hành Chương trình “Health care without harm - Asia”), khối lượng nhựa 
trong CTR y tế của Philippines là khoảng 57,3 % [10] và Indonesia là 50,5 % [11]. Philippines và 
Indonesia cùng nằm trong khu vực Đông Nam Á và cùng có điều kiện kinh tế - xã hội có nhiều 
điểm tương đồng với Việt Nam, tuy nhiên, tỷ lệ nhựa trong CTR y tế tại 02 nước này cao hơn nhiều 
lần so với tỷ lệ nhựa trong CTR y tế tại Việt Nam. Nguyên nhân dẫn đến sự chênh lệch này là do 
sự khác nhau trong cách thức phân loại RTN giữa các nghiên cứu, kết quả nghiên cứu ở 02 nước 
Philippines và Indonesia, tác giả đã tính đến cả lượng nhựa lẫn trong rác thải hữu cơ phát sinh từ 
các hoạt động sinh hoạt của con người tại bệnh viện. Ở Việt Nam, tỷ lệ nhựa trong CTR y tế thấp là 
vì chưa tính đến các thành phần nhựa lẫn trong rác thải hữu cơ tại các bệnh viện mà chỉ đến lượng 
RTN phát sinh từ các hoạt động khám chữa bệnh. 

Vì vậy, nghiên cứu này chỉ tính đến RTN phát sinh từ hoạt động khám chữa bệnh. Ngoài ra, 
các bệnh viện trên địa bàn quận Bắc Từ Liêm chưa có thống kê cụ thể về khối lượng nhựa trong 
CTR y tế nguy hại nên tác giả giả định tổng khối lượng nhựa phát sinh trong CTR y tế sẽ lấy theo 
thống kê của Báo cáo môi trường Quốc gia 2018 là 10 %.

Thông tư số 58/2015/TTLT - BYT - BTNMT quy định về quản lý chất thải y tế, CTR sẽ được 
phân loại theo từng nhóm cụ thể trước khi đem đi tái chế hoặc xử lý. Những loại chất thải nhựa 
nằm trong nhóm: chất thải nguy hại, chất thải thông thường sẽ được thu gom và xử lý theo quy 
định, còn đối với nhưng loại rác thải nhựa như:
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+ Chai nhựa đựng các dung dịch không có chất hóa học nguy hại như: Dung dịch NaCl 0,9 
%, Glucose natri bicacbonate, Ringer Lactat, dung dịch cao phân tử, dịch lọc thận và các chai nhựa 
đựng dung dịch không nguy hại khác.

+ Các vật liệu nhựa khác không dính các thành phần nguy hại.
Các bệnh viện được quyền thu gom những loại rác thải nhựa nêu trên phục vụ cho mục đích 

tái chế. 
Qua quá trình điều tra phỏng vấn tại ba bệnh viện đang hoạt động trên địa bàn quận Bắc Từ 

Liêm, hiện tại, có 02 bệnh viện khám chữa bệnh đa khoa là Nam Thăng Long và Phương Đông có 
tiến hành phân loại RTN có thể tái chế theo Quyết định số 43/2007QĐ-BYT của Bộ Y tế. Đối với 
Bệnh viện Mắt Ánh Sáng có quy mô nhỏ và đặc thù chỉ chữa trị các bệnh liên quan đến mắt cho 
nên khối lượng CTR y tế phát sinh không nhiều, dẫn đến tất cả lượng RTN phát sinh đều được đem 
đi xử lý. Tỷ lệ nhựa được xử lý và tái chế tại 02 bệnh viện Nam Thăng Long và Đa khoa Phương 
Đông được thể hiện dưới Bảng 3.

Bảng 3. Tỷ lệ nhựa được xử lý trong chất thải y tế

STT Tỷ lệ nhựa được xử lý Bệnh viện 
Nam Thăng Long

Bệnh viện Đa khoa 
Phương Đông Trung bình

1 % Nhựa được tái chế 14,2 15,6 14,9
2 % Nhựa được xử lý 85,8 84,4 85,1

       Nguồn: Điều tra phỏng vấn trực tiếp

Như vậy, ta có thể thấy được sự chênh lệch rất lớn giữa lượng nhựa được tái chế và lượng 
nhựa được xử lý ở các bệnh viện trên địa bàn quận. Do đặc thù một số loại RTN của bệnh viện có 
chứa thành phần nguy hại, ví dụ như: các vật liệu nhựa có dính máu, dịch cơ thể, ống tiêm, các loại 
chai lọ đựng các hóa chất nguy hại, chất thải có khả năng lây nhiễm,… cho nên không thể tái chế 
và dẫn đến tỷ lệ tái chế còn thấp. 

Sau quá trình tính toán dựa vào các thông số, tỷ lệ đã nêu trên, khối lượng nhựa được tái chế 
và xử lý tại các bệnh viện trên địa bàn quận Bắc Từ Liêm được trình bày dưới Bảng 4.

Bảng 4. Khối lượng RTN phát sinh trong CTR y tế (tấn)

STT Tên bệnh viện
Khối lượng CTR 

y tế phát sinh 
hàng năm

Tổng khối 
lượng RT N 

phát sinh

Khối lượng 
RTN được tái 

chế

Khối lượng 
RTN xử lý

1 Nam Thăng Long 5,76 0,576 0,08 0,49
2 Mắt Ánh Sáng 0,96 0,096 - 0,096
3 Đa khoa Phương Đông 14,4 1,440 0,21 1,23

Tổng 21,12 2,112 0,29 1,816
 Như vậy, trung bình mỗi ngày quận BTL phải xử lý khoảng 5 kg RTN phát sinh trong CTR 

y tế. Khối lượng RTN phát sinh sẽ tùy thuộc vào quy mô và đặc thù chuyên ngành của mỗi bệnh 
viện, tuy nhiên so với quy mô, đặc thù hiện tại của các bệnh viện thì khối lượng RTN phát sinh 
hiện nay tại quận BTL vẫn còn thấp.

3.2. Hiện trạng công tác thu gom, vận chuyển và xử lý RTN trên địa bàn quận Bắc Từ Liêm
3.2.1. RTN trong CTRSH
Hiện nay, RTN từ các hoạt động dân sinh của người dân trên địa bàn quận Bắc Từ Liêm bao 

gồm các thành phần như: túi nilon, sản phẩm nhựa dùng một lần, các bao bì thực phẩm, mỹ phẩm, 
dược phẩm, các đồ dùng bằng nhựa đã qua sử dụng,... chưa được phân loại tại nguồn mà được thu 
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gom chung cùng các loại CTRSH khác. Qua quá trình điều tra phỏng vấn trực tiếp cán bộ phụ trách 
về thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải trên địa bàn quận Bắc Từ Liêm, kết quả phỏng vấn cho 
thấy, quá trình thu gom vận chuyển và xử lý CTRSH (bao gồm RTN) được trình bày trong Hình 1. 

 Công tác vận chuyển
Qua quá trình thu thập thông tin và làm việc với cán bộ Công ty Cổ phần Xử lý chất thải 

xây dựng và Đầu tư phát triển môi trường Hà Nội, công tác vận chuyển rác trên địa bàn được chia 
làm 02 ca, ca ngày từ 9h - 16h và ca đêm là từ 19h - 2h. Hiện nay, trên địa bàn quận, công tác vận 
chuyển rác được chia theo 07 tuyến như sau.

Bảng 5. Các tuyến thu gom rác thải trên địa bàn quận Bắc Từ Liêm
Tuyến Cung đường thu gom

1 Phạm Văn Đồng - Đỗ Nhuận - Ngoại Giao đoàn - Xuân Đỉnh - Nguyễn Hoàng Tôn
2 Đức Thắng - Cổ Nhuế - Trần Cung - Phạm Tuấn Tài - Khu đô thị Nghĩa Đô - Phạm Văn Đồng 

- Khu đô thị Nam Cường
3 Hoàng Công Chất - Đường 32 - Đường Phú Diễn
4 Đường 32 - Kiều Mai - Văn Tiến Dũng - Đức Diễn
5 Đường Tây Tựu - Kỳ Vũ - Yên Nội - Liên Mạc
6 Tân Xuân - Xuân Đỉnh 
7 Cầu Noi - Xuân Đỉnh

Hình 1: Quy trình thu gom, vận chuyển và xử lý RTN trên địa bàn quận Bắc Từ Liêm

Kể từ năm 2019, Sở Xây dựng Hà Nội đã phân luồng toàn bộ khối lượng CTRSH phát sinh 
trên địa bàn quận Bắc Từ Liêm sẽ được thu gom và vận chuyển về khu xử lý rác Nam Sơn - Sóc 
Sơn thay vì chia ra 02 khu xử lý là Nam Sơn và Xuân Sơn như trước đây. 

Chất thải rắn sinh hoạt sau khi được thu gom sẽ được vận chuyển lên khu xử lý Nam Sơn - 
Sóc Sơn theo tuyến đường: Từ địa bàn quận Bắc Từ Liêm - Đường Phạm Văn Đồng - Cầu Thăng 
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Long - Đường Võ Văn Kiệt - Quốc lộ 2 - Đường 35 - Đường vào xã Hồng Kỳ - Khu xử lý rác Nam 
Sơn - Sóc Sơn.

Như vậy, toàn bộ khối lượng rác thải nhựa phát sinh trên địa bàn quận Bắc Từ Liêm đã được 
Công ty môi trường thu gom và vận chuyển hết trong ngày đến khu xử lý tập trung của thành phố. 
Tại Khu Liên hợp xử lý chất thải Nam Sơn, rác được xử lý bằng công nghệ chôn lấp do Công ty 
TNHH MTV môi trường đô thị Hà Nội thực hiện.

3.2.2. Nhựa trong CTR y tế
Kết quả điều tra và thu thập thông tin tại Bệnh viện Nam Thăng Long, Bệnh viện mắt Ánh 

Sáng, Bệnh viện Đa Khoa Phương Đông cho thấy, toàn bộ rác thải y tế sau khi được phân loại theo 
Thông tư số 58/2015/TTLT-BYT-BTNMT bao gồm: (1) Chất thải lây nhiễm; (2) Chất thải nguy 
hại không lây nhiễm và (3) Chất thải y tế thông thường, bao gồm chất thải phục vụ mục đích tái 
chế và không tái chế. RTN của 03 bệnh viện được CTCP vật tư thiết bị môi trường Urenco 13 thực 
hiện thu gom, vận chuyển và xử lý. Rác thải nhựa từ 03 cơ sở này được vận chuyển bằng phương 
tiện chuyên dụng đã được cấp giấy phép vận chuyển chất thải nguy hại đủ tiêu chuẩn, hợp vệ sinh 
để vận chuyển chất thải y tế nguy hại theo quy định hiện hành của Nhà nước. Đối với Bệnh viện 
mắt Ánh Sáng, do đặc thù bệnh viện nên RTN sẽ không được phân loại tái chế. Trình tự thực hiện 
thu gom và xử lý RTN tại bệnh viện được trình bày ở Hình 2.

Hình 2: Quy trình xử lý RTN tại 2 bệnh viện trên địa bàn quận Bắc Từ Liêm

Hàng ngày, công ty Urenco 13 đều bố trí các phương tiện chuyên dụng để thực hiện đổi 
thùng rác chứa các chất thải y tế và vận chuyển về khu xử lý CTNH của công ty tại phường Tây 
Mỗ, quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội để tiến hành hấp khử khuẩn. Sau đó, toàn bộ lượng rác thải y 
tế sẽ được vận chuyển đến khu xử lý Nam Sơn để tiến hành chôn lấp.

Bệnh viện Nam Thăng Long, Bệnh viện Đa khoa Phương Đông và Bệnh viện mắt Ánh Sáng 
đã chấp hành đầy đủ các quy định về phân loại, lưu chứa và ký hợp đồng vận chuyển, xử lý theo 
quy định với đơn vị có chức năng.
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4. Kết luận và kiến nghị
Kết quả nghiên cứu cho thấy, quận Bắc Từ Liêm phát sinh RTN khoảng 36 tấn/ngày. Trong 

đó, RTN trong y tế là khoảng 5 kg/ngày. Tất cả lượng RTN phát sinh đều được Công ty môi trường 
thu gom theo 07 tuyến thu gom và vận chuyển đến bãi rác Nam Sơn hàng ngày cùng với CTRSH. 
RTN phát sinh từ các cơ sở y tế được thu gom bởi Công ty Urenco 13 và xử lý tại bãi rác Nam Sơn. 
Kết quả nghiên cứu cho thấy, RTN hiện nay chưa được phân loại và tái chế hợp lý. Vì vậy, cần 
nghiên cứu các giải pháp nhằm tối đa hoá việc phân loại, tái sử dụng RTN cho các mục đích khác 
nhau và nghiên cứu lựa chọn phương pháp xử lý với công nghệ phù hợp nhằm giảm thiểu tác động 
đến môi trường tại các bãi chôn lấp.
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Tóm tắt
Vườn quốc gia Xuân Thủy nằm ở vùng ven biển đồng bằng Sông Hồng, miền Bắc Việt Nam. 

Rừng ngập mặn đã được trồng lại tại đây từ năm 1994 cho đến nay với diện tích đạt khoảng 3.100 
ha rừng trưởng thành. Hệ sinh thái rừng ngập mặn này đã mang lại nhiều giá trị cho xã hội và 
cộng đồng dân cư trong khu vực. Trong nghiên cứu này, chức năng và dịch vụ của rừng ngập mặn 
trồng đã được đánh giá định tính và định lượng thông qua phương pháp nghiên cứu phỏng vấn 
cấu trúc và bán cấu trúc cộng đồng dân cư, các nhà quản lý và chính quyền địa phương. Việc đánh 
giá không chỉ dựa trên những giá trị từ thực tế mà còn dựa trên những giả định trong việc so sánh 
tác động giữa kết quả của việc có rừng và không có rừng trồng. Kết quả nghiên cứu cho thấy rừng 
ngập mặn trong vùng nghiên cứu có ba giá trị lớn: thứ nhất, rừng ngập mặn mang lại những lợi 
ích kinh tế trực tiếp, đăc biệt là đối với những hộ gia đình nghèo trong khu vực - những người sống 
dựa vào rừng ngập mặn; thứ hai, rừng ngập mặn có khả năng bảo vệ đê biển, cộng đồng ven biển 
và các tài sản của họ, đặc biệt là các tài sản nằm ngoài đê (thuyền bè, đầm tôm) và thứ ba, rừng 
ngập mặn như một bể chứa cacbon, giữ vai trò quan trọng trong việc bảo vệ môi trường và giảm 
thiểu phát thải khí nhà kính vào khí quyển. 

Từ khóa: Rừng ngập mặn; Chức năng và dịch vụ; Bảo vệ đê biển; Tích lũy cacbon.
Abstract

Research on functions and services of mangroves in Xuan Thuy National Park - Nam Dinh

Xuan Thuy National Park is situated in the coastal zone of the Red River Delta, Northern 
Vietnam. These areas have been planted since 1994 to date with nearly 3.100 ha of the mature 
forests. This ecosystem has brought significant values to local society and many communities in the 
region. In this study, the functions and services of planted mangroves were assessed qualitatively 
and quantitatively by structured and semi-structured interviews with communities, managers 
and local government. The assessment is based not only on the actual values but also based on 
assumptions of comparing the effects between the results of the forest and only the bare land. 
The results showed that mangroves have three values: the first, mangroves bring direct economic 
benefits, especially for poor households in the commune who often live base on the mangroves; 
the second, mangroves have the ability to protect sea dyke, the coastal communities and their, 
especially off-dyke assets (boats and shrimp ponds) and the third, mangroves like a carbon sink, 
it plays an important role in protecting the environment and reducing greenhouse gas emissions.

Keywords: Mangroves; Functions and services; Sea dyke protection; Carbon sink.

1. Đặt vấn đề

Rừng ngập mặn (RNM) là một phần cấu thành của hệ sinh thái ven biển Việt Nam, là một 
trong những hệ sinh thái quan trọng và có năng suất cao nhất ở các vùng nhiệt đới và cận nhiệt 
đới [1]. RNM có tác dụng về nhiều mặt như môi trường, xã hội, giá trị kinh tế và đặc biệt trong đó 
phải kể đến là giá trị về phòng hộ đê biển, chống xói lở, cố định đất ven biển, ven sông, hạn chế 
gió bão, sóng biển, triều cường, góp phần điều hòa khí hậu. Ellison (1999) đã chứng minh rằng 
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RNM có khả năng thích ứng với mực nước biển tăng từ 12 - 45 cm với chu kì 100 năm trong kỉ 
băng hà [2]. Bên cạnh vai trò bảo vệ đường bờ biển, hệ sinh thái RNM còn cung cấp rất nhiều dịch 
vụ như củi gỗ, là nơi sinh sản và phát triển của các loài thủy hải sản và rất nhiều các giá trị thương 
mại khác [3]. 

Ở miền Bắc Việt Nam, 17.094 ha RNM đã bị mất trong giai đoạn 1964 - 1997, trong số đó, 
chỉ riêng tại lưu vực cửa Sông Hồng đã bị mất đi 4.640 ha RNM trong những năm 1975 - 1991 và 
sau đó là khoảng 7.430 ha trong giai đoạn tiếp theo từ 1991 - 1993 [4]. Việc phá RNM đã gây ra 
nhiều vấn đề đáng báo động cho môi trường Việt Nam như: hiện tượng xói lở bờ biển, suy giảm 
năng suất thủy hải sản ven bờ, gây nguy hiểm cho các phương tiện đánh bắt mùa mưa bão. Nhận 
thức được tầm quan trọng của hệ sinh thái RNM tới cuộc sống và an toàn môi trường vùng ven 
biển, cùng với những phát kiến của các nhà khoa học và quản lý, sự hậu thuẫn của chính quyền các 
cấp, sự tài trợ của Chính phủ cũng như là các tổ chức trong và ngoài nước, từ những năm 1994, 
hoạt động trồng và phục hồi RNM bắt đầu được thực hiện ở đồng bằng Sông Hồng với mục tiêu 
ban đầu là bảo vệ đê biển. Ngày nay, trên hầu hết các vùng ven biển đồng bằng Sông Hồng, RNM 
đã và đang được phục hồi một cách đầy hứa hẹn và tích cực. Những diện tích này đã và đang đem 
lại các giá trị to lớn về nhiều mặt cho xã hội và cộng đồng dân cư trong khu vực. Đặc biệt trong 
đó, những giá trị về chức năng và dịch vụ của HST càng được quan tâm hơn khi đây là nguồn cung 
cấp sinh kế chủ yếu, nguồn sống, nguồn tăng thu nhập để đảm bảo, nâng cao chất lượng cuộc sống 
và sự bình yên của người dân nơi ven biển. Ngoài những giá trị về kinh tế và đa dạng sinh học 
(ĐDSH) thì RNM còn giữ vai trò đặc biệt trong việc thích ứng với biến đổi khí hậu, đóng vai trò 
như một lá chắn bảo vệ vùng bờ biển khỏi các tác động của sóng biển, nước biển dâng, các thảm 
họa tiềm tàng khác như sóng thần, quan trọng nhất trong đó phải kể đến vai trò như một bể chứa 
CO2 của khí quyển và là nguồn carbon vô cơ, hữu cơ vùng ven biển [5, 6]. 

RNM ở Vườn quốc gia Xuân Thủy có diện tích là 3.100 ha, phân bố ở 5 xã vùng đệm (Giao 
Thiện, Giao An, Giao Lạc, Giao Xuân, Giao Hải), nó được coi là có vai trò vô cùng quan trọng 
trong việc phát triển kinh tế địa phương. RNM hình thành môi trường tốt cho việc nuôi trồng thủy 
sản, khai thác các loại lâm sản (nuôi ong lấy mật, thu lượm thủy sản,...), tạo bãi đẻ, nuôi dưỡng 
nguồn lợi thủy sản, bảo vệ đê biển, bảo vệ môi trường,... Nguyễn Hoàng Trí và cộng sự (1998) đã 
tính toán khá đầy đủ giá trị của RNM tại Vườn quốc gia Xuân Thủy như khai thác thủy sản 95,7 
USD/ha/năm; nuôi trồng thủy sản 641,89 USD/ha/năm; bảo vệ đất 8,9 USD/ha/năm và bảo vệ bờ 
biển là 231,7 USD/ha/năm [7]. Sau đó, Đinh Đức Trường (2010) cũng tiếp tục nghiên cứu về giá 
trị dịch vụ của HST này. Theo đó giá trị khai thác thủy sản vùng lõi là 2,9 triệu/ha/năm và tính theo 
tỷ giá USD tại thời điểm đó là 156,8 USD/ha/năm, tương tự, các giá trị khác cũng được tính toán 
như nuôi trồng thủy sản 891,9 USD/ha/năm (16,5 triệu); giá trị phòng hộ đê biển 26,5 USD/ha/
năm (0,49 triệu) và giá trị tích lũy carbon là 33,5 USD/ha/năm (0,62 triệu) [8]. 

Có thể thấy, giá trị mà RNM mang lại cho cộng đồng dân cư trong khu vực là rất lớn và có ý 
nghĩa. Nội dung nghiên cứu này được thực hiện với mong muốn góp phần bổ sung dẫn liệu và mở 
rộng thêm về bức tranh lợi ích mà HST này mang lại cho cộng đồng, xã hội.

Bảng 1. Các dịch vụ quan trọng của HST RNM trồng tại Vườn quốc gia Xuân Thủy
Dịch vụ cung cấp Dịch vụ điều tiết Dịch vụ hỗ trợ Dịch vụ văn hóa

Giá trị thủy sản (giá trị sinh kế)
+ Giá trị khai thác thủy sản.
+ Giá trị nuôi trồng thủy sản.
Giá trị lâm sản ngoài gỗ.
+ Nuôi ong lấy mật.

- Giá trị bảo vệ đê 
biển.
- Giá trị hấp thu CO2.

- Duy trì đa dạng 
nguồn gen.
- Cải tạo đất.
- Điều hòa dinh 
dưỡng.

Du lịch sinh thái.
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Qua nghiên cứu phân tích, HST RNM tại Giao Thủy có nhiều loại giá trị kinh tế quan trọng. 
Dựa vào ưu thế, vai trò kinh tế đối với người dân địa phương và ý nghĩa đối với xã hội, trong nội 
dung bài báo này, nghiên cứu chọn ra 3 giá trị tiềm năng của RNM đối với cuộc sống cộng đồng, 
những lợi ích này bao gồm: giá trị sinh kế (khai thác thủy sản, nuôi trồng thủy sản, nuôi ong), giá 
trị bảo vệ đê biển và giá trị hấp thu CO2.

2. Địa điểm nghiên cứu

Khu vực Vườn quốc gia Xuân Thủy gồm 5 xã thuộc vùng đệm (Giao Thiện, Giao An, Giao 
Lạc, Giao Xuân, Giao Hải) có tổng số dân là hơn 40 nghìn người với diện tích 1.078 km2 [9]. HST 
RNM hình thành trên các bãi bồi tại cửa Ba Lạt với diện tích tổng cộng 15.000 ha [10]. RNM ở 
Vườn quốc gia Xuân Thủy là thảm thực vật hỗn giao giữa rừng trồng và rừng tái sinh tự nhiên 
với ba loài cây chủ yếu Trang (Kandelia obovata), Bần chua (Sonneratia caseolaris) và Đâng 
(Rhizophra stylosa). Thông qua quá trình tái sinh tự nhiên và hoạt động trồng bổ sung của chính 
quyền địa phương và các tổ chức, diện tích có RNM che phủ của khu vực hiện nay có khoảng 
3.100 ha; trải dài dọc khắp toàn bộ 20,7 km đê biển với bề rộng từ 1,0 - 1,5 km (Hình 1).

Hình 1: Bản đồ khu vực nghiên cứu

3. Phương pháp nghiên cứu

Nghiên cứu sử dụng kết hợp giữa phương pháp đánh giá định tính (phỏng vấn những người 
nắm các thông tin chính, thảo luận nhóm, đi khảo sát thực địa) và phương pháp đánh giá định lượng 
(điều tra phỏng vấn các hộ gia đình tại địa phương, những người khai thác ngoài bãi, đánh giá dữ 
liệu định lượng). Nghiên cứu thực hiện phỏng vấn theo bảng hỏi với 62 người dân địa phương đại 
diện cho 3 nhóm cư dân có sinh kế gắn với rừng ngập mặn gồm: Nhóm 15 người nuôi trồng thủy 
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sản (NTTS), nhóm 39 người khai thác thủy sản ngoài bãi (KTTS) và nhóm 8 người khai thác lâm 
sản ngoài gỗ (nuôi ong lấy mật - KTLS). Các cuộc điều tra được tiến hành ở 5 xã vùng đệm của 
Vườn quốc gia (Giao Thiện, Giao An, Giao Lạc, Giao Xuân, Giao Hải) trong 02 đợt phỏng vấn 
(12/2020 và 4/2021). Nội dung bảng hỏi tập trung vào việc xác định những giá trị dịch vụ của HST 
RNM đối với đời sống người dân địa phương đồng thời đánh giá mức độ quan trọng của nó đối với 
họ. Việc phân tích những tác động, đánh giá không những dựa vào những giá trị thực tế mà còn dựa 
trên cả những giả định (nếu không có rừng trồng thì những kết quả nào được ghi nhận). Các số liệu 
được thu thập sau quá trình phỏng vấn từ mẫu bảng hỏi và điều tra thực địa được tổng hợp, mã hóa 
và phân tích trên phần mềm Microsoft Excel 2013. Đánh giá về giá trị bảo vệ đê biển (những rủi ro 
tránh được) sẽ dựa trên chi phí thiệt hại tránh được khi có các dịch vụ HST bảo vệ, phòng hộ cho 
các tài sản có giá trị kinh tế trong vùng. Điểm cốt lõi của phương pháp này là lượng giá các chi phí 
tránh được thiệt hại do mất các dịch vụ HST hoặc thay thế chúng. Những chi phí tránh được hay 
thay thế đó chính là giá trị của các dịch vụ HST [11]. Trong nghiên cứu này, phương pháp chi phí 
thiệt hại tránh được được sử dụng để ước tính giá trị tránh được do bão gây ra bằng cách tính toán 
những thiệt hại trong vùng nghiên cứu khi chưa có RNM. Phân tích giá trị sinh thái sẽ tập trung chủ 
yếu vào dịch vụ điều hòa của RNM thông qua dịch vụ tích lũy carbon bằng phương pháp chuyển 
giao lợi ích. Đây là phương pháp lượng giá kinh tế bằng cách chuyển giao những kết quả đánh 
giá từ những nghiên cứu trước ở một khu vực này sang một khu vực khác có các điều kiện được 
xem là tương đương. Nói một cách khác, phương pháp này được sử dụng để lượng giá các dịch vụ 
HST bằng cách chuyển thông tin đã có từ nghiên cứu trước vào trong hoàn cảnh và địa điểm khác 
nhau. Có một điều nhận thấy rằng, RNM trồng tại Hải Phòng và ở VQG Xuân Thủy có những điểm 
tương đồng nhau về vị trí địa lý, chế độ thủy văn, khí hậu và lịch sử hình thành vùng, do vậy nghiên 
cứu áp dụng kết quả nghiên cứu carbon lưu trữ thông qua quá trình quang hợp của RNM trồng tại 
ven biển Hải Phòng của Vũ Mạnh Hùng và cộng sự (2015). Hệ sinh thái RNM tại Vườn quốc gia 
Xuân Thủy là rừng trồng có độ tuổi trung bình hiện nay là 20 năm với Trang (Kandelia obovata) 
là loài chiếm ưu thế với hơn 90 % diện tích. Do đó, nghiên cứu cũng sử dụng kết quả của Hà Thị 
Hiền (2018) về tích trữ carbon trong RNM Trang trồng tại VQG Xuân Thủy.

4. Kết quả nghiên cứu và thảo luận

4.1. Giá trị sinh kế từ rừng ngập mặn (giá trị sử dụng trực tiếp)
Tác động tích cực đối với sinh kế mà HST RNM mang đến cho cuộc sống của cộng đồng 

dân cư trong khu vực là điều không thể phủ nhận hay bàn cãi. Kết quả điều tra cho thấy, thu nhập 
từ việc thu lượm thủy hải sản những năm gần đây (2020 - 2021) đã tăng lên tới 5,4 lần so với thời 
điểm trước khi rừng được trồng lại (năm 1994), điều này đặc biệt có ý nghĩa, nhất là đối với những 
hộ dân nghèo trong vùng hưởng lợi - những hộ không có việc làm và nguồn thu nhập ổn định. 

Một giá trị quan trọng khác cần phải được quan tâm trong nội dung này đó là sinh kế mà 
RNM đem lại. Theo kết quả phỏng vấn nhóm người KTTS - những người trong độ tuổi từ 42 đến 
63 đã gắn bó với HST này từ khi còn là những bãi triều trống và hiện tại vẫn đang trong thời gian 
lao động, 82,7 % số người được hỏi cho rằng thu nhập bình quân trên tháng từ việc thu lượm tôm, 
cua, cá và một số loài hải sản khác trên mỗi một ha RNM ở thời điểm phỏng vấn 2020 - 2021 đã 
tăng từ 3 lần đến 5,4 lần (giá trị này phụ thuộc vào loại nguồn lợi mà họ thu lượm) so với thu nhập 
trên các bãi triều (tuy nhiên bản thân họ cũng cho biết, do một số nguyên nhân như ô nhiễm môi 
trường, chuyển đổi rừng trồng sang các bãi, ao nuôi nên hầu hết các loại thủy sản mà họ thường 
xuyên thu lượm đều giảm từ 50 % - 70 % so với 4 - 5 năm trước đây). Sinh kế được cải thiện, thu 
nhập tăng lên, điều này ít nhất cũng có thể thấy được trong cuộc sống của những người dân sống 
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trong vùng được hưởng lợi. Đã có 79 % trong tổng số 62 người được hỏi trong 02 đợt phỏng vấn 
trả lời rằng RNM tác động tích cực đến sinh kế và thu nhập của họ; trong khi đó, 21 % còn lại cho 
rằng RNM không có ảnh hưởng gì đến kinh tế của họ (Bảng 2).

Bảng 2. Nhận thức và hiểu biết của người dân về RNM
Câu hỏi Giá trị lựa chọn Tổng số Tỉ lệ %

Rừng ngập mặn có tác động đến thu nhập 
của gia đình ông/bà?

Có, ảnh hưởng tích cực 49 79,0
Có, ảnh hưởng tiêu cực 0 0,0
Không có ảnh hưởng gì 13 21,0

Năng suất khai thác thủy hải sản sau khi 
có RNM?

Tăng lên 34 87,2
Giảm đi 0 0,0
Không thay đổi 5 12,8

Tỷ lệ tăng năng suất? (Quy đổi từ thu 
nhập thực)

2,5 - 4 lần 5 14,7
3 - 4 lần 7 20,6
3 - 5 lần 5 14,7
4 - 6 lần 7 20,6
5 - 8 lần 10 29,4

Giá trị trung bình 3,5 - 5,4 lần 34 100
Nguồn: Số liệu phỏng vấn trực tiếp năm 2020 - 2021

Ngoài năng suất từ thu lượm thủy hải sản tăng lên thì theo kết quả phỏng vấn các hộ sản xuất 
dựa trên tài nguyên của RNM và chính quyền địa phương thì HST RNM cũng tạo điều kiện cho 
hoạt động nuôi trồng thủy sản trên các diện tích nước mặt với giá trị hàng hoá trực tiếp mang lại 
cho các hộ nuôi lên tới gần 16,49 triệu USD/năm (5.319 USD/ha/năm) và khoảng 275.000 USD/
năm (89 USD/ha/năm) cho hoạt động nuôi ong lấy mật. Đối với những lợi ích kinh tế trực tiếp 
được điều tra từ các hộ dân và thảo luận, kết hợp việc lấy ý kiến từ Ban quản lý Vườn quốc gia 
Xuân Thủy, kết quả cho thấy thu nhập trung bình từ hoạt động thu lượm thủ công hàng ngày tại 
vùng đệm vườn quốc gia của các hộ trong khu vực tại vùng RNM là 10,87 USD (250.000 đồng). 
Như vậy với tổng diện tích 3.100 ha RNM trưởng thành trong khu vực, cùng với số lượng người 
khai thác và thời gian khai thác thường xuyên trong năm (Bảng 3) thì giá trị lợi ích mang lại là 
835.000 USD/năm (269 USD/ha/năm). Con số này so với kết quả ước tính 95,7 USD/ha/năm của 
Nguyễn Hoàng Trí và cộng sự (1998) [7], của Đinh Đức Trường 156,8 USD/ha/năm [8] là lớn hơn 
rất nhiều. Điều này được lý giải là do tại thời điểm của nghiên cứu, RNM ở đây đã trưởng thành 
(so với năm 1998 - rừng 4 tuổi và 2010 - rừng 16 tuổi) các chức năng của rừng được hoàn thiện và 
phát huy nên nguồn lợi thủy hải sản trở nên phong phú và đa dạng. Ngoài ra, con số này so với 81 
USD/ha/năm thu được từ bãi triều trống trước khi có RNM có sự gia tăng rất lớn. Sự khác biệt về 
thu nhập này góp phần khẳng định thêm về lợi ích của việc trồng rừng mang lại cho người dân địa 
phương. Như vậy, kết quả nghiên cứu này có thể khẳng định một cách tin cậy và chắc chắn về vai 
trò của RNM đối với sinh kế của cộng đồng dân cư trong vùng.

Bảng 3. Lợi ích kinh tế trực tiếp từ thu lượm hải sản trong RNM
Nội dung Giá trị Thu nhập/năm (1000 VNĐ)

Thu nhập trung bình/ngày (1000 VNĐ) 250  Số người khai thác trung bình/ngày 320
Số ngày khai thác trung bình/tháng 20  
Số tháng khai thác trung bình/năm 12 19.200.000 (~835.000 USD)

Nguồn: Số liệu phỏng vấn trực tiếp năm 2020 - 2021
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4.2. Các giá trị sử dụng gián tiếp
a. Chức năng bảo vệ bờ biển
Trong nhiều năm qua, RNM trong vùng nghiên cứu đã chứng minh được tác dụng của nó 

trong việc bảo vệ đê và cộng đồng các xã ven biển. Kết hợp với những biện pháp công trình, trồng 
rừng ngập mặn được xem là một giải pháp rất hiệu quả trong việc bảo vệ kinh tế, xã hội và cuộc 
sống của cộng đồng ven biển, không chỉ bởi chi phí đầu tư thấp mà còn bởi những lợi ích mà các 
công cụ khác khó có thể mang lại được (giá trị sinh thái, giá trị kinh tế trực tiếp, giá trị bảo vệ các 
tài sản ngoài đê biển, ...).

Một phép so sánh được đưa ra để khẳng định lợi ích bảo vệ đê của RNM đã được xây dựng 
trên cơ sở đánh giá những thiệt hại do hai cơn bão có cùng cấp 12 đổ vào Giao Thủy vào năm 1996 
và năm 2005 trong bối cảnh không có và có RNM bảo vệ. Cụ thể, vào tháng 7/1996 cơn bão số 
2 (Frankie) đã gây thiệt hại nghiêm trọng tới dải đê biển dài 2 km ở xã Giao An và chi phí cần để 
khắc phục thiệt hại này là 1,6 tỷ đồng (tương đương 70.000 USD giá trị hiện tại). Trong khi đó, 
cũng con đê chưa được kiên cố hóa này lại được bảo vệ an toàn bởi dải RNM trong cơn bão số 
7 (Damrey) năm 2005 có cùng cấp độ gió với cơn bão năm 1996. Bức tranh về lợi ích bảo vệ đê 
của RNM (hay chi phí thiệt hại tránh được) còn được mở rộng và thay đổi đáng kể khi tính đến cả 
những tổn thất ngăn ngừa được đối với các trang trại nuôi tôm, đất sản xuất nông nghiệp, cơ sở hạ 
tầng. Theo thống kê, cơn bão năm 1996 đã làm mất trắng gần như toàn bộ các diện tích nuôi trồng 
và thiệt hại được ước tính lên tới gần 15 triệu USD, tuy nhiên thiệt hại do cơn bão năm 2005 gây 
ra ở đây đã giảm đi rất nhiều khi mức thiệt hại được ghi nhận chỉ còn 125.000 USD. Như vậy, chi 
phí thiệt hại tránh được do tác động bảo vệ của RNM mang lại cho khu vực là gần 14,9 triệu USD 
(480,6 USD/ha/năm) [12]. Con số này so với giá trị tính toán của Nguyễn Hoàng Trí và cộng sự 
[7] có sự khác biệt đáng kể (480,6 USD so với 231,7 USD), sự khác biệt này là do nghiên cứu đã 
ước tính thêm các giá trị gián tiếp được bảo vệ phía trong đê như ao nuôi, đất sản xuất (khi con đê 
được bảo vệ an toàn thì các giá trị tài sản trong đê cũng sẽ được bảo vệ).

Một so sánh khác cũng với cơn bão Damrey (cơn bão số 7) khi đổ bộ vào Nam Định tháng 
9/2005, trong khi một số tuyến đê tại các địa phương khác trong tỉnh, nơi không có RNM bảo vệ, 
đã bị ảnh hưởng nghiêm trọng như đê Thịnh Long (Hải Hậu) vỡ 100 m, đê Nghĩa Phúc (huyện 
Nghĩa Hưng) vỡ 300 m và đê biển huyện Nghĩa Hưng bị sạt nghiêm trọng rất khó ứng cứu thì tuyến 
đê ven biển Giao Thủy lại hoàn toàn được bình yên trước sự che chắn, bảo vệ của các dải RNM. 

Lợi ích bảo vệ mang lại chính là những giả thiết được đặt ra về mức độ tổn thất do bão gây 
ra nếu không có những dải RNM. Như đã phân tích ở trên, thiệt hại tránh được do tác động bảo vệ 
của RNM giữa hai cơn bão năm 1996 và 2005 là 14,9 triệu USD và giả sử tần suất xuất hiện của 
những cơn bão lớn tại Giao Thủy là 10 năm một lần thì lợi ích bảo vệ mang lại hàng năm sẽ là 1,49 
triệu USD/năm. Như vậy, lợi ích bảo vệ đê biển tính đến thời điểm khảo sát (2021) sẽ là 35,76 triệu 
USD (giả sử RNM bắt đầu bảo vệ đê hiệu quả ở độ tuổi thứ 3 - rừng ba năm tuổi).

Thông qua những lần trao đổi được thực hiện trong quá trình điều tra, đánh giá tại địa 
phương với nhiều cấp quản lý, có thể giả định một cách hợp lý rằng, mỗi kilômét chiều dài của đê 
biển với dải RNM rộng 1 km phía trước đê sẽ có chức năng bảo vệ các tài sản nằm phía trong đê 
tương tự như đê đã được kiên cố hóa. Theo IFRC (2011), các chi phí liên quan đến trồng RNM tại 
xã Giao An (Giao Thủy) cho 678 ha là 646.641 USD [12]. Như vậy, chúng ta sẽ có được hàng trăm 
ha RNM với dải rộng 1 km phía trước bảo vệ cho đê biển với chỉ 95.375 USD; chi phí này tính ra 
chỉ bằng gần một nửa so với chi phí duy tu, bảo vệ hàng năm của một kilômét đê. Đây có thể được 
xem là lợi ích kép khi so sánh chi phí và lợi ích của RNM với chi phí và lợi ích của việc thường 
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xuyên nâng cấp hệ thống đê biển. Như vậy, việc kết hợp giữa nâng cấp đê và trồng RNM được cho 
là một giải pháp hiệu quả và bền vững cho cộng đồng ven biển nhằm ứng phó với những rủi ro do 
thiên tai gây ra, đặc biệt là trong bối cảnh biến đổi khí hậu hiện nay. 

Ngoài việc bảo vệ đê được an toàn, theo kết quả phỏng vấn một số cán bộ của Ban quản lý 
Vườn quốc gia Xuân Thuỷ, trong cơn bão năm 2005, không có ghi nhận nào về thiệt hại của các 
phương tiện đánh bắt trong vùng đệm vườn quốc gia, trong khi đó cơn bão năm 1996 đã phá hủy 
và làm hỏng một số lượng lớn tàu thuyền. Mặc dù không được nêu ra và phân tích trong nội dung 
của nghiên cứu do không thể định lượng được nhưng vẫn an toàn để đưa ra một kết luận rằng con 
số thiệt hại này là rất lớn, đặc biệt là khi tính đến những giá trị tổn thất gián tiếp đi cùng với những 
thiệt hại trực tiếp này. 

b. Chức năng hấp thụ CO2 
Giá trị cacbon được tính bằng cách cộng lượng carbon dự trữ trong cây (lượng cacbon tích 

lũy trên mặt đất) và lượng cacbon trong đất, sau đó trừ đi lượng khí CO2 phát thải của rừng thông 
qua sự hô hấp của đất [13]. Hà Thị Hiền và cộng sự (2018) đã có một nghiên cứu toàn diện về khả 
năng tích lũy và trao đổi cacbon trong RNM trồng tại Vườn quốc gia Xuân Thủy trong 3 năm từ 
2016 - 2018. Theo đó, lượng CO2 phát thải từ giao diện đất là 1,75 tấn/ha/năm, ngoài ra lượng 
cacbon dự trữ trong cây rừng và dưới đất rừng (18,19 và 20 tuổi tương ứng với giai đoạn từ năm 
2016 đến 2018) cũng đã được nghiên cứu và tính toán [14].

Bảng 4. Lượng cacbon dự trữ trong cây RNM tại VQG Xuân Thủy (tấn/ha)
Tuổi cây Lá và trụ mầm Thân và cành Sinh khối tổng Carbon sinh khối

18 9,55 70,40 79,95 35,44
19 9,95 73,86 83,81 37,15
20 10,05 77,61 87,66 39,16

Bảng 5. Cacbon tích lũy dưới đất theo thành phần (tấn/ha) của RNM trồng
Tuổi cây Rễ sống Rễ chết Đất Carbon tổng số

18 6,69 5,98 146,78 159,45
19 7,4 7,95 151,31 166,66
20 7,37 9,34 152,31 169,02

Đất trống (2016) - - 87,59 87,59
Đất trống (2017) - - 89,83 89,83
Đất trống (2018) - - 91,14 91,14

Nguồn: Hà Thị Hiền, 2018

Từ cacbon tích lũy suy ra hàm lượng CO2 bằng công thức mà nhiều nơi trên thế giới áp dụng 
[15, 16] đó là: 

Tổng lượng CO2 hấp thụ (tấn/ha) = tổng carbon tích lũy (tấn/ha) × 3,67

3,67 là hằng số chuyển đổi được áp dụng cho tất cả các loại rừng.
Như vậy, theo kết quả nghiên cứu của Hà Thị Hiền (2018), tính đến độ sâu 100 cm, xét cả 

lượng cacbon trong đất và trong thực vật ngập mặn cả trên và dưới đất, lượng CO2 trong bãi lầy đất 
trống là 315,03 - 328,06 tấn CO2/ha trong khi con số đó là từ 708,82 - 757,60 tấn CO2/ha với RNM 
trồng từ 18 - 20 tuổi. Như vậy, với độ tuổi trung bình của RNM trồng trong vùng từ 20 tuổi đến 
22 tuổi thì mỗi ha rừng trồng tại Vườn quốc gia Xuân Thủy sẽ hấp thụ được tối thiểu là 757,60 tấn 
CO2. Giá một tấn CO2 khí thải (2018) là 20 USD [17] và giá trị thực hiện nay thay đổi trong khoảng 
đó thì giá trị quy đổi của mỗi ha rừng trồng 20 tuổi thấp nhất là 15.152 USD/ha/năm, Ngoài ra, mỗi 
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ha RNM trồng còn hấp thụ được 34,47 tấn CO2/ha/năm thông qua quang hợp tán lá [18] thì giá trị 
quy đổi hàng năm của con số này sẽ là 689 USD/ha/năm. Như vậy, tổng giá trị lưu trữ cacbon của 
HST RNM trong khu vực nghiên cứu là 15.841 USD/ha/năm. Con số này so với giá trị 33,5 USD/
ha/năm của Đinh Đức Trường (2010) [8] có một khoảng cách vô cùng lớn. Theo đó, giá trị tích lũy 
cacbon mà tác giả Đinh Đức Trường tính toán mới chỉ thể hiện được một phần thông qua việc tác 
giả mới chỉ tính toán lượng tích lũy trên mặt đất của rừng bằng phương pháp viễn thám kết hợp đo 
đạc tại hiện trường. Trong khi đó, theo kết quả nghiên cứu của Hà Thị Hiền và cộng sự thì lượng 
carbon tích lũy chủ yếu của RNM là tích lũy dưới mặt đất (gồm trong đất, trong rễ sống và rễ chết 
của cây). Như vậy, kết quả tính toán giá trị tích lũy carbon trong nội dung nghiên cứu này là đáng 
tin cậy để bổ sung thêm cho nguồn dẫn liệu về khả năng tích lũy cacbon của HST RNM. Thêm vào 
đó, tuổi rừng trung bình hiện nay tại khu vực là 20 tuổi với Trang (K.obovata) là loài cây trồng chủ 
yếu chiếm tới hơn 90 %. Vì vậy, nghiên cứu sử dụng kết quả tính toán của Hà Thị Hiền và cộng 
sự là đủ mang tính đại diện và đủ tin cậy đối với việc ước tính giá trị tích lũy cacbon tại khu vực 
nghiên cứu. Và với tổng diện tích là 3.100 ha thì hàng năm RNM trong khu vực sẽ mang lại đến 
một khoản tương đương với khoảng 49,1 triệu USD. Như vậy, giá trị tác động về lợi ích bảo vệ là 
lớn hơn rất nhiều so với những lợi ích kinh tế trực tiếp.

5. Kết luận
Qua việc phân tích, nghiên cứu đã nhận diện, ước tính về mặt kinh tế của một số giá trị 

tiềm năng có ảnh hưởng sâu sắc tới cuộc sống của cộng đồng nơi đây bao gồm: Giá trị trực tiếp là 
5.677 USD/ha/năm (từ việc thu lượm là 269,3 USD/ha/năm, nuôi trồng thủy sản 5.319 USD/ha/
năm, nuôi ong 88,7 USD/ha/ năm); giá trị gián tiếp là 16.322 USD/ha/năm (hấp thụ cacbon 15.841 
USD/ha/năm, bảo vệ đê biển 481 USD/ha/năm).

Lời cảm ơn: Nhóm nghiên cứu xin được gửi lời cảm ơn tới Ban quản lý Vườn quốc gia 
Xuân Thủy đã cung cấp những tài liệu quan trọng trong quá trình khảo sát, đánh giá; cảm ơn những 
người dân tại năm xã vùng đệm đã tham gia phỏng vấn với sự tốt bụng, vui vẻ, cởi mở và nhiệt 
tình. Trân trọng cảm ơn Quỹ Môi trường Thiên nhiên Nagao, Viện Tài nguyên và Môi trường, 
Đại học Quốc gia Hà Nội đã hỗ trợ tài chính cho việc đi thực địa và điều tra thu thập số liệu trong 
nghiên cứu. Cuối cùng, nhóm thực hiện gửi lời cảm ơn tới những cộng sự đã giúp đỡ, đồng hành 
cùng nhóm trong quá trình phỏng vấn các hộ dân trong vùng nghiên cứu.

TÀI LIỆU THAM KHẢO
[1]. P. N. Hong and H.T. San (1993). Mangrove of Vietnam. pp. 10 - 193 (English).
[2]. J. C. Ellison (1999). Impacts of sediment burial on mangroves. Mar. Pollut. Bull., vol. 37, no. 8 - 
12, pp. 420 - 426 (English).
[3]. H. J. Peter (1999). The Biology of Mangroves. Oxford Univ. Press (English).
[4]. T. H. R. Mcnally, A. Mcewin (2011). The potential for mangrove carbon projects in Vietnam. Hanoi. 
(English).
[5]. D. M. Alongi (2008). Mangrove forests: Resilience, protection from tsunamis, and responses to global 
climate change. Estuar. Coast. Shelf Sci, vol. 76, pp. 1 - 13 (English).
[6]. T. T. R. Osti, S. Tanaka (2009). The importance of mangrove forest in tsunami disaster mitigation. 
Disasters, vol. 33, n, pp. 203 - 213 (English).
[7]. Nguyen Hoang Tri, W. N. Adger and P. M. Kelly (1998). Natural resource in mitigating impact: The 
Example of Mangrove Restoration in Vietnam. Global Environmental Change, vol.8, no.1, pp 49 - 61 
(English).



Nghiên cứu chuyển giao, ứng dụng khoa học công nghệ trong sử dụng hợp lý tài nguyên, 
bảo vệ môi trường và phát triển bền vững

410

[8]. Đinh Đức Trường (2010). Đánh giá giá trị kinh tế phục vụ quản lý tài nguyên đất ngập nước - Áp dụng 
tại vùng đất ngập nước cửa Sông Ba Lạt, tỉnh Nam Định. Luận án tiến sĩ kinh tế.
[9]. Niên giám thống kê huyện Giao Thủy (2018).
[10]. T. H. Pham and Tuan Sy Mai (2015). Vulnerability to climate change of mangroves in Xuan Thuy 
National Park, Vietnam. J. Agric. Biol. Sci., vol. 10, no. 2, pp. 55 - 60. (English).
[11]. T. Vinh (1995). Tree planting Measures to protect Sea Dike Systems in the Central Provinces of 
Vietnam. Paper presented at the Workshop on Mangrove Plantation for Sea Dike Protecton (English).
[12]. IFRC (2011). Breaking the waves: Impact analysis of coastal afforestation for disaster risk reduction 
in Viet Nam. (English).
[13]. N. T. K. Cúc and Đ. V. Chính (2014). Nghiên cứu chức năng và dịch vụ của rừng ngập mặn trồng xã 
Đại Hợp, huyện Kiến Thụy, thành phố Hải Phòng. Khoa học kỹ thuật thủy lợi và môi trường, vol. 44, pp. 
134 - 138.
[14]. H. T. Hiền (2018). Nghiên cứu khả năng tích lũy và trao đổi carbon trong rừng ngập mặn trồng tại 
Vườn quốc gia Xuân Thủy. Luận án tiến sĩ kỹ thuật.
[15]. N. V. T. Ngô Đình Quế, Nguyễn Đức Minh, Vũ Tấn Phương, Lê Quốc Huy, Đinh Thanh Giang, 
Nguyễn Thanh Tùng (2006). Khả năng hấp thụ CO2 của một số loại rừng trồng chủ yếu ở Việt Nam. www.
fsiv.org.vn.
[16]. Nguyễn Hoàng Trí (2006). Lượng giá kinh tế hệ sinh thái rừng ngập mặn nguyên lý và ứng dụng. Nhà 
xuất bản Đại học Kinh tế Quốc dân.
[17]. T. Nga (2018). Chính sách thuế ứng phó với biến đổi khí hậu: Nhìn từ các nước khu vực và thế giới. 
http://tapchithue.com.vn.
[18]. C. V. L. Vũ Mạnh Hùng, Đàm Đức Tiến (2005). Nghiên cứu khả năng hấp thụ carbon của rừng ngập 
mặn ven biển Hải Phòng. Tạp chí Khoa học và Công nghệ biển, vol 15, p.347 - 354.

Ngày chấp nhận đăng: 10/11/2021. Người phản biện: TS. Phạm Hồng Tính

http://www.fsiv.org.vn
http://www.fsiv.org.vn


Nghiên cứu chuyển giao, ứng dụng khoa học công nghệ trong sử dụng hợp lý tài nguyên, 
bảo vệ môi trường và phát triển bền vững

411

ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG CHẤT LƯỢNG NƯỚC MÙA KHÔ TRÊN  
HỆ THỐNG THỦY LỢI BẮC HƯNG HẢI VÀ KHẢ NĂNG XỬ LÝ  

ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ XANH
Nguyễn Thị Kim Cúc1, Nguyễn Thị Hằng Nga1, Hà Thị Hiền1,2

1Trường Đại học Thủy lợi
2Trường Đại học Khánh Hòa

Tóm tắt
Bài báo tổng hợp các kết quả nghiên cứu và đánh giá chất lượng nước trên hệ thống thủy 

lợi Bắc Hưng Hải vào mùa khô trong giai đoạn 2015 - 2021; các ứng dụng xử lý nước thải giàu 
hữu cơ dễ hòa tan và kim loại nặng bằng vi sinh vật, vi tảo, vật liệu nano, hoặc kết hợp theo nhóm 
tương ứng. Trên cơ sở phân tích hiệu quả xử lý các nguồn nước ô nhiễm của các phương pháp kể 
trên, phương pháp xử lý ô nhiễm nguồn nước giàu hữu cơ dễ hòa tan và kim loại nặng vào mùa 
khô trên hệ thống thủy lợi Bắc Hưng Hải bằng màng sinh học (vi tảo - vi sinh vật) phát triển trên 
vật liệu nano cần được đưa vào thử nghiệm từ quy mô phòng thí nghiệm. Hướng nghiên cứu này 
kỳ vọng sẽ giải quyết được bài toán ô nhiễm nguồn nước bằng phương pháp hiệu quả và bền vững 
- công nghệ xanh.

Từ khóa: Chất lượng nước; Ô nhiễm hữu cơ; Ô nhiễm kim loại năng; Công nghệ xanh.
Abstract

Assessment of the current situation of water quality in the dry season in Bac Hung Hai 
irrigation system and treatment capability by green technology

The article summarizes and assesses the research results of water quality on the Bac Hung Hai 
irrigation system in the dry season in the period of 2015 - 2021; wastewater treatment applications 
rich in soluble organics and heavy metals by microorganisms, microalgae, nanomaterials, or in 
the combination, respectively. On the basis of analyzing the effectiveness of the above methods for 
treating polluted water sources, the method of treating pollution of water sources rich in soluble 
organics and heavy metals in the dry season on the Bac Hung Hai irrigation system by biofilms 
(microalgae - microorganisms) grown on nanomaterials need to be tested from the laboratory 
scale. This research direction is expected to solve the problem of water pollution by effective and 
sustainable methods.

Keywords: Water quality; Organic pollution; Heavy metal pollution; Green technology.

1. Mở đầu

Hệ thống thủy lợi của nước ta được thiết kế với hai nhiệm vụ chính là: tưới và tiêu. Hai 
nhiệm vụ này được phối hợp nhịp nhàng thông qua quy trình vận hành toàn hệ thống. Đặc thù của 
hai vùng đồng bằng lớn nhất cả nước là nằm trong vùng khí hậu có mùa mưa và mùa khô rõ rệt, 
phân bố ở những vùng hạ lưu, dân cư tương đối đông. Tại đây có các hoạt động kinh tế bao gồm: 
Sản xuất nông nghiệp và công nghiệp. Do đó, nhiệm vụ tiêu của các hệ thống thủy lợi không chỉ 
là tiêu nước trong mùa mưa mà còn là trữ nước vào mùa khô, đảm bảo một phần nước tưới và hạn 
chế xâm nhập mặn thông qua kênh rạch. 

Với những đặc thù riêng đó, các hệ thống thủy lợi thường phải bố trí vận hành theo thể thức 
đóng các kênh tiêu vào mùa khô. Như vậy, phần lớn khoảng thời gian trong năm, các nhánh kênh 
tiêu trở thành các ao nước tù, không được lưu thông hoặc lưu thông với lưu tốc rất thấp và là những 
điểm ô nhiễm cục bộ trên hệ thống.
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Hơn nữa, do tác động của đô thị hóa, hệ thống thủy lợi không chỉ làm nhiệm vụ tưới - tiêu phục 
vụ nông nghiệp mà còn làm nhiệm vụ tiêu nước cho các khu đô thị, khu công nghiệp, cơ sở sản xuất, 
làng nghề, dân sinh,... Lấy ví dụ về hệ thống thủy lợi Bắc Hưng Hải, tính đến năm 2010, ước tính có 
khoảng 290.000 m3 nước thải xả vào hệ thống thủy lợi này mỗi ngày. Trong đó, nước thải sinh hoạt 
chiếm khoảng 76 %, nước thải công nghiệp của các cơ sở sản xuất, dịch vụ thương mại khoảng 22 %, 
hơn 1 % là nước thải làng nghề và số còn lại là nước thải y tế và các loại khác. Trên 90 % khối lượng 
nước thải chưa được xử lý hoặc xử lý chưa đạt yêu cầu là nguyên nhân làm ô nhiễm nước trong hệ 
thống Bắc Hưng Hải (BHH) ngày càng gia tăng cả về phạm vi và mức độ. Theo báo cáo mới nhất 
năm 2019 của Công ty Thủy lợi Bắc Hưng Hải cho biết, hệ thống này đang phải tiếp nhận 100 % 
nước thải sinh hoạt chăn nuôi, làng nghề và 70 - 80 % nước thải công nghiệp của các cơ sở sản xuất 
kinh doanh chưa xử lý hoặc xử lý không đạt yêu cầu thải vào hệ thống thủy lợi. Với tình hình xả thải 
như vậy, hệ thống thủy lợi Bắc Hưng Hải nói riêng và các hệ thống thủy lợi khác nói chung trên toàn 
quốc đang đối mặt với hiện tượng ô nhiễm cục bộ theo không gian và thời gian.

Hiện nay, ngành Thủy lợi đã có những hành động cụ thể nhằm giải quyết vấn đề ô nhiễm cục 
bộ trên các hệ thống thủy lợi như: thau rửa hệ thống và các biện pháp công trình khác. Bên cạnh 
các biện pháp công trình, để giải quyết toàn diện hơn tình trạng ô nhiễm nêu trên, các hệ thống 
thủy lợi cần có giải pháp xử lý nguồn nước ô nhiễm một cách khoa học, hiệu quả, bền vững với 
giá thành phù hợp.

Việc xử lý ô nhiễm môi trường nước bằng giải pháp phân hủy sinh học đã và đang được 
nhiều nhà khoa học trên thế giới cũng như trong nước quan tâm, nghiên cứu. Các phương pháp 
này có ưu điểm vượt trội như: an toàn với môi trường, đơn giản, xử lý triệt để, không gây ra hiện 
tượng ô nhiễm thứ cấp, giá thành rẻ. Công nghệ sử dụng màng sinh học (Biofilm) do các vi sinh 
vật - vi tảo tạo ra kết hợp các vật liệu mới có kích thước nano với tính chất ưu việt hiện đang được 
xem là công nghệ tối ưu, xử lý có hiệu quả nguồn nước giàu (ô nhiễm) hữu cơ và kim loại nặng.

2. Hiện trạng ô nhiễm nguồn nước trên hệ thống Bắc Hưng Hải vào mùa khô
Theo Báo cáo “Quan trắc và cảnh báo môi trường nước hệ thống Bắc Hưng Hải phục vụ sản 

xuất nông nghiệp và nuôi trồng thủy sản năm 2015”, được thực hiện bởi Viện Nước, Tưới tiêu và 
Môi trường, thuộc Viện Khoa học Thủy lợi [1], đã nhận định về diễn biến chất lượng nước trên hệ 
thống BHH cho thấy: trong số 04 lần quan trắc của năm, chất lượng nước diễn biến vô cùng phức 
tạp, biến động theo không gian và thời gian, phụ thuộc vào các nguồn thải và việc vận hành các 
công trình trên hệ thống. Về thời gian: Nước bị ô nhiễm cao nhất vào đợt quan trắc tháng 07, tiếp 
đến là các tháng 03, 08 và 04. Nguyên nhân tháng 07 và tháng 03 có mức độ ô nhiễm cao do đây là 
các thời điểm phải sử dụng nước nhiều, hệ thống phải tích nước, trong khi mực nước Sông Hồng 
thấp hơn mực nước trong hệ thống nên không có điều kiện gạn tháo, pha loãng để giảm thiểu ô 
nhiễm. Về không gian, những vị trí có mức độ ô nhiễm cao đều nằm ở các khu vực chịu ảnh hưởng 
của các nguồn thải công nghiệp và dân cư tập trung như: Cầu Bây, cống Xuân Thụy, cống Chùa 
Tổng, Bình Hàn, cống Bình Lâu, trạm bơm An Vũ, cống Đại An, cống Đôn Thư, cống hai cửa 
Tân Hưng,… Các chất ô nhiễm vượt Quy chuẩn Việt Nam (QCVN) chủ yếu là: DO, COD, BOD5, 
NO2

-, NH4
+ (ô nhiễm chất hữu cơ hòa tan) và Coliform. Kim loại nặng và dư lượng thuốc BVTV 

nhóm Phospho còn trong giới hạn QCVN. Riêng dầu mỡ có mức độ ô nhiễm nhẹ, xuất hiện không 
thường xuyên ở tại vài vị trí quan trắc (Viện Nước, Tưới tiêu và Môi trường, 2015 [1]).

Kết quả quan trắc và phân tích chất lượng nước trong hệ thống thủy lợi Bắc Hưng Hải trong 
năm 2005 - 2021 cho thấy, chất lượng nước sông Bắc Hưng Hải chưa có sự cải thiện. Có tới 80 % 
tổng số vị trí quan trắc có các thông số hóa lý, vi sinh của nhóm ô nhiễm hữu cơ dễ hòa tan như: 
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BOD5, COD, NO2
-, PO4

3- vượt QCVN ở mức nhỏ hơn 05 lần thuộc nguồn nước bị ô nhiễm; Thông 
số NH4

+ và Coliform có mức vượt QCVN lớn hơn 10 lần (thuộc nguồn nước ô nhiễm đặc biệt 
nghiêm trọng), chiếm tỷ trọng cao (Viện Nước, Tưới tiêu và Môi trường, 2019 [2]). Bảng 1 thống 
kê giá trị cao nhất của một số chỉ tiêu chất lượng nước trên hệ thống thủy lợi Bắc Hưng Hải trong 
giai đoạn 2005 - 2021.

Bảng 1. Thống kê giá trị cao nhất của một số chỉ tiêu từ 2005 - 2021

TT Năm
Giá trị cao nhất của một số chỉ tiêu

COD 
(mg/l)

NH4
+ 

(mg/l)
NO2

-

(mg/l)
PO4

3- 
(mg/l)

Coliform 
(MPN/100ml)

1 2005 42.80 18.48 3.96 3.04 2,400,000
2 2006 84.00 31.58 14.05 2.75 1,400,000
3 2007 75.70 27.72 1.96 2.04 1,200,000
4 2008 160.60 41.30 3.60 2.48 16,000,000
5 2009 176.40 26.88 1.04 2.76 16,000,000
6 2010 312.00 33.04 1.64 2.84 28,000,000
7 2011 368.00 35.00 0.76 2.24 17,000,000
8 2012 326.40 42.28 0.31 3.64 220,000,000
9 2013 225.12 40.66 0.80 2.46 1,600,000
10 2014 368.40 24.92 0.34 8.46 13,000,000
11 2015 146.40 29.12 0.62 1.58 540,000
12 2016 110.40 42.84 0.34 3.26 960,000
13 2017 174.13 12.19 0.01 3.16 5,353
14 2018 193.40 23.69 1.12 4.28 1,600,000
15 2019 120.60 18.20 0.12 3.34 1,600,000
16 2020 54.52 3.77 0.05 3.42 11,000
17 2021 145.60 40.80 0.21 5.01 80,000

QCVN08-MT:2015/BTNMT B1 30.00 0.90 0.05 0.30 7,500
 Kết quả tham khảo tài liệu [1, 2] và phân tích tại phòng thí nghiệm Đất - Nước và Môi trường, 

Trường Đại học Thủy lợi

Một đặc điểm quan trọng nữa về chất lượng nước trên các hệ thống thủy lợi nói chung là chất 
lượng nước (mức độ ô nhiễm) không đồng đều ở các kênh chính, kênh nhánh và kênh nội đồng. 
Nồng độ ô nhiễm thậm chí còn có sự khác biệt lớn ở các đoạn kênh khác nhau của cùng một loại 
kênh. Bên cạnh đó, cũng có sự biến động lớn về lưu lượng khi hệ thống thủy lợi hoạt động tưới 
hoặc tiêu nước hoặc chịu ảnh hưởng của mưa lớn. Điều này dẫn đến việc cần thiết phải lựa chọn 
xử lý đối tượng ô nhiễm cụ thể trong những điều kiện lưu lượng nước xác định.

3. Đánh giá khả năng xử lý nước thải bằng màng sinh học từ vi sinh vật - vi tảo 

3.1. Vi sinh vật
Trong lĩnh vực bảo vệ môi trường, vi sinh vật có vai trò rất quan trọng. Nhiều quy trình công 

nghệ xử lí ô nhiễm môi trường hiện tại được xây dựng trên những đóng góp tích cực của vi sinh vật, 
bao gồm: xử lý rác thải, nước thải, phân hủy các chất độc hại, cải tạo và phục hồi môi trường. Nhiều 
phương pháp sử dụng các chế phẩm vi sinh vật để xử lý nước thải, chất thải rắn, rác thải sinh hoạt, xử 
lý bùn ao nuôi thuỷ sản, xử lý các phế thải rắn từ công nghiệp thực phẩm,... làm phân bón nhằm tạo 
ra sản phẩm thân thiện môi trường đã và đang được các nhà khoa học quan tâm, nghiên cứu.

 Trong xử lý nước thải, vi sinh vật trong môi trường liên tục chuyển hóa các chất hữu cơ 
sẵn có trong nước thải rồi sử dụng nguyên liệu đó để tổng hợp, kiến tạo và hình thành tế bào mới. 
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Chúng có thể hấp thụ một lượng lớn các chất hữu cơ qua bề mặt tế bào của mình. Một lượng nhất 
định các chất hữu cơ hấp thụ được dành cho việc kiến tạo và sản sinh tế bào, một lượng khác các 
chất hữu cơ lại được Oxy hóa để sản sinh năng lượng cần thiết cho việc tổng hợp. Dựa trên phương 
thức phát triển, vi sinh vật được chia thành 02 nhóm:

- Các vi sinh vật dị dưỡng: Sử dụng các chất hữu cơ làm nguồn năng lượng và nguồn Cacbon 
để thực hiện các phản ứng sinh tổng hợp;

- Các vi sinh vật tự dưỡng: Có khả năng Oxy hoá chất vô cơ để thu năng lượng và sử dụng 
CO2 làm nguồn Cacbon cho quá trình sinh tổng hợp. Ví dụ: các loại vi khuẩn Nitrat hoá, vi khuẩn 
lưu huỳnh, vi khuẩn sắt,…

Một trong những ứng dụng vi sinh vật để xử lý nước thải phổ biến nhất hiện nay là công nghệ 
sử dụng bùn hoạt tính. Hiệu quả xử lý nước thải của bùn hoạt tính phụ thuộc nhiều vào kỹ thuật 
của việc sục khí, thành phần của các chủng vi sinh vật, các điều kiện môi trường cụ thể và đặc biệt 
tính chất của nước thải.

Để giải quyết một số hạn chế đó, với mỗi đối tượng và điều kiện cụ thể, các nhà khoa học 
lại tìm kiếm những chủng vi sinh vật khác nhau hoặc phối kết hợp các nhóm vi sinh vật với nhau 
để tăng cường hiệu quả xử lý môi trường. Nhóm nghiên cứu thuộc Viện Công nghệ Môi trường - 
Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam (Tăng Thị Chính, 2020 [3]) đã nghiên cứu tuyển 
chọn các chủng vi sinh vật ưa nhiệt sinh tổng hợp các Enzym phân giải nhanh các hợp chất hữu cơ 
để xử lý phế thải rắn bằng phương pháp ủ Compost. Nhóm tác giả đã phân lập và tuyển chọn các 
chủng vi sinh vật ưa nhiệt thuộc nhóm xạ khuẩn Streptomyces (XK) (30 chủng XK ưa nhiệt) và 
vi khuẩn (VK) (20 chủng VK ưa nhiệt) thuộc giống Bacillus sinh trưởng tối ưu ở nhiệt độ 45 - 55 
0C). Nhóm vi sinh vật này có ưu điểm là sinh Enzym Xenlulaza, Amylaza, Proteaza, có tác dụng 
phân hủy mạnh các chất hữu cơ trong chất thải. Nhóm nghiên cứu đã ứng dụng chế phẩm vi sinh 
để xử lý rác thải sinh hoạt, phế thải nông nghiệp đồng ruộng, nước thải chăn nuôi ao hồ, nước thải 
chế biến thực phẩm,… 

Một trong những hướng nghiên cứu được các nhà khoa học trong nước và thế giới quan tâm 
là tuyển chọn các chủng vi sinh vật phân hủy dầu mỏ. Đối với các chủng vi khuẩn tham gia phân 
hủy Hydrocarbon dầu mỏ, người ta chia thành vi khuẩn phân hủy Hydrocarbon trong điều kiện 
hiếu khí và trong điều kiện kị khí. Trong điều kiện hiếu khí, nhiều vi khuẩn phân hủy các chất ô 
nhiễm hữu cơ chiếm ưu thế là các loài hóa dưỡng hữu cơ. Vi khuẩn phân hủy trong điều kiện hiếu 
khí cần Oxy tham gia vào giai đoạn hoạt hóa cơ chất và là chất nhận điện tử cuối cùng của chuỗi 
hô hấp. Một số chủng tham gia phân hủy Hydrocarbon điều kiện hiếu khí: Pseudomnas putida, 
Pseudomnas fluorescens, Acinetobacter spp., Alcaligens spp., nhóm Flavobacterium/Cytophaga, 
Xanthomonas spp., Nocardia spp., Mycobacterium spp., Corynebacterium spp., Baccilus spp 
(Houghton và cs., 1994 [4]).

Thuộc nhóm vi khuẩn hô hấp kị khí có: vi khuẩn khử Nitrat, vi khuẩn khử sắt, vi khuẩn khử 
Sulfate, vi khuẩn lên men hữu cơ, vi khuẩn sinh Metan, vi khuẩn tia quang hợp. Trong trầm tích, 
đất ngập nước và nước ngầm người ta đã phân lập được một số chủng thuộc loài Geobacter có khả 
năng khử sắt. Chủng Geobacter metallireducens có khả năng oxy hóa hoàn toàn một số chất thơm, 
đồng thời, khử Fe3+ thành Fe2+ (Longergan và cs., 1996 [5]). Quá trình khử Sulfate xảy ra cùng 
với quá trình tổng hợp ATP. Năm 2014, Hasegawa và cộng sự [6] công bố vi khuẩn Desulfotignum 
sp. có khả năng chuyển hóa Toluene và Ethylbenzene theo con đường phân hủy bằng cách có gắn 
thêm acid Fumarate.
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Tổng hợp phân tích các nghiên cứu trong và ngoài nước cho thấy, vi tảo và vi sinh vật là những 
đối tượng tiềm năng, đóng vai trò quan trọng trong công nghệ xử lý các nguồn nước ô nhiễm thông 
qua chu trình dinh dưỡng của chúng. Những nghiên cứu đã thực hiện cho thấy nhóm sinh vật này có 
khả năng hấp thụ, khử nhiều chất ô nhiễm khác nhau, như: nhóm chất ô nhiễm hữu cơ dễ và khó hòa 
tan, kim loại nặng, các Hydrocabon có trong dầu thải. Cùng với quá trình xử lý nước thải, vi tảo và 
vi sinh vật còn tạo ra lượng sinh khối lớn có giá trị cả về mặt bảo vệ môi trường và kinh tế. Do vậy, 
việc thực hiện nghiên cứu chuyên sâu và tìm kiếm các chủng vi sinh vật - vi tảo tại chính các nguồn 
nước thải phục vụ xử lý ô nhiễm là nhiệm vụ cần thiết.

3.2. Vi tảo
Tảo là những thực vật bậc thấp, nghĩa là thực vật bào tử có tản (cơ thể không phân ra thành 

thân, rễ, lá), sống chủ yếu trong nước. Tế bào của tảo có chứa diệp lục, chúng có khả năng quang 
hợp và giải phóng Oxy (Dương Đức Tiến, Võ Văn Chi, 1978 [7]). Theo phân loại truyền thống, 
người ta cho rằng, tảo là những sinh vật nhân sơ hoặc nhân chuẩn có khả năng sống tự dưỡng 
hoặc dị dưỡng và tạp dưỡng (Kirk E. và cs., 1999 [8]). Phương thức dinh dưỡng ở tảo được phân 
thành hai loại chính đó là: quang tự dưỡng (Photoautotrophy) và dị dưỡng (Heterotrophy). Dạng 
trung gian của hai hình thức này là tạp dưỡng (Mixotrophy). Tùy theo từng loài mà tảo có nhu cầu 
dinh dưỡng với các thành phần khác nhau. Tuy nhiên, thành phần dinh dưỡng chính của tảo vẫn là 
nguồn Cacbon, Nitơ, Photpho, các loại muối khoáng. Đây là những thành phần chính có trong môi 
trường ô nhiễm hữu cơ dễ phân hủy. Với đặc điểm có thể sử dụng nguồn dinh dưỡng Nitơ, Photpho 
và nhiều kim loại nặng cho sinh trưởng, vi tảo đã được sử dụng rất hiệu quả trong xử lý môi trường 
giàu hữu cơ, Nitơ, Photpho, kim loại nặng cũng như là dầu mỏ (Đặng Diễm Hồng, 2019 [9]; Đặng 
Diễm Hồng, 2017 [10]). Do vậy, tảo và vi tảo là một trong những thành tố quan trọng trong xử lý 
ô nhiễm môi trường, chúng có vai trò to lớn trong việc xử lý nước thải ô nhiễm. 

Sự có mặt của tảo trong các thủy vực nước thải có tác dụng làm giảm các chất gây ô nhiễm 
thông qua quá trình Oxy hoá. Trong quá trình quang hợp, tảo sử dụng các chất vô cơ trong nước 
thải (như NH4

+, NO3
-, NO2

-, CO2, PO4
3-..) cũng như các chất vô cơ - sản phẩm từ hoạt động phân 

giải các chất hữu cơ ô nhiễm trong hồ của các vi sinh vật để tăng trưởng, đồng thời, thải ra O2 để 
cung cấp lại cho vi khuẩn hiếu khí, làm tăng cường quá trình Oxy hoá các chất ô nhiễm. Ngoài ra, 
tảo cũng có khả năng hấp thụ kim loại nặng vào cơ thể, điều này làm giảm bớt hàm lượng kim loại 
nặng độc hại trong nước thải (Đặng Đình Kim, 1999 [11]). Bảng 1 chỉ ra các vi tảo khác nhau có 
thể xử lý thành công các kim loại nặng khác nhau.

Bảng 1. Một số nghiên cứu về ứng dụng vi tảo trong xử lý ô nhiễm kim loại nặng

Vi tảo Loại kim loại nặng Nguồn
Tetraselmis chuii Cu Ayse và cs., 2005 [13]
Spirulina (Arthrospira) platensis Pb Arunakumara và cs., 2008 [14]
Spirulina platensis Cu, Hg, Pb Garnikar, 2002 [15]
Spirogyra sp., Nostoc commune Se Mane và cs., 2011 [16]
Spirogyra hyalina Cd, Hg, Pb, As, Co Nirmal Kumar and Cini (2012) [17]
Anabaena variabilis, Ailosira sp., Nostoc 
muscorum, Oscillatoria sp., Westiellopsis sp. Cr(VI), Ni(II) Parameswari và cs., 2010 [18]

Scenedesmus bijuga, Oscillatoria 
quadripunctulata Cu, Co, Pb, Zn Ajayan và cs., 2011 [19]

Scenedesmus acutus, Chlorella vulgaris Cd, Zn, Cr Travieso và cs., 1999 [20]
Chlorella minustissima Cr(VI) Singh và cs., 2011 [21]

Priyadarshani và cs., 2011 [12]
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Tảo lam - Vi khuẩn lam Spirulina platensis có thể là chỉ thị tốt nhất cho một số loại nước 
thải (Rangsayatorn và cs 2002 [22]; Chuntapa và cs., 2003 [23]; Chojnacka và cs., 2004 [24]). 
Spirrulina có khả năng loại bỏ kim loại nặng Cd trong nước thải rất tốt, do độ hấp thụ cũng như 
hiệu suất hấp thụ kim loại của nó rất cao (Rangsayatorn và cs., 2002 [22]). Spirulina được sử dụng 
để loại bỏ NH4

+ và PO4
3- trong nước thải chăn nuôi lợn rất hiệu quả (Olguin và cs., 2003 [25]).

Cepoia và cs., (2020) [26] đã công bố sử dụng vi khuẩn lam Spirulina trong loại bỏ Cu. 
Wang và cs., (2020) [27] cũng sử dụng chúng trong xử lý Carbamazeppine và loại bỏ các chất trao 
đổi khác. Tác giả Subashchandrabose và cs., (2013) [28] đã sử dụng vi khuẩn lam sống tạp dưỡng 
và vi tảo trong quá trình cạnh tranh dinh dưỡng với vi khuẩn và nấm để xử lý ô nhiễm hữu cơ, đạt 
kết quả tốt. 

Lu và cộng sự (2020) [29] đã tổng kết việc sử dụng hiệu quả vi khuẩn lam và vi tảo trong việc 
loại bỏ các chất ô nhiễm trong thủy vực, như: kim loại nặng, các vật liệu Nano, thuốc trừ sâu, các 
sản phẩm dược phẩm trong sản xuất thuốc, như: PPCPs, các chất ô nhiễm hữu cơ có độ bền vững 
cao (POPs) và thải loại dầu mỏ và vi nhựa,…

Nhóm tác giả Madari và cộng sự (2016) [30] đã sử dụng vi tảo lục Chlorella vulgaris để xử 
lý nước thải ô nhiễm dầu. Các tác giả nhận thấy rằng, Chlorella cùng với chất hoạt động bề mặt có 
thể loại bỏ 100 % Nitơ và Photpho và loại bỏ được 27 % tổng số các hợp chất Hydrocabon có trong 
chất thải dầu mỏ so với đối chứng (chỉ đạt 10 %). Sử dụng vi khuẩn lam dạng sợi Tribonema sp. 
Trong quá trình xử lý Anaerobic/Oxic (A/O) để xử lý các chất hóa dầu đạt 71 - 97 %, hàm lượng 
N và P được xử lý gần như triệt để (Huo và cs 2018 [31]). Ngoài ra, việc sử dụng Biofilm được tạo 
thành từ vi tảo ở dạng quay cũng đã cho phép xử lý rất hiệu quả các chất dinh dưỡng và chất thải lơ 
lửng từ nước thải hóa dầu so với việc nuôi trồng vi tảo bằng các bể hở truyền thống (Hodges và cs 
2017 [32]). Đây được xem là một tiến bộ lớn về công nghệ trong việc sử dụng Biofilm dạng quay 
được gắn vi tảo trong xử lý có hiệu quả nước nhiễm dầu hiện nay.

Tại Việt Nam đã có một số nghiên cứu xử lý nước thải bằng vi tảo, như: Đặng Xuyến Như 
và cs., (1998) [33]; Dương Đức Tiến và cs., (1990) [34]; Đặng Đình Kim và cs., (1996) [35], Trần 
Văn Nhân (1989) [36]; Lê Thị Hiền Thảo (1999) [37]; Nguyễn Đình San (2000) [38]; Lê Thị 
Phượng và cs., (2009) [39], Nguyễn Minh Phương và cs., (2011) [40].

Nguyễn Minh Phương và cs., (2011) [40] đã sử dụng nước thải từ làng nghề sản xuất bún Phú 
Đô để nuôi trồng S. platensis đột biến. Hiệu quả xử lý các thông số COD, BOD5, Phospho tổng số 
và Nitơ tổng số của mẫu nước thải sau khi được xử lý bằng bùn hoạt tính và chủng vi khuẩn lam S. 
platensis có hiệu quả cao, đạt lần lượt: 94 %; 89 %; 91,62 %; 60,84 % và 91,28 %. Nước thải sau khi 
xử lý có hàm lượng COD, Nitơ tổng số và Phospho tổng số đã đạt QCVN 24:2009/BTNMT loại B. 
Công bố của tác giả Đặng Xuyến Như và cộng sự (1998) [33] cho thấy sau 07 ngày nuôi, Chlorella 
sp. đã có thể giảm hàm lượng COD và BOD5 của nước thải sinh hoạt , với hiệu suất lên đến 80 - 90 %; 
NH4

+ - N giảm 99 %; PO4
3- - 98 % và sinh khối tảo đạt 0,4 - 1 g/l sau 05 - 06 ngày nuôi. 

Nhìn chung, các nghiên cứu mới chỉ chủ yếu là về sự sinh trưởng của vi tảo và hiệu quả xử 
lý chất hữu cơ, Nitơ và Photpho; kim loại nặng của nước thải đô thị; một số loại hình nước thải 
công nghiệp như Ure; mía đường; giấy; dệt kim; thuộc da; nước sau ngâm đay và nước thải đầm 
nuôi tôm;… nhưng vẫn còn thiếu các nghiên cứu về ảnh hưởng của các điều kiện môi trường, như: 
nồng độ các chất có trong nước thải, pH, nhiệt độ, cường độ ánh sáng,… lên sự sinh trưởng và 
phát triển của vi tảo hay thử nghiệm nuôi vi tảo sinh dầu cho năng suất sinh khối cao; sinh khối 
có hàm lượng Lipit cao và thành phần Axit béo phù hợp làm nguyên liệu cho sản xuất năng lượng 
sinh học trên quy mô lớn.
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Việc sử dụng tảo Chlorella sp. trong xử lý nước thải chế biến cao su của Viện Nghiên cứu 
Cao su Việt Nam [41] cũng đã được thực hiện và đạt hiệu suất xử lý BOD5 là 98 %, khử Nitơ – 86 
%, với công nghệ vận hành tương đối đơn giản và thân thiện với môi trường. Nhìn chung, vi tảo 
sinh dầu Chlorella sinh trưởng tốt trong các nguồn nước thải có COD dao động từ 200 - 700 mg/l. 
Trong điều kiện thử nghiệm, Chlorella sp. có khả năng phân hủy COD (giảm 84 %) và BOD5 
(giảm 90 %). Chlorella sp cũng có khả năng loại bỏ 99 % N - NH4

+, giảm 98 % PO4
3- của nước thải 

sinh hoạt, bảo đảm nước sau xử lý đạt tiêu chuẩn TCVN 5942 - 1995 về nước mặt; Chlorella sp. 
có khả năng hấp thụ Cu và Zn trong môi trường nước thải tổng hợp, với hiệu quả loại bỏ Cu và Zn 
lần lượt đạt 94 % - 95 % và 97 % sau 20 và 16 ngày tương ứng.

Những nghiên cứu trong lĩnh vực này cho thấy, vi tảo có khả năng xử lý các chất vô cơ, chất 
hữu cơ dễ hòa tan và một số kim loại nặng trong nước thải. Những kết quả nghiên cứu này đã mở 
ra hướng sử dụng cộng nghệ xanh trong xử lý ô nhiễm nước.

3.3. Vật liệu nano trong xử lý nước thải

Vật liệu Nano là loại vật liệu có kích thước rất nhỏ bé (tính bằng nanomet, bằng một phần tỉ 
mét). Với kích thước siêu nhỏ như vậy, vật liệu Nano thực sự là lựa chọn hàng đầu cho các đơn vị 
xử lý nước thải. Các vật liệu kích thước Nano thường có các đặc tính về quang học và dẫn điện, 
khác với vật liệu cùng loại có kích thước nhỏ hay lớn. Ví dụ, Nano Titan oxit là chất xúc tác hiệu 
quả hơn Titan oxit có kích thước nhỏ. Có thể sử dụng Nano Titan oxit để phân hủy các chất ô 
nhiễm hữu cơ trong xử lý nước. Cùng với công nghệ sinh học, công nghệ Nano có thể chung tay 
giải quyết các vấn đề nan giải về ô nhiễm nước, như: góp phần giải quyết các khó khăn về kỹ thuật 
để xử lý ô nhiễm kim loại nặng, dầu mỡ, muối,... Nhiều nhà khoa học khẳng định, công nghệ Nano 
đảm bảo các giải pháp hiệu quả và bền vững hơn vì sử dụng các hạt Nano để xử lý nước ít gây ô 
nhiễm hơn so với các phương pháp truyền thống và cũng đòi hỏi ít nhân công, vốn, diện tích đất 
và năng lượng hơn.

Vi tảo và vi sinh vật được biết đến là những sinh vật tiên phong có tiềm năng phát triển trong 
điều kiện khắc nghiệt, bao gồm các môi trường ô nhiễm kim loại nặng. Chúng đã có các cơ chế 
tự bảo vệ cơ thể của mình để chống lại các tác động độc hại gây ra bởi các Ion kim loại nặng. Các 
công bố cho thấy, hầu hết các chủng tảo có tích lũy nồng độ Ion kim loại tăng cao trong các bào 
quan của tế bào. Liên quan đến vấn đề này, Eepsita Priyadarshini và cộng sự (2019) [42] đã đánh 
giá khả năng xử lý kim loại nặng của tảo kết hợp với vật liệu Nano và kết luận rằng, tảo đã đóng 
một vai trò như một hệ thống tuyệt vời để hấp thu và tích lũy cao kim loại nặng. Đặc biệt, kỹ thuật 
này cho phép thiết kế và phát triển các phương pháp xử lý có chi phí thấp để có thể mở rộng quy 
mô xử lý được dễ dàng hơn. Với việc tổng hợp trên quy mô lớn các hạt Nano, kết hợp với các 
phương pháp xử lý sinh học sẽ cung cấp nhiều cơ hội lựa chọn cho việc xử lý các loại hình nước 
thải khác nhau trong tương lai. 

Tác giả Majid Askari Hesni và cs (2020) [43] đã nghiên cứu xử lý nước thải nuôi trồng thủy 
sản có chứa chất rắn lơ lửng và các chất dinh dưỡng như Photpho và Nitơ bằng cách sử dụng 
đồng thời các hạt Nano vi tảo và Oxit sắt. Kết quả quan trắc chất lượng nước trong quá trình áp 
dụng kỹ thuật này là hiệu quả xử lý đối với NH4 đạt 93,67 %, NO3 (92,23 %), NO2 (89,3 %) và  
PO4 (89,25 %), tương ứng (P < 0,05). Như vậy, việc sử dụng đồng thời các vi tảo và hạt Nano là 
có thể xử lý được nguồn nước ô nhiễm chất hữu cơ dễ hòa tan. 

Các nhà khoa học Viện KH&CN Quân sự (Bộ Quốc phòng), Viện Hàn lâm KH&CN Việt Nam 
và Học viện Kỹ thuật Quân sự [44] đã nghiên cứu giải pháp xử lý nước thải bằng vật liệu Nano kim loại 
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hóa trị 0 trên nền Nano sắt (một tổ hợp gồm nhiều Nano kim loại hóa trị 0, thành phần chính là Nano 
sắt và một số Nano kim loại khác), có thể xử lý nhiều chất hữu cơ độc hại và kim loại nặng cùng lúc, 
dễ dàng vận hành và tiết kiệm chi phí hơn so với các phương pháp truyền thống. Việc ứng dụng Nano 
sắt hóa trị 0 để xử lý nước thải không phải là vấn đề mới trên thế giới. Nhờ tính chất hấp phụ bề mặt và 
tính khử cao, Nano sắt hóa trị 0 có khả năng Oxy hóa mạnh các hợp chất vô cơ và hữu cơ khó phân hủy, 
như: Clo, Nitơ, các hợp chất Phenol, Benzen hay các hợp chất mang màu,... Sau khi phản ứng, Nano 
sắt sẽ chuyển thành các hợp chất Oxit sắt Fe3O4 và Fe2O3 không độc hại, không gây ô nhiễm thứ cấp. 
Kết quả nghiên cứu chứng minh khả năng xử lý nước thải có chứa hàm lượng kim loại nặng cao, đặc 
biệt là trong các nhà máy luyện kim hoặc tuyển khoáng bằng Nano sắt hóa trị 0 (Cục Sở hữu trí tuệ (Bộ 
KH&CN) cấp bằng độc quyền giải pháp hữu ích số 2 - 0001826 công bố ngày 25/9/2018).

Theo các kết quả nghiên cứu hiện có, sắt hóa trị 0 (nZVI) được coi là một trong các vật liệu 
Nano thú vị nhất do chi phí sản xuất thấp, tác động tích cực đến môi trường và khả năng phản ứng 
cao với các chất gây ô nhiễm. Công nghệ Nano này đã được ứng dụng rộng rãi trong việc xử lý 
nước ngầm bị ô nhiễm và đã đạt đến mức ứng dụng thương mại trên thế giới. Ngoài ra, nó đã được 
chứng minh là một công nghệ hiệu quả cao để loại bỏ các chất ô nhiễm hữu cơ và vô cơ khác nhau, 
bao gồm: dung môi Clo hóa, thuốc trừ sâu, Nitroamines và Nitroaromatics, Organophosphates, 
Anion vô cơ, Asen, Uranium, nhiều kim loại, v.v. (Crane R.A. và cs., 2012 [45]).

Như vậy, sự kết hợp màng sinh học và nZVI sẽ tạo nên hiệu ứng tích cực trong nghiên cứu 
và đánh giá khả năng xử lý nước thải của phức hợp Nano và màng sinh học.

3.4. Màng sinh học (Biofilm) và vật liệu Nano trong xử lý nước thải 

Biofim là một cấu trúc phức tạp, bao gồm các tế bào vi sinh vật và các sản phẩm Polymer 
ngoại bào EPS (Exo-cellular Polymeric Substances) do chính chúng tạo ra (Hình 1) (Pranjali P. 
Mahamuni-Badiger và cs., 2020 [46]). Do mật độ các chủng vi sinh vật trong Biofilm cao, hỗ 
trợ và liên kết với nhau một cách chặt chẽ nên khả năng đồng hoá, trao đổi chất, phân hủy các 
Hydrocarbon sẽ xảy ra nhanh hơn. Các tế bào vi sinh vật trong Biofilm có mật độ cao, liên kết chặt 
chẽ với nhau tạo thành một cấu trúc bền vững. Chính vì vậy, khả năng đồng hóa, trao đổi chất, 
phân hủy các cơ chất xảy ra nhanh và mạnh mẽ hơn tế bào ở dạng đơn lẻ. Hơn nữa, sự cộng sinh 
của nhiều loài vi sinh vật trong Biofilm giúp tạo nên một chuỗi thức ăn liên tục, phân giải triệt để 
các nguồn cơ chất. Cấu trúc bền vững của Biofilm giúp vi sinh vật chống chịu tốt hơn với các điều 
kiện bất lợi của môi trường, tăng khả năng cạnh tranh với các nhóm vi sinh vật khác.

Nhóm nghiên cứu do tác giả Lê Thị Nhi Công, 2018 [47] - Viện Công nghệ sinh học, Viện 
Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam đã nghiên cứu thành công sự hình thành màng sinh học 
từ các vi sinh vật phân lập tại Việt Nam, nhằm định hướng ứng dụng trong xử lý ô nhiễm dầu mỏ. 
Nước thải nhiễm dầu sau khi được xử lý bằng các chế phẩm màng sinh học đa chủng đã loại bỏ 
hơn 95 % các thành phần Hydrocacbon có trong nước thải, nước thu được đạt loại B theo QCVN 
29:2010/BTNMT. Quy trình xử lý ô nhiễm của Viện Công nghệ sinh học đã được Cục sở hữu trí 
tuệ, Bộ KH&CN bảo hộ. 

Biofilm được tạo ra từ quần thể vi sinh vật - vi tảo có trong nước thải sẽ được gắn kết hợp với 
các hạt Nano sắt, giúp tăng cường diện tích tiếp xúc với nước thải, tăng cường quá trình xử lý cũng như 
Nano sắt hóa trị 0 sẽ kích thích sự phát triển nhanh chóng của quần thể vi sinh vật - vi tảo tạo thành 
Biofilm. Từ đó, tăng cường hiệu quả xử lý nước thải. Ngoài ra, Nano sắt có hóa trị 0 thường được dùng 
để xử lý nước thải có chứa hàm lượng kim loại nặng cao, đặc biệt là nước thải của nhà máy luyện kim 
hoặc tuyển khoáng (Thiều Quốc Hân và cs., 2018, SHTT [48]). 

http://www.noip.gov.vn/documents/20195/872483/1826.pdf/756836df-00de-434f-9081-b1722c8058c6
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Vi tảo có thể phát triển ở dạng huyền phù nhưng cũng có thể phát triển trong màng sinh học, 
cần ít năng lượng và hóa chất hơn, trong khi vi tảo sử dụng CO2 làm nguồn cacbon và tạo ra sinh 
khối có giá trị. Màng sinh học vi tảo có một số ưu điểm hơn so với nuôi cấy tảo lơ lửng. Đó là màng 
này phát triển trên bề mặt tách biệt với nước thải và có thể dễ dàng thu hoạch bằng cách cạo lớp 
tảo. Hơn nữa, mật độ sinh khối của tảo ở dạng màng sinh học cao hơn hàng trăm lần so với tảo ở 
dạng huyền phù. Do đó, hiệu quả xử lý nước bằng màng sinh học vi tảo là cao hơn. 

Boelee (2013) [49] đã tiến hành thí nghiệm và đánh giá khả năng của vi tảo trong loại bỏ 
Nitơ và Photpho, sử dụng cacbon dioxide (CO2), đồng thời sản xuất oxy. Tiếp đó, vi khuẩn sử dụng 
oxy (O2) để phân hủy hiếu khí các chất ô nhiễm hữu cơ, đồng thời tạo ra CO2. Khi hệ thống đã 
chạy, không cần cung cấp thêm O2 hoặc CO2. Màng sinh học cộng sinh có khả năng làm sạch nước 
thải với nồng độ dinh dưỡng tương đối cao, loại bỏ 3,2 g Nitơ và 0,41 g Photpho/m2/ngày (Hình 2). 

Hình 2: Sơ đồ tổng quan về phản ứng màng sinh học vi sinh vật - vi tảo cộng sinh. Vi tảo sử 
dụng ánh sáng và CO2, đồng thời tạo ra sinh khối và O2 được vi khuẩn sử dụng Boelee

Màng sinh học lai tự lắp ráp (SAHB) thể hiện tính điện động vượt trội, được coi là vi khuẩn 
điện di động được lựa chọn (Song và cs., 2017 [50]). Để phát triển SAHB, vật liệu Nano có độ dẫn 
điện và khả năng tương thích sinh học tuyệt vời cũng như vi khuẩn được cấy vào nhau trong chất 
điện phân. Trong quá trình hình thành màng sinh học điện động, vật liệu Nano phân tán dung dịch 
bám dính vào vi khuẩn bằng các tương tác vật lý và hóa học, cuối cùng lắp ráp màng sinh học lai 
vi khuẩn/ vật liệu Nano trên bề mặt điện cực bằng cách lặp lại quy trình (Zhang và cs 2018 [51]). 
SAHB có thể phát triển đến độ dày của centimet, gấp một trăm lần độ dày của màng sinh học 
hình thành tự nhiên trên bề mặt phẳng (Virdis và Dennis 2017 [52]). Hơn nữa, vật liệu Nano trong 
SAHB tạo điều kiện cho sự chuyển điện tử (ET) giữa vi khuẩn và giao diện điện cực.

Hình 3: Cơ chế tăng cường khử Nitrat bằng SAHB trên các điện cực hạt GAC của 3D-BER 
của màng sinh học kết hợp vật liệu Nano
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GAC: các hạt như than hoạt tính dạng hạt; SAHB: Màng sinh học lai tự lắp ráp; 3D-BERs: 
Bể phản ứng điện cực biofilm ba chiều) (Si-yuan Wang và cs., 2019 [53].

Như vậy, theo cơ chế này (Hình 3), 3D-BER có thể được áp dụng trong xử lý ô nhiễm Nitrat, 
thông qua quá trình khử Nitơ tự dưỡng Hydro. Nano-Fe2O3 đóng vai trò tích cực trong quá trình 
khởi động 3D-BER, bắt giữ nhiều vi khuẩn vào SAHB và hình thành màng sinh học dày trên các 
điện cực hạt. Các vi sinh vật đặc biệt có chức năng khử Nitrat liên quan đến các chủng/loài thuộc 
Hydrogenophaga và Opitutus được làm giàu đặc biệt trong SAHB (Si-yuan Wang và cs., 2019 [53]). 

Theo nhóm tác giả Fares Almomani (2020) [54], sử dụng Nano từ tính (MNP - Magnetic 
Nanoparticles) trong xử lý kim loại nặng từ nước thải là một giải pháp mới, thân thiện với môi 
trường và hiệu quả về chi phí. Phương pháp này sẽ thay đổi đáng kể quá trình loại bỏ kim loại hiện 
tại khỏi dòng thải. Quá trình hấp phụ phụ thuộc pH và bị ảnh hưởng bởi hàm lượng Nitơ trong 
nước thải. Độ pH tối ưu để loại bỏ kim loại nặng chấp nhận được là 9,0. Khả năng hấp phụ tối đa 
được tìm thấy lần lượt là 0,700; 0,451 và 0,790 mg/L đối với Cu, Ni và Al. Cơ chế hấp phụ gồm 
nhiều bước, bao gồm bước liên kết bề mặt và khuếch tán phân tử. Vật liệu mới cho thấy khả năng 
tái sinh mạnh mẽ trong hơn 12 chu kỳ sẽ cải thiện tính khả thi và chi phí sử dụng vật liệu này trong 
các quy trình xử lý.

Như vậy, sự kết hợp giữa vi sinh vật - vi tảo - vật liệu Nano là một lựa chọn xứng đáng cân 
nhắc để giải quyết tình trạng nguồn nước giàu hữu cơ dễ hòa tan và một số loại kim loại nặng. Việc 
bổ sung các hạt Nano trong xử lý ô nhiễm nước không chỉ giúp tăng diện tích bề mặt cho vi sinh 
vật và vi tảo phát triển mà còn có thể cải thiện năng suất hấp thụ CO2 và tăng cường sự chuyển đổi 
ánh sáng trong hệ thống phản ứng quang học của vi tảo. Ngoài ra, việc bổ sung các hạt Nano làm 
tăng đáng kể sự tích tụ của hợp chất nội bào và tăng trưởng. 

4. Kết luận

Kết quả tổng hợp chất lượng nước trên hệ thống thủy lợi Bắc Hưng Hải cho thấy một số chỉ 
tiêu hóa lý, vi sinh của nhóm ô nhiễm hữu cơ dễ hòa tan như: BOD5, COD, NO2

-, PO4
3- vượt QCVN 

ở mức nhỏ hơn 05 lần, thuộc nguồn nước bị ô nhiễm; thông số NH4
+ và Coliform mức vượt QCVN, 

lớn hơn 10 lần, thuộc nguồn nước ô nhiễm đặc biệt nghiêm trọng, chiếm tỷ trọng cao và cần có giải 
pháp công trình kết hợp các giải pháp phi công trình nhằm xử lý chất lượng nước trên hệ thống.

Thông qua phân tích các nghiên cứu cho thấy, phương pháp sử dụng màng sinh học Biofilm 
kết hợp với vật liệu Nano đã đang nhận được nhiều sự quan tâm nghiên cứu của các nhà khoa học 
trong và ngoài nước. Trên mỗi đối tượng nước thải cụ thể, kỹ thuật kết hợp những chủng vi tảo và 
vi sinh vật nhất định tạo màng sinh học cho nhiệm vụ xử lý chất ô nhiễm cụ thể cần được nghiên 
cứu; sự phối kết hợp vật liệu Nano và điều chỉnh một số chỉ số môi trường quan trọng chính sẽ đem 
đến những kết quả khác biệt. Do vậy, việc kết hợp phân lập và xác định những chủng vi tảo và vi 
sinh vật quan trọng trong các nguồn nước thải đổ vào hệ thống thủy lợi kết hợp tìm kiếm vật liệu 
Nano và thiết kế điều kiện môi trường phù hợp cho tổ hợp màng sinh học kết hợp vật liệu Nano 
vận hành hiệu quả nhất cần được nghiên cứu chi tiết từ quy mô phòng thí nghiệm trước khi triển 
khai ngoài thực địa.
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THỰC TRẠNG KẾ TOÁN MÔI TRƯỜNG TRONG DOANH NGHIỆP 
TẠI VIỆT NAM

Bùi Minh Trang, Ngọ Tuyết Trinh
Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội

Tóm tắt 
Bài viết trình bày nghiên cứu về thực trạng kế toán môi trường (KTMT) tại Việt Nam nói 

chung và công tác ghi nhận chi phí môi trường (CPMT) tại các doanh nghiệp nói riêng. Trên cơ sở 
phân tích và kế thừa các tài liệu, các công trình nghiên cứu, bài viết đưa ra cơ sở lý luận về khái 
niệm kế toán môi trường và hệ thống kế toán kinh tế môi trường (SEEA) mà cụ thể là yếu tố chi 
phí môi trường. Bên cạnh đó bài viết cũng đánh giá tình hình thực hiện, chỉ ra những điểm đã đạt 
được và những điểm còn tồn tại cũng như xác định các nhân tố ảnh hưởng đến thực hiện kế toán 
môi trường tại các doanh nghiệp Việt Nam. Qua đó, bài viết đưa ra một số đề xuất nhằm khắc phục 
những tồn tại trong hoạt động ghi nhận chi phí môi trường tại các doanh nghiệp.

Từ khóa: Kế toán môi trường; Doanh nghiệp; Việt Nam; Hệ thống kế toán kinh tế môi 
trường.

Abstract
The situation of environmental accounting in Vietnam enterprises

The article presents research on the current status of environmental accounting in Vietnam 
in general and the recognition of environmental costs at enterprises in particular. On the basis 
of analysis and inheritance of documents, research works, the article provides a theoretical 
basis for the concept of environmental accounting and the system of environmental- economic 
accounting (SEEA), which specifically environmental costs. In addition, the article also evaluates 
the implementation situation, points out the points that have been achieved and the points that still 
exist, as well as identify the factors affecting the implementation of environmental accounting in 
Vietnamese enterprises. Thereby, the article makes some suggestions to overcome the shortcomings 
in environmental cost recording activities at enterprises. 

Keywords: Environmental Accounting; Enterprise; Vietnam; System of Environmental - 
Economic Accounting.

1. Đặt vấn đề 

Trải qua hàng nghìn năm tiến hoá và phát triển, con người ngày càng trở nên thông minh hơn, 
cùng với đó là những tiến bộ vượt bậc trong mọi mặt của đời sống. Tuy nhiên, bên cạnh đó, chúng 
ta đang phải đối mặt với những hậu quả của việc ô nhiễm môi trường khi khoảng 7 triệu người trên 
thế giới chết non do ô nhiễm không khí (Theo ước tính của Tổ chức Y tế Thế giới WHO). Hay mỗi 
năm, hơn 12 triệu ha đất bị mất do suy thoái đất, sa mạc hóa và hạn hán tái diễn. 

Bài toán về môi trường chưa bao giờ là một bài toán dễ cho thế giới cũng như cho Việt 
Nam chúng ta. Cơn sốt về môi trường còn trở nên nóng hơn bao giờ hết trong bối cảnh dịch bệnh 
Covid-19 vẫn tiếp tục hoành hành và vẫn không ngừng biến đổi. Nó khiến không chỉ giới chuyên 
gia y học, các nhà lãnh đạo cấp cao, các doanh nghiệp phải “đau đầu” mà còn khiến tất cả chúng ta 
phải “ngừng lại” và suy ngẫm về cuộc sống, về môi trường và về “phát triển bền vững”. Thật vậy, 
môi trường bị nhiễm hại có thể là điều kiện cho các vi rút nguy hiểm sinh sôi, phát tán; môi trường 
ô nhiễm cũng là nguyên nhân làm giảm sức đề kháng của con người. Bởi vậy, yếu tố môi trường 
là yếu tố cần được đặt lên trước hết trong mọi lĩnh vực hiện nay.
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  Xét trên khía cạnh kinh tế, “phát triển xanh” đã thúc đẩy sự xuất hiện và phát triển của Kế 
toán môi trường, thu hút sự quan tâm nghiên cứu của các chuyên gia cũng như các tổ chức trên 
toàn cầu. KTMT có ý nghĩa quan trọng trong việc hỗ trợ các bên liên quan nắm được tình trạng 
thực tế của doanh nghiệp khi sử dụng tài nguyên môi trường cho hoạt động sản xuất, kinh doanh. 
Từ đó, KTMT cung cấp những thông tin giúp ban quản lý đưa ra những quyết định hiệu quả để đạt 
được và duy trì quản lý kinh doanh hợp lý. Nói cách khác, trong việc thực hiện các hoạt động bảo 
vệ môi trường, một doanh nghiệp hoặc các tổ chức bên ngoài có thể xác định và đo lường chính 
xác các khoản đầu tư và chi phí liên quan đến các hoạt động bảo vệ môi trường. Bằng cách đó có 
thể hiểu rõ về lợi ích, tiềm năng của các khoản đầu tư và chi phí này, công ty không chỉ có thể cải 
thiện hiệu quả hoạt động của mình, mà còn có thể ra quyết định kịp thời, hợp lý cho những vấn đề 
về môi trường. Bên cạnh đó, sự hình thành và phát triển của KTMT không đơn thuần thể hiện sự 
quan tâm đến các chi phí môi trường mà còn giúp nâng cao hiểu biết, ý thức về môi trường và tác 
động môi trường. Nhận thức được tầm quan trọng ngày càng tăng của lĩnh vực và khó khăn trong 
việc áp dụng, quản lý kế toán môi trường, bài viết trình bày nghiên cứu về thực trạng kế toán môi 
trường tại Việt Nam nói chung và công tác ghi nhận chi phí môi trường tại các doanh nghiệp nói 
riêng. Qua đó đánh giá các nhân tố ảnh hưởng tới thực hiện KTMT trong DN và đề xuất một số 
giải pháp nhằm cải thiện công tác này.

2. Cơ sở lý thuyết và phương pháp nghiên cứu

2.1. Cơ sở lý thuyết 

Theo Cơ quan Bảo vệ Môi trường Hoa Kỳ (USEPA) thì Kế toán môi trường (KTMT) là một 
trong những chiến lược để đánh giá khía cạnh môi trường trong phát triển bền vững. Những chiến 
lược này khác nhau về mức độ, khả năng so sánh giữa các chỉ số về năng lượng, nước, vật liệu và 
dòng chảy gây ô nhiễm. 

Theo Gauthier và cộng sự (1997), KTMT trong doanh nghiệp (DN) là một bộ phận của kế 
toán liên quan đến các vấn đề môi trường và không thể tách rời khỏi kế toán tài chính và kế toán 
quản trị; đó là hệ thống thông tin cho phép thu thập, phân tích dữ liệu, kiểm tra, đánh giá hiệu quả 
hoạt động, ra quyết định và quy trách nhiệm cho các nhà quản lý đối với các chi phí và rủi ro môi 
trường.

Theo IFAC (2005), KTMT là một thuật ngữ rộng được sử dụng trong một số bối cảnh kế 
toán khác nhau: báo cáo và kế toán tài chính; kế toán quản trị; kế toán chi phí đầy đủ; kế toán tài 
nguyên, báo cáo và kế toán quốc gia và kế toán bền vững. Ở cấp độ tổ chức, KTMT phân thành 
kế toán quản trị (đánh giá thiết bị kiểm soát ô nhiễm và doanh thu từ vật liệu tái chế; tiết kiệm tiền 
hàng năm từ thiết bị tiết kiệm năng lượng mới) và kế toán tài chính đánh giá và báo cáo nợ phải 
trả liên quan đến môi trường).

Mặc dù còn một số khác biệt trong quan điểm nhìn nhận KTMT giữa các tổ chức, cá nhân 
nhưng thông qua các khái niệm trên, ta có thể hiểu KTMT là một bộ phận trong hệ thống kế toán, 
sử dụng khuôn khổ lý thuyết và phương pháp kế toán mới để ghi nhận, đo lường và công bố thông 
tin về tài chính môi trường và thông tin phi tài chính môi trường nhằm hỗ trợ hữu ích cho việc ra 
quyết định của các bên liên quan bên trong và bên ngoài DN. KTMT là phương tiện để đo lường 
những tương tác giữa môi trường và hoạt động kinh doanh của DN, nhấn mạnh sự liên kết giữa 
hiệu quả môi trường với hiệu quả kinh tế để hướng tới mục tiêu phát triển bền vững. KTMT bao 
gồm những yếu tố chi phí, lợi ích phát sinh trong việc bảo vệ môi trường trong quá trình hoạt động 
kinh doanh của doanh nghiệp như:
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- Chi phí bảo vệ môi trường: Các khoản đầu tư và chi phí liên quan đến việc ngăn ngừa, giảm 
thiểu hoặc phòng tránh tác động đến môi trường, loại bỏ tác động đó và phục hồi sau thiên tai và 
các hoạt động khác.

- Lợi ích Bảo tồn Môi trường [Đơn vị vật lý]: Lợi ích thu được từ việc ngăn ngừa, giảm thiểu 
hay tránh tác động môi trường, loại bỏ tác động, phục hồi sau khi xảy ra thảm họa và các hoạt 
động khác.

- Lợi ích kinh tế liên quan đến Hoạt động bảo vệ môi trường [Giá trị tiền tệ]: Lợi ích tăng lên 
của lợi nhuận doanh nghiệp do kết quả của việc bảo vệ môi trường.

Trong đó, chi phí môi trường (CPMT) được xem là thành phần chính của KTMT. Tuy nhiên, 
hiện tại chưa có một khuôn khổ thống nhất nào về CPMT. CPMT có nhiều cách phân loại khác 
nhau tuỳ theo mỗi tổ chức: 

Theo Cơ quan Bảo vệ Môi trường Hoa Kỳ (USEPA), CPMT được chia thành 4 loại: Chi phí 
truyền thống, Chi phí tiềm ẩn, Chi phí dự phòng và Chi phí hình ảnh và mối quan hệ. 

 Theo Uỷ ban Liên Hợp Quốc về Phát triển bền vững (UNDSD), CPMT chia thành 4 loại: 
Chi phí xử lý chất thải và khí thải liên quan đến đầu ra phi sản phẩm, Chi phí phòng ngừa và quản 
lý môi trường, Chi phí vật liệu liên quan đến đầu ra phi sản phẩm và Chi phí chế biến liên quan 
đến đầu ra phi sản phẩm. 

Theo Cục Bảo vệ Môi trường Hoa Kỳ (EPA), CPMT gồm 7 loại: Chi phí khu vực kinh 
doanh, Chi phí thượng nguồn/ hạ nguồn, Chi phí quản lý, Chi phí R&D, Chi phí hoạt động xã hội, 
Chi phí xử lý ô nhiễm môi trường và Chi phí khác. 

Theo IFAC (2005), CPMT gồm 2 loại: Chi phí môi trường bên ngoài doanh nghiệp và Chi 
phí môi trường bên trong doanh nghiệp. 

 Trong nghiên cứu này, tác giả sử dụng cách phân loại theo EPA do EPA phân loại dựa trên 
mối quan hệ giữa hoạt động kinh doanh và tác động môi trường, thể hiện đầy đủ các chi phí liên 
quan đến Kế toán môi trường bao gồm:

- Chi phí khu vực kinh doanh: Chi phí này dành cho các hoạt động nhằm giảm thiểu tác động 
đến môi trường xảy ra trong khu vực kinh doanh do hoạt động kinh doanh. Khu vực kinh doanh là 
khu vực mà công ty có thể trực tiếp quản lý những tác động đến môi trường. Chi phí khu vực kinh 
doanh liên quan đến bảo vệ môi trường được chia thành ba loại, chi phí ngăn ngừa ô nhiễm, chi 
phí bảo tồn môi trường toàn cầu và chi phí tái chế tài nguyên.

- Chi phí thượng nguồn/hạ nguồn: Chi phí phát sinh ở thượng nguồn và hạ nguồn tại khu 
vực kinh doanh, hoặc bất kỳ chi phí nào liên quan cho mục đích giảm thiểu tác động đến môi 
trường. Thượng nguồn đề cập đến các hoạt động trước khi cung cấp hàng hóa hoặc dịch vụ, bao 
gồm tất cả các hoạt động diễn ra sau khi sản phẩm hoặc dịch vụ đã rời khỏi trang web kinh doanh, 
đến việc sản xuất và bán sản phẩm của một công ty, cũng như tiêu thụ, xử lý các thùng chứa và 
bao bì. 

- Chi phí quản lý: Những chi phí này được định nghĩa là những chi phí dành cho việc quản lý 
các hoạt động bảo vệ môi trường và góp phần gián tiếp vào việc giảm thiểu các tác động đến môi 
trường do hoạt động kinh doanh và cả chi cho truyền thông bên ngoài. 

- Chi phí R&D: Chi phí chi cho các hoạt động nghiên cứu và phát triển được phân bổ cho 
bảo tồn môi trường.

- Chi phí hoạt động xã hội: Chi phí liên quan đến các hoạt động bảo tồn môi trường mà một 
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công ty có thể thực hiện như một phần hoạt động xã hội nhưng không liên quan trực tiếp đến hoạt 
động kinh doanh của mình.

- Chi phí xử lý ô nhiễm môi trường: Các chi phí tiềm ẩn này được phân bổ để phục hồi sự 
suy thoái môi trường do hoạt động kinh doanh các hoạt động.

- Chi phí khác: Một số chi phí môi trường khác chưa được đề cập bên trên.
Trong hạch toán, hệ thống kế toán kinh tế môi trường (SEEA) là tiêu chuẩn quốc tế đầu tiên 

về hạch toán kinh tế - môi trường, cung cấp một khuôn khổ để tổ chức và trình bày các số liệu 
thống kê về môi trường và mối quan hệ của nó với nền kinh tế. Nó tập hợp thông tin kinh tế và môi 
trường trong một tập hợp các khái niệm, định nghĩa, phân loại, quy tắc kế toán và bảng tiêu chuẩn 
thống nhất để tạo ra các số liệu thống kê có thể so sánh quốc tế.

SEEA được sản xuất và phát hành dưới sự bảo trợ của Liên Hợp Quốc, Ủy ban châu Âu, Tổ 
chức Nông lương Liên Hợp Quốc, Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế, Quỹ Tiền tệ Quốc tế và 
Nhóm Ngân hàng Thế giới. Trong đó khung trung tâm SEEA (SEEA CF) đã được thông qua bởi 
Ủy ban thống kê của Liên Hợp Quốc như là tiêu chuẩn quốc tế đầu tiên cho hạch toán kinh tế môi 
trường vào năm 2012. SEEA CF tập trung vào “tài sản môi trường”, chẳng hạn như các nguồn tài 
nguyên nước, tài nguyên năng lượng, rừng, thủy sản,… việc sử dụng chúng trong nền kinh tế và 
trở lại môi trường dưới dạng chất thải, khí thải và nước. 

2.2. Phương pháp nghiên cứu
Để tiếp cận theo mục tiêu, đặt câu hỏi nghiên cứu và để phù hợp với bối cảnh nghiên cứu, 

tác giả sử dụng tổng hợp các phương pháp nghiên cứu sau:
- Phương pháp kế thừa: Bài viết là kết quả của việc nghiên cứu và kế thừa một cách chọn lọc 

các kết quả nghiên cứu của những nghiên cứu, đề tài khoa học liên quan. 
- Phương pháp phân tích, đánh giá: Phương pháp được sử dụng sau quá trình thu thập, tổng 

hợp các thông tin, tài liệu, đề tài, dự án liên quan; phân tích, đánh giá về việc áp dụng CPMT trong 
KTMT tại các DN Việt Nam trên cơ sở so sánh với thế giới. 

3. Kết quả và thảo luận

3.1. Kết quả
Doanh nghiệp (DN) hay đúng ra là doanh thương là một tổ chức kinh tế, có tên riêng, có 

tài sản, có trụ sở giao dịch ổn định, được đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật nhằm 
mục đích thực hiện các hoạt động kinh doanh. Cũng theo Luật Doanh nghiệp 2005 giải thích, kinh 
doanh là việc thực hiện liên tục một, một số hoặc tất cả các công đoạn của quá trình đầu tư, từ sản 
xuất đến tiêu thụ sản phẩm hoặc cung ứng dịch vụ trên thị trường nhằm mục đích sinh lợi. Như 
vậy doanh nghiệp là tổ chức kinh tế vị lợi, mặc dù thực tế một số tổ chức doanh nghiệp có các hoạt 
động không hoàn toàn nhằm mục tiêu lợi nhuận.

Với mỗi loại hình doanh nghiệp khác nhau, tổ chức bộ máy kế toán đóng vai trò quyết định 
đến tính hiệu quả và chất lượng của công tác kế toán tại mỗi đơn vị. Vì vậy, việc xây dựng một mô 
hình tổ chức kế toán gọn nhẹ, khoa học, hợp lý, hiệu quả cao và phù hợp với từng doanh nghiệp 
là vô cùng quan trọng. 

Trong bối cảnh đất nước ta đang đẩy mạnh chuyển đổi mô hình tăng trưởng, hướng đến phát 
triển nền kinh tế xanh thì việc áp dụng KTMT trong các doanh nghiệp là rất cần thiết, có vai trò 
quan trọng trong sự phát triển bền vững đối với các DN nói riêng và nền kinh tế nói chung. 

Hiện nay, hầu hết các doanh nghiệp tại Việt Nam đã và đang thực hiện Kế toán môi trường, 
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và coi Kế toán môi trường như một bộ phận không thể tách rời trong hệ thống kế toán. Các thông 
tin về định lượng trong Kế toán môi trường được thể hiện tương đối đầy đủ. Tuy nhiên, chúng ta 
chưa có một công cụ cụ thể, hữu hiệu trong Kế toán môi trường. Rất khó khăn để làm Kế toán môi 
trường trong hoàn cảnh chúng ta chưa xây dựng được một ngân hàng dữ liệu về môi trường quốc 
gia để làm cơ sở hạch toán. Trên thực tế, qua khảo sát và phỏng vấn, Phạm Hoài Nam (2006) đã 
chỉ ra rằng các doanh nghiệp sản xuất chưa sử dụng chứng từ riêng, tài khoản riêng để ghi nhận 
thông tin môi trường, CPMT được phản ánh vào chi phí sản xuất chung, chi phí quản lý hay chi 
phí khác, thu nhập môi trường được phản ánh vào thu nhập khác, nợ phải trả môi trường được 
phản ánh chung vào khoản phải trả người bán hoặc phải trả khác, tài sản môi trường chủ yếu sử 
dụng cho hoạt động bảo vệ môi trường, chỉ có 12,5% doanh nghiệp trong mẫu nghiên cứu có sổ 
chi tiết chi phí môi trường. Ngoài ra, nghiên cứu quản trị CPMT của Lê Thị Tâm (2017), Nguyễn 
Thị Nga (2017) cho thấy CPMT trong các DN sản xuất gạch, thép, chế biến dầu khí và thuỷ sản tại 
Việt Nam được phản ánh vào tài khoản chung, sử dụng phương pháp phân bổ truyền thống. Các 
DN này cũng chưa có sổ theo dõi chi tiết hay lập dự toán.

Bên cạnh đó, chúng ta chưa có hướng dẫn thực hiện Kế toán môi trường và chuẩn mực Kế 
toán môi trường khiến những thông tin môi trường thiếu tính đầy đủ, minh bạch. Phương pháp 
thực hiện Kế toán môi trường hiện nay chủ yếu theo các văn bản pháp lý môi trường và quy định 
kế toán truyền thống nên việc ghi nhận, đo lường và cung cấp thông tin môi trường của các DN 
này chưa chuẩn xác, đầy đủ.

Ngoài ra, hầu hết các doanh nghiệp chưa có sự quan tâm đúng mực về thông tin Kế toán môi 
trường, và phi tài chính môi trường (chính sách môi trường, cam kết tuân thủ các quy định môi 
trường, mục tiêu môi trường), thông tin vật lý môi trường (khối lượng chất thải, dòng luân chuyển 
vật liệu,…) dẫn đến việc xác định và phân tích chỉ số hiệu quả môi trường còn hạn chế khi thiếu 
tính liên kết giữa thông tin vật lý môi trường và thông tin tiền tệ môi trường nên DN chưa thể đánh 
giá đúng đắn hiệu quả sinh thái, kinh tế (Theo Lê Thị Tâm (2017), Nguyễn Thị Nga (2017), báo 
cáo chi phí môi trường chưa được lập tại các DN sản xuất ở Việt Nam). Việc thực hiện Kế toán môi 
trường tại các doanh nghiệp hiện nay chủ yếu dựa trên việc tuân thủ các quy định về môi trường 
chứ không xuất phát từ sự chủ động, tìm tòi, sáng tạo những giải pháp cho việc thực hiện Kế toán 
môi trường trở nên hiệu quả, có tính thực tế. Chính vì thế, các báo cáo, thông tin môi trường cung 
cấp ra bên ngoài chưa được trình bày tập trung, thiếu tính chính xác nên gây khó khăn cho người 
sử dụng thông tin. 

3.2. Thảo luận 

Kế toán môi trường là lĩnh vực đang được thế giới quan tâm, nghiên cứu trong nhiều thập kỷ 
qua. KTMT là cầu nối DN - Xã hội và phát triển bền vững nhờ việc ghi chép, xử lý và cung cấp 
thông tin môi trường cho các đối tượng liên quan, tăng ý thức và giảm tác động xấu tới môi trường. 

 Trên thế giới, rất nhiều tài liệu trên các khía cạnh khác nhau trong quá trình xử lý thông 
tin đến cung cấp thông tin về KTMT đã được xuất bản. Tuy nhiên, ở Việt Nam, KTMT vẫn là một 
chủ đề khá mới và các công trình nghiên cứu còn hạn chế. Một số nghiên cứu trước tại Việt Nam 
chưa bao quát hết các khía cạnh trong xử lý thông, đề cập tản mạn về KTMT chủ yếu dưới góc độ 
quản trị CPMT mà vắng đi sự đánh giá về yếu tố ảnh hưởng đến thực hiện KTMT cũng như chưa 
thể hiện một khuôn khổ kế toán môi trường toàn diện và tập trung.

Vì vậy, bài viết này mong muốn đóng góp vào một phần nhỏ vào dòng nghiên cứu về KTMT 
tại Việt Nam. Bài viết đã trình bày tổng quan các nghiên cứu về kế toán môi trường, cụ thể là về 
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chi phí môi trường, trên thế giới và thực trạng Kế toán môi trường tại Việt Nam. Qua đó, đánh giá 
tình hình thực hiện, đồng thời xác định các nhân tố ảnh hưởng đến thực hiện KTMT và đề xuất một 
số giải pháp khắc phục những tồn tại trong hoạt động ghi nhận chi phí môi trường tại các doanh 
nghiệp. 

Tuy nhiên, nghiên cứu chưa thể hiện quá nhiều thông tin cụ thể trong thực tiễn các doanh 
nghiệp. Trong tương lai, với những nghiên cứu mang tính thiết thực cao như Kế toán môi trường, 
tác giả cần đưa nhiều thêm những công trình khảo sát số liệu liên quan để nghiên cứu có mức độ 
tin cậy cao hơn. Các nghiên cứu trong tương lai cũng cần mở rộng thêm cả về chỉ tiêu và đối tượng 
để đánh giá mức độ đáp ứng của DN từ đó đưa ra cái nhìn toàn diện hơn. 

4. Kết luận, gợi ý và đề xuất 

Kết quả nghiên cứu định tính và định lượng cho thấy, tuy các doanh nghiệp tại Việt Nam đã 
dành sự quan tâm về Kế toán môi trường nhưng vẫn còn nhiều khó khăn trong công tác thực hiện 
do nhiều nguyên nhân chủ quan và khách quan. Thiếu chuẩn mực kế toán về KTMT, hướng dẫn 
thực hiện hay không bắt buộc KTMT là những nguyên nhân khiến các DN chưa dành sự quan tâm 
cần thiết cũng như chưa thực hiện KTMT một cách có hiệu quả, đẩy thực hiện KTMT bằng các 
quy định cưỡng chế hoặc các chính sách khuyến khích. 

Trên cơ sở nghiên cứu, tác giả xin đưa ra một số đề xuất như sau:
- Về phía doanh nghiệp, phương án tức thời giúp doanh nghiệp dễ dàng hơn trong việc tập 

hợp những khoản chi phí liên quan đến chi phí môi trường nhằm lập hệ thống báo cáo chính xác, 
kịp thời, đầy đủ, doanh nghiệp có thể tham khảo áp dụng SEEA. Đây là khung trung tâm đã được 
LHQ thông qua vào năm 2012 với tư cách là một tiêu chuẩn. Mục tiêu chính của nó là chỉ ra mối 
liên hệ giữa tài khoản con, thay vì thay thế hoàn toàn các phương pháp kế toán hiện tại. SEEA có 
thể tập hợp thông tin về nước, khoáng sản, năng lượng, gỗ, cá, đất và hệ sinh thái, ô nhiễm và chất 
thải, sản xuất. Cốt lõi của khung công nhận bốn loại tài khoản:

+ “Tài khoản dòng vật chất” đại diện cho các dòng năng lượng và vật chất trong môi trường 
và nền kinh tế và được thể hiện theo đơn vị năng lượng hoặc khối lượng.

+ “Tài khoản chức năng” cho các giao dịch môi trường liên quan đến các giao dịch tài chính 
gắn với bảo vệ môi trường và Quản lý tài nguyên.

+ “Tài khoản tài sản theo điều kiện vật chất và tiền tệ” ghi lại các cổ phiếu và dòng chảy tài 
nguyên thiên nhiên cho mỗi kỳ kế toán.

+ “Tài khoản hệ sinh thái” đại diện cho thứ tự và vẫn đang thử nghiệm cách tiếp cận kế toán 
cố gắng nắm bắt thông tin về mức độ duy trì tính toàn vẹn của hệ sinh thái (hoặc vốn tự nhiên) 
trong quá trình tạo ra hàng hóa và dịch vụ.

- Về phía cơ quan quản lý, cần thiết phải ban hành đồng bộ hệ thống chuẩn mực kế toán liên 
quan đến KTMT cũng như các văn bản hướng dẫn thực hiện. Các cơ quan chức năng cũng cần có 
các quy chế xử phạt, khen thưởng để kích thích sự quan tâm đúng mực của các DN trong thực hiện 
KTMT cũng như hoạt động bảo vệ môi trường. Bên cạnh đó, tình hình sử dụng thuế, phí bảo vệ 
môi trường cũng cần được công bố công khai, minh bạch. Ngoài ra, để tạo thuận lợi khi triển khai 
thực hiện KTMT, cơ quan quản lý cũng cần xác định rõ đối tượng, phạm vi cũng như lộ trình áp 
dụng một cách cụ thể và chặt chẽ.
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NGHIÊN CỨU SỰ THAY ĐỔI THÀNH PHẦN LOÀI THỰC VẬT 
NGẬP MẶN TẠI VEN BIỂN MIỀN BẮC, VIỆT NAM  

TRONG BỐI CẢNH BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU
Nguyễn Thị Hồng Hạnh, Nguyễn Văn Linh, Lê Đắc Trường, Phạm Hồng Tính

Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội
Tóm tắt 
Rừng ngập mặn phân bố chủ yếu ở vùng ven biển của các nước nhiệt đới và cận nhiệt đới, 

trong đó có Việt Nam. Rừng ngập mặn cũng được biết đến là hệ sinh thái mang lại nhiều dịch vụ 
sinh thái giá trị cho con người (như bảo vệ bờ biển, chống xói lở, phòng chống thiên tai như bão, 
gió cũng như làm giảm thiệt hại có thể gây ra bởi sóng thần, lưu giữ phù sa, tích lũy dinh dưỡng, 
điều tiết và làm sạch nước, tạo cảnh quan sinh thái cho du lịch, giải trí và nghiên cứu khoa học,... 
và là một bể chứa Cacbon). Tuy nhiên, bên cạnh những tác động của con người, sự thay đổi của 
khí hậu đã ảnh hưởng rất lớn tới sự tồn tại, sinh trưởng và phát triển của rừng ngập mặn. Nghiên 
cứu này được thực hiện nhằm đánh giá sự thay đổi thành phần loài cây ngập mặn theo kịch bản 
biến đổi khí hậu tại khu vực ven biển miền Bắc, Việt Nam. Kết quả nghiên cứu cho thấy, trong bối 
cảnh biến đổi khí hậu, rừng ngập mặn tại ven biển miền Bắc vẫn phát triển và chưa bị thay đổi 
bằng một thảm thực vật hay hệ sinh thái khác. Tuy nhiên, thành phần loài có sự thay đổi đáng kể. 
Tại huyện Tiên Yên, Quảng Ninh, độ quan trọng của loài Trang (K. obovata) hiện tại gần 60 % 
và tương đối ổn định cho tới năm 2030. Nhưng sau đó, Trang (K. obovata) giảm rõ rệt và tới năm 
2100 chỉ còn dưới 2 %. Trong khi đó, Sú (A. corniculatum) có xu hướng tăng lên từ 20 % đến 40 
%, trong giai đoạn 2020 - 2080, nhưng đến năm 2100 thì độ quan trọng của Sú (A. corniculatum) 
chỉ còn khoảng 5 %. Đối với các khu vực nghiên cứu khác, gồm: huyện Tiên Lãng, Hải Phòng, Tiền 
Hải, Thái Bình, Giao Thuỷ, Nam Định hay Kim Sơn, Ninh Bình, rừng ngập mặn vẫn phát triển với 
độ quan trọng của các loài có sự thay đổi nhưng không lớn như đối với khu vực huyện Tiên Yên, 
Quảng Ninh. Kết quả nghiên cứu là cơ sở quan trọng để các đơn vị quản lý ở Trung ương và địa 
phương đề ra những chính sách chiến lược quản lý, bảo tồn và phát triển hệ sinh thái rừng ngập 
mặn hiệu quả.

Từ khóa: Rừng ngập mặn; Thay đổi thành phần loài; Biến đổi khí hậu; Miền Bắc Việt Nam.
Abstract

Study on change of mangrove species composition in Northern coast of Vietnam in the context 
of climate change

Mangroves are distributed mainly in the coastal areas of tropical and subtropical countries, 
including Vietnam. Mangrove forests are also known as ecosystems that provide many valuable 
ecosystem services (such as coastal protection, erosion control, disaster prevention, nutrients 
accumulation, water regulation and purification, ecological landscapes creation for tourism, 
recreation and scientific research, etc.). However, besides human activities, climate change has 
greatly affected the existence, growth and development of mangroves. This study was carried 
out to evaluate the change of mangrove species composition under the climate change scenario 
in the northern coastal area of   Vietnam. The results indicated that, in the context of climate 
change, mangrove forests in the northern coast of Vietnam are still develop and have not been 
replaced by another vegetation or ecosystem. However, the species composition has changed 
significantly. In Tien Yen-Quang Ninh, the importance value index (IVI) of K. Obovata close to 
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60 % at present and will be relatively stable until 2030. But after that, K. obovata will decrease 
markedly and by 2100 it will take less than 2 %. Meanwhile, Su tends to increase from 20 % to 
40 % during the period 2020 - 2080, and from 2080 the IVI of Su is only about 5 %. For other 
study areas, including Tien Lang-Hai Phong, Tien Hai-Thai Binh, Giao Thuy-Nam Dinh or 
Kim Son-Ninh Binh, mangroves still grow with varying species importance. but not as much as 
in the Tien Yen-Quang Ninh. The research results are an important basis for central and local 
management agenies in making policies and strategies for effective management, conservation 
and development of mangrove ecosystems.

Keywords: Mangroves; Species composition change; Climate change; Northern Vietnam.

1. Mở đầu
Rừng ngập mặn phân bố ở hầu hết diện tích đất ngập nước ven biển vùng nhiệt đới, cận nhiệt 

đới, tạo thành một hệ sinh thái đặc trưng với tổng diện tích khoảng 15,2 triệu ha. Trong đó, châu Á 
chiếm tỉ lệ cao nhất (38,5 %) với 5,86 triệu ha, tập trung chủ yếu ở các nước, như: Indonesia (2,9 
triệu ha); Malaysia (565 nghìn ha); Thái Lan (240 nghìn ha); Trung Quốc (22,5 nghìn ha) và Việt 
Nam (157 nghìn ha) (Pham et al 2021).

Mặc dù diện tích rừng ngập mặn Việt Nam cũng như ở các nước khác trên thế giới không lớn 
so với hệ sinh thái rừng nội địa, nhưng rừng ngập mặn có tầm quan trọng và giá trị rất to lớn trong 
việc bảo vệ bờ biển, chống xói lở, phòng chống thiên tai như bão, gió cũng như làm giảm thiệt hại 
có thể gây ra bởi sóng thần, lưu giữ phù sa, tích lũy dinh dưỡng, điều tiết và làm sạch nước. Rừng 
ngập mặn cũng có vai trò quan trọng trong việc tạo cảnh quan sinh thái cho du lịch, giải trí và 
nghiên cứu khoa học... và còn là một bể chứa Cacbon với khả năng tích lũy Cacbon từ CO2, góp 
phần làm giảm khí nhà kính (Pham et al 2021). Những giá trị đó đã trực tiếp hoặc gián tiếp đem lại 
lợi ích cho cộng đồng dân cư ven biển.

Hiện nay, biến đổi khí hậu (BĐKH) dẫn tới sự thay đổi nhiệt độ, lượng mưa và nước biển 
dâng đang trở thành một vấn đề cấp bách đe dọa sự tồn tại và phát triển của hầu hết các quốc gia 
ven biển (Blasco, 1996). BĐKH với biểu hiện là sự thay đổi nhiệt độ, lượng mưa và nước biển 
dâng có thể ảnh hưởng rất lớn đến sự sinh trưởng, phát triển và tồn tại của rừng ngập mặn. Thông 
qua sự tác động trực tiếp lên các quá trình quang hợp, hô hấp của thực vật ngập mặn và tác động 
gián tiếp qua sự xói lở, thay đổi độ mặn, tần suất ngập triều và tích tụ trầm tích (Donald et al 2006). 
Ngược lại, rừng ngập mặn lại có tác dụng làm thay đổi nền đất và làm giảm tác động của BĐKH. 
Tuy nhiên, ở một số khu vực, đặc biệt là ở những vùng cửa sông có lượng phù sa lớn, sự bồi tụ của 
trầm tích ở rừng ngập mặn làm cho đất ổn định, nền đất ngày càng được nâng cao (Nguyễn Thị 
Hồng Hạnh và Mai Sỹ Tuấn 2008) đã góp phần quan trọng trong giảm tác động của sóng vào bờ 
biển, chống xói lở, chống xâm nhập mặn. Việc hiểu biết đầy đủ về sự sinh trưởng, phát triển, thích 
ứng và biến đổi của rừng ngập mặn, đặc biệt là dự báo chính xác sự thay đổi của rừng ngập mặn 
trong điều kiện BĐKH có thể giúp đề xuất những giải pháp quản lý, bảo vệ, quy hoạch phát triển 
rừng ngập mặn sao cho phù hợp với từng vùng, để góp phần giảm thiểu những rủi ro và thách thức 
đối với sự phát triển và an toàn của người dân ven biển.

Trong phạm vi bài báo này, chúng tôi trình bày những kết quả nghiên cứu về sự thay đổi 
thành phần loài cây ngập mặn tại khu vực ven biển miền Bắc, Việt Nam theo kịch bản BĐKH 2016 
của Bộ Tài nguyên và Môi trường. Kết quả nghiên cứu là định hướng cho những nghiên cứu tiếp 
theo về sự biến đổi của hệ sinh thái rừng ngập mặn, từ đó, đề xuất được những giải pháp quản lý, 
bảo tồn và phát triển một các hiệu quả hệ sinh thái rừng ngập mặn ven biển.
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2. Địa điểm và phương pháp nghiên cứu

2.1. Địa điểm nghiên cứu

 Đề tài đánh giá sự thay đổi cấu trúc thành phần loài cây ngập mặn thực thụ của rừng ngập 
mặn tại vùng ven biển miền Bắc, Việt Nam, trong đó tập trung thực nghiệm tại 05 địa điểm, đại 
diện cho các khu vực và tiểu khu kế tiếp nhau của vùng ven biển miền Bắc Việt Nam, bao gồm: 
rừng ngập mặn huyện Tiên Yên (tỉnh Quảng Ninh); rừng ngập mặn huyện Tiên Lãng (TP Hải 
Phòng); rừng ngập mặn huyện Tiền Hải (tỉnh Thái Bình); rừng ngập mặn huyện Giao Thủy (tỉnh 
Nam Định) và rừng ngập mặn huyện Kim Sơn (tỉnh Ninh Bình) (Hình 1) khi các điều kiện nhiệt 
độ, lượng mưa và mực nước biển thay đổi. Thành phần loài được lựa chọn để nghiên cứu vì đó là 
những đặc điểm cơ bản của rừng ngập mặn, có thể bị thay đổi khi điều kiện môi trường (trong đó 
có khí hậu và mực nước biển) thay đổi. Thành phần loài cũng là những đặc điểm có thể định lượng 
chính xác bằng đo đếm tại thực địa. Nghiên cứu này tập trung vào nhóm cây ngập mặn thực thụ vì 
đây là những loài phân bố ở những nơi ngập triều định kỳ (Phan Nghuyên Hồng và cộng sự 1999) 
nên có thể định lượng được sự thay đổi về thành phần loài của chúng khi BĐKH gây ra sự thay đổi 
về mực nước biển và làm thay đổi tần suất ngập triều. Nhóm cây còn lại tham gia rừng ngập mặn, 
sống trên đất, chỉ ngập triều cao hoặc vùng đất ngọt sẽ không được nghiên cứu trong đề tài luận án 
này. Ngoài ra, khảo sát sơ bộ tại thực địa cũng cho thấy, nhóm cây tham gia rừng ngập mặn phân 
bố và chiếm tỷ lệ rất nhỏ trên các bờ đầm, gò đất cao không hoặc ít khi bị ngập triều.

Hình 1: Sơ đồ khu vực nghiên cứu và vị trí tương đối của các ô tiêu chuẩn

2.2. Phương pháp nghiên cứu

 - Điều tra, thu thập dữ liệu thứ cấp: Dữ liệu nhiệt độ, lượng mưa tại các trạm Khí tượng 
gần các địa điểm nghiên cứu; dữ liệu về mực nước tại trạm Cửa Ông và Hòn Dấu theo từng ngày, 
trong giai đoạn 2000 - 2020 được thu thập từ Tổng cục Khí tượng Thủy văn Quốc gia. Dữ liệu này 
sau đó được phân tích, xử lý và sử dụng làm cơ sở đánh giá sự biến đổi của thảm thực vật ngập 
mặn trong các điều kiện khí hậu và thuỷ văn khác nhau ở khu vực nghiên cứu. 

 - Điều tra, đánh giá đặc điểm cấu trúc, thành phần loài cây ngập mặn mặn: Tổng số 160 ô 
tiêu chuẩn (10 × 10 m) đã được thiết lập tại rừng ngập mặn thuộc khu vực nghiên cứu. Trong đó, 
có ít nhất 30 ô tiêu chuẩn đã được thiết lập cách nhau ít nhất 100 m và đại diện cho rừng ngập mặn 
tại mỗi địa điểm nghiên cứu (Phan Nguyên Hồng 1991). Đường kính thân cây (tại vị trí chiều cao 
0,3 m), chiều cao cây và tên loài của tất cả các cây trong từng ô tiêu chuẩn được đo đếm vào năm 
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2020 và 2021 để tính toán mật độ, thành phần các loài cây ngập mặn hay độ quan trọng của từng 
loài (Misra, 1968; Phạm Hồng Tính và Mai Sỹ Tuấn 2015). Kết quả điều tra tại 160 ô tiêu chuẩn 
(về thành phần loài cây ngập mặn) được tổng hợp và trình bày ở Bảng 1.

Bảng 1. Thành phần loài cây ngập mặn chủ yếu tại khu vực nghiên cứu

Ký hiệu Đơn vị Trung 
bình

Lệch 
chuẩn Nhỏ nhất Lớn 

nhất
Thành phần loài Trang IV_Tr % 45,1 45,1 0 100
Thành phần loài Bần chua IV_Ba % 28,0 43,7 0 100
Thành phần loài Sú IV_Su % 12,0 26,2 0 100
Thành phần loài Vẹt dù IV_Ve % 11,7 28,2 0 100
Thành phần loài Đâng IV_Da % 2,6 10,3 0 75,0
Thành phần loài Mắm biển IV_Ma % 0,7 6,4 0 73,9

 - Điều tra, đánh giá tần suất ngập triều: Trước hết, độ cao nền đất tại mỗi ô tiêu chuẩn 
được xác định bằng cách cắm 03 cọc nhựa thẳng có gắn dây vải nhuộm màu khi thuỷ triều kiệt. Sau 
đó, khi thuỷ triều lên, màu trên dây vải tan ra. Chiều cao từ mặt đến vị trí màu trên dây vải tan ra 
(độ ngập sâu) được đo và ghi chép cho từng vị trí cọc nhựa, sau đó, tính độ cao nền đất bằng cách 
lấy mực nước biển cao nhất ở ngày cắm cọc nhựa (theo số liệu Hòn Dấu với các địa điểm tại Hải 
Phòng, Thái Bình, Nam Định, Ninh Bình và Cửa Ông) với các địa điểm tại Quảng Ninh trừ đi độ 
ngập sâu. Tiếp theo, độ cao nền đất cùng với mực nước biển của từng ngày trong năm trong giai 
đoạn nghiên cứu được sử dụng để tính toán số ngày ngập trong từng tháng, từ đó, tính được tỷ lệ 
phần trăm số ngày ngập trong tháng. Tần suất ngập triều được tính toán là trung bình tỷ lệ phần 
trăm số ngày ngập trong tháng của tất cả các tháng trong năm (English et al 1997; Clough 2013). 
Kết quả tổng hợp về điều kiện khí hậu, tần suất nghiên cứu tại khu vực nghiên cứu được trình bày 
ở Bảng 2. 

Bảng 2. Đặc điểm nhiệt độ, lượng mưa tại khu vực nghiên cứu

Ký hiệu Đơn vị Trung 
bình

Lệch 
chuẩn

Nhỏ 
nhất Lớn nhất

Nhiệt độ trung bình của 
tháng lạnh nhất ND_TB3 0C 16,4 0,5 15,5 16,9

Nhiệt độ trung bình ND_TB 0C 23,7 0,5 23,0 24,2
Lượng mua trung bình của 
tháng mùa khô LM_TB3 mm 24,7 5,3 20,2 33,7

Tổng lượng mưa LM_tong mm 1758,0 258,7 1583,2 2201,9
Độ ngập triều Ngap_trieu cm 57,9 31,1 17,1 131,8
Số ngày ngập/tháng Ngay_ngap ngày/tháng 21,9 7,8 3,4 30,4

- Phân tích, xử lý số liệu: Dữ liệu khí hậu, tần suất ngập triều và đặc điểm mật độ, thành phần 
loài, tăng trưởng rừng ngập mặn được sử dụng để thực hiện phân tích, thống kê, mô tả, phân tích 
thành phần chính (Principle Component Analysis - PCA), phân tích tương quan và phân tích hồi 
quy để xây dựng mô hình toán dự báo sự thay đổi của thảm thực vật ngập mặn. Dữ liệu của 160 ô 
tiêu chuẩn được chia ngẫu nhiên thành 02 tập mẫu là: tập huấn luyện (training data set), gồm 100 
ô tiêu chuẩn dùng để xây dựng các mô hình và tập kiểm chứng (validation data set), gồm 60 ô tiêu 
chuẩn dùng để đánh giá, kiểm chứng mô hình (James, 2013; Yun and Goodacre 2018). 
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3. Kết quả và thảo luận

3.1. Ảnh hưởng của điều kiện khí hậu, sự ngập triều tới thành phần loài cây ngập mặn 

Các đặc điểm sinh trưởng phát triển của rừng ngập mặn, trong đó có thành phần loài cây 
ngập mặn được quyết định bởi rất nhiều nhân tố sinh thái như: khí hậu, thuỷ văn, độ mặn, tần suất 
ngập triều, đặc điểm lý hoá học của đất. Trong phạm vi bài báo này, các điều kiện nhiệt độ, lượng 
mưa, sự ngập triều tác động tới thành phần loài cây ngập mặn được khảo sát, thông qua kết quả 
phân tích sự tương quan giữa nhiệt độ trung bình năm (0C), nhiệt độ tháng lạnh nhất (0C), lượng 
mưa trung bình năm (mm), lượng mưa tháng khô nhất (mm), độ ngập triều (cm) và tần suất ngập 
triều (ngày/tháng), với độ quan trọng của một số loài cây ngập mặn thực thụ ưu thế tại khu vực 
nghiên cứu. Kết quả được trình bày ở Bảng 3.
Bảng 3. Hệ số tương quan Pearson giữa thành phần loài cây ngập mặn với đặc điểm khí hậu 

và sự ngập triều
Thành 

phần loài 
Trang

Thành phần 
loài Bần 

chua

Thành 
phần loài 

Sú

Thành 
phần loài 

Vẹt dù

Thành 
phần loài 

Đâng

Thành 
phần loài 
Mắm biển

Nhiệt độ trung bình tháng 
lạnh nhất 0.404** 0.198* -0.069 - - -

Nhiệt độ trung bình năm 0.523** -0.058 0.039 - - -
Lượng mưa trung bình tháng 
khô nhất -0,354** -0,274** 0,095 - - -

Lượng mưa tổng -0,235** -0,384** 0,062 - - -
Ngập triều 0,209** 0,118 -0.243** -0.259** -0.103 0.024
Tần suất ngập triều 0.213** 0,181* -0.257** -0.346** -0.129 0.044

Kết quả phân tích tương quan ở Bảng 3 cho thấy, thành phần loài Trang (K. obovata) có sự 
tương quan thuận với nhiệt độ trung bình năm (r = 0,404 và p < 0,01), nhiệt độ trung bình tháng 
lạnh nhất (r = 0,523 và p < 0,01), độ ngập triều (r = 0,209 và p < 0,01) và tần suất ngập triều (r 
= 0,213 và p < 0,01) nhưng lại tương quan nghịch với lượng mưa năm (r = -0,235 và p < 0,05) 
và lượng mưa tháng khô nhất (r = -0,354 và p < 0,01). Tương tự, thành phần loài Bần chua (S. 
caseolaris) cũng tương quan thuận với nhiệt độ trung bình tháng lạnh nhất (r = 0,198 và p < 0,05) 
và tần suất ngập triều (r = 0,181 và p < 0,05) nhưng lại có sự tương quan nghịch với lượng mưa 
năm (r = -0,384 và p < 0,01) và lượng mưa tháng khô nhất (r = -0,274 và p < 0,01). Trong khi đó, 
Sú (A. corniculatum) và Vẹt dù (B. gymnorrhiza) đều có tương quan nghịch với độ ngập triều (Sú 
(A. corniculatum): r = -0,243 và p < 0,01; Vẹt dù (B. gymnorrhiza): r = -0,259 và p < 0,01) và tần 
suất ngập triều. Sú (A. corniculatum): r = -0,257 và p < 0,01; Vẹt dù (B. gymnorrhiza): r = -0,346 
và p < 0,01). Như vậy, kết quả phân tích tương quan đã cho thấy, độ quan trọng của Trang (K. 
obovata) và Bần chua (S. caseolaris) tăng lên khi nhiệt độ và tần suất ngập triều tăng lên nhưng lại 
giảm xuống khi lượng mưa tăng lên. 

Như vậy, qua kết quả nghiên cứu có thể góp phần khẳng định: nhiệt độ, lượng mưa và tần 
suất ngập triều là những nhân tố ảnh hưởng tới mức độ ưu thế và phân bố của các loài cây ngập 
mặn như: Trang (K. obovata); Bần chua (S. caseolaris) và Sú (A. corniculatum). Điều này có thể 
bổ sung cho ý kiến của Bunt et al. (1992), cho rằng điều kiện khí hậu không phải là nhân tố quan 
trọng nhất mà mức độ mặn của nước đã hạn chế sự phân bố của các loài cây ngập mặn. Khi đánh 
giá trên quan điểm tổng hợp, Phan Nguyên Hồng và cộng sự (1999) đã cho rằng mỗi thành phần 
của khí hậu (nhiệt độ, lượng mưa, độ ẩm, gió,...) đều có ảnh hưởng nhất định đến sự sinh trưởng 
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và phân bố của các loài cây ngập mặn. Tùy theo điều kiện cụ thể mà nhân tố này có thể tác động 
mạnh hay yếu hơn các nhân tố khác. Bên cạnh đó, Phan Nguyên Hồng (1991) cũng cho rằng tần 
suất ngập triều cũng là một trong những nhân tố ảnh hưởng trực tiếp tới sự sinh trưởng và phân bố 
của các loài cây ngập mặn.

3.2. Phân tích thành phần chính theo các chỉ tiêu khí hậu, thuỷ văn
Phân tích thành phần chính (PCA) là một kỹ thuật thống kê phân tích đa biến được sử dụng 

rộng rãi mà có thể được áp dụng cho dữ liệu QDA (chuẩn bị thuộc tính với các điểm mô tả thuộc 
tính) để giảm tập hợp các biến phụ thuộc (ví dụ thuộc tính) đến một tập hợp dữ liệu nhỏ hơn 
của các biến cơ bản (yếu tố), dựa trên mô hình của tương quan giữa các biến ban đầu (Reid and 
Spencer, 2009). Kết quả PCA xác định số lượng thành phần chính cần thiết để biểu diễn dữ liệu 
được trình bày ở Bảng 4. 

Bảng 4. Kết quả phân tích thành phần chính theo biến khí hậu và thuỷ văn

Thành phần chính Giá trị riêng Phần trăm (%) của 
phương sai

Phần trăm (%) tích luỹ của 
phương sai

F1 4,195 69,919 69,919
F2 1,506 25,102 95,021
F3 0,183 3,058 98,078
F4 0,094 1,563 99,641
F5 0,017 0,280 99,921
F6 0,005 0,079 100

Bảng 4 cho thấy, nhiệt độ trung bình tháng lạnh nhất; nhiệt độ trung bình năm; lượng mưa 
trung bình tháng khô nhất; lượng mưa tổng và biến thuỷ văn, gồm: độ ngập triều và tần suất ngập 
triều, có thể được biểu diễn thông qua 06 thành phần chính, từ F1 đến F6. Kết quả cũng cho thấy, 
giá trị riêng và giá trị phần trăm tích luỹ phương sai giảm dần, từ thành phần chính thứ nhất đến 
thành phần chính thứ sáu. Theo Sarva et al (2012), các thành phần chính cần phải mô tả được ít 
nhất 80 % tích luỹ phương sai và có giá trị riêng lớn hơn 1. Trong nghiên cứu này, 02 thành phần 
chính F1 và F2 có giá trị riêng lớn hơn 1 và mô tả được tới 95,021 % tích luỹ phương sai. Thành 
phần F3 và F4 có tương tác nhỏ so với biến, có thể nhận biết qua giá trị phần trăm tích luỹ phương 
sai không có sự thay đổi nhiều. Đồng thời, giá trị riêng cũng giảm mạnh ở thành phần F3 và F4. Độ 
lớn của các thành phần F3 đến F6 rất nhỏ so với thành phần F1 và F2, do đó, không cần hiết phải 
sử dụng các thành phần từ F3 đến F6 để mô tả số liệu khí hậu và thuỷ văn đã thu thập. 

Hình 2: Giá trị riêng (Eigenvalue) và phần trăm tích luỹ phương sai (cumulative variability 
-%) của các thành phần biểu diễn theo Scree plot
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Bên cạnh đó, kết quả phân tích PCA cũng cho thấy sự đóng góp của mỗi nhân tố khí hậu hay 
thuỷ văn vào 02 thành phần chính F1 và F2 (Bảng 5).

Bảng 5. Eigenvector của các thành phần chính tương ứng với các nhân tố khí hậu và thuỷ 
văn khác nhau

 Nhân tố khí hậu, thuỷ văn Thành phần chính 
F1 F2

Lương mưa trung bình của tháng khô nhất -0.983 0.139
Nhiệt độ trung bình của tháng lạnh nhất 0.969 -0.231
Lượng mưa cả năm -0.923 0.268
Nhiệt độ trung bình năm 0.891 -0.323
Độ ngập triều 0.531 0.818
Tần suất ngập triều 0.601 0.767

Thành phần quan trọng nhất - F1 đóng góp tới 69,919 % của tổng phương sai, bị ảnh hưởng 
hay tác động chủ yếu bởi các biến khí hậu, như: lượng mưa (bao gồm cả lượng mưa năm và lượng 
mưa của tháng khô nhất) theo hướng âm (negative) và nhiệt độ (bao gồm cả nhiệt độ trung bình 
năm và nhiệt độ trung bình của tháng lạnh nhất) theo hướng dương (positive). Thành phần thứ hai 
- F2 bị ảnh hưởng chủ yếu bởi độ ngập triều và tần suất ngập triều. Như vậy, phân tích thành phần 
chính PCA đã cho thấy, cả 06 nhân tố, bao gồm: lượng mưa trung bình của tháng khô nhất, nhiệt 
độ trung bình của tháng lạnh nhất, lượng mưa cả năm, nhiệt độ trung bình năm, độ ngập triều và 
tần suất ngập triều đều được lựa chọn để xây dựng mô hình, tuy nhiên, để tóm gọn những biến này, 
PCA cũng đề xuất 02 biến đại diện. Đó là biến khí hậu (F_khí hậu), đại diện cho các biến lượng 
mưa trung bình của tháng khô nhất, nhiệt độ trung bình của tháng lạnh nhất, lượng mưa cả năm, 
nhiệt độ trung bình năm và biến thuỷ văn (F_thuỷ văn), đại diện cho các biến độ ngập triều và tần 
suất ngập triều. Việc sử dụng các biến đại diện này cũng tránh được hiện tượng đa cộng tuyến như 
đã phân tích ở phần trên.

3.3. Xây dựng mô hình toán và dự báo thay đổi thành phần loài cây ngập mặn

Mô hình toán biểu diễn mối quan hệ giữa thành phần loài và các biến đại diện khí hậu, thuỷ 
văn, được xây dựng thông quan phân tích hồi quy. Bảng 6 trình bày kết quả phân tích và đánh 
giá các mô hình tính toán thành phần loài Trang (K. obovata), Bần chua (S. caseolaris) và Sú (A. 
corniculatum). Cả 03 mô hình đều có ý nghĩa (R = 0,31-0,41; p < 0,01) và là cơ sở để dự báo sự 
thay đổi thành phần loài cây ngập mặn tại khu vực nghiên cứu.

Bảng 6. Mô hình hồi quy dự báo thành phần loài cây ngập mặn

STT Loài Mô hình R F Sig.

1 Trang IV_Tr = -3002,381 + 12,855F_khí hậu - 0,013(F_khí 
hậu)2 - 0,559F_thuỷ văn + 0,007(F_thuỷ văn)2 0,38 6,57 < 0,001

4 Bần chua IV_Ba = 1383,353 - 5,524F_khí hậu + 0,005(F_khí 
hậu)2 + 1,181F_thuỷ văn - 0,011(F_thuỷ văn)2 0,41 7,63 < 0,001

8 Sú IV_Su = 1257,048 - 5,132F_khí hậu + 0,005(F_khí 
hậu)2 - 0,486F_thuỷ văn + 0,003(F_thuỷ văn)2 0,31 4,14 0,003

Kết quả áp dụng mô hình dự báo sự thay đổi thành phần loài Trang (K. obovata), Bần chua 
(S. caseolaris) và Sú (A. corniculatum) của rừng ngập mặn tại một số khu vực thuộc ven biển miền 
Bắc Việt Nam theo kịch bản biến đổi khí hậu và nước biển dâng của Bộ Tài nguyên và Môi trường 
(BTNMT 2016), được trình bày ở Hình 3. Tuy nhiên, một điều cần lưu ý là kết quả tính toán dự báo 
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này được thực hiện với giả thiết rằng nhiệt độ, lượng mưa và mực nước biển thay đổi theo tính toán 
của BTNMT (2016), còn các nhân tố sinh thái khác vẫn chưa được bổ sung vào mô hình dự báo. 

Kết quả dự báo cho thấy, trong bối cảnh BĐKH, thành phần loài cây ngập mặn ở các khu vực 
nghiên cứu có sự thay đổi đáng kể. Nhìn chung, nếu rừng ngập mặn được bảo vệ tốt và không chịu 
sự tác động của con người thì độ quan trọng của loài Trang (K. obovata) có xu hướng giảm, loài Sú 
(A. corniculatum) có xu hướng tăng lên. Trong khi đó, Bần chua (S. caseolaris) ít biến động hơn. 
Cụ thể, tại huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh, độ quan trọng của loài Trang (K. obovata) hiện tại 
là gần 60 % và tương đối ổn định, cho tới năm 2030. Nhưng sau đó, Trang (K. obovata) đã có sự 
giảm rõ rệt và tới năm 2100 thì chỉ còn dưới 2 %. Trong khi đó, Sú (A. corniculatum) có xu hướng 
tăng lên, từ 20 % đến 40 %, trong giai đoạn 2020 - 2080 và từ năm 2080 - 2100, độ quan trọng của 
Sú (A. corniculatum) chỉ còn khoảng 5 %.

Tiên Yên - Quảng Ninh Tiên Lãng - Hải Phòng
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Hình 3: Sự thay đổi thành phần loài cây ngập mặn tại một số khu vực ven biển miền Bắc theo 
Kịch bản BĐKH, NBD 

Tại các khu vực nghiên cứu khác (Tiên Lãng - Hải Phòng, Tiền Hải - Thái Bình, Giao Thuỷ 
- Nam Định hay Kim Sơn - Ninh Bình), mặc dù có sự thay đổi về độ quan trọng của các loài 
nhưng rừng ngập mặn vẫn phát triển. Sự thay đổi thành phần loài là quá trình diễn thế tự nhiên 
của rừng ngập mặn. Theo Phan Nguyên Hồng (1991), quá trình diễn thế tự nhiên của rừng ngập 
mặn ở Tiên Yên - Quảng Ninh là sau giai đoạn tiên phong của Mắm biển (A. marina) hoặc Sú (A. 
corniculatum), là giai đoạn hỗn hợp gồm các loài Trang (K. obovata), Đâng (R. stylosa) hay Vẹt 
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dù (B. gymnorrhiza). Sau đó là giai đoạn Vẹt dù (B. gymnorrhiza) chiếm ưu thế. Như vậy, với kết 
quả tính toán, thành phần loài Sú (A. corniculatum) và Trang (K. obovata) suy giảm có thể là hiểu 
hiện của quá trình diễn thế tự nhiên và sự thay thế của Vẹt dù (B. gymnorrhiza) là do quá trình 
bồi tụ, làm cho nền đất ngày một cao lên, không phù hợp với sự sinh trưởng và phát triển của Sú 
(A. corniculatum) và Trang (K. obovata) (Phan Nguyên Hồng và cộng sự, 1999). Tuy nhiên, ở các 
điểm nghiên cứu thuộc ven biển các tỉnh Đồng bằng Sông Hồng, rừng ngập mặn chủ yếu là rừng 
trồng loài Trang (K. obovata) và Bần chua (S. caseolaris). Bên cạnh sự phát triển tự nhiên của Sú 
(A. corniculatum) ở những bãi bồi thấp (Phan Nguyên Hồng, 2004; Nguyễn Thị Hồng Hạnh và 
Phạm Hồng Tính, 2017). Khi tính toán theo kịch bản biến đổi khí hậu, Trang (K. obovata), Bần 
chua (S. caseolaris) và Sú (A. corniculatum) vẫn là những loài chiếm ưu thế và tương đối ổn định. 
Điều đó cho thấy, rừng ngập mặn vẫn phát triển và thay đổi song song cùng với BĐKH và NBD. 
Kết quả này cũng phù hợp với kết quả nghiên cứu của Gilman (2004), Phạm Hồng Tính và cộng 
sự (2014) cho rằng rừng ngập mặn vẫn phát triển và theo kịp tốc độ tăng của mực nước biển. Điều 
đó có nghĩa là khi nước biển dâng xảy ra nhưng trầm tích vẫn được bồi tụ và tốc độ bồi tụ trầm tích 
cao hơn hoặc bằng tốc độ gia tăng mực nước biển thì rừng ngập mặn ít bị tác động.

4. Kết luận

Trong bối cảnh biến đổi khí hậu, rừng ngập mặn tại ven biển miền Bắc Việt Nam vẫn phát 
triển và chưa bị thay đổi hẳn bằng một thảm thực vật hay hệ sinh thái khác. Tuy nhiên, thành phần 
loài cũng có sự thay đổi đáng kể. Tại huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh, độ quan trọng của loài 
Trang (K. obovata) hiện tại gần 60 % và tương đối ổn định cho tới năm 2030. Nhưng sau đó, Trang 
(K. obovata) giảm rõ rệt và tới năm 2100 sẽ chỉ còn dưới 2 %. Trong khi đó, Sú (A. corniculatum) 
có xu hướng tăng lên từ 20 - 40 %, trong giai đoạn 2020 - 2080 và từ năm 2080 đến năm 2100, độ 
quan trọng của Sú (A. corniculatum) chỉ còn khoảng 5 %. Đối với các khu vực nghiên cứu khác, 
gồm: Tiên Lãng - Hải Phòng, Tiền Hải - Thái Bình, Giao Thuỷ - Nam Định hay Kim Sơn - Ninh 
Bình, rừng ngập mặn vẫn phát triển với độ quan trọng của các loài thay đổi nhưng không lớn như 
đối với khu vực Tiên Yên - Quảng Ninh. Những nghiên cứu chi tiết hơn về sự sinh trưởng của 
đường kính, chiều cao và mật độ cây ngập mặn cần tiếp tục nghiên cứu để đánh giá đầy đủ hơn về 
sự thay đổi của hệ sinh thái rừng ngập mặn. Kết quả nghiên cứu sẽ là cơ sở quan trọng để các đơn 
vị quản lý ở Trung ương và địa phương đề ra những chính sách chiến lược quản lý, bảo tồn hệ sinh 
thái rừng ngập mặn hiệu quả. 

Lời cảm ơn: Nghiên cứu được hoàn thành dưới sự hỗ trợ kinh tế của Đề tài mã số 
TNMT.2018.05.06. Các tác giả xin trân trọng cảm ơn.
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TÌM HIỂU CÁC HOẠT ĐỘNG TRUYỀN THÔNG BẢO VỆ  
MÔI TRƯỜNG, ỨNG PHÓ VỚI BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU CỦA MỘT SỐ 

TÔN GIÁO TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
Bùi Thị Phương Thùy, Trần Thị Kim Anh, Nguyễn Thị Huyền Anh

Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội
Tóm tắt
Bảo vệ môi trường và biến đổi khí hậu là những chủ đề đang nhận được rất nhiều sự quan 

tâm trên toàn thế giới, trong đó bao gồm cả các tổ chức tôn giáo. Ở Hà Nội, các tổ chức tôn giáo 
thông qua nhiều hình thức và phương tiện đa dạng, phong phú, kết hợp giữa truyền thống và hiện 
đại để tuyên truyền, kêu gọi mọi người chung tay bảo vệ môi trường, thích ứng với biến đổi khí 
hậu, đồng thời góp phần nâng cao nhận thức cho người dân về môi trường, khí hậu và biến đổi 
khí hậu.

Từ khóa: Phật giáo; Công giáo; Bảo vệ môi trường; Biến đổi khí hậu; Truyền thông.
Abstract

Learn about communication activities on environmental protection and climate change 
response of some religions in Hanoi City

Environmental protection and climate change are topics that are attracting global attention, 
including religious organizations. In Hanoi, religious organizations have combined tradition and 
modernity in various forms and means of communication to propagate and call on people to join 
hands in protecting the environment and adapting to climate change as well as contribute to 
raising people’s awareness about environment, climate and climate change.

Keywords: Buddhism; Catholicism; Environmental protection; Climate change; Media.

1. Mở đầu

Diễn đàn đối thoại chính sách cấp cao giữa Ủy ban Quốc gia về BĐKH và các đối tác phát 
triển, diễn ra tại Hà Nội ngày 25/10/2016, đã nhận định Việt Nam là một trong năm nước chịu 
ảnh hưởng nặng nề nhất của biến đổi khí hậu (BĐKH) và nước biển dâng. Trung bình mỗi năm 
có 457 người thương vong, thiệt hại bình quân hằng năm là 1,9 tỷ USD, tương đương 1,3 % 
GDP của cả nước.

BĐKH đã và đang diễn ra ngày càng mạnh mẽ, tác động đến mọi mặt của đời sống kinh tế - 
xã hội. Theo nhận định của IPCC, 90 % biến đổi khí hậu hiện nay là do con người gây ra. Vì vậy, 
nếu không có sự quan tâm đúng mức đối với công tác bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi 
khí hậu, Việt Nam sẽ phải đối mặt với những rủi ro lớn do tác động của BĐKH và nước biển dâng. 
Để làm được việc này, chúng ta cần sự chung tay, góp sức của cả cộng đồng. Trong đó, không thể 
thiếu vai trò của các tổ chức tôn giáo trong hoạt động truyền thông, tuyên truyền về bảo vệ môi 
trường và ứng phó với BĐKH.

Là một quốc gia đa tôn giáo, Việt Nam hiện có 06 tôn giáo chính là Công giáo, Phật giáo, 
Cao Đài, Hòa Hảo, Tin Lành và Hồi giáo, trong đó, lớn nhất là Phật giáo và Công giáo. Theo kết 
quả điều tra của Tổng cục thống kê Việt Nam năm 2019, có 16 tôn giáo được phép hoạt động trên 
lãnh thổ Việt Nam. Số người theo tôn giáo là 13,2 triệu người, chiếm 13,7 % tổng dân số cả nước. 
Trong đó, số người theo Công giáo là đông nhất, với 5,9 triệu người, chiếm 44,6 % tổng số người 
theo tôn giáo và chiếm 6,1 % tổng dân số cả nước. Tiếp đến là số người theo Phật giáo, với 4,6 triệu 
người, chiếm 35 % tổng số người theo tôn giáo và chiếm 4,8 % dân số cả nước. [2]
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Các tổ chức tôn giáo dưới nhiều hình thức khác nhau, đã tích cực tuyên truyền các thông 
tin và những vấn đề cấp bách về tình trạng ô nhiễm môi trường, suy thoái môi trường và BĐKH 
trên thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng hiện nay; phổ biến về các chủ trương, chính sách, 
giải pháp của Chính quyền đối với nhiệm vụ bảo vệ môi trường, ứng phó với BĐKH. Phật giáo và 
Công giáo là 2 tôn giáo có nhiều đóng góp to lớn trong vai trò truyền thông về bảo vệ môi trường, 
ứng phó với biến đổi khí hậu.

Để hiểu rõ hơn về các hoạt động và hiệu quả truyền thông của tôn giáo trong vấn đề bảo vệ 
môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, các tác giả đã nghiên cứu hoạt động truyền thông bảo vệ 
môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu của các tôn giáo trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Mục tiêu nghiên cứu là hoạt động truyền thông bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí 
hậu của các tôn giáo (Phật giáo, Công giáo) trên địa bàn thành phố Hà Nội, từ đó, đề xuất các giải 
pháp phù hợp nhằm nâng cao hiệu quả truyền thông đến người dân trong hoạt động bảo vệ môi 
trường và ứng phó với biến đổi khí hậu.

2. Phương pháp nghiên cứu
- Phương pháp phân tích tổng hợp: tìm hiểu, phân tích tài liệu, số liệu về các phương pháp 

truyền thông bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu của Phật giáo và Công giáo trên 
internet, các bản báo cáo, các nghiên cứu khoa học có từ trước.

- Phương pháp điều tra xã hội học: khảo sát mức độ quan tâm của người dân trong vấn 
đề truyền thông bảo vệ môi trường, ứng phó với BĐKH tại các cơ sở tôn giáo thông qua phát 
bảng hỏi. 

Nhóm tác giả sử dụng bảng hỏi gồm 20 câu hỏi nhằm tìm hiểu kỹ hơn các hoạt động truyền 
thông biến đổi khí hậu trong 04 cơ sở Phật giáo và 03 nhà thờ Công giáo trong nội thành Hà Nội. 
Số lượng phiếu khảo sát được phát ra và thu lại hợp lệ là 60 phiếu (đối tượng khảo sát bao gồm nhà 
sư, các tín đồ Phật giáo, tín đồ Công giáo, các linh mục).

- Phương pháp chuyên gia: gặp gỡ, trao đổi với các nhà chức sắc tôn giáo và những người 
tổ chức truyền thông bảo vệ môi trường, BĐKH để tìm hiểu về các hoạt động bảo vệ môi trường, 
ứng phó BĐKH trong cơ sở tôn giáo.

- Phương pháp xử lý số liệu thống kê: kết quả thu được sẽ được xử lý và thống kê bằng phần 
mềm Excel.

3. Kết quả và thảo luận

3.1. Giáo lý và giáo luật của tôn giáo trong bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu
 Giáo lý của Phật giáo
Giáo lý Duyên khởi chỉ ra rằng, vạn vật đều chịu sự chi phối của luật nhân quả mà tồn tại và 

phát triển. Nhìn rộng ra các vật chất đều do “nhân”, “duyên” kết hợp mà thành. Mọi sự vật, hiện 
tượng đều có mối liên hệ mật thiết với nhau, cái này còn thì cái kia còn, cài này mất thì cái kia cũng 
không tồn tại được nữa. Cũng như con người với thiên nhiên, không phải hai thể tách biệt mà có 
sự tương tác, phụ thuộc lẫn nhau, mọi hành vi của con người đều có tác động lớn tới môi sinh và 
ngược lại. Con người và môi trường xung quanh cùng tạo nên một hệ sinh thái, con người không 
thể sống khi thiếu đi các điều kiện môi trường. Cũng như nếu môi sinh bị ô nhiễm thì cuộc sống 
của con người sớm muộn rồi cũng bị ảnh hưởng [1].

 Thuyết Tứ Diệu Đế hay Tứ Thánh Đế là cái gốc cơ bản của Phật giáo, là nội dung kinh 
nghiệm giác ngộ của Phật Thích-ca Mâu-ni, gồm 04 chân đế cơ bản: Khổ đế, Tập đế, Diệt đế và 
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Đạo đế. “Nếu vận dụng thuyết Tứ Diệu Đế của Phật giáo để lý giải, con người làm ô nhiễm, suy 
thoái chính là sự đau khổ” [2], vì môi trường là nơi sinh sống và cung cấp những điều kiện cần 
thiết cho sự sống, không có nó thì con người không thể tồn tại và phát triển. Mọi sự khổ đau đều 
có nguyên nhân, bắt nguồn từ vô minh (không hiểu được Tứ Diệu Đế) và lòng tham ái (tham lam) 
của con người, khi mà con người còn thiếu hiểu biết và vì sự phát triển của bản thân mà khai thác 
tận diệt đối với môi trường, khiến môi trường ô nhiễm và không thể phục hồi được, việc phát triển 
không ngừng gây phát thải quá nhiều khí nhà kính, gây biến đổi khí hậu. Muốn chấm dứt khổ đau 
do việc ô nhiễm môi trường sinh thái gây nên, phải xoá bỏ tận gốc nỗi khổ, ở đây chính là tìm 
kiếm con đường chấm dứt sự ô nhiễm và suy thoái môi trường - thực hành Bát chính đạo. Theo 
Bát chính đạo, để diệt trừ vô minh, con người cần tu tập theo Tuệ, Giới và Định. Con người cần có 
trí tuệ, có hiểu biết về bản chất của môi trường, tác động qua lại giữa con người và tự nhiên (Tuệ). 
Từ đó thực hành những hành động bảo vệ môi sinh (Giới) và tiếp tục duy trì, phát huy những hành 
động đó về sau (Định). Với trí tuệ, hiểu biết đúng đắn phải đi đầu, bởi chỉ khi có những hiểu biết 
đó, con người mới có thể thay đổi được hành vi huỷ hoại, tận diệt môi trường và thay vào đó là các 
hành vi bảo vệ môi trường.

Không sát sinh là một trong Ngũ giới mà Đức Phật khuyên răn đệ tử nên làm. Muốn sống 
hoà hợp với thiên nhiên, thì con người phải tôn trọng sự sống, ngay cả loài sinh vật và cây cỏ nhỏ 
nhất. Việc tôn trọng sự sống dù là nhỏ bé nhất đã giúp bảo vệ các loài sinh vật, bảo tồn sự đa dạng 
sinh học.

Từ xa xưa, các đệ tử Phật giáo đã ăn chay và đó là một trong những giới luật mà họ tuân theo 
để tránh gây tổn hại tới các loài sinh vật. Tuy nhiên, theo các nghiên cứu của các nhà khoa học, Ăn 
chay cũng giúp giảm ô nhiễm môi trường và giảm nhẹ ảnh hưởng của biến đổi khí hậu. Vì chăn 
nuôi thải ra môi trường những chất khí như mêtan, ammoniac,… gây ô nhiễm không khí, xả thải 
chất thải từ các trại chăn nuôi ra nguồn nước lân cận, tiêu tốn nhiều tài nguyên nước ngọt và diện 
tích đất để chăn thả và trồng cây cho gia súc khiến nhiều cánh rừng bị chặt hạ. Thêm vào đó, việc 
phá rừng, sản xuất phân đạm, sử dụng nhiên liệu trong máy móc công nghiệp,… để phục vụ chăn 
nuôi khiến lượng phát thải khí nhà kính gia tăng; một số động vật nhai lại còn phát ra khí mêtan 
trong ruột của chúng và phân súc vật không được ủ kĩ sẽ phát thải metan và oxit nito vào không 
trung, gia tăng lượng khí nhà kính là nguyên nhân gây ra biến đổi khí hậu hiện tại [9].

 Giáo lý của Công giáo
Giáo hội Công giáo cũng chỉ ra rằng tài nguyên thiên nhiên là của các thế hệ chung sống 

trên Trái đất. Nghĩa là tài nguyên thiên nhiên là của toàn thể nhân loại kể cả trước kia, hiện nay 
hay trong tương lai. Chúng ta kế thừa thành quả mà thế hệ trước để lại, hưởng lợi lao động của 
những người đương thời và trong tương lai, sẽ dành thành quả lao động tốt đẹp của chúng ta cho 
con cháu. Chính vì thế, chúng ta phải có bổn phận đối với mọi người và không thể từ chối quan 
tâm tới những người sống sau chúng ta. Chăm sóc, bảo vệ thiên nhiên, môi trường là trách nhiệm 
của tất cả mọi người, để giữ gìn tài sản chung của gia đình nhân loại, để các thế hệ tiếp theo có thể 
tiếp tục sử dụng. Những hành động can thiệp để sửa đổi, bảo tồn, chăm sóc tự nhiên xuất phát từ 
sự tôn trọng trật tự, vẻ đẹp và sự hữu ích của các sinh vật hay môi trường thiên nhiên đều đáng ca 
ngợi. Nhưng nếu những hành động can thiệp ấy gây hại thì đáng lên án.

Ngày nay, việc phát triển khoa học kĩ thuật tiên tiến giúp con người từng bước chinh phục và 
làm chủ thiên nhiên. Con người với sự trợ giúp đắc lực của máy móc hiện đại đã bành trướng sự 
can thiệp của mình tới mọi ngóc ngách trên trái đất, thoả mãn trí tò mò và nhu cầu vật chất của bản 
thân. Song nếu không có đạo đức trong khoa học kĩ thuật, coi thiên nhiên là vật vô tri vô giác mà 
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khai thác bất chấp hậu quả thì con người sẽ phải trả giá cho hành vi của mình. Khi ngăn sông xây 
đập thuỷ điện để đáp ứng nhu cầu năng lượng, không ai nghĩ bão lụt sẽ gia tăng. Khi các nhà vật 
lý nguyên tử tìm ra năng lượng hạt nhân đâu ngờ rằng thảm cảnh xảy ra ở Hiroshima, Nagasaki, 
Chernobyl hay Fukushima. Giáo hội Công giáo cho rằng việc ứng dụng các khám phá mới trong 
lĩnh vực công nghiệp và nông nghiệp cũng đem đến những hậu quả tai hại lâu dài. Từ đó, chúng 
ta phải đau đớn nhìn nhận rằng mình không thể can thiệp vào lĩnh vực sinh thái mà không chú ý 
tới những hậu quả của sự can thiệp ấy tới các lĩnh vực khác và tới hạnh phúc của các thế hệ tương 
lai. Phát triển kinh tế là mục tiêu và nhu cầu cấp bách của từng cá nhân, gia đình và mỗi quốc gia 
nhưng người ta không thể bất chấp lợi ích kinh tế mà tàn phá môi trường. Sách Tóm lược học 
thuyết xã hội Công giáo viết rằng các chương trình phát triển kinh tế cần quan tâm tới sự tuần hoàn 
của thiên nhiên bởi có những nguồn tài nguyên không thể tái tạo được. Một nền kinh tế tôn trọng 
môi trường sẽ không đưa việc tối đa hoá lợi nhuận làm mục tiêu duy nhất.

Với mọi người, để cứu vãn môi sinh, chúng ta cần thay đổi lối sống ích kỷ, vụ lợi để làm bạn 
với thiên nhiên. Sự thay đổi đó đi từ cá nhân đến toàn xã hội. Cần nhận thức lại sự lệ thuộc lẫn nhau 
giữa con người với trái đất, và những thái độ, hành vi điều độ tự chủ, tôn trọng trật tự sáng tạo của 
Thiên Chúa sẽ góp phần làm giảm thảm hoạ xảy ra cho dân tộc và lãnh thổ. Từ xa xưa trong lịch 
sử Cựu ước, người ta đã quy định 03 năm chia lại lợi tức, 07 năm tha nợ và 50 năm xoá nợ cho 
nhau. Đất đai cũng 03 năm được nghỉ 01 năm. Đó cũng là cách bảo vệ môi trường rất nhân văn.

3.2. Các phương pháp truyền thông bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu của 
tôn giáo trên thế giới và Việt Nam 

 Trên thế giới
Hiện nay, Đạo Phật là một trong những tôn giáo có nhận thức khá sâu sắc về quy luật “thành 

trụ hoại không” (có thành ắt có trụ, có phát triển thì sẽ có diệt vong) nên Phật giáo đã thực hiện 
những bước chuyển mình phù hợp với xã hội. Với lợi thế từ hệ thống kinh sách, giáo lý chứa đựng 
nhiều tư tưởng thân thiện với môi trường, các tín đồ hay nhà sư trong xã hội hiện đại cũng tỏ ra rất 
thức thời với các hoạt động bảo vệ môi trường. Trong cộng đồng Phật giáo, tư tưởng đạo đức môi 
trường, lòng từ bi, bác ái đối với chúng sinh, muôn loài... thấm nhuần trong tâm thức của Phật tử. 
Do vậy, hoạt động bảo vệ môi trường của Phật tử được thể hiện qua những hành động thường ngày, 
như: không chặt cây, bẻ lá; phóng sinh các con vật;…

Ở phạm vi rộng lớn hơn, các tổ chức Phật giáo trên khắp thế giới thể hiện sự đóng góp đối 
với bảo vệ môi trường bằng những hành động thiết thực như bảo tồn môi trường của các nhà sư ở 
Mông Cổ, điển hình là hoạt động bảo tồn loài báo tuyết của các tu viện Phật giáo trên cao nguyên 
Tây Tạng, hay hoạt động tài trợ của Hiệp hội bảo tồn truyền thống Phật giáo Đại thừa (FPMT) cho 
các phong trào bảo vệ môi trường dành cho trẻ em và thanh thiếu niên... Phong trào sinh thái của 
đạo Phật ở Thái Lan trong bảo tồn các khu rừng, lưu vực sông và động vật hoang dã cũng như khắc 
phục hậu quả từ ô nhiễm môi trường đối với đời sống con người.

Công giáo là một trong những tôn giáo lớn nhất trên thế giới hiện nay, với đông đảo tín đồ cư 
trú ở khắp các quốc gia trên thế giới. Cũng như Phật giáo, Công giáo cũng có hệ thống giáo lý và 
kinh sách đồ sộ, trong đó bao hàm nhiều tư tưởng gần gũi với môi trường. Sự thế tục hóa của Công 
giáo đối với bảo vệ môi trường không chỉ được thể hiện qua việc phát triển hệ thống kinh sách, 
giáo lý liên quan đến môi trường mà còn thể hiện đặc biệt rõ qua các lời kêu gọi, các hành động 
cụ thể được lồng ghép trong các sinh hoạt tín ngưỡng, tôn giáo. Đó là lời kêu gọi của Giáo hoàng 
Phaolô VI về việc kề vai sát cánh gánh vác trách nhiệm bảo vệ thiên nhiên của thế giới năm 1967, 
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qua thông điệp “Bát thập niên” hay kêu gọi ứng phó thiên tai thảm họa môi trường của Đức Hồng 
Y Jean Louis Tauran trong lá thư gửi Phật tử chúc mừng lễ Phật đản năm 2010... Bên cạnh đó, các 
tổ chức Công giáo cũng tham gia hoạt động bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học trên toàn cầu, 
như: Tổ chức ROCHA với các dự án nghiên cứu về động vật hoang dã và giáo dục nâng cao nhận 
thức con người về bảo tồn thiên nhiên; Tổ chức Mạng lưới về môi trường đạo Tin lành (HEN) vận 
động tín đồ Công giáo Hoa Kỳ quan tâm đến bảo tồn thiên nhiên, dựa trên những lời răn dạy của 
Kinh thánh về vấn đề này... Riêng với các tín đồ Kitô, việc gìn giữ, bảo vệ chăm sóc môi trường 
thiên nhiên không chỉ là một trách nhiệm xã hội mà còn là đòi hỏi của niềm tin, là một nghĩa vụ 
cao cả, bởi khi đó họ sẽ được cộng tác với Công giáo trong công trình tạo dựng.

Ngoài các hoạt động riêng lẻ mang tính đặc thù cho từng tôn giáo, một số tổ chức tôn giáo 
trên thế giới còn phối hợp hành động hoặc hình thành những liên minh để thực hiện thế tục hóa 
trong hoạt động bảo vệ môi trường. Điển hình có thể kể đến vai trò và những đóng góp của Liên 
minh các tôn giáo và Bảo tồn thiên nhiên (ARC) - đây là một tổ chức thế tục, thực hiện nhiệm vụ 
giúp đỡ các tôn giáo lớn trên thế giới trong việc xây dựng và triển khai các chương trình về môi 
trường dựa trên các bài học, tín ngưỡng và thực hành cốt lõi của các tôn giáo đó. Những nỗ lực bảo 
vệ môi trường mà Liên minh đang thực hiện chính là sự thể hiện cao nhất xu hướng thế tục hóa 
tiến bộ của các tổ chức tôn giáo lớn trên thế giới.

 Việt Nam 
Việt Nam là một quốc gia đa tôn giáo, đồng thời cũng là một quốc gia tôn trọng tự do tôn 

giáo, tín ngưỡng. Cũng vì thế, hoạt động của các tôn giáo ở Việt Nam rất đa dạng, phong phú với 
13,2 triệu người theo tôn giáo, chiếm 13,7 % tổng dân số cả nước. Trong đó, nổi bật là các hoạt 
động của tổ chức Phật giáo và Thiên chúa giáo: số người theo “Công giáo” là đông nhất với 5,9 
triệu người, chiếm 44,6 % tổng số người theo tôn giáo và chiếm 6,1 % tổng dân số cả nước. Tiếp 
đến là số người theo “Phật giáo” với 4,6 triệu người, chiếm 35,0 % tổng số người theo tôn giáo và 
chiếm 4,8 % dân số cả nước (Tổng cục thống kê, 2019).

Phật giáo Việt Nam đã trải qua hàng ngàn năm gắn bó đồng hành cùng dân tộc. Ngày nay, 
Phật giáo đang tích cực tham gia vào các lĩnh vực hoạt động xã hội. Trong đó, môi trường và 
việc bảo vệ môi trường cũng là vấn đề rất được quan tâm và chú trọng. “Bằng những cách thức 
và phương pháp của riêng mình, Phật giáo Việt Nam đang từng ngày vận động, tuyên truyền 
trong tăng ni, Phật tử những vấn đề về môi trường đang đặt ra trong thời hiện đại mà con người 
đang gặp phải cũng như việc phải bảo vệ môi trường như bảo vệ chính cuộc sống của mình” [4].

Một số phương pháp truyền thông môi trường, biến đổi khí hậu của cộng đồng Phật giáo ở 
Việt Nam:

- Trong những phương pháp bảo vệ môi trường thiết thực thì khuyến khích Phật tử ăn chay 
là phương pháp đứng đầu. Ăn chay ngoài việc bảo vệ sức khỏe chính bản thân người ăn chay, đó 
còn là cách hiệu quả và khả thi nhất mà một người có thể làm ngay để bảo vệ môi trường sống. 

- Khuyến khích tín đồ sống gần gũi với môi trường, hòa mình với thiên nhiên, giảm thiểu 
các tác động trực tiếp đến môi trường, biến đổi khí hậu. Pháp môn tu thiền của Hòa thượng Thích 
Thanh Từ thu hút được rất nhiều sự quan tâm của Phật tử và nhiều tầng lớp nhân dân, thuộc nhiều 
thành phần xã hội tham gia, không chỉ với người lớn tuổi mà cả những lớp thanh, thiếu niên trẻ 
cũng rất hào hứng ứng dụng tu tập. Những người đến với pháp môn tu thiền này được khuyến 
khích sống chậm, tập thiền trong mỗi sinh hoạt hàng ngày, đến gần hơn với thiên nhiên bằng cách 
dành thời gian để chăm sóc, bảo vệ cây cối, chim muông, hạn chế sử dụng các phương tiện của 
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thời đại công nghệ số, thực hành ăn chay như một biện pháp hữu hiệu để bảo vệ sức khỏe và môi 
trường.

- Tại các tự viện của Phật giáo cũng thường xuyên tổ chức các khóa tu cho Phật tử với nhiều 
nội dung phong phú và đa dạng, các nhà sư cũng lồng ghép vấn đề bảo vệ môi trường, tuyên truyền 
cho các tín đồ, Phật tử. “Đến với những khóa tu này, tín đồ, Phật tử sẽ được lĩnh hội những kiến 
thức về bảo vệ môi trường theo quan điểm của Phật giáo, để từ đó có những ứng dụng, thực hành 
ngay trong cuộc sống thường ngày và khuyến khích những người khác cùng chung tay hành động 
vì môi trường” [4].

- Kết hợp với CLB thanh niên tình nguyện, tổ chức các buổi lao động, chiến dịch bảo vệ môi 
trường, kêu gọi nhân dân xung quanh hưởng ứng tham gia trồng cây xanh, thu dọn, phân loại rác 
quanh khu vực sinh sống,…

- Kiến tạo những không gian xanh, thanh tịnh ở những nơi thờ tự: Chính cảnh quan thanh 
tịnh của các tự viện đã trở thành khu văn hóa tâm linh góp phần tích cực gắn kết con người với môi 
trường tự nhiên, nâng cao ý thức bảo vệ môi trường. 

- Hiện nay công nghệ phát triển, mạng Internet phủ sóng toàn quốc, để đáp ứng mong muốn 
mang lại những kiến thức sâu sắc về môi trường đến toàn cộng đồng phật tử, nhất là thanh-thiếu 
niên, người già, trẻ em, người có công việc bận rộn,… cộng đồng Phật giáo đã đưa những thông 
tin về môi trường, biến đổi khí hậu lên các trang mạng, báo điện tử, phát hành các loại băng đĩa, 
sách, đài, phim, đưa các bài giảng qua hình thức livestream trên facebook, youtube,... để mọi người 
có thể tiếp cận được một cách tốt nhất. Một số trang web Phật giáo như: www.giacngo.vn, http://
www.daophatngaynay.com ; http//thuvienhoasen.org/;… 

Bên cạnh những hoạt động truyền thông bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu 
trong Phật giáo thì các hoạt động sau đây của Công giáo cũng góp phần giáo dục, nâng cao nhận 
thức của con người trong cộng đồng Công giáo cũng như toàn cộng đồng về bảo vệ môi trường, 
và chống biến đổi khí hậu. 

Truyền thông môi trường (TTMT) trong cộng đồng Công giáo luôn là lĩnh vực khó khăn đối 
với các truyền thông viên không phải là giáo dân. Rất may là các vị chức sắc cao cấp của Công 
giáo đã có những phát biểu đúng đắn về môi trường.

Hơn cả như vậy, nhiều vấn đề về môi trường cũng đã được chính Giáo hội phát hiện lại trên 
cơ sở những hiểu biết sâu sắc hơn về giáo lý. Ngoài ra, những phương tiện kỹ thuật số hiện đại 
cũng đang được huy động cho truyền thông môi trường trong cộng đồng Công giáo.

Một số phương pháp TTMT trong cộng đồng Công giáo ở Việt Nam: 
Truyền thông môi trường trên mạng Internet: Một số trang web của giáo xứ Việt Nam như: 

http://longchuathuongxot.vn; http://conggiao.info; http://www.cgvdt.vn;…
Tổ chức các hoạt động môi trường tập thể tại các giáo xứ: Hoạt động cộng đồng bảo vệ môi 

trường gần đây cũng được một số giáo xứ tiến hành thành công và có sức lan tỏa rất lớn. 
Trao đổi giữa linh mục với giáo dân về môi trường: Các vị cha xứ (linh mục) thường hay đến 

thăm hỏi giáo dân trong giáo xứ mình phụ trách. Các đức cha thường hay trao đổi với giáo dân và 
được giáo dân rất kính trọng và vâng phục. 

3.3. Kết quả khảo sát
Qua kết quả khảo sát cho thấy, độ tuổi của những người tham gia sinh hoạt trong các tôn giáo 

là khá trẻ, chủ yếu là trong độ tuổi lao động (chiếm 78 %). Đây là một thuận lợi lớn trong công 

http://www.giacngo.vn
http://www.daophatngaynay.com
http://www.daophatngaynay.com
http://longchuathuongxot.vn
http://conggiao.info
http://www.cgvdt.vn
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tác truyền thông biến đổi khí hậu. Bởi đây là số lượng lớn người tham gia vào các hoạt động xã 
hội, là lực lượng lao động chính, là các đối tượng trực tiếp tác động đến môi trường ở hiện tại và 
tương lai. Do vậy, trực tiếp truyền thông, tác động mạnh đến nhận thức của các đối tượng này sẽ 
góp phần nâng cao hiệu quả truyền thông biến đổi khí hậu, đồng thời, đây cũng sẽ là các đối tượng 
chính trực tiếp tác động đến nhận thức của các thế hệ tương lai. 

Trong đó, số lượng nữ giới tham gia vào các hoạt động ở các tổ chức tôn giáo chiếm số đông 
(chiếm 61 %) thuận lợi cho việc tuyên truyền các tác động của BĐKH và các giải pháp thích ứng. 
Nữ giới là đối tượng chịu tác động lớn của BĐKH, thông qua hoạt động truyền thông này có thể 
nâng cao nhận thức cho nữ giới, giúp họ có thêm kiến thức để tự bảo vệ bản thân trước các tác 
động của BĐKH.

Các đối tượng tham gia khảo sát tại các cơ sở tôn giáo có 37 % là học sinh sinh viên, 40 
% người làm trong các cơ quan hành chính nên mức độ quan tâm đến các hoạt động bảo vệ môi 
trường rất cao. Thuận lợi cho việc truyền thông về biến đổi khí hậu. 

Theo khảo sát, tỷ lệ người dân biết đến các hoạt động bảo vệ môi trường, ứng phó với BĐKH 
ở chùa và nhà thờ có sự trái ngược nhau. Trong khi ở các tự viện, tỷ lệ này là khá lớn, chiếm 68 %, 
thì ở các nhà thờ, tỷ lệ này nhỏ hơn rất nhiều, chỉ chiếm 38 %.

Các nguồn thông tin được tiếp nhận nhiều nhất chủ yếu từ bảng tin, loa đài ở cơ sở thừa tự, 
qua trang Facebook của nhà chùa và nhà thờ. Chỉ có số ít người dân biết đến các thông tin qua 
chính quyền địa phương.

Các nội dung truyền thông về biến đổi khí hậu trong các tổ chức tôn giáo được 90 % số người 
khảo sát cho rằng có nội dung phù hợp, có ích cho bản thân và xã hội. 

Bảng 1. Đánh giá và so sánh hoạt động truyền thông BVMT, ứng phó với BĐKH các cơ sở 
tôn giáo đã khảo sát

Chỉ tiêu đánh giá Phật giáo Công giáo

Số lượng người 
tham gia

Số lượng người tham gia đông. Các khoá tu học 
lồng ghép nội dung BVMT, ứng phó BĐKH thường 
có 70 - 80 người tham gia. Các chiến dịch ra quân 
BVMT thường có 20 - 30 người tham gia. CLB 
tham gia BVMT có 10 - 20 thành viên tham gia.

Số lượng người tham gia còn hạn 
chế hơn so với Phật giáo. Hoạt 
động tham gia BVMT thường có 
50 - 60 người tham gia. 

Thành phần tham 
gia

Thành phần tham gia đa dạng, chủ yếu là học sinh - 
sinh viên, thành viên trong CLB BVMT, các phật tử 
nữ tham gia chấp tác trong chùa.

Thành phần tham gia đa dạng, 
chia làm các nhóm, như: nhóm 
học sinh - sinh viên; phụ nữ; 
người cao tuổi;… Nam giới cũng 
tham gia tích cực.

Tần suất tổ chức

Các khoá tu thường tổ chức 1 - 2 lần/tháng. Các 
hoạt động ra quân tổ chức dọn dẹp môi trường xung 
quanh khu dân cư thường tổ chức không thường 
xuyên.

Các hoạt động phân loại rác diễn 
ra vào thứ 3 hàng tuần, ra quân 
BVMT vào thứ 7 và Chủ nhật 
(nhà thờ Cẩm Cơ).

Nội dung truyền 
thông

- Khuyến khích người dân ăn chay.
- Hạn chế đốt vàng mã.
- Tích cực tham gia các hoạt động cộng đồng BVMT.
- Cung cấp những kiến thức về môi trường, BĐKH 
tại địa bàn sinh sống nói riêng và trên thế giới nói 
chung cho người dân.
- Tuyên truyền sử dụng thuốc bảo vệ thực vật bằng 
sinh học.

- Xử lý và phân loại rác.
- Không sử dụng thuốc bảo vệ 
thực vật khi trồng cây cảnh (nhà 
thờ Cẩm Cơ).
- Cung cấp những kiến thức về 
môi trường, BĐKH tại địa bàn 
sinh sống nói riêng và trên thế 
giới nói chung cho người dân.
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Chỉ tiêu đánh giá Phật giáo Công giáo
Mức độ áp dụng 
của người dân 
sau TT

Người dân có áp dụng được kiến thức về BVMT 
trong cuộc sống.

Người dân có áp dụng thường 
xuyên các kiến thức về BVMT, 
BĐKH vào cuộc sống.

4. Kết luận
Truyền thông về biến đổi khí hậu là một hoạt động rất quan trọng trong việc nâng cao nhận 

thức về khí hậu và môi trường hiện nay.
Cùng với các hoạt động của Chính phủ, các tổ chức tôn giáo có nhiều hoạt động đa dạng và 

phong phú nhằm nâng cao nhận thức của người dân trong việc bảo vệ môi trường, ứng phó với 
biến đổi khí hậu.

Số lượng người tham gia vào các hoạt động truyền thông ứng phó với BĐKH của Phật giáo 
nhiều hơn Công giáo do cách thức truyền thông đa dạng và phạm vi truyền thông rộng hơn. Tuy 
nhiên, mức độ thường xuyên tham gia và ứng dụng vào thực tiễn của người dân tiếp nhận truyền 
thông từ Phật giáo lại thấp hơn so với Công giáo.

Các cơ sở tôn giáo chủ yếu truyền thông qua các phương tiện là bảng tin, loa đài và trang 
Facebook chính thức của mình. Đa số người dân tới các cơ sở tôn giáo tiếp cận thông tin từ các buổi 
đi lễ chùa và nhà thờ. Đối tượng giới trẻ chủ yếu tiếp cận thông qua mạng Internet và Facebook.

Đa số người tham gia khảo sát đều đánh giá kiến thức được truyền thông phù hợp với điều 
kiện môi trường, khí hậu tại nơi cư trú và áp dụng được những kiến thức vào đời sống hằng ngày. 
Qua đó, ta thấy các tổ chức tôn giáo đã triển khai nội dung truyền thông sát với tình hình thực tế 
và có tính thực tiễn cao.
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GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ XÂY DỰNG BẢN ĐỒ GIÁ ĐẤT
Trần Thanh Hùng

Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường TP. HCM
Tóm tắt
Bài viết trình bày các kết quả nghiên cứu việc ứng dụng toán học trong mô hình hoá giá đất 

và phân cấp vị trí đất, làm tiền đề cho việc hoàn thiện bảng giá đất, đồng thời, tự động hoá xác 
định vị trí và giá đất tương ứng của các thửa đất. Từ đó tiến tới xây dựng cơ sở dữ liệu bản đồ giá 
đất bằng phần mềm hệ thống hỗ trợ định giá đất VinaLandInfo.

Từ khoá: Mô hình; Giá đất; Hệ thống hỗ trợ định giá đất.
Abstract

Technology solutions to build Land price map

The article shows the research results on the mathematic applications in land price modeling 
and land location hierarchy, as a premise for completing the land price list and automatically 
determining the location and land prices of parcels in respectively. Then, land-valuation support 
system software, VinaLandInfo, is applied to build a land price map database. 

Keywords: Modeling; Land price; Land-valuation support system.

1. Đặt vấn đề 

Xác định giá đất đến từng thửa đất và xây dựng bản đồ giá đất là yêu cầu cấp thiết trong quản 
lý và sử dụng đất đai. Bản đồ giá đất là hiển thị không gian của vùng giá trị đất và giá đất của từng 
thửa đất, tương ứng với các vị trí trong vùng giá trị đất, theo nghĩa này thì bản đồ giá đất là dữ liệu 
không gian thửa đất, có thuộc tính giá đất được quy định trong Thông tư 05/2017/TT-BTNMT. 
Việc xác định giá đất đến từng thửa đất theo vùng giá trị đất và cập nhật thuộc tính giá đất vào dữ 
liệu không gian địa chính sẽ là một nhiệm vụ bất khả thi, nếu không áp dụng công nghệ hỗ trợ tự 
động hoá thao tác nghiệp vụ và thực hiện hàng loạt cùng một lúc tại các vị trí làm việc khác nhau 
trong không gian. Vấn đề này đến nay chưa được giải quyết một cách chuẩn mực về mặt lý luận, 
phương pháp và công nghệ nên nhiệm vụ xây dựng cơ sở dữ liệu giá đất tại các địa phương chưa 
được triển khai thực hiện theo luật định.   

2. Một số vấn đề về ứng dụng toán học và công nghệ trong bản đồ giá đất 

2.1. Giá đất và vị trí đất

Giá đất là giá cả và giá trị đất đai. Giá cả là biểu hiện tiền tệ của giá trị, hình thành thông qua 
quan hệ cung - cầu thị trường đất đai. Giá trị là nội dung của giá cả, bao gồm giá trị hữu hình và 
vô hình, được cấu thành từ chất lượng tự nhiên và vị thế xã hội của đất đai.

Khi quy thửa đất về 1 đơn vị diện tích (m2) thì giá trị đất đai khác nhau chủ yếu do vị thế xã 
hội quyết định, bởi sự khác biệt về chất lượng tự nhiên là không lớn. Giá cả của 1 đơn vị diện tích 
đất đai là biểu hiện tiền tệ của giá trị vị thế xã hội của đất đai.

Đất đai được phân ra các vùng giá trị, phụ thuộc vào sự khác biệt về vị thế đất đai. Các vùng 
đồng giá này được gọi là vị trí đất trong bảng giá đất. Vị trí đất là một vùng không gian đất đai có 
cùng một mức vị thế và giá trị tương ứng.

Xây dựng bảng giá đất là xác định các vị trí đất và mức giá tương ứng. Thông lệ, vị trí đất 
hiện nay được xác định là các đoạn đường chính, phân biệt với vị trí hẻm và ngõ xóm hay thôn ấp.
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Bắt đầu từ trung tâm, vị thế lan toả theo các tuyến đường ra ngoại vi và giảm dần rời rạc 
kiểu bậc thang tại các đoạn đường. Các đoạn đường này có vị thế và giá đất tương đồng (với sai 
số cho phép).

Từ mức giá của các vị trí đất, xác định giá của thửa đất cụ thể, căn cứ vào các tiêu chí phân 
cấp vị trí đất theo cự ly chiều sâu thửa đất và theo đặc điểm độ rộng và độ dài của hẻm, ngõ xóm 
hay thôn ấp. Số lượng phân cấp vị trí phụ thuộc vào các đặc điểm vị thế của đất đai.

Giá trị của các vị trí đất xác định phụ thuộc vào các yếu tố đặc điểm vị thế đất đai. Mối quan 
hệ phụ thuộc này có thể được phản ánh bằng hàm số toán học: P = f(VT).

2.2. Ý nghĩa của toán học trong định giá đất

Tại sao lại cần toán học trong định giá đất? Nói đơn giản thì toán học là phép cộng, trừ, nhân 
và chia, được sử dụng tính toán giá trị đất đai trong các phương pháp tiêu chuẩn, như: so sánh, thu 
nhập, thặng dư, chiết trừ.

Toán học là cần thiết dù ở mức độ đơn giản nhất khi so sánh vài ba thửa đất để xác định giá 
của một vị trí đất. Nhưng so sánh với số lượng hạn chế thì có định giá chính xác không? Hơn nữa 
khi so sánh các vị trí đất với nhau thì căn cứ vào đâu để lý giải sự khác biệt về giá của các vị trí đất.

Nếu tiếp tục mở rộng phạm vi định giá từ đơn vị hành chính xã đến đơn vị hành chính huyện 
trong xây dựng bảng giá đất thì bằng cách nào để xác định được chính xác giá của các vị trí? Hay 
chỉ đơn giản là tổng hợp theo kiểu liệt kê giá đất của các đoạn đường?

Có thể tổng hợp giá đất của các đoạn đường thành bảng giá đất nhưng không thể loại trừ giá 
ảo do cảm xúc nhất thời của con người tạo ra từ sự tác động có hiệu ứng đám đông vào sự cảm 
nhận về vị thế đất đai.

Loại trừ giá ảo bằng cách nào? Sử dụng phương trình toán học giá đất được xây dựng bằng 
phương pháp phân tích hồi quy với bộ dữ liệu thu thập đủ lớn về các yếu tố đặc điểm vị thế và mức 
giá mua bán của các thửa đất.

2.3. Khả năng toán học hoá giá đất và vị trí đất

Khả năng sử dụng phương trình toán học xác định giá đất phụ thuộc vào các yếu tố vị thế cấu 
thành giá trị đất đai là không bàn cãi.

Tuy nhiên, sử dụng phương pháp phân tích hồi quy nào để xây dựng phương trình toán học 
là vấn đề còn nhiều tranh luận với các câu hỏi sau: 

Phương pháp hồi quy tuyến tính hay hồi quy cây quyết định? 
Căn cứ xác định dạng phương trình toán học?
Ý nghĩa và phân tầng yếu tố vị thế cấu thành giá trị?
Hồi quy tuyến tính được sử dụng trong trường hợp biết trước các yếu tố độc lập và phụ thuộc, 

lựa chọn dạng hàm toán học phù hợp với quy luật của giá trị, xác định được các hệ số hồi quy của 
phương trình.

Trong trường hợp không biết trước các yếu tố vị thế cấu thành giá trị mà chỉ xác lập trước 
được mặt bằng giá đất tại các vị trí đất thì sử dụng phương pháp hồi quy cây quyết định với biến 
kết quả là giá đất và biến dự báo là các yếu tố vị thế cần tìm.

Các yếu tố vị thế của đất đai phân thành 02 tầng là toàn cục và cục bộ. Yếu tố toàn cục là yếu 
tố vị thế cấu thành giá trị của vị trí đất. Yếu tố cục bộ là yếu tố phân cấp vị trí đất theo cự ly chiều 
sâu thửa đất và theo đặc điểm độ rộng và độ dài của hẻm, ngõ xóm hay thôn ấp.
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Yếu tố toàn cục là các biến dự báo hay biến độc lập trong phân tích hồi quy xây dựng phương 
trình toán học giá đất.

Yếu tố cục bộ là tiêu chí phân cấp vị trí theo một logic toán học nhất định, tương ứng với mỗi 
cấp vị trí thì có hệ số giá so với giá trị của vị trí đất.

Tại các tỉnh phía Nam, như tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, vị trí đất phân thành 05 cấp. Vị trí 01 là 
vị trí đất tiếp giáp đường chính trong phạm vi 50 m của thửa mặt tiền. Vị trí từ 02 đến 05 là vị trí 
của đất thuộc các phân đoạn 50 m kế tiếp nhau trong thửa đất, có cự ly chiều sâu lớn hơn mức quy 
định là 50 m; hoặc là vị trí của đất thuộc thửa đất trong hẻm và ngõ xóm hay thôn ấp.

Giá đất xác định theo vị thế đất đai trong xu thế dịch chuyển mục đích sử dụng đất từ nông 
nghiệp vị thế thấp nhất sang đất ở vị thế cao nhất. Trên thị trường giao dịch nhiều nhất là loại đất 
ở hay đất có tiềm năng ở, với các mức giá mua bán được hình thành tương đối minh bạch. Vì vậy, 
có thể căn cứ vào giá đất ở để xác định giá các loại đất khác theo một hệ số nhất định:

Pnn = 0,3Pđơ

Ppnn = 0,6Pđơ
Mô hình toán học xác định giá đất theo vị trí đất, phân cấp vị trí và theo mục đích sử dụng 

đất là tiền đề cho việc tự động hoá xây dựng bản đồ giá đất.

2.4. Tự động hoá xác định vị trí đất
Bản đồ giá đất là hiển thị không gian giá đất của các thửa đất có vị trí đất và phân cấp vị trí 

tương ứng. Để xây dựng bản đồ giá đất cần có mô đun chức năng xác định vị trí đất và phân cấp 
vị trí tự động trong tất cả các trường hợp phân bố thửa đất và đặc điểm không gian thửa đất. Nếu 
không có mô đun xác định vị trí đất tự động thì việc xây dựng bản đồ giá đất là bất khả thi.

2.5. Công nghệ bản đồ giá đất
Hệ thống hỗ trợ định giá đất VinaLandInfo, được phát triển dựa trên ứng dụng công nghệ 

WebGIS mã nguồn mở, có 19 mô đun chức năng tích hợp các giải pháp toán học trong định giá 
đất, với CSDL địa chính, giao thông và giá đất.

(1) Mô đun quản trị cơ sở dữ liệu;
(2) Mô đun kiểm tra và hiệu chỉnh dữ liệu đầu vào;
(3) Mô đun hiển thị bản đồ tương tác trên nền Web;
(4) Mô đun quản trị cập nhật, sao lưu dữ liệu;
(5) Mô đun quản trị người dùng;
(6) Mô đun quản lý giao dịch đất đai;
(7) Mô đun thống kê, phân tích và tổng hợp dữ liệu giá đất;
(8) Mô đun định giá từng thửa đất theo giá đất Nhà nước quy định;
(9) Mô đun định giá từng thửa đất sát với giá đất thị trường;
(10) Mô đun xây dựng bản đồ giá đất Nhà nước quy định;
(11) Mô đun xây dựng bản đồ giá đất thị trường;
(12) Mô đun bản đồ giá đất (theo thông tin tìm kiếm thửa đất);
(13) Mô đun tra cứu giá đất;
(14) Mô đun tính toán hệ số điều chỉnh giá đất;
(15) Mô đun xác định vị trí đất tự động;
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(16) Mô đun báo cáo thống kê.
(17) Mô đun tra cứu lịch sử giá đất;
(18) Mô đun tính toán chỉ số giá đất;
(19) Mô đun kết nối liên thông dữ liệu với CSDL địa chính của tỉnh.

3. Giải pháp hoàn thiện bảng giá đất

3.1. Vấn đề và giải pháp xác định vị trí đất mặt tiền

a) Các tình huống phân bố thửa đất
- Thửa đất ở (PNN) hình thành sau khi có quy hoạch lộ giới, thì phần diện tích đất trong lộ 

giới không được đo vẽ thể hiện trên bản đồ địa chính cùng với phần diện tích đất ngoài lộ giới.
- Thửa đất ở (PNN) hình thành trước khi có quy hoạch lộ giới, thì phần diện tích đất trong 

lộ giới được đo vẽ thể hiện trên bản đồ địa chính cùng với phần diện tích đất ngoài lộ giới. Trong 
trường hợp này, xuất hiện các tình huống phân bố các thửa đất như Hình 1.

- 04 thửa đất nông nghiệp có sự phân bố cụ thể là: thửa LUC 1 nằm tiếp giáp với mép (chân) 
đường và có một phần diện tích trong lộ giới; thửa LUC 2 nằm tiếp giáp với lộ giới; thửa LUC 3 
nằm sau mép (chân) đường và có một phần diện tích trong lộ giới; thửa LUC 4 nằm sau lộ giới. 

- 04 thửa đất ở nông thôn ONT có sự phân bố cụ thể là: thửa ONT 1 nằm tiếp giáp lộ giới; thửa 
ONT 2 nằm sau mép (chân) đường và có một phần diện tích nằm trong lộ giới; thửa ONT 3 nằm sau 
lộ giới; thửa ONT 4 nằm tiếp giáp với mép (chân) đường và có một phần diện tích trong lộ giới.

Hình 1: Các tình huống phân bố thửa đất

- Theo quy định pháp luật đất đai hiện hành đối với đất nông nghiệp, phần diện tích trong lộ 
giới được công nhận và cho phép sử dụng theo đúng mục đích quy định. Đối với đất ở phần diện 
tích trong lộ giới được công nhận trong trường hợp thửa đất hình thành trước khi có quy hoạch lộ 
giới và Nhà nước phải bồi thường phần diện tích đất này theo giá thực tế. Như vậy, các thửa đất 
này có vị trí và diện tích như nhau thì có mức giá thị trường bằng nhau. 

b) Vấn đề và giải pháp phân cấp vị trí đất nông nghiệp
- Vấn đề:
Nếu phân cấp vị trí đất nông nghiệp theo chiều dài thửa đất, bắt đầu từ mép đường và tính 

từ lộ giới, với cự ly phân biệt theo cấp đường thì không phù hợp với quy định pháp luật đất đai về việc 
công nhận diện tích trong lộ giới.
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Nếu phân cấp vị trí đất nông nghiệp theo chiều dài thửa đất, tính từ mép (chân) đường thì 
thửa đất LUC 1 sẽ có mức giá cao nhất vì diện tích vị trí 1 lớn nhất, thửa đất LUC 4 có mức giá 
thấp nhất vì không có diện tích thuộc vị trí 1. Điều này không phù hợp với thực tế giá cả thị trường 
đất đai, giá của 04 thửa đất là bằng nhau. 

- Giải pháp: 
Để phù hợp với thực tế giá cả thị trường đất đai, phân cấp vị trí đất nông nghiệp theo cự ly 

chiều dài thửa đất nên tính từ ranh giới mặt tiền hợp pháp của thửa đất. 
c) Vấn đề và giải pháp phân cấp vị trí đất ở
- Vấn đề:
Nếu phân cấp vị trí đất ở theo chiều dài thửa đất, tính từ lộ giới thì chỉ phù hợp với trường hợp 

thửa đất hình thành sau khi có quy hoạch lộ giới, nhưng lại không phù hợp với quy định pháp luật đất 
đai về việc công nhận diện tích trong lộ giới khi thửa đất hình thành trước khi có quy hoạch lộ giới.

Nếu phân cấp vị trí đất ở theo chiều dài thửa đất, tính từ mép (chân) đường thì thửa đất ONT 
4 sẽ có mức giá cao nhất vì diện tích vị trí 1 lớn nhất, thửa đất ONT 3 có mức giá thấp nhất vì 
không có diện tích thuộc vị trí 1. Điều này là không phù hợp với thực tế giá cả thị trường đất đai, 
giá của 04 thửa đất là bằng nhau và quy định pháp luật đất đai về việc công nhận diện tích trong lộ 
giới khi thửa đất hình thành trước khi có quy hoạch lộ giới.

Hơn nữa, nếu xác định vị trí đất căn cứ vào lộ giới hiện hữu hợp pháp của các tuyến đường, 
xác định từ dữ liệu bản đồ quy hoạch giao thông trên địa bàn tỉnh hiện có thì không phù hợp với 
dữ liệu bản đồ địa chính, vì các loại bản đồ này được xây dựng trên hệ tọa độ quy chiếu khác nhau.

- Hệ thống bản đồ địa chính xây dựng trên hệ tọa độ VN2000, với kinh tuyến trục địa phương.
- Hệ thống bản đồ giao thông xây dựng trên hệ toạ độ VN2000, với một kinh tuyến trục 

toàn quốc.
Do 02 loại bản đồ này khác nhau về kinh tuyến trục nên khi chồng dẫn đến sai lệch về vị trí. 

Sử dụng nghiệp vụ GIS để nắn chỉnh hình học sao cho bản đồ quy hoạch giao thông và địa chính 
chồng xếp lên nhau thì xảy ra tình trạng dữ liệu đường giao thông trong quy hoạch và giao thông trong 
bản đồ địa chính bị lệch.

- Giải pháp: 
Để phù hợp với thực tế giá cả thị trường đất đai và quy định pháp luật đất đai về việc công 

nhận diện tích trong lộ giới khi thửa đất hình thành trước và sau khi có quy hoạch lộ giới, cũng 
như căn cứ vào thực trạng cơ sở dữ liệu giao thông hiện có, thì việc phân cấp vị trí đất ở theo cự ly 
chiều dài thửa đất nên tính từ ranh giới mặt tiền hợp pháp của thửa đất.

3.2. Vấn đề và giải pháp xác định vị trí đất trong hẻm

Vị trí đất trong hẻm xác định căn cứ vào: Cấp hẻm xác định theo sự phân nhánh hẻm, độ rộng 
của hẻm, phân đoạn hẻm theo chiều sâu của hẻm (cự ly từ đường hay từ hẻm cấp trước đó đến thửa đất). 

Tại Bà Rịa - Vũng Tàu, vị trí đất được xác định theo nguyên tắc quy định trong bảng giá đất 
cụ thể như sau:

- Đối với hẻm cấp 1:
+ Vị trí 1: Hẻm cấp 1, độ rộng R ≥ 4 m, phân đoạn 1 (đến mét thứ 80 m).
+ Vị trí 2: Hẻm cấp 1, độ rộng R ≥ 4 m, phân đoạn 2 (đến mét thứ (80 + 70) m); Hẻm cấp 1, 

độ rộng 1,5m < R < 4 m, phân đoạn 1 (đến mét thứ 80 m).
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+ Vị trí 3: Hẻm cấp 1, độ rộng R ≥ 4 m, phân đoạn 3 (đến mét thứ (80 + 70 + 70) m); Hẻm 
cấp 1, độ rộng 1,5 m < R < 4 m, phân đoạn 2 (đến mét thứ (80 + 70) m); Hẻm cấp 1, độ rộng R ≤ 
1,5 m, phân đoạn 1 (đến mét thứ 80 m).

+ Vị trí 4: Hẻm cấp 1, độ rộng R ≥ 4 m, đoạn còn lại; Hẻm cấp 1, độ rộng 1,5 m < R < 4 m, 
đoạn còn lại; Hẻm cấp 1, độ rộng R ≤ 1,5 m, đoạn còn lại.

- Đối với hẻm cấp 2:
+ Vị trí 2: Hẻm cấp 2 trong phân đoạn 1 của hẻm cấp 1, độ rộng R ≥ 3,5 m, phân đoạn 1 (đến 

mét thứ 80 m).
+ Vị trí 3: Hẻm cấp 2 trong phân đoạn 1 của hẻm cấp 1, độ rộng R ≥ 3,5 m, phân đoạn 2 (đến 

mét thứ (80 + 70) m); Hẻm cấp 2 trong phân đoạn 2 của hẻm cấp 1, độ rộng R ≥ 3,5 m, phân đoạn 
1 (đến mét thứ 80 m); Hẻm cấp 2 trong phân đoạn 1 của hẻm cấp 1, độ rộng ≤ 3,5 m, phân đoạn 1 
(đến mét thứ 80 m).

+ Vị trí 4: Hẻm cấp 2 trong phân đoạn 1 của hẻm cấp 1, độ rộng R ≥ 3,5 m, đoạn còn lại; 
Hẻm cấp 2 trong phân đoạn 3 của hẻm cấp 1, độ rộng R ≥ 3,5 m, phân đoạn 1 (đến mét thứ 80 m); 
Hẻm cấp 2 trong phân đoạn 2 của hẻm cấp 1, độ rộng R ≥ 3,5 m, đoạn còn lại; Hẻm cấp 2 trong 
phân đoạn 1 của hẻm cấp 1, độ rộng R ≤ 3,5 m, đoạn còn lại.

Tóm lại, vị trí đất trong hẻm cụt được xác định căn cứ vào các yếu tố hẻm sau:
- Cấp hẻm: Hẻm chính ứng với cấp 1; Hẻm phụ ứng với cấp 2, cấp 3.
- Độ rộng hẻm chính: R ≤ 1,5 m; 1,5 m < R < 4 m; R ≥ 4 m.
- Độ rộng hẻm phụ: R < 3,5 m; R ≥ 3,5 m.
- Đoạn hẻm: Phân đoạn 1 (đến 80 m); Phân đoạn 2 (đến mét thứ (80 + 70) = 150 m); Phân 

đoạn 3 (đến mét thứ (80 + 70 + 70) = 220 m); Phân đoạn 4 (đoạn còn lại từ sau mét thứ (80 + 70 
+ 70) = 220 m trở đi).

- Khoảng cách từ đường chính đến thửa đất trong hẻm được xác định từ lộ giới hợp pháp của 
đường đến điểm cạnh tiếp giáp hẻm gần nhất của thửa đất.

Vấn đề: 
Thang phân cấp độ rộng hẻm có sự phân biệt đối với hẻm chính và hẻm phụ là không phù 

hợp trong một số trường hợp thực tế. Ví dụ, hẻm chính có độ rộng R = 2 m, hẻm phụ có độ rộng là 
2 m < R < 3,5 m hay R ≥ 3,5 m thì cũng không tạo ra sự khác biệt về mặt vị trí đất trong hẻm, vì 
chỗ hẹp nhất tại hẻm chính có độ rộng R = 2 m.

Trong trường hợp, hẻm thông ra nhiều đường chính thì không có căn cứ thống nhất xác định 
đường chính mà hẻm thông ra. Theo khoảng cách ngắn nhất? Theo địa chỉ nhà? Hay theo mức giá 
cao nhất của thửa đất trong hẻm?

Khi không có dữ liệu không gian về lộ giới của đường phố, thì không thể xác định được 
khoảng cách từ đường đến thửa đất trong hẻm.

Phân cấp hẻm theo phân nhánh rất khó xác định theo một tiêu chí thống nhất. Thế nào là hẻm 
thẳng không quanh co? Nếu theo hẻm thẳng thì lại là hẻm cụt, trong khi theo hẻm quanh co thì lại 
thông ra nhiều đường.

Không có khả năng tự động hóa xác định điểm cạnh tiếp giáp hẻm gần nhất của thửa đất để 
xác định khoảng cách từ thửa đất trong hẻm ra đến đường chính. 
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Giải pháp:
Thống nhất thang phân cấp độ rộng hẻm, không phân biệt hẻm chính hay hẻm phụ với các 

cấp bậc độ rộng là: R ≤ 1,5 m; 1,5 m < R < 4 m; R ≥ 4 m.
Xác định đường chính của hẻm căn cứ vào tiêu chí mức giá cao nhất của thửa đất trong hẻm.
Không phân cấp hẻm theo phân nhánh. Khi đó, phân đoạn hẻm theo cự ly thống nhất là 100 

m: L1 ≤ 100 m, 100 m < L2 ≤ 200 m, 200 m < L3 ≤ 300 m, L4 > 400 m.
Như vậy, các vị trí đất trong hẻm lần lượt được xác định theo nguyên tắc sau:
- Vị trí 2 được xác định là vị trí đất có các yếu tố hẻm thuận lợi nhất (R ≥ 4 m, Phân đoạn 1). 
- Các vị trí lần lượt thấp hơn là vị trí đất chỉ có một trong các yếu tố hẻm lần lượt thấp hơn 

so với các yếu tố hẻm của vị trí 2.
3.3. Vấn đề và giải pháp xác định tiêu chí và số lượng phân cấp vị trí đất các loại
Vấn đề:
Theo quy định của bảng giá đất hiện hành thì có sự phân biệt tiêu chí phân cấp vị trí đất tại 

nông thôn và đô thị.
Tiêu chí phân cấp vị trí đất nông nghiệp và đất ở có sự đồng nhất tại nông thôn hay tại đô thị, 

nhưng lại có sự khác biệt với loại đất làm muối.
Số lượng phân cấp vị trí đất giữa các đơn vị hành chính cũng có sự khác biệt. Tại Vũng Tàu 

và Bà Rịa thì có 05 vị trí. Tại các huyện khác thì có 04 vị trí.
Sự không thống nhất về tiêu chí và số lượng phân cấp giữa các đơn vị hành chính sẽ tạo ra 

sự khác biệt về vị trí đất tại các vị trí giáp ranh, đặc biệt là trên cùng một tuyến đường giao thông 
giữa các huyện và thành phố.

Sự khác biệt về tiêu chí phân cấp vị trí đất giữa các loại đất (đất làm muối khác với đất nông 
nghiệp và đất ở) là không đúng với lý thuyết vùng giá trị đất. Đối tượng xác định vị trí đất ở đây 
là THỬA ĐẤT, không phải là LOẠI ĐẤT theo mục đích sử dụng đất. 

Giá đất phụ thuộc vào khả năng sinh lợi của vị trí đất, do các yếu tố vị thế của vị trí tạo ra. 
VỊ THẾ của vị trí có được là do sự đầu tư của Nhà nước và xã hội vào việc phát triển hạ tầng kỹ 
thuật và kinh tế - xã hội trong khu vực.

Khi hạ tầng kỹ thuật và kinh tế - xã hội thay đổi làm cho vị thế của vị trí đất thay đổi, kéo 
theo sự thay đổi của giá đất và mục đích sử dụng đất. 

Nếu xác định vị trí đất theo loại đất thì một thửa đất sẽ có các vị trí khác nhau khi thay đổi 
mục đích sử dụng đất, dẫn tới tình trạng mất cân đối về mặt bằng giá đất theo quy định bảng giá 
đất và theo giá thị trường, cũng như những khó khăn phát sinh trong việc xác định vị trí đất khi tính 
toán giá đất và nghĩa vụ tài chính liên quan đến chuyển đổi mục đích sử dụng đất. 

Giải pháp:
Giải pháp đưa ra là xác định vị trí đất các loại theo một bộ tiêu chí thống nhất, không phân 

biệt theo mục đích sử dụng đất và không phân biệt khu vực nông thôn hay thành thị giữa các đơn 
vị hành chính cấp huyện.

Đối với thửa đất mặt tiền (có cạnh tiếp giáp với đường có quy định giá trong bảng giá đất):
Vị trí 1 là vị trí đất của thửa mặt tiền trong phạm vi cự ly 50 m đầu tiên, vị trí 2 là đất thuộc 

thửa đất này trong phạm vi cự ly 50 m thứ hai và cứ lần lượt như vậy cho đến hết.
Đối với thửa đất trong hẻm (có cạnh tiếp giáp với đường không quy định giá trong bảng giá 

đất): 
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Vị trí đất trong hẻm phụ thuộc vào: 
- Chiều rộng hẻm;
- Chiều dài hẻm.
Chiều rộng hẻm xác định theo các khoảng rộng sau: 
- R ≥ 4 m; 
- 1,5 m < R < 4 m; 
- R ≤ 1,5 m. 
Chiều dài hẻm tính từ đầu đường được xác định theo các đoạn: 
- L ≤ 100 m; 
- 100 m < L ≤ 200 m; 
- 200 m < L ≤ 300 m; 
- L > 300 m.
Với cách quy định như trên thì chiều rộng và chiều dài của hẻm lần lượt có các giá trị sau:
Giá trị của chiều rộng hẻm:
- R ≥ 4 m: R = 1; 1,5 m < R < 4 m: R = 2; R ≤ 1,5 m: R = 3.
Giá trị của chiều dài hẻm:
- Chiều dài hẻm: L ≤ 100 m: L = 1; 100 m < L ≤ 200 m: L = 2; 200 m < L ≤ 300 m: L = 3; L 

> 300 m: L = 4.
Vị trí đất trong hẻm được xác định theo công thức:

( )
100

LVTD Min R= +

Vị trí đất xác định theo giá trị của VTĐ tính theo công thức trên.
Khi VTĐ > 5 thì vị trí đất xác định là vị trí 5.
Trong trường hợp thửa đất trong hẻm có chiều sâu lớn hơn 50 m thì sẽ có lớn hơn 1 vị trí đất. 

Các vị trí tiếp theo của đất trong thửa này sẽ được tính căn cứ vào vị trí của đất tiếp giáp hẻm của 
thửa đất đó. Các vị trí này được xác định như cách xác định vị trí của thửa đất mặt tiền nêu trên.

4. Giải pháp xây dựng mô đun xác định vị trí đất tự động 

4.1. Cách xác định chiều rộng đường và khoảng cách đến đường
- Từ tim đường mỗi bước 1 - 2 m, phóng tia vuông góc ra hai bên, với chiều dài tia là 50 m.
- Cắt và loại bỏ phần dư của các tia tại điểm tiếp xúc với thửa đất. Lưu các tia vào CSDL.
- Chiều dài các tia sử dụng để xác định chiều rộng đường.
- Các bước phóng tia sử dụng để xác định khoảng cách từ thửa đất đến đường.

4.2. Cách xác định sự tiếp giáp của thửa đất với đường giao thông
- Thửa đất tiếp xúc với tia từ tim đường nào thì tiếp giáp với đường đấy.
- Thửa đất không tiếp xúc với tia từ tim đường xác định là thửa đất không có lối đi (đất kẹt).
- Đường có trị số của giá đất là đường chính.
- Đường không có trị số của giá đất là đường hẻm.

4.3. Xác định vị trí đất 
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Vị trí đất xác định căn cứ vào quy định về tiêu chí xác định vị trí các loại đất quy định trong 
bảng giá đất. Cụ thể như sau:

Trên địa bàn tỉnh đất có 05 vị trí. Tiêu chí phân cấp vị trí đất áp dụng thống nhất cho tất cả 
các loại đất nông nghiệp và phi nông nghiêp. 

Đối với thửa đất mặt tiền (có cạnh tiếp giáp với đường có quy định giá trong bảng giá đất):
Vị trí 1 là vị trí đất của thửa mặt tiền trong phạm vi cự ly 50 m đầu tiên, vị trí 2 là đất thuộc 

thửa đất này trong phạm vi cự ly 50 m thứ hai và cứ lần lượt như vậy cho đến hết. Phần đất ngoài 
phạm vi cự ly 250 m thì có vị trí 5.

Đối với thửa đất trong hẻm (có cạnh tiếp giáp với đường không quy định giá trong bảng giá 
đất): 

Vị trí đất trong hẻm phụ thuộc vào: 
- Chiều rộng hẻm;
- Chiều dài hẻm.
Chiều rộng hẻm xác định theo các khoảng rộng sau: 
- R ≥ 4 m; 1,5 m < R < 4 m; R ≤ 1,5 m. 
- R ≥ 4 m: R = 1; 1,5 m < R < 4 m: R = 2; R ≤ 1,5 m: R = 3.
Chiều dài hẻm tính theo khoảng cách từ ranh cạnh mặt tiền (khác với lộ giới) đường chính 

đến điểm giao vuông góc giữa hẻm với đường từ trọng tâm thửa đất.
Vị trí đất trong hẻm được xác định theo công thức:

( )
100

LVTD Min R= +

Vị trí đất xác định theo giá trị của VTĐ tính theo công thức trên.
Khi VTĐ > 5 thì vị trí đất xác định là vị trí 5.
Trong trường hợp thửa đất trong hẻm có chiều sâu lớn hơn 50 m thì sẽ có lớn hơn 1 vị trí đất. 

Các vị trí tiếp theo của đất trong thửa này tính căn cứ vào vị trí của đất tiếp giáp hẻm của thửa đất 
đó. Các vị trí này được xác định như cách xác định vị trí của thửa đất mặt tiền nêu trên.

Thửa đất không có lối đi (đất kẹt) thì vị trí đất xác định là vị trí 5.

5. Giải pháp xây dựng mô hình toán học giá đất

5.1. Xây dựng mẫu phiếu điều tra
Bổ sung các thông tin về vị trí đất là các đoạn đường quy định trong bảng giá, các yếu tố đặc 

điểm vị thế của các đoạn đường này, cụ thể là:
- Các công trình tạo cực vị thế khu vực: chợ, trường học, Ủy ban nhân dân, bệnh viện, trạm 

y tế, trung tâm hành chính, bến xe, cảng,...
- Khu vực: trung tâm đô thị, đô thị, ven đô thị (thị trấn), trung tâm xã và nông thôn là các 

khu vực cơ bản.
- Cấp đường: đường trục, đường phố, đường nhánh, đường xã, đường huyện, đường tỉnh và 

đường Quốc lộ.
- Khả năng kinh doanh được thể hiện qua mật độ nhà đất được sử dụng vào mục đính kinh 

doanh trên các đoạn đường, chia thành các giá trị: rất thấp (0 - 20 %), thấp (20 - 40 %), trung bình 
(40 - 60 %), cao (60 - 80 %) và rất cao (80 - 100 %).
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5.2. Phương pháp điều tra

Điều tra thông tin về giá đất của những thửa đất giao dịch trong năm điều tra và giá đất phổ 
biến (trung bình) của các tuyến và đoạn đường quy định trong bảng giá: sử dụng phương pháp 
phỏng vấn trực tiếp theo cách gợi ý từ tổng quát đến chi tiết, với các đối tượng phỏng vấn trực 
tiếp là: người sử dụng đất, cán bộ địa chính, chuyên viên của Văn phòng Đăng ký đất đai, Phòng 
TN&MT, người môi giới nhà đất trên thị trường.

Điều tra thông tin về các yếu tố đặc điểm vị thế của các vị trí đất: khảo sát trực tiếp các tuyến 
đường và gián tiếp thông qua bản đồ Google maps.

5.3. Phương pháp phân tích tổng hợp xây dựng bảng giá đất

Phương trình hồi quy giá đất được xây dựng bằng 02 phương pháp sau:
- Phương pháp phân tích hồi quy tuyến tính sử dụng công cụ phần mềm SPSS;
- Phương pháp phân tích hồi quy cây quyết định sử dụng công cụ phần mềm DTREG. 
Sử dụng phương pháp phân tích hồi quy cây quyết định với biến kết quả là mặt bằng giá đất 

của các đoạn đường được thiết lập tương đối chính xác và các biến dự báo là các yếu tố đặc điểm 
vị thế đất đai.

Căn cứ vào cây quyết định xác định các tổ hợp yếu tố đặc điểm vị thế và mức giá tương ứng, 
tổng hợp thành bảng giá đất với các vị trí đất là các đoạn đường có cùng đặc điểm vị thế đất và 
mức giá tương ứng.

Xây dựng mô hình giá đất cho một khu vực nhất định bằng phương pháp phân tích hồi quy 
cây quyết định và công cụ phần mềm DTREG với các bước thực hiện như sau:

- Bước 1: Điều tra thu thập thông tin về giá cả đất đai và các yếu tố đặc điểm vị thế xã hội 
của vị trí cấu thành giá trị đất đai.

- Bước 2: Sử dụng phần mềm DTREG xây dựng mô hình cây quyết định để xác định tổ hợp 
các yếu tố đặc điểm vị thế của một vùng giá trị đất đai với mức giá tương ứng. Cây quyết định có 
dạng như Hình 2.

Hình 2: Mô hình cây quyết định

Theo sơ đồ cây như trên thì mỗi vùng giá trị đất Vi là một tổ hợp các yếu tố đặc điểm vị thế 
đất đai Xi , được xác định theo các nhánh từ nút gốc hàng thứ 1 đến nút lá hàng thứ 3:

V1 = (1, 2, 3) có mức giá tương ứng là P1;
V2 = (1, 2, 4) có mức giá tương ứng là P2;
V3 = (1, 5, 6) có mức giá tương ứng là P3;
V4 = (1, 5, 7) có mức giá tương ứng là P4.
- Bước 3: Xây dựng hàm giá đất căn cứ vào kết quả phân vùng giá trị đất có dạng như sau:
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Trong đó:

Pz
: Giá đất của vùng giá trị đất đai thứ z;

Pmin
: Giá đất thấp nhất trong khu vực; 
: Giá đất của vùng giá trị được xác định theo sơ đồ cây; 

Vz: Vùng giá trị đất đai thứ z (z = 1...s), là biến số nhị nguyên Vz ϵ {0, 1}; 
: Tham số mũ của hàm giá đất, xác định theo công thức: ;

Xl: Yếu tố đặc điểm vị thế cục bộ thứ l có hệ số ảnh hưởng là λl, được đưa vào phương trình 
để điều chỉnh sự khác biệt cục bộ về giá giữa các vị trí đất trong một vùng giá trị nhất định. 

Khi chuyển vùng giá trị đất theo tổ hợp các đặc điểm đất đai sang dạng công thức toán học 
như trên với khả năng tùy biến của nó, dễ dàng bổ sung thêm các yếu tố cấu thành giá trị đất theo ý 
kiến của các chuyên gia để điều chỉnh định giá đất sát với giá chuyển nhượng đất trên thị trường trong 
phạm vi sai số cho phép.

Công thức toán học xác định giá của các vùng giá trị cấu thành từ tổ hợp các yếu tố đặc điểm 
của đất đai là công cụ hữu ích cho việc hoàn thiện bảng giá đất tại các tỉnh và thành phố.

Như vậy, để hoàn thiện phân cấp vị trí đất, xác định vùng giá trị đất thì phải căn cứ vào các 
yếu tố đặc điểm của đất đai, chuyển đổi tư duy xây dựng bảng giá đất theo tuyến và đoạn đường 
sang tư duy vùng giá trị với việc sử dụng công cụ toán học thuần túy để tính toán điều chỉnh tăng 
giảm giá đất của các vùng theo sự xuất hiện của các yếu tố đặc điểm vị thế, theo công thức 
. Khi xuất hiện yếu tố đặc điểm vị thế nào đó thì X = 1, khi không có yếu tố vị thế thì X = 0, tham 
số λ được xác định theo công thức: . Trong đó, P là giá đất có sự tác động của yếu tố 
mới bổ sung, được xác định bằng phương pháp điều tra thống kê, hay phương pháp chuyên gia.

X là biến nhị nguyên có giá trị 0 hoặc 1, tương ứng với trường hợp xuất hiện yếu tố vị thế chỉ 
có sự tác động liền kề; hoặc được chuyển về biến liên tục có giá trị từ 0 đến 1 theo công thức . 
Trong trường hợp xuất hiện công trình vị thế có sự tác động lan tỏa xung quanh với bán kính lan tỏa là 
R, r là khoảng cách từ vị trí thửa đất đến công trình vị thế trong phạm vi lan tỏa của nó, r ≤ R. 

6. Giải pháp xác định giá các loại đất
Giá đất là quyền lợi và cũng là nghĩa vụ của người sử dụng đất đai. Khi xác định giá đất cao 

theo thị trường thì nghĩa vụ tài chính sẽ tăng cao, ngược lại, xác định giá đất thấp hơn giá thị trường 
thì người dân nhận bồi thường về đất đai sẽ bị thiệt hơn.

Khoảng chênh lệch giá giữa kỳ vọng và thực tế làm phát sinh nhiều vấn đề trong quản lý đất 
đai. Căn cứ xác định giá đất là giá giao dịch trên thị trường? Bằng bao nhiêu là hợp lý? Phân biệt 
theo mục đích quản lý tài chính đất đai?

Nguyên tắc quản lý giá đất là hài hoà giữa nghĩa vụ và quyền lợi của người sử dụng đất đai. 
Nghĩa vụ thấp thì quyền lợi thấp, nghĩa vụ cao thì quyền lợi cao, nhưng cũng phải cân bằng với 
mức thu nhập của người dân. Nghĩa vụ thấp mà quyền lợi cao thì Nhà nước không đủ ngân sách 
cho đầu tư phát triển hạ tầng kỹ thuật và kinh tế - xã hội cho địa phương. Ngược lại, khi nghĩa vụ 
cao mà quyền lợi thấp thì người dân sẽ mâu thuẫn, xung đột với các nhà đầu tư phát triển và với 
chính quyền.

Giá đất xác định bằng bao nhiêu so với mặt bằng giá giao dịch thị trường?
Giá đất xác định theo vị thế đất đai trong xu thế dịch chuyển mục đích sử dụng đất từ nông 

nghiệp vị thế thấp nhất sang đất ở vị thế cao nhất. Trên thị trường giao dịch, nhiều nhất là loại đất 
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ở hay đất có tiềm năng ở với các mức giá mua bán được hình thành tương đối minh bạch. Vì vậy, 
có thể căn cứ vào giá đất ở xác định giá các loại đất khác theo một hệ số nhất định.

Thực tế thị trường đất đai cho thấy, giá đất thị trường xác định theo vị thế đất đai, có xem xét 
đến khả năng chuyển đổi mục đích sử dụng đất và nghĩa vụ tài chính có liên quan. Thông thường, 
nghĩa vụ tài chính xác định bằng tỷ lệ % so với giá thị trường trong khoảng 40 %.

Giá đất ở và đất nông nghiệp xác định trong bảng giá đất theo công thức sau:
Ta có:
Pmb = Pttđơ - Nvtc
Nvtc = Pttđơ - Pmb = 0,4 Pgdđơ
Nvtc = Pđơ - Pnn
Pnn = 0,3 Pđơ
Nvtc = Pđơ - 0,3 Pđơ = 0,7 Pđơ
Suy ra:
Pđơ = 0,4 Pttđơ/0,7 = 0,6 Pttđơ
Pnn = 0,3 Pđơ = 0,2 Pttđơ 
Từ các công thức trên, cho thấy:
Giá mua bán mà người sử dụng đất muốn bán Pmb có mối quan hệ tỷ lệ nghịch với nghĩa vụ 

tài chính Nvtc.
Khi giá đất ở Pđơ do Nhà nước quy định tăng lên, tiệm cận sát với giá đất ở thị trường Pttđơ 

thì Nvtc sẽ tăng lên.
Như vậy thì giá mua bán Pmb sẽ giảm xuống, nếu giá thị trường đất ở Pttđơ không thay đổi. 

Tuy nhiên, nhờ vào sự độc quyền sử dụng, người bán không muốn giảm giá, dẫn tới giá đất thị 
trường sẽ tăng lên.

Sự cạnh tranh giữa hai thế độc quyền chiếm dụng của người sử dụng đất và quản lý của Nhà 
nước. Do đó, không thể tăng giá đất ở trong bảng giá đất sát với giá đất thị trường, hợp lý bằng 0,6 
giá thị trường.

7. Kết luận

Bản đồ giá đất xây dựng bằng việc mô hình hoá toán học giá đất và tạo lập cơ sở dữ liệu tim 
đường giao thông và dữ liệu địa chính, tích hợp vào hệ thống VinaLandInfo có các mô đun chức 
năng xác định giá đất một cách tự động đến từng thửa đất, tương ứng với các vị trí trong vùng giá 
trị đất. Hệ thống VinaLandInfo với cơ sở dữ liệu động và 19 mô đun chức năng có khả năng tuỳ 
biến để phù hợp với thực trạng sử dụng đất và quản lý giá đất tại các địa phương khác nhau. Truy 
cập: www.giadat.baria-vungtau.gov.vn để tham khảo thêm. 
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KẾT HỢP DỮ LIỆU VỆ TINH TRỌNG LỰC VÀ THỦY VĂN BỀ MẶT 
ĐỂ THEO DÕI DIỄN BIẾN TRỮ LƯỢNG NƯỚC NGẦM TẠI KHU VỰC 

BẮC TRUNG BỘ
Lê Tiến Duy, Trần Thành Lê, Hoàng Văn Tuấn, Lê Thị Liên, Lê Thị Hoa Huệ

Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội 
Tóm tắt
Nhiệm vụ vệ tinh Phục hồi trọng lực và thí nghiệm khí hậu (GRACE) được áp dụng để xác 

định biến động trữ lượng nước (Terrestrial Water Storage - TWS), chủ yếu bao gồm nước ngầm 
(Ground Water - GW), nước mặt (Surface Water - SW), tức là độ ẩm của đất (Soil Moisture - SM) 
và nước tuyết tương đương (Snow Water Equivalent - SWE). Để theo dõi biến động trữ lượng nước 
ngầm, nhóm tác giả xác định biến động trữ lượng nước (TWS) dựa vào dữ liệu vệ tinh trọng lực 
GRACE. Sau đó, tiến hành loại bỏ yếu tố nước mặt được mô phỏng theo mô hình bề mặt đất của Hệ 
thống đồng hóa dữ liệu đất toàn cầu GLDAS (Global Land Data Assimilation System). Biến động 
trữ lượng nước (TWS) được xác định từ các sản phẩm của GRACE (CSR, GFZ và JPL) và mô hình 
GLDAS. Phân tích số liệu cho thấy giải pháp thu được thông qua việc loại bỏ độ ẩm đất (SM) trong 
mô hình GLDAS là có đủ cơ sở. Dựa trên quy trình xử lí dữ liệu vệ tinh GRACE của WeiFeng, sau 
đó, loại bỏ biến động dữ liệu nước mặt từ NAOH trong mô hình GLDAS, chúng tôi tiến hành ước 
tính sự biến động nước ngầm tại khu vực nghiên cứu, đồng thời, thu thập số liệu nước ngầm quan 
trắc tại chỗ ở tầng chứa nước không áp tại 03 tỉnh: Thanh Hóa, Nghệ An và Hà Tĩnh, đại diện 
cho khu vực nghiên cứu để theo dõi xu hướng tăng giảm mực nước ngầm, nhằm đưa ra kết luận 
dự báo cho toàn vùng. Dựa trên xu hướng biến động trữ lượng nước hàng năm của nước mặt và 
CSR - Nước mặt, GFZ - Nước mặt, JPL - Nước mặt cho thấy, mô hình CSR -Nước mặt là phù hợp 
nhất tại khu vực nghiên cứu. Trên cơ sở đó, có thể kết luận biến động trữ lượng nước ngầm tại khu 
vực Bắc Trung Bộ có xu hướng giảm nhẹ: - 0,09  ± 0,25 cm, trong giai đoạn từ năm 2011 - 2017.

Từ khóa: Vệ tinh Phục hồi trọng lực và Thí nghiệm khí hậu; Hệ thống đồng hóa dữ liệu đất 
toàn cầu; Tổng trữ lượng nước; Nước ngầm; Nước mặt; Độ ẩm đất.

Abstract
Combining gravity satellite data and surface hydrology to monitor changes in groundwater 

reserves in the North central region

The Gravity Recovery and Climate Experiment (GRACE) satellite mission is applied to 
determine the variation of water storage (TWS), mainly consisting of groundwater (GW), surface 
water (SW), ie soil moisture (SM) and snow water equivalent (SWE). To monitor groundwater 
reserve fluctuations, we determine changes in terrestrial water storage (TWS) based on GRACE 
gravity satellite data, then proceed to remove surface water simulated by the Global Land Data 
Assimilation System model (GLDAS). Changes in terrestrial water storage were determined from 
GRACE products (CSR, GFZ, JPL) and GLDAS model, data analysis showed that the solution 
was obtained through soil moisture removal (SM) in the GLDAS model is enough basis. Based on 
WeiFeng’s GRACE satellite data processing process, then removing surface water data fluctuations 
from NAOH in the GLDAS model, we estimate groundwater fluctuations in the study area, and at 
the same time collect Collecting groundwater data for in situ monitoring in the unconfined aquifer 
in 3 provinces of Thanh Hoa, Nghe An, Ha Tinh representing the study area to monitor the trend 
of increasing and decreasing groundwater level, for the purpose of providing forecast conclusions 
for the whole region. Based on the annual trend of water reserve variation of Surface Water and 
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CSR - Surface Water, GFZ - Surface Water, JPL - Surface Water, the CSR - Surface Water model 
is the most suitable in the study area. On that basis, it can be concluded that the fluctuation of 
groundwater reserves in the North Central region trends to decrease slightly: - 0.09 ± 0.25cm in 
the period from 2011 to 2017.

Keywords: Gravity Recovery Satellite and Climate Experiment; Global Land Data 
Assimilation System; Total water reserves; Groundwater; Surface water; Soil moisture.

1. Đặt vấn đề

Biến đổi khí hậu là nguyên nhân chính khiến cho mối quan hệ giữa các yếu tố mất đi sự cân 
bằng vốn có. Điều này chính là một mối đe dọa đối với an ninh lương thực, chất lượng nguồn nước 
và nguồn năng lượng. Biến đổi khí hậu là một hiện tượng mà con người không thể phủ nhận được 
những tác động hiển nhiên của nó [1].

Tài nguyên nước (TNN) là các nguồn nước mà con người sử dụng hoặc có thể sử dụng vào 
những mục đích khác nhau, nước được dùng trong các hoạt động nông nghiệp, công nghiệp, dân 
dụng, giải trí và môi trường, hầu hết các hoạt động trên đều cần nước ngọt. Vấn đề lớn nhất với 
việc quản lý tài nguyên nước là theo dõi, kiểm soát nguồn nước định kì. Sự sụt giảm của nguồn 
nước ngầm hầu như là vô hình và hậu quả của nó sẽ chỉ thường thể hiện vào nhiều năm sau đó. Dễ 
thấy rằng, mô hình hạn hán đang gắn chặt với sự cạn kiện nước ngầm. Nước bề mặt có thể phục 
hồi sau khi có nhiều cơn mưa lớn nhưng mất nhiều hơn thế để phục hồi lượng nước bị hút ra khỏi 
tầng ngậm nước.

Sự suy giảm tài nguyên nước dưới đất tại khu vực Bắc Trung Bộ luôn là vấn đề được các ban 
ngành quan tâm, khu vực này có hai tầng chứa nước chính đang được khai thác sử dụng, đó là các 
tầng chứa nước Holocen (qh) và Pleistocen (qp). 

Xuất phát từ tầm quan trọng trong việc dự báo TNN, chúng tôi đã lựa chọn phương pháp sử 
dụng dữ liệu vệ tinh Phục hồi trọng lực và Thí nghiệm khí hậu (GRACE) và Hệ thống đồng hóa dữ 
liệu đất toàn cầu GLDAS để theo dõi biến động trữ lượng nước ngầm tại khu vực Bắc Trung Bộ.

Sứ mệnh của GRACE bao gồm 02 vệ tinh được thiết kế để lập bản đồ chuẩn xác về những 
biến đổi trọng trường của Trái đất. Hai vệ tinh giống hệt nhau bay trên quỹ đạo cực, ở độ cao 
khoảng 500 km, phía trên Trái đất, được đặt cách nhau một khoảng cách 220 km trên cùng một quỹ 
đạo. Khoảng cách giữa 02 vệ tinh được đo liên tục bằng GPS và radar.

Dữ liệu GRACE được sử dụng trong nghiên cứu này bao gồm 60 dị thường TWS hàng tháng 
loại RL05, được phát hành từ tháng 03 năm 2011 đến tháng 06 năm 2017, do Trung tâm Nghiên 
cứu vũ trụ (Center for Space Research - CSR), Trung tâm Nghiên cứu Khoa học Địa chất Đức 
(German Research Center for Geosciences - GFZ) và từ Phòng thí nghiệm Động cơ phản lực của 
NASA (Jet Propulsion Laboratory - JPL) cung cấp.

Theo một số nghiên cứu gần đây đã chứng minh rằng, mô hình GLDAS phù hợp hơn các mô 
hình thủy văn khác và các ước lượng GRACE-GLDAS tương ứng tốt với các ước lượng từ việc 
theo dõi tại các giếng quan trắc [2, 3, 4]. Vì vậy, trong nghiên cứu này, chúng tôi sử dụng mô hình 
GLDAS kết hợp với dữ liệu vệ tinh của 03 tổ chức CSR, GFZ và JPL để theo dõi diễn biến trữ 
lượng nước ngầm cho các tỉnh khu vực Bắc Trung Bộ.

2. Cơ sở lí thuyết và phương pháp nghiên cứu.

2.1. Giới thiệu phạm vi nghiên cứu

Bắc Trung Bộ là phần phía Bắc của Trung Bộ, kéo dài từ tỉnh Thanh Hóa đến phía Bắc của 
đèo Hải Vân, là vùng kinh tế trọng điểm của miền Trung. Với vị trí địa lý như sau: phía Bắc giáp 

https://vi.wikipedia.org/wiki/N%C6%B0%E1%BB%9Bc
https://vi.wikipedia.org/wiki/N%C3%B4ng_nghi%E1%BB%87p
https://vi.wikipedia.org/wiki/C%C3%B4ng_nghi%E1%BB%87p
https://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=D%C3%A2n_d%E1%BB%A5ng&action=edit&redlink=1
https://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=D%C3%A2n_d%E1%BB%A5ng&action=edit&redlink=1
https://vi.wikipedia.org/wiki/Gi%E1%BA%A3i_tr%C3%AD
https://vi.wikipedia.org/wiki/M%C3%B4i_tr%C6%B0%E1%BB%9Dng
https://vi.wikipedia.org/wiki/N%C6%B0%E1%BB%9Bc_ng%E1%BB%8Dt
https://vi.wikipedia.org/wiki/Mi%E1%BB%81n_Trung_(Vi%E1%BB%87t_Nam)
https://vi.wikipedia.org/wiki/%C4%90%C3%A8o_H%E1%BA%A3i_V%C3%A2n
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Trung du và miền núi Bắc Bộ, Đồng bằng Sông Hồng; phía Nam giáp Duyên hải Nam Trung Bộ; 
phía Tây giáp dãy Trường Sơn và Lào; phía Đông là Biển Đông (Vịnh Bắc Bộ). Khu vực này bao 
gồm cả Trung du và miền núi, địa hình phân dị phức tạp, thời tiết khắc nghiệt, nhiều biến động. 

Phạm vi nghiên cứu bao gồm 06 tỉnh: Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng 
Trị, Thừa Thiên Huế, được giới hạn từ 16 đến 20.75 vĩ độ Bắc và từ 103.75 đến 108.25 kinh độ 
Đông (Hình 1). 

Hình 1: Sơ đồ khu vực Bắc Trung Bộ

2.2. Cơ sở lí thuyết và phương pháp nghiên cứu

Vệ tinh Phục hồi Trọng lực và Thí nghiệm Khí hậu (GRACE) có thể áp dụng để theo dõi diễn 
biến thay đổi tổng lượng nước (TWS), chủ yếu bao gồm nước ngầm, độ ẩm của đất và tuyết [5].

∆TWS = ∆GW + ∆SM + ∆SWE                                              (1)

Khu vực nghiên cứu không có tuyết nên phương trình (1) có thể viết lại:
∆TWS = ∆GW + ∆SM                                                    (2)

Trong đó: 
 ∆GW là thay đổi của nước ngầm;
 ∆TWS là thay đổi của tổng lượng nước; 
 ∆SM là thay đổi của độ ẩm đất.
Trong khi đó, các biến thể từ SM có thể được mô phỏng từ các mô hình thủy văn bề mặt đất. 

Do đó, có thể ước tính được các thay đổi về mực nước ngầm bằng cách loại bỏ biến thể nước mặt 
khỏi tổng lượng nước có nguồn gốc từ GRACE.

2.2.1. Thu thập và xử lý dữ liệu GRACE
Dữ liệu GRACE được sử dụng để ước tính TWS trong nghiên cứu này bao gồm 60 trường 

trọng lực Release 5 (RL05) hàng tháng, từ tháng 3 năm 2011 đến tháng 6 năm 2017, được cung 
cấp bởi Trung tâm Nghiên cứu Không gian (CSR), Trung tâm Nghiên cứu Khoa học Địa chất Đức 
(GFZ) và từ Phòng thí nghiệm Sức đẩy Phản lực của NASA (JPL). Kết quả TWS có 16 tháng 
bị thiếu dữ liệu do quản lý pin (tháng 06/2011; 05/2012; 10/2012; 03/2013; 08/2013; 09/2013; 
02/2014; 07/2014; 12/2014; 06/2015; 10/2015; 11/2015; 04/2016; 09/2016; 10/2016; 02/2017) 
được xác định bởi phép nội suy tuyến tính. 
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Dựa trên nghiên cứu của Cheng và Tapley, đề xuất thay thế các hệ số C20 bằng các ước tính 
từ các giải pháp định vị Laser vệ tinh (SLR), trong đó, các giá trị thu được từ các quan sát GRACE 
có độ không đảm bảo so với các giá trị SLR [6], sự thay đổi theo mùa của các sóng hài hình cầu 
bậc 1 đại diện cho các biến thể của Geocenter Earth, không được cung cấp bởi riêng GRACE. Sử 
dụng bộ lọc Gaussian với bán kính làm mịn 300 km và bộ lọc tương quan “P2M5” (đối với hệ 
số hài hình cầu bậc 5 trở lên, đa thức bậc 2 được lắp vào các cặp chẵn và sau đó đa thức phù hợp 
được loại bỏ khỏi các hệ số, tương tự áp dụng với các cặp lẻ) để giảm thiểu ảnh hưởng của các lỗi 
“sọc” [7, 8, 9].

Sau khi xử lý có liên quan, mô hình tính toán lưu trữ nước trên cạn (EWH) được tính theo 
[10, 11].

    (3)

Trong đó: 
: Khối lượng riêng trung bình của Trái đất (5517 kg/m3);
: Khối lượng riêng của nước (giả định ở đây là 1000 kg / m3);

: Diện tích góc của vùng; 
kl: Hệ số love number của bậc l, đại diện cho các phản ứng của Trái đất đối với tải trọng bề 

mặt và có thể thu được [12];
 và : Là các hệ số hài hình cầu mô tả hình dạng của khu vực;

W tương ứng với toán tử làm trơn Gaussian;
 và : Là phần dư của hệ số điều hòa hình cầu của trường trọng lực, trong đó, giá trị 

trung bình dài hạn đã bị loại bỏ. 
Toàn bộ quá trình xử lý dữ liệu của GRACE được áp dụng theo quy trình FengWei chạy trên 

phần mềm Matlab.
2.2.2. Dữ liệu thủy văn bề mặt
Được phát triển chung bởi Trung tâm bay vũ trụ Goddard của NASA (GSFC) và Trung tâm 

Dự báo Môi trường và Đại dương Quốc gia (NOAA) (NCEP), GLDAS trình bày các biến thể địa 
hình gần thời gian thực được tối ưu hóa và có thể cung cấp thông tin về lượng độ ẩm đất bề mặt 
toàn cầu.

Sự phát triển của mô hình thủy văn bề mặt đất giúp thu được sự phân bố theo thời gian - 
không gian của các biến thể độ ẩm quy mô lớn.

Trong nghiên cứu này, chúng tôi sử dụng độ ẩm đất trung bình tương đương từ mô hình 
GLDAS toàn cầu, sau khi lọc dữ liệu độ ẩm đất trên phần mềm Panoply, thu được dữ liệu nước 
mặt trong từng tháng tại 06 tỉnh Bắc Trung Bộ.

3. Kết quả và thảo luận

3.1. Các biến thể lưu trữ nước trên cạn

Vì các biến thể tích trữ nước có các tín hiệu theo mùa nên phân tích hồi quy đa tuyến tính có 
thể được áp dụng để kiểm tra sự biến thiên theo thời gian của các đại lượng thủy văn, chẳng hạn 
như TWS ước tính. Do đó, đối với một chuỗi thời gian nhất định, mô hình được sử dụng trong công 
việc này được tính đến [16]:
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(4)

Trong đó:

 t là thời gian;

 a là hằng số;                                      

,  và  liên quan đến biên độ, pha và tần số;

k đại diện cho bậc của sóng hài hòa (k = 1 và k = 2 tương ứng với các thành phần hàng năm 
và nửa năm tương ứng); 

 là sự thay đổi còn lại trong dữ liệu, chủ yếu là nhiễu với một số tín hiệu dư.

Quan sát trên Hình 2 và Bảng 1, các mô hình từ GRACE và GLDAS có biên độ rõ rệt, theo 
chu kì hàng năm, trữ lượng nước thường tăng cao vào các tháng 8, 9, 10 và giảm thấp vào các tháng 
02, 3, 4. Duy chỉ có mô hình GLDAS thể hiện dị thường khác biệt vào thời điểm cuối năm 2016, 
đây là thời điểm lũ lụt diễn ra cực mạnh tại các tỉnh Bắc Trung Bộ.

Hình 2: Biến động trữ nước có nguồn gốc từ GRACE (từ 3 tổ chức CSR, GFZ và JPL) và từ 
mô hình GLDAS tại khu vực Bắc Trung Bộ

Bảng 1. Biên độ và xu hướng hàng năm của trữ lượng nước được ước tính từ dữ liệu vệ tinh 
trọng lực GRACE và Nước mặt từ mô hình GLDAS

Biến số Biên độ hàng năm (cm) Xu hướng (cm) RMSD (cm)
CSR 7,42 ± 0,62 -0,15 ± 0,24 1,93
GFZ 6,1 ± 0,71 -0,18 ± 0,28 2,21
JPL 5,91 ± 0,59 -0,05 ± 0,23 1,84
Nước mặt 4,01 ± 0,52 -0,06 ± 0,2 1,6
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Hình 3: Biến động mực nước ngầm và xu hướng hàng năm ước tín sau khi loại bỏ biến động 
Nước mặt từ dữ liệu vệ tinh GRACE - CSR

Hình 4: Biến động mực nước ngầm và xu hướng hàng năm ước tính sau khi loại bỏ biến 
động Nước mặt từ dữ liệu vệ tinh GRACE - GFZ

Hình 5: Biến động mực nước ngầm và xu hướng hàng năm ước tính sau khi loại bỏ biến 
động nước mặt từ dữ liệu vệ tinh GRACE - JPL
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Bảng 2. Biên độ và xu hướng của biến động trữ lượng nước giữa vệ tinh trọng lực GRACE và 
nước mặt từ mô hình thủy văn GLDAS - NAOH

Biến số Biên độ hàng năm (cm) Xu hướng (cm) RMSD (cm)
CSR - Nước mặt 3,41 ± 0,64 -0,09 ± 0,25 1,97
GFZ - Nước mặt 2,09 ± 0,72 -0,12 ± 0,28 2,25
JPL - Nước mặt 1,9 ± 0,64 0,02 ± 0,25 2,0

Sau khi loại bỏ dữ liệu nước mặt từ mô hình GRACE, nhóm tác giả nhận thấy nước ngầm 
trong khu vực có xu hướng giảm, duy nhất có số liệu tính theo JPL có dấu hiệu tăng nhẹ (Bảng 2). 
Quan sát Bảng 2 và Hình 3, 4, 5 cho thấy, mô hình CSR - Nước mặt có độ lệch chuẩn biên độ và 
lỗi trung bình bình phương (RMSD) hay độ lệch chuẩn của phần dư là bé, điều đó chứng tỏ mô 
hình CSR - SM là phù hợp nhất trong 03 mô hình trên. Tuy nhiên, để có số liệu kiểm chứng kết quả 
nghiên cứu, nhóm tác giả tiến hành thu thập số liệu quan trắc nước ngầm tại 03 tỉnh Thanh Hóa, 
Nghệ An và Hà Tĩnh với thời gian quan trắc từ tháng 3 năm 2011 đến tháng 6 năm 2017.

3.2. Phân tích so sánh giữa các biến thể nước ngầm
Số liệu quan trắc nước ngầm tại 03 tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An và Hà Tĩnh, thời gian quan trắc 

từ tháng 3 năm 2011 đến tháng 6 năm 2017 (đây là khoảng thời gian và địa điểm có thể thu thập 
được dữ liệu từ các giếng quan trắc tại chỗ, các địa phương khác hầu hết đều đến năm 2018 mới 
xây dựng giếng quan trắc).

103.5 104 104.5 105 105.5 106 106.5 107
17.5

18

18.5

19

19.5

20

20.5

21

Long

La
t

 

 

Toàn bộ vị trí giếng được xác định nằm trong 08 ô lưới, kích thước 0,25 × 0,25 độ, với tổng 
số 18 giếng quan trắc, số liệu được thống kê theo độ cao mực nước trung bình trong từng ô lưới 
của tầng chứa nước không áp (qh) (Hình 6).
Hình 6: Sơ đồ khu vực 03 tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An và Hà Tĩnh (bao quanh bởi đường cong 

màu xanh) và phân bố các giếng quan trắc nước ngầm (chấm đỏ). Các hình chữ nhật màu 
đen đại diện cho các ô lưới có độ rộng kinh độ và vĩ độ là (0,250 × 0,250)

Quan sát Hình 7 nhóm tác giả nhận thấy, biến động nước ngầm hàng năm tại tầng chứa nước 
không áp tại khu vực 03 tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An và Hà Tĩnh có xu hướng giảm (- 0,53 ± 0,18 
cm). Nếu nhìn vào kết quả, ước tính biến động của cả vùng Bắc Trung Bộ là: - 0,09 ± 0,25 cm 
(Bảng 2 và Hình 3) thì có thể lí giải được sự tương đồng về xu hướng giảm nhẹ hàng năm trên cơ 
sở địa hình của 03 tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An và Hà Tĩnh - đại diện cho vùng Bắc Trung Bộ. 
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Hình 7: Biến động mực nước ngầm và xu hướng hàng năm tại khu vực 03 tỉnh Thanh Hóa, Nghệ 
An và Hà Tĩnh theo số liệu quan trắc tại chỗ của các giếng ở tầng chứa nước không áp (qh)

4. Kết luận và đề xuất

Căn cứ theo ước tính biến động trữ lượng nước bề mặt đất từ dữ liệu vệ tinh trọng lực 
GRACE và mô hình thủy văn bề mặt GLDAS, chúng ta hoàn toàn có đủ cơ sở để ước tính sự biến 
đổi trữ lượng nước ngầm trong phạm vi đủ lớn, đó là tài nguyên vô cùng quý giá nằm trong lòng 
đất mà từ trước tới nay đã mất rất nhiều công sức, chi phí để theo dõi và quản lí. Căn cứ số liệu 
Bảng 2, chúng tôi thấy mô hình CSR là phù hợp nhất với khu vực nghiên cứu, trên cơ sở đó có thể 
kết luận nước ngầm khu vực Bắc Trung Bộ có xu hướng cạn kiệt nhẹ trong khoảng thời gian từ 
năm 2011 đến năm 2017 và được ước tính là - 0,09 ± 0,25 cm. 

Theo dõi biến động trữ lượng nước ngầm dựa trên cảm nhận từ xa những thay đổi của trữ 
lượng nước trên mặt đất, được ước tính từ GRACE và mô hình GLDAS là thực sự cần thiết. Hiện 
nay, trên thế giới đã và đang ứng dụng mạnh mẽ dữ liệu vệ tinh trọng lực GRACE trong theo dõi 
và quản lí tài nguyên nước, đặc biệt là nước ngầm trong phạm vi lớn, tại Việt Nam cũng có những 
khó khăn nhất định để ứng dụng các loại dữ liệu này trong nghiên cứu khoa học như: địa hình các 
vùng miền tương đối hẹp; giếng quan trắc nước ngầm tại chỗ gần đây được tăng cường xây dựng 
bổ sung, vậy nên, chưa có nhiều các nghiên cứu ứng dụng trong lĩnh vực Khoa học Trái đất, đặc 
biệt là trong lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường.

Với xu hướng phát triển lĩnh vực Khoa học Vũ trụ của NASA, chắc chắn rằng sứ mệnh vệ 
tinh trong lực GRACE trong tương lai sẽ được tăng cường độ không gian. Vậy nên, chúng tôi mong 
muốn trọng thời gian tới sẽ có nhiều hơn những nghiên cứu ứng dụng vệ tinh trọng lực GRACE, 
GRACE - FO, nhằm phát triển lĩnh vực Khoa học Trái đất, phục vụ cho các chuyên ngành đặc thù, 
đặc biệt là ngành Tài nguyên và Môi trường. Hy vọng những kết quả trong nghiên cứu này sẽ góp 
phần nhỏ vào những nghiên cứu sau thuộc lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường. 
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PHỤ LỤC: BIẾN ĐỘNG MỰC NƯỚC TRUNG TẠI KHU VỰC 03 TỈNH 
THANH HÓA, NGHỆ AN, HÀ TĨNH TỪ THÁNG 3/2011 ĐẾN THÁNG 6/2017

TT Thời gian h(m)
1 2011.205479 -0.010183152
2 2011.289041 -0.01317033
3 2011.372603 -0.018845713
4 2011.458904 -0.028447796
5 2011.545205 -0.007703554
6 2011.624658 0.013259604
7 2011.708219 0.040959232
8 2011.791781 0.047203037
9 2011.832877 0.025358037

10 2011.991781 0.01693762
11 2012.043836 0.009669287
12 2012.126027 0.005313165
13 2012.208219 -0.001315094
14 2012.258904 -0.014954471
15 2012.358904 -0.029868908
16 2012.458904 -0.014912701
17 2012.542466 -0.021164268
18 2012.627397 -0.020851968
19 2012.704110 0.049131483
20 2012.794521 0.054084617
21 2012.884932 0.038753988
22 2012.961644 0.035006576
23 2013.043836 0.029991684
24 2013.121918 0.018505836
25 2013.212329 0.009419816
26 2013.302740 0.001101773
27 2013.372603 -0.005172095
28 2013.456164 -0.017151396
29 2013.539726 -0.001640319
30 2013.623744 0.033600247
31 2013.707763 0.057877604
32 2013.791781 0.062797874
33 2013.875342 0.048773826
34 2013.958904 0.033933845
35 2014.023288 0.017115437
36 2014.114384 0.013383479
37 2014.205479 0.008007358
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38 2014.289041 0.0036434
39 2014.372603 -0.006668612
40 2014.447945 -0.006843608
41 2014.536301 -0.002923882
42 2014.624658 -0.006217015
43 2014.708219 0.011912713
44 2014.791781 0.021827315
45 2014.875342 0.020896089
46 2014.967808 0.002107624
47 2015.060274 -0.014553296
48 2015.124658 -0.01254988
49 2015.205479 -0.018503407
50 2015.289041 -0.016274148
51 2015.319178 -0.027989769
52 2015.428082 -0.043495692
53 2015.536986 -0.035935587
54 2015.624658 -0.03011881
55 2015.704110 -0.01179474
56 2015.795434 -0.000957425
57 2015.886758 0.005607912
58 2015.978082 0.001540409
59 2016.043836 -0.008534021
60 2016.121918 -0.007477267
61 2016.208219 -0.017214536
62 2016.296575 -0.023132369
63 2016.384932 -0.02417283
64 2016.458904 -0.037106682
65 2016.539726 -0.042343395
66 2016.641096 -0.036293867
67 2016.730137 0.0031664
68 2016.819178 0.027815574
69 2016.908219 0.017664978
70 2016.983562 -0.008694853
71 2017.056164 -0.013031247
72 2017.151370 -0.021343996
73 2017.246575 -0.023646256
74 2017.312329 -0.029193185
75 2017.361644 -0.027814635
76 2017.441096 -0.026161063
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THÚC ĐẨY TÀI CHÍNH TOÀN DIỆN Ở VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 2021 - 2025
Ngô Ánh Nguyệt, Vũ Văn Dũng, Lê Quốc Chính
Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội

Tóm tắt
Một hệ thống tài chính toàn diện với khả năng cung cấp và phục vụ cho mọi thành viên trong 

xã hội đang trở thành mối quan tâm hàng đầu ở nhiều quốc gia, đặc biệt là những nền kinh tế mới 
nổi, trong đó có Việt Nam. Điều này chủ yếu xuất phát từ những lợi ích quan trọng của tài chính 
toàn diện tới nền kinh tế nói chung mà cụ thể là thúc đẩy kinh tế và xóa đói giảm nghèo trên cơ sở 
của việc thúc đẩy các doanh nghiệp, cá nhân và hộ gia đình tham gia hệ thống tài chính quốc gia. 
Nội hàm của thúc đẩy tài chính toàn diện gắn liền với việc thúc đẩy một quy trình mà ở đó các tổ 
chức tài chính phân phối cho cộng đồng các sản phẩm, dịch vụ tài chính chính thức với phương 
thức và giá cả hợp lý, nhằm đảm bảo mọi người dân và doanh nghiệp đều được hưởng lợi. Bài viết 
này tập trung đánh giá về thực trạng phát triển tài chính toàn diện ở Việt Nam. Trên cơ sở đó, đề 
ra các giải pháp để thúc đẩy tài chính toàn diện ở Việt Nam giai đoạn 2021 - 2025.

Từ khoá: Tài chính toàn diện; Thúc đẩy tài chính toàn diện.
Abstract

Promotion of financial inclusion in Vietnam period 2021 - 2025
A comprehensive financial system with the ability to provide and serve all members of 

society is becoming a top concern in many countries, especially emerging economies, including 
Vietnam. This mainly stems from the important benefits of financial inclusion to the economy as a 
whole, namely economic promotion and poverty alleviation on the basis of promoting businesses, 
individuals and households participate in the national financial system. The implication of promoting 
financial inclusion is associated with promoting a process by which financial institutions distribute 
to the community formal financial products and services in a manner and at reasonable prices 
in order to ensure that all citizens and businesses benefit. This article focuses on assessing the 
current situation of financial inclusion development in Vietnam. On that basis, propose solutions 
to promote financial inclusion in Vietnam period 2021 - 2025.

Keywords: Financial inclusion; Promote financial inclusion.

1. Tổng quan về tài chính toàn diện

1.1. Khái niệm về tài chính toàn diện 
Khái niệm về tài chính toàn diện đa dạng theo từng quốc gia, phụ thuộc vào mục tiêu của 

từng nước đối với tài chính toàn diện. Tuy nhiên, theo cách hiểu chung thì tài chính toàn diện là 
phương tiện cung cấp dịch vụ tài chính tới những đối tượng thiếu tiếp cận dịch vụ tài chính và bao 
hàm ba yếu tố cấu thành cốt lõi, là “tiếp cận”, “sử dụng” và “chất lượng dịch vụ tài chính”. 

Leyshon và Thrift (1995) định nghĩa tài chính toàn diện là quá trình một số nhóm xã hội và 
cá nhân nhất định được tiếp cận với hệ thống tài chính chính thức.

Còn theo Rangarajan (2008) cho rằng, tài chính toàn diện là quá trình đảm bảo các nhóm 
dân cư thiệt thòi, chẳng hạn như tầng lớp yếu thế và nhóm dân cư có mức sống thấp, có thể tiếp 
cận các dịch vụ liên quan đến các lĩnh vực về tài chính và tín dụng kịp thời và đầy đủ khi cần thiết 
với chi phí phải chăng. 

Theo Liên Hợp Quốc (UNCDF, 2006) thì tài chính toàn diện là cơ hội tiếp cận các dịch vụ tài 
chính cho người dân với chi phí hợp lý. Nhu cầu sử dụng các dịch vụ tài chính có tính chất cơ bản, 
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bao gồm tín dụng, tiết kiệm, đầu tư, cho thuê, bảo hiểm, bao thanh toán, thế chấp, trợ cấp, chuyển 
tiền trong nước và chuyển tiền quốc tế.

Tổng quát lại, tài chính toàn diện là việc cung cấp dịch vụ về tài chính cho mọi cá nhân và 
tổ chức một cách phù hợp và thuận tiện, trong đó, đặc biệt hướng tới các đối tượng là người có thu 
nhập thấp, các đối tượng yếu thế trong xã hội, nhằm mục tiêu tăng cường cơ hội tiếp cận tài chính, 
góp phần tạo cơ hội sinh kế, mở rộng khả năng tiếp cận tín dụng, nâng cao dân trí về tài chính cho 
người dân và bảo vệ người tiêu dùng, giúp luân chuyển các dòng vốn tiết kiệm và đầu tư trong xã 
hội, qua đó thúc đẩy phát triển và tăng trưởng về kinh tế, ổn định nền kinh tế quốc gia.

Tài chính toàn diện có thể tạo ra tác động tích cực như: gia tăng đầu tư, tiêu dùng, từ đó đẩy 
nhanh quá trình tăng trưởng kinh tế. Tiếp cận dịch vụ ngân hàng giúp các cá nhân và doanh nghiệp 
tìm được nguồn lực để đáp ứng những nhu cầu, như vay vốn cho các cơ hội kinh doanh, đầu tư cho 
con cái học hành hoặc dành tiền tiết kiệm khi về hưu,... 

1.2. Các yếu tố tác động đến tài chính toàn diện

Cơ chế vận hành được hiểu là cách thức mà theo đó một quá trình được thực hiện. Do vậy, 
có thể hiểu cơ chế vận hành của tài chính toàn diện chính là cách thức mà theo đó tài chính toàn 
diện được thực hiện và triển khai.

1.2.1. Các chủ thể cung ứng sản phẩm, dịch vụ tài chính
Theo loại hình trung gian tài chính, các đối tượng cung ứng gồm: các ngân hàng thương mại, 

các công ty tài chính, tổ chức tín dụng phi ngân hàng, công ty bảo hiểm, công ty chứng khoán.
Ngân hàng thương mại: Trong số này, ngân hàng thương mại được xem là đối tượng chủ chốt 

ở khu vực các nước đang phát triển, nơi thị trường chứng khoán và thị trường phái sinh chưa phát 
triển hoàn thiện. 

Ngân hàng chính sách: Có vai trò cung cấp dịch vụ tài chính và phục vụ người nghèo. Loại 
hình ngân hàng này thường thực hiện những chương trình xã hội và có mạng lưới rộng lớn tại khu 
vực nông thôn, nhằm thúc đẩy tín dụng và tiết kiệm tại những vùng mang lại lợi ích thương mại.

Ngân hàng đại lý, các công ty tài chính, các công ty công nghệ: có vai trò lan tỏa và đem dịch 
vụ tài chính trở nên gần gũi, dễ dàng tiếp cận hơn, với chi phí rẻ hơn cho các đối tượng chưa thể 
trực tiếp đến các trung gian tài chính, như ngân hàng thương mại.

1.2.2. Các đối tượng sử dụng dịch vụ, sản phẩm tài chính
Đối tượng của tài chính toàn diện là toàn bộ chủ thể trong nền kinh tế, từ tổ chức đến cá nhân, 

từ người có thu nhập cao đến người có thu nhập thấp, không phân biệt vùng miền, địa lý, không 
phân biệt văn hóa hay trình độ học vấn. 

Mỗi đối tượng lại có một đặc điểm riêng về nhu cầu và đặc tính đòi hỏi muốn thúc đẩy hiệu 
quả và bền vững cách thức và phương tiện thúc đẩy tương ứng. 

Chủ thể là doanh nghiệp: doanh nghiệp là những đối tượng thường xuyên sử dụng các dịch 
vụ về tài chính trong quá trình hoạt động kinh doanh, bao gồm: các dịch vụ liên quan đến hoạt động 
tài trợ (huy động vốn nợ, huy động vốn chủ sở hữu, cho vay, bảo lãnh phát hành,…); các dịch vụ 
liên quan đến hoạt động đầu tư (quản lý tài sản, quản lý danh mục đầu tư, tiền gửi, thanh toán,…) 
hay các dịch vụ liên quan đến quản trị các khoản lợi nhuận, phân chia lợi nhuận (thanh toán cổ tức 
cho cổ đông, phát hành cổ phiếu thưởng cho nhân viên, ủy thác,…). Nhu cầu sử dụng các dịch vụ 
về tài chính chính thức của doanh nghiệp rất lớn về cả quy mô lẫn phương thức đa dạng, chuyên 
nghiệp. Các doanh nghiệp cũng là những tổ chức có yêu cầu khắt khe nhất về dịch vụ tài chính từ 



Nghiên cứu chuyển giao, ứng dụng khoa học công nghệ trong sử dụng hợp lý tài nguyên, 
bảo vệ môi trường và phát triển bền vững

474

các tổ chức tài chính trung gian, như chất lượng tốt, phí thấp, thời gian nhanh chóng, thủ tục đơn 
giản, tinh gọn… Đồng thời, phí từ các đối tượng này cũng là nguồn thu lớn cho các trung gian tài 
chính (các ngân hàng đầu tư, công ty chứng khoán, ngân hàng thương mại).

Chủ thể là cá nhân: Đó là những người nông dân ở khắp các địa bàn, phụ nữ, sinh viên, người 
nhập cư, người nghèo, các hộ kinh doanh cá thể, người di cư, người cao tuổi, người khuyết tật. 
Đặc biệt, người nghèo là đối tượng có nhu cầu về sử dụng các sản phẩm tài chính rất lớn nhưng họ 
lại gặp nhiều trở ngại để tiếp cận được các tổ chức tài chính có tính chính thức. Họ có nhu cầu về 
tích lũy tài sản, phòng ngừa trước rủi ro, ổn định tiêu dùng cũng như tự bảo vệ nên cần cung cấp 
các công cụ tài chính toàn diện, đem lại cơ hội cho nhiều đối tượng được sử dụng dịch vụ tài chính 
mang tính chính thức với chi phí bỏ ra là phù hợp nhất với họ.

1.2.3. Các sản phẩm, dịch vụ tài chính
Đây là yếu tố quan trọng quyết định việc sử dụng của đối tượng có nhu cầu, cần phải đa dạng 

hóa, phù hợp nhưng đảm bảo hiệu quả, tiện ích. Do đó các sản phẩm, dịch vụ về tài chính phải 
phong phú, đa dạng, phù hợp cho nhiều đối tượng có thể sử dụng, về các loại sản phẩm, lãi suất, 
thời gian đáo hạn, số lượng thẻ ATM phát hành, thủ tục mở tài khoản ngân hàng, các giấy tờ chứng 
minh về liên quan đến các giao dịch, chi phí sử dụng dịch vụ tài chính, các đặc điểm về việc phát 
triển, địa điểm giao dịch/mạng lưới hoạt động, niềm tin đối với các chủ thể cung cấp.

1.2.4. Các phương tiện hỗ trợ và ứng dụng công nghệ thông tin
Các phương tiện hỗ trợ nhằm đẩy mạnh tài chính toàn diện là toàn bộ cơ sở vật chất đảm bảo 

sự tiếp cận của người có nhu cầu với bên cung ứng được diễn ra dễ dàng, thuận tiện, nhanh chóng, 
hiệu quả. Ở kỷ nguyên kỹ thuật số hiện nay, công nghệ đang chứng minh vai trò vô cùng quan 
trọng trong việc thúc đẩy tài chính toàn diện với lợi thế vượt trội: 

- Tiếp cận tức thì: Động lực lớn nhất thúc đẩy tài chính toàn diện đầy đủ chính là việc người 
dân dễ dàng tiếp cận được với các dịch vụ ở bất cứ nơi nào. Lợi thế này giúp gỡ bỏ những trở ngại 
về khoảng cách địa lý và mang nhà cung cấp đến gần khách hàng của họ hơn. 

- Chi phí thấp không đáng kể: Với việc cung cấp dịch vụ tài chính hiệu quả hơn, công nghệ có 
thể giúp khách hàng thu nhập thấp có thể tiếp cận được và điều này khiến cho nhiều người sử dụng 
hơn, nhất là những người ở vùng sâu vùng xa, vùng nông thôn khó có điều kiện tiếp cận trực tiếp 
với dịch vụ ngân hàng truyền thống, làm cho các rào cản về chi phí dịch vụ trở nên nhẹ nhàng hơn. 

- Bảo đảm an toàn: Khi không sử dụng đến tiền mặt, dịch vụ tài chính sẽ trở nên an toàn hơn 
và minh bạch hơn cho cá nhân, doanh nghiệp và cả Chính phủ. 

 - Sản phẩm và kênh phân phối đổi mới đa dạng: Những mô hình kinh doanh dựa trên công 
nghệ có thể mở ra nhiều sản phẩm và phương thức phân phối mới dễ dàng sử dụng và thêm nhiều 
giá trị gia tăng đối với các sản phẩm truyền thống.

- Nâng cao năng suất: Khi sản phẩm được cung cấp thuận tiện hơn, phù hợp hơn với mong 
muốn của nhiều người, rõ ràng khách hàng được lợi nhiều hơn với nguồn lực doanh nghiệp và hộ 
gia đình không thay đổi. Thúc đẩy ứng dụng công nghệ thông tin, đặc biệt là bối cảnh Cách mạng 
công nghiệp 4.0 và sự nổi lên của các dịch vụ, công ty công nghệ trở thành nhân tố mới được kỳ 
vọng sẽ đem lại thay đổi đáng kể trong cục diện thị trường dịch vụ tài chính toàn cầu. 

1.2.5. Môi trường của sản phẩm, dịch vụ về tài chính
Là môi trường pháp lý (cấp Nhà nước với định hướng, chiến lược, lộ trình; cấp NHNN cơ 

quan chủ quản trực tiếp với các nội dung cụ thể và cấp lãnh đạo các ngân hàng) sẽ là nhân tố đem 
lại những biện pháp cụ thể đối với việc cung cấp các sản phẩm, dịch vụ tài chính này. Môi trường 
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giáo dục tài chính, môi trường phổ cập tài chính,... Là định hướng, chiến lược thể hiện thông qua 
các văn bản pháp quy của Nhà nước, cũng như của từng loại hình ngân hàng. Các chính sách, mục 
tiêu và chiến lược phát triển của Việt Nam về thúc đẩy phát triển tài chính toàn diện ở từng giai 
đoạn; văn hóa tiêu dùng; sự phát triển về cơ sở hạ tầng, truyền thông; sự phát triển của nền kinh 
tế. Ngoài ra, thông tin kế toán phục vụ việc thúc đẩy phát triển tài chính toàn diện cũng có vai trò 
quan trọng. Hạch toán việc sử dụng các nguồn tài chính; mục tiêu và mức độ hiệu quả của việc sử 
dụng các nguồn tài chính. Độ tin cậy của thông tin kế toán đến việc tiếp cận các nguồn tài chính. 
Vì vậy, thúc đẩy môi trường liên quan là việc tuyên tuyền, giáo dục về các nguồn tài chính toàn 
diện; cách thức tiếp cận các nguồn tài chính toàn diện (cả phía đối tượng cung cấp và đối tượng có 
nhu cầu), về chi tiêu và sử dụng nguồn tài chính.

2. Thúc đẩy tài chính toàn diện
Tài chính toàn diện được đo lường dựa trên ba khía cạnh (Gortsos, 2015): (i) Mạng lưới của 

các tổ chức tín dụng; (ii) Mức độ sử dụng các sản phẩm và dịch vụ tài chính; (iii) Chất lượng sản 
phẩm và dịch vụ tài chính. 

Từ đó, có thể hiểu thúc đẩy tài chính toàn diện là thúc đẩy mạng lưới của các tổ chức tín 
dụng chính thức, tăng cường mức độ sử dụng các sản phẩm cũng như các dịch vụ về tài chính, là 
gia tăng chất lượng dịch vụ và chất lượng sản phẩm về tài chính. Cụ thể: 

Thúc đẩy đối tượng cung ứng sản phẩm, dịch vụ tài chính là đa dạng hóa các hình thức cung 
cấp; giảm thiểu các thủ tục cung cấp; tiếp cận gần hơn nữa đối với những đối tượng có nhu cầu, đa 
dạng hóa các hình thức cung cấp;...

Thúc đẩy dịch vụ và sản phẩm tài chính là việc thúc đẩy sự đa dạng và chất lượng của các 
sản phẩm, dịch vụ tài chính. Sự đa dạng được thể hiện thông qua số lượng và chủng loại các sản 
phẩm, dịch vụ. Chất lượng thể hiện ở chi phí thấp và đem về sản phẩm có chất lượng, đáp ứng nhu 
cầu của các chủ thể sử dụng dịch vụ. Bên cạnh đó, cần tạo ra nhiều kênh phân phối cũng như các 
điểm tiếp cận dịch vụ để nâng cao khả năng tiếp cận dịch vụ ngân hàng cho toàn bộ nền kinh tế và 
xã hội. Trong thời đại Cách mạng công nghiệp 4.0, nền tảng công nghệ của các tổ chức tín dụng 
như chi nhánh, phòng giao dịch được đầu tư hiệu quả, bao gồm: (i) Thanh toán qua điện thoại di 
động; (ii) Dịch vụ ngân hàng đại lý; (iii) Đa dạng hóa nhiều loại hình cung cấp dịch vụ tài chính 
và (iv) Thúc đẩy sự phát triển của ngân hàng chính sách. Thúc đẩy tài chính toàn diện cũng chính 
là tăng cường phạm vi và chất lượng dịch vụ của các đối tượng này.

Thúc đẩy ứng dụng công nghệ thông tin và phương tiện hỗ trợ là yếu tố không thể thiếu. Sự 
đa dạng, đơn giản trong các thủ tục, phương thức sử dụng và tiếp cận sẽ thúc đẩy các đối tượng 
hiểu và gần với các sản phẩm, dịch vụ tài chính, đặc biệt là trong giai đoạn công nghệ thông tin 
phát triển bùng nổ như thời đại ngày nay.

Thúc đẩy môi trường của dịch vụ, sản phẩm tài chính là việc đẩy mạnh các yếu tố tác động 
đến sự phát triển của các sản phẩm, dịch vụ tài chính, môi trường chính sách, môi trường công 
nghệ, môi trường văn hóa - xã hội.

3. Thực trạng tài chính toàn diện ở Việt Nam
Mức độ tiếp cận các dịch vụ về tài chính ở Việt Nam được xếp vào nhóm quốc gia có mức thấp. 

Tại Việt Nam, theo Cơ sở dữ liệu Global Findex do Ngân hàng Thế giới công bố năm 2017, tỷ lệ người 
trưởng thành có tài khoản năm 2017 chỉ là 30,8 %, cao hơn một số nước như: Lào (29,1 %), Campuchia 
(21,7 %) và Myanmar (26,0 %) nhưng thấp hơn so với Indonesia (49 %) và thấp hơn nhiều so với các 
quốc gia châu Á khác, như: Malaysia (85,3 %), Thái Lan (81,6 %), Trung Quốc (80,2 %).
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3.1. Chủ thể cung ứng dịch vụ về tài chính của Việt Nam

Ngân hàng thương mại (NHTM) - chủ thể có mạng lưới rộng lớn và đa dạng nhất trong số 
các tổ chức tài chính hoạt động trên thị trường. Tại Việt Nam, mạng lưới này có xu hướng gia tăng 
mạnh mẽ để có thể đáp ứng được nhu cầu của khách hàng. Tính đến thời điểm năm 2018, số lượng 
NHTM tại Việt Nam là 93 ngân hàng, bao gồm: 04 NHTM có vốn nhà nước chi phối; 28 NHTM 
cổ phần; 08 NH có 100 % vốn nước ngoài; 02 NH liên doanh; 51 chi nhánh ngân hàng nước ngoài. 
Các NHTM này có mạng lưới hoạt động được phủ khắp 63 tỉnh thành, với: 9.787 chi nhánh và 
phòng giao dịch.

Sự gia tăng các NHTM về phạm vi hoạt động, hệ thống chi nhánh, số lượng cây ATM tăng 
lên nhưng lại không đồng đều ở các khu vực trong nước. Các NHTM chủ yếu tập trung phát triển 
tại các thành phố lớn (như Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, Đà Nẵng,…) nhưng vẫn còn rất e 
dè tại các khu vực nông thôn và miền núi. Ước tính trong năm 2018, 2/3 chi nhánh, phòng giao 
dịch của các NHTM được đặt tại hai thành phố lớn của Việt Nam là Thành phố Hồ Chí Minh và 
thành phố Hà Nội. Tại hai thành phố lớn này, trên một con phố có thể có 02 đến 03 chi nhánh của 
một NHTM. Nghịch lý này xảy ra do hoạt động tại vùng nông thôn, miền núi - nơi người dân còn 
nghèo, hoạt động thương mại diễn ra còn đơn giản, thói quen và nhu cầu sử dụng tiền mặt còn rất 
lớn. Một vướng mắc nữa của NHTM trong quá trình cung cấp dịch vụ của mình, đặc biệt là dịch 
vụ thanh toán đó là số lượng dịch vụ NHTM cung cấp không đáp ứng được với nhu cầu sử dụng 
của người dân. 

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) cũng bắt đầu thử nghiệm cho phép nhiều công ty 
không phải NHTM thực hiện các dịch vụ thanh toán từ năm 2017. Theo EY (2018), có 67 công ty 
Fintech hiện ở Việt nam đang hoạt động. Ví dụ: trong năm 2017, Singapore có khoảng 490 công 
ty Fintech, Indonesia là 262 công ty, Malaysia 196 công ty thuộc lĩnh vực này. Tính đến hết năm 
2017, thị trường Fintech của Việt Nam đã cán mốc 4,4 tỉ USD và sẽ tăng lên mức 7,8 tỉ USD vào 
năm 2020, theo nghiên cứu của công ty tư vấn Solidiance. Các công ty Fintech tại Việt Nam đa 
dạng hóa nhanh chóng, bao gồm hầu như tất cả các khía cạnh trong ngành công nghiệp Fintech, từ 
thanh toán cho đến tài chính cá nhân. Tuy nhiên, có 2/3 các công ty Fintech ở Việt Nam đang cung 
cấp công cụ thanh toán trực tuyến cho người tiêu dùng; cung ứng giải pháp liên quan đến thanh 
toán qua kỹ thuật số như chuyển tiền, POS/mPOS như Momo, VNPay, Payoo, Mobivi,... Ngoài ra, 
các Công ty Fintech còn hoạt động trong lĩnh vực khác, như cho vay trực tuyến (LoanVi, Lenbiz, 
Tima), đầu tư (Finhay), gọi vốn (FundStart) hay tài chính cá nhân (Money Lover, Money Keeper).

Mục tiêu xây dựng và phát triển hệ thống tổ chức tài chính vi mô của Việt Nam là đảm bảo 
sự an toàn, bền vững, hướng tới phục vụ người có thu nhập thấp, người nghèo, doanh nghiệp nhỏ, 
doanh nghiệp siêu nhỏ, thực hiện đảm bảo an sinh xã hội. Có 04 tổ chức tài chính vi mô ở Việt 
Nam chính thức được cấp phép thành lập và hoạt động theo quy định tại Luật Các tổ chức tín 
dụng. Trong đó, các tổ chức chính thức bao gồm: Quỹ tín dụng nhân dân; Ngân hàng Chính sách 
xã hội; Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam. Các tổ chức bán chính thức là 
135 tổ chức, bao gồm các tổ chức phi Chính phủ trong nước và quốc tế, các chương trình của các 
tổ chức xã hội như Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Hội Nông dân Việt Nam, Hội Cựu Chiến binh 
Việt Nam,… Các tổ chức phi chính thức bao gồm các nhóm dân cư, quỹ tương trợ, tổ tiết kiệm,…

3.2. Đối tượng sử dụng dịch vụ tài chính

Dân số Việt Nam đến năm 2017 ước tính có 93,7 triệu người, tỷ lệ sống ở vùng nông thôn 
khoảng 65 %. Trong đó có 6,7 % là số hộ nghèo. 
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Trong các nhân tố thuộc về dân số, trình độ văn hóa, xã hội thì trình độ học vấn, khả năng 
tiết kiệm, mức độ tổn thương, công việc của người tiêu dùng cho thấy có ảnh hưởng trực tiếp đến 
sự phát triển của tài chính toàn diện. Người tiêu dùng có trình độ học vấn càng cao thì sẽ càng có 
xu hướng tìm các nguồn tài chính chính thức thay vì các nguồn tài chính phi chính thức. Đồng 
thời, khả năng tiết kiệm cao hơn người có trình độ thấp. Các hộ gia đình có mức độ tổn thương cao 
như ốm đau, dễ gặp thảm họa tự nhiên thì nhu cầu tiếp cận tài chính toàn diện sẽ thấp hơn. Những 
người có công việc có nhu cầu sử dụng các sản phẩm tài chính nhiều hơn. 

Khu vực doanh nghiệp nhỏ và vừa được đánh giá có rủi ro cao và hiệu quả kinh doanh thấp 
nên khó tiếp cận tín dụng ngân hàng, do vậy, nhóm chủ thể này có xu hướng chuyển sang sử dụng 
các nguồn tài chính không chính thức. Thói quen tiêu dùng tiền mặt còn phổ biến. Hiện tại ở Việt 
Nam, 91 % khách hàng sử dụng phương thức thanh toán bằng tiền mặt, 48 % khách hàng thực hiện 
chuyển khoản qua ngân hàng, 20 % khách hàng thanh toán bằng thẻ thanh toán. Điều này cũng gây 
cản trở cho phát triển tài chính toàn diện. 

3.3. Các sản phẩm dịch vụ tài chính
Theo kết quả của khảo sát “Dịch vụ Ngân hàng, hành vi sử dụng của người dùng và xu 

hướng tại Việt Nam” của Tập đoàn Dữ liệu quốc tế (IDG Vietnam) năm 2017, các giải pháp về 
ngân hàng điện tử (e - banking) đang ngày càng được sử dụng phổ biến hơn và được đánh giá cao 
về tính tiện lợi và tiết kiệm thời gian, với 81 % người dùng sử dụng các giải pháp ngân hàng điện 
tử so với 21 % trong năm 2015. 

Các sản phẩm tập trung vào tín dụng, trong khi, dịch vụ tiết kiệm, dịch vụ thanh toán, bảo 
hiểm, hưu trí,... còn thiếu hoặc chưa phù hợp với nhu cầu và khả năng tiếp cận, sử dụng của người 
tiêu dùng. Khu vực doanh nghiệp nhỏ và vừa có hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh, tỷ suất 
lợi nhuận còn thấp nên khó tiếp cận tín dụng ngân hàng. Nếu xét theo quy mô doanh nghiệp, tỷ 
lệ các doanh nghiệp thua lỗ có mối quan hệ tỷ lệ nghịch với quy mô doanh nghiệp cho thấy khu 
vực doanh nghiệp siêu nhỏ gặp nhiều khó khăn hơn. Hiệu quả hoạt động thấp, kém ổn định là một 
trong những nguyên nhân từ chính các doanh nghiệp nhỏ và vừa, khiến cho các doanh nghiệp này 
khó tiếp cận tín dụng ngân hàng. 

Bảng 1. Kết quả tiếp cận của dịch vụ ngân hàng năm 2017 và mục tiêu đề ra cho năm 2020
Dân số trưởng thành có tài khoản thanh toán tại hệ thống ngân hàng 57,8 % 70 %
Chi nhánh và văn phòng giao dịch của NHTM tính trên 100.000 người 
trưởng thành 14,2 ≥ 20

Số lượng ATM 17.396 30.000
Số máy ATM cho 100.000 người trưởng thành 25,2 40
Số thiết bị chấp nhận thẻ (POS) cho 100.000 người trưởng thành 377,6 400
Tỷ lệ chi nhánh và phòng giao dịch của NHTM tại nông thôn 15 %

Nguồn: NHNN và Quyết định 1726/QĐ-TTg

3.4. Các phương tiện hỗ trợ và ứng dụng công nghệ thông tin
Cơ sở hạ tầng thanh toán như hệ thống POS/ATM, phát triển và phân bố chưa đều, chưa phát 

triển rộng ở địa bàn nông thôn mà tập trung chủ yếu ở khu vực thành thị, với nguồn vốn đầu tư 
lớn. Việc phát triển hệ thống thanh toán bù trừ điện tử tự động cho các giao dịch ngân hàng bán lẻ 
còn chậm. Vấn đề an ninh mạng và bảo mật thông tin, dữ liệu khách hàng khi cung cấp dịch vụ thẻ 
thanh toán và dịch vụ tài chính điện tử còn nhiều bất cập. 

Cơ sở hạ tầng thông tin phục vụ cho việc tra cứu thông tin khách hàng của các tổ chức tài 
chính còn hạn chế, làm ảnh hưởng đến chất lượng phục vụ cho khách hàng. 
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Bảng 1 (Kết quả tiếp cận của dịch vụ ngân hàng năm 2017 và mục tiêu đề ra cho năm 2020) 
cho thấy, số lượng dân số trưởng thành có tài khoản ngân hàng còn thấp (57,8 %), mới chỉ có 14,2 
chi nhánh và phòng giao dịch ngân hàng tính trên 100.000 người trưởng thành. Số máy ATM cho 
100.000 người trưởng thành còn khiêm tốn (25,2 máy trên 100.000 người trưởng thành). Số liệu 
trên cho thấy, hạ tầng công nghệ và thanh toán phục vụ cho nhu cầu phát triển còn rất hạn chế.

3.5. Môi trường của dịch vụ và các sản phẩm về tài chính

Nhiều chính sách hỗ trợ liên quan đến các đối tượng của tài chính toàn diện được ban hành 
ở Việt Nam trong thời gian qua. Cụ thể như: năm 2010, Chính sách hỗ trợ tín dụng phát triển nông 
nghiệp, nông thôn được triển khai. Bên cạnh đó, Thủ tướng Chính phủ ban hành thực hiện từ năm 
2006 đến nay về Đề án đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt tại Việt Nam và đang triển khai 
cho giai đoạn năm 2016 - 2020. Từ năm 2011, Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án xây dựng và 
phát triển hệ thống tài chính vi mô tại Việt Nam đến năm 2020. Các đề án khác như: Nâng cao khả 
năng tiếp cận dịch vụ ngân hàng cho nền kinh tế được ban hành, với mục tiêu đến năm 2020, nâng 
cao được khả năng tiếp cận các dịch vụ ngân hàng.

3.6. Một số hạn chế về tài chính toàn diện ở Việt Nam

Các sản phẩm, dịch vụ tài chính còn chưa đa dạng, chưa đáp ứng được nhu cầu của cá nhân 
và doanh nghiệp, nhất là ở khu vực nông nghiệp, nông thôn, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo. 

Mạng lưới phân phối về sản phẩm và dịch vụ trong lĩnh vực tài chính chủ yếu vẫn dựa trên 
cách thức tổ chức truyền thống, thông qua sự hiện diện của chi nhánh, phòng giao dịch, điểm giao 
dịch truyền thống. Rào cản về chi phí khiến cho mạng lưới cung cấp tài chính còn thiếu vắng ở 
nhiều vùng nông thôn, vùng sâu vùng xa, biên giới và hải đảo. Các kênh cung ứng dịch vụ hiện 
đại qua thiết bị di động và Internet chưa được khai thác tương xứng với tiềm năng. Ứng dụng công 
nghệ thông tin trong cung ứng sản phẩm, dịch vụ tài chính chưa đáp ứng được các nhu cầu của 
xã hội như: tính thuận tiện, đảm bảo an ninh, an toàn, chi phí hợp lý,... Chính vì vậy, phát triển tài 
chính toàn diện trước hết cần phát triển một hệ thống các kênh phân phối dịch vụ, sản phẩm về tài 
chính an toàn, có trách nhiệm và có tính hiệu quả cao. Trong đó, nâng cao vai trò của tổ chức tín 
dụng phi ngân hàng, tài chính vi mô, cá định chế tài chính chuyên biệt, để các sản phẩm, dịch vụ 
tài chính cơ bản được cung cấp đến tất cả người tiêu dùng theo phương thức phù hợp nhất. 

Các phương tiện hỗ trợ và ứng dụng công nghệ thông tin; Cơ sở hạ tầng tài chính phục vụ 
cho việc phát triển mạnh các kênh cung cấp dịch vụ điện tử còn hạn chế, chưa đáp ứng được sự 
tăng trưởng về nhu cầu và phát triển của nền kinh tế số.

Trình độ văn hóa, giáo dục và tiếp cận công nghệ thông tin của người dân, nhất là cư dân 
nông thôn còn thấp: Trình độ văn hóa của cư dân nông thôn thấp hơn so với mặt bằng chung của cả 
nước; tỷ lệ sử dụng Internet còn thấp và tập trung vào người trẻ; người dân ngại ngần sử dụng các 
dịch vụ về tài chính mang tính chính thức do kém hiểu biết về tài chính, ngược lại, còn bị rơi vào 
bẫy của các tổ chức cung cấp sản phẩm, dịch vụ tài chính bất hợp pháp, có rủi ro cao. Thói quen 
tiêu dùng tiền mặt còn khá phổ biến, kể cả ở thành thị và nông thôn. 

Khuôn khổ luật pháp và thể chế về việc bảo vệ người tiêu dùng tài chính của Việt Nam còn 
thiếu sự tập trung, dẫn đến người tiêu dùng chưa thật sự tin tưởng khi thực hiện các giao dịch liên 
quan đến tài chính, do đó, người dân ít sử dụng đối với các dịch vụ trong lĩnh vực tài chính chính 
thức. Năng lực của những cơ quan Quản lý Tài chính và Giám sát (Ngân hàng Nhà nước, Ủy ban 
chứng khoán Nhà nước) trong việc bảo vệ đối tượng sử dụng các dịch vụ và các vấn đề liên quan 
đến tài chính còn thấp.
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4. Một số giải pháp nhằm thúc đẩy tài chính toàn diện ở Việt Nam giai đoạn 2021 - 2025

4.1. Mở rộng mạng lưới và kênh cung cấp sản phẩm, dịch vụ tài chính

Trong giai đoạn hiện nay, Việt Nam nên tập trung: 
(i) Phát triển mô hình đại lý ngân hàng để mở rộng phạm vi bao phủ điểm cung cấp sản 

phẩm, dịch vụ tài chính đến gần với người dân ở các vùng chưa hoặc ít có dịch vụ như vùng nông 
thôn, vùng sâu, vùng xa, vùng kinh tế khó khăn; 

(ii) Phát triển nhanh các kênh phân phối hiện đại dựa trên ứng dụng công nghệ số, nhằm mở 
rộng phạm vi cung ứng sản phẩm, dịch vụ với chi phí hợp lý, đặc biệt là qua Internet và điện thoại 
di động. 

4.2. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ hiện đại và đổi mới sáng tạo để phát triển đa dạng 
hóa các sản phẩm, dịch vụ tài chính

Phát triển tài chính toàn diện cần đẩy mạnh ứng dụng công nghệ hiện đại và đổi mới sáng tạo 
để phát triển đa dạng hóa các sản phẩm, dịch vụ tài chính phù hợp với nhu cầu và khả năng tiếp 
cận, sử dụng của người tiêu dùng một cách thuận tiện, an toàn, chi phí hợp lý. Trong đó, chú trọng 
phát triển đa dạng các sản phẩm, dịch vụ tài chính cơ bản, hướng đến những đối tượng là người 
nghèo, người có thu nhập thấp, dân cư nông thôn, dân cư vùng sâu vùng xa, vùng kinh tế khó khăn, 
doanh nghiệp nhỏ, siêu nhỏ, hộ gia đình sản xuất kinh doanh; phát triển các sản phẩm, dịch vụ 
tài chính dựa trên nền tảng công nghệ thông tin hiện đại, đáp ứng nhu cầu của các đối tượng chưa 
được hoặc ít được phục vụ; tập trung phát triển các sản phẩm tài chính vi mô linh hoạt, có cấu trúc 
đơn giản, dễ hiểu, phù hợp với nhu cầu đại bộ phận người dân, đặc biệt là người dân ở nông thôn, 
vùng sâu, vùng xa, vùng kinh tế khó khăn. 

4.3. Phát triển một hệ thống cơ sở hạ tầng tài chính bền vững 

Ở Việt Nam, phát triển cơ sở hạ tầng tài chính nên tập trung: 
(i) Phát triển hạ tầng thanh toán theo hướng tiếp tục đầu tư cơ sở hạ tầng phục vụ cho việc 

phát triển mạnh các kênh cung cấp dịch vụ điện tử, như: ngân hàng trực tuyến, ngân hàng Internet, 
ngân hàng di động, ATM và POS; các phương thức thanh toán hiện đại, như: thanh toán không 
tiếp xúc, thanh toán di động, thanh toán qua mã QR,...; áp dụng các biện pháp an ninh, tiêu chuẩn 
bảo mật hiện đại, đảm bảo thanh toán nhanh chóng, an ninh an toàn, tiện lợi và có chi phí hợp lý.

(ii) Hoàn thiện hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, kết nối và chia sẻ dữ liệu với các 
cơ sở dữ liệu chuyên ngành khác; cho phép tổ chức tài chính khai thác các dữ liệu sinh trắc học và 
thông tin cá nhân từ cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, phục vụ cho việc nhận biết, xác thực khách 
hàng bằng phương thức điện tử trực tuyến; gắn mã số định danh công dân với tất cả tài khoản cá 
nhân để phục vụ công tác quản lý và xác thực khách hàng khi cung cấp dịch vụ. 

(iii) Xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về tài chính toàn diện thống nhất với các tiêu chí quốc 
tế và định kỳ bổ sung, cập nhật dữ liệu, phục vụ cho việc đánh giá, giám sát việc thực hiện Chiến 
lược quốc gia về tài chính toàn diện. 

4.4. Nâng cao hiểu biết và khả năng tiếp cận sản phẩm, dịch vụ tài chính của người tiêu dùng

Nâng cao hiểu biết của người tiêu dùng giúp họ có khả năng sử dụng, đánh giá các lợi ích 
và rủi ro của sản phẩm cũng như các dịch vụ tài chính mà họ đã và đang sử dụng. Từ đó, yêu cầu 
tính trách nhiệm khi cung cấp của các tổ chức tài chính. Chính vì vậy, phát triển tài chính toàn diện 
nên xúc tiến: 
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(i) Xây dựng và triển khai những biện pháp tổng thể để tăng cường kiến thức tài chính, kỹ 
năng quản lý, sự hiểu biết của người dân về tài chính qua các chương trình giáo dục tài chính quốc 
gia; các tổ chức cung ứng dịch vụ tài chính chính thức, tổ chức các chương trình cung cấp thông 
tin cho người dân hiểu rõ về các sản phẩm, dịch vụ tài chính; đẩy mạnh các chương trình truyền 
thông phổ biến kiến thức cho mọi nhóm đối tượng về tài chính.

(ii) Xây dựng hành lang pháp lý về bảo vệ người tiêu dùng trong lĩnh vực tài chính sao cho 
phù hợp với thông lệ và chuẩn mực quốc tế, như: nghiên cứu và ban hành quy định về bảo vệ người 
tiêu dùng tài chính; thúc đẩy vai trò của đối tượng cung ứng sản phẩm, dịch vụ về tài chính; thiết 
lập cơ quan giám sát bảo vệ người tiêu dùng... 
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Tóm tắt
Trong quá trình vận hành các trạm khí tượng thủy văn nhằm đưa ra các số liệu phục vụ công 

tác dự báo, cảnh báo của thiên tai và biến đổi khí hậu rất cần sự ổn định và chính xác của các mốc 
trắc địa được xây dựng tại các trạm khí tượng thủy văn. Trong bài báo khoa học này, chúng tôi đã 
tiến hành khảo sát, đánh giá hiệu quả về kinh tế và kỹ thuật khi xác định độ cao chuẩn bằng hai 
phương pháp: (1) Thủy chuẩn hình học và (2) Sử dụng các trạm CORS của mạng lưới trạm định 
vị vệ tinh quốc gia - VNGeoNet). Kết quả khảo sát cho thấy, độ cao chuẩn được xác định bằng các 
trạm CORS của VNGeoNet có hiệu quả vượt trội về mặt kinh kế và độ chính xác đảm bảo tương 
đương hạng IV. Do vậy, các trạm CORS của VNGeoNet có thể sử dụng để xác định độ cao chuẩn 
thay thế cho phương pháp thủy chuẩn hình học truyền thống.

Từ khóa: Thủy chuẩn hình học; Thủy chuẩn GNSS; CORS; RTK; VNGeoNet.
Abstract

Investigate on application of vngeonet to determine normal height of meteorological-
hydrological stations in Northern delta provinces of Vietnam for supporting disaster 

forecasting and warning

For the operation of meteorological-hydrological stations to provide the data for forecasting 
and warning of natural disasters and climate changes, the stability and accuracy of geodetic 
landmarks built at meteorological-hydrological stations are necessary. In this article, we have 
conducted investigations to evaluate the economic and technical efficiency of determining the 
normal height by two methods: (1) Geometrical levelling and (2) using the CORS stations of the 
national network of satellite navigation stations - VNGeoNet. The investigation results present 
that the normal height determined by CORS stations of VNGeoNet has outstanding economic 
efficiency and accuracy equivalent to class IV. Therefore, CORS stations of VNGeoNet can be 
used to determine the normal height instead of the traditional geometric levelling method for this 
project.

Keywords: Levelling; GNSS/Levelling; CORS; RTK; VNGeoNet.

1. Đặt vấn đề

Biến đổi khí hậu (BĐKH) là một trong những thách thức nghiêm trọng đối với Việt Nam 
trong việc thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững và xóa đói giảm nghèo. Trong những năm 
gần đây, BĐKH và thiên tai ngày càng trở nên nguy hiểm hơn với những hiện tượng thời tiết cực 
đoan xuất hiện trên lãnh thổ Việt Nam. Việc nghiên cứu, đánh giá quá trình thay đổi khí tượng dựa 
vào mạng lưới các trạm khí tượng thủy văn (KTTV) trên toàn quốc là hết sức cần thiết, đòi hỏi 
độ ổn định và chính xác, phục vụ cho công tác dự báo, cảnh báo cục bộ cũng như phục vụ công 
tác phòng chống thiên tai, BĐKH. Hiện nay, để phục vụ công tác đo đạc, xác định độ cao chuẩn 
cho các điểm khống chế trắc địa tại các trạm KTTV, Tổng cục Khí tượng - Thủy văn đã tiến hành 
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xây dựng các mốc độ cao hạng IV cho toàn bộ các trạm KTTV trên cả nước. Tuy nhiên, các trạm 
KTTV nằm rải rác ở các tỉnh và địa hình phức tạp nên công tác đo đạc dẫn độ cao là rất khó khăn 
và tốn kém. 

Theo cách làm truyền thống, chúng ta có thể sử dụng phương pháp thủy chuẩn hình học để 
dẫn truyền độ cao từ các điểm độ cao Nhà nước khi tuân thủ quy trình và độ chính xác được quy 
định trong tài liệu [2]. Phương pháp này cho độ chính xác rất tốt nhưng cũng rất tốn kém về kinh 
phí, thời gian. Bên cạnh đó, trong những năm qua, đất nước đang trong giai đoạn xây dựng, phát 
triển cơ sở hạ tầng, đô thị hóa, công nghiệp hóa làm ảnh hưởng rất lớn đến sự tồn tại và ổn định 
của điểm độ cao Nhà nước đã được xây dựng hoàn thiện, bổ sung bằng phương pháp thủy chuẩn 
truyền thống cách đây khoảng 40 năm (1976 - 1987). Theo kết quả công bố trong tài liệu [9], năm 
2011 đã tiến hành đo kiểm tra một số mốc độ cao hạng I Quốc gia, kết quả kiểm tra cho thấy độ 
chênh với giá trị độ cao được Cục Đo đạc và Bản đồ Việt Nam cung cấp, dao động trong khoảng 
giá trị 0,2 m đến 0,6 m.

 Ngày nay, công nghệ đo GNSS động đang được phát triển mạnh mẽ và được sử dụng rộng 
rãi để xác định các điểm khống chế trắc địa và đo đạc chi tiết, phục vụ thành lập bản đồ, đảo hàng 
và xác định các đối tượng địa lý khác nhau mà người sử dụng quan tâm. Với tư cách là các trạm cơ 
sở, các dữ liệu GNSS của các trạm CORS hoàn toàn có thể được sử dụng để triển khai công nghệ 
RTK. Tuy nhiên, nhờ các mạng lưới trạm CORS, trên thế giới đang phát triển mạng lưới NRTK 
cho phép triển khai công nghệ VRS, với khoảng cách lên đến 70 km [1]. Theo tài liệu [14], các 
công nghệ GNSS, NRTK, PPP đã cho phép xác định vị trí với độ chính xác ở mức cm. Theo tài 
liệu [10], khi các trạm NRTK được bố trí cách các trạm CORS, với khoảng cách trung bình 25 - 35 
km, hoàn toàn đảm bảo việc xác định vị trí bằng phương pháp RTK ở mức cm trong thời gian thực. 
Mạng lưới NRTK cho phép nội suy các số hiệu chỉnh mạng lưới, đảm bảo cho việc giải số nguyên 
đa trị thành công. Khi đó, bằng phương pháp VRS không cần các số hiệu chỉnh sai phân, mạng lưới 
NRTK cung cấp các số hiệu chỉnh đồng hồ vệ tinh, biến thiên của tầng điện ly cho trạm VRS và 
máy thu Rover để xác định vị trí Rover. Tuy nhiên, nếu khoảng cách giữa các trạm NRTK và VRS 
tăng lên thì độ chính xác sẽ giảm đi. Với khoảng cách lớn hơn 100 km thì đối với trạm Rover, sai 
số vị trí mặt bằng ở mức ± 2 - 8 cm, còn sai số độ cao ở mức ± 5 - 12 cm [12].

Trong những năm qua, ngành Đo đạc - Bản đồ nước ta đã có những bước tiến vượt bậc, 
kịp thời khai thác và ứng dụng các thành tựu khoa học thế giới vào trong lĩnh vực Đo đạc - Bản 
đồ. Tiêu biểu là tháng 12/2019, Việt Nam đã ra mắt “Mạng lưới trạm định vị vệ tinh quốc gia - 
VNGeoNet”, gồm 65 trạm CORS, trong đó có 24 trạm GeodeticCORS dùng để làm khung tham 
chiếu cho hệ tọa độ quốc gia, nghiên cứu dịch chuyển,… kết hợp cùng 41 trạm NetRTK, CORS, 
cung cấp số cải chính phục vụ đo GNSS động độ chính xác cao. VNGeoNet sử dụng các thiết bị 
trạm CORS mới nhất của hãng Leica; thiết bị quan trắc khí tượng từ nhà sản xuất Paroscientific; 
hệ thống Server để tính toán xử lý, lưu trữ, backup dữ liệu của DELL; VNGeoNet sử dụng phần 
mềm SpiderNet của Hexagon để tính toán, xử lý cung cấp dịch vụ đo GNSS động; sử dụng phần 
mềm Bernese của đại học BERN (Thụy Sỹ) để tính toán khung tham chiếu cho hệ tọa độ Quốc gia, 
nghiên cứu dịch chuyển, xác định chính xác các tham số chuyển đổi giữa hệ tọa độ VN2000 và hệ 
tọa độ quốc tế ITRF. Đây là các thiết bị phần cứng, phần mềm được xem là tiên tiến nhất hiện nay 
trên thế giới, liên quan đến công nghệ trạm CORS. VNGeoNet được thiết kế ở dạng mở, dễ dàng 
bổ sung, mở rộng mạng lưới Trạm Định vị vệ tinh Quốc gia với số lượng không hạn chế trên phạm 
vi cả nước [8]. Theo tài liệu [11], sự phát triển nhanh phương pháp PPP trong xử lý các dữ liệu 
GNSS trên cơ sở khai thác hiệu quả các trạm CORS là xu hướng đang được các nước nghiên cứu 
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và phát triển từ năm 2000, dựa trên việc phát triển mạnh mẽ mạng lưới các trạm CORS và sử dụng 
dịch vụ của tổ chức IGS. Phương pháp PPP có ưu điểm là cho phép định vị nhanh điểm GNSS 
trong vòng 30 phút, với độ chính xác ở mức đềximét đến xentimét. Đây là xu hướng cần phát triển 
để thúc đẩy công tác nghiên cứu, ứng dụng công nghệ GNSS ở Việt Nam.

Các số liệu của VNGeoNet ngoài phục vụ trong lĩnh vực Đo đạc - Bản đồ, trong tương lai 
chúng ta cần nghiên cứu vai trò của chúng trong việc ứng dụng công nghệ GNSS cho các mục đích 
Quốc gia, như: Công tác dự báo thời thiết; Nghiên cứu địa động lực vỏ Trái đất và dự báo thảm họa 
tự nhiên,… đồng thời, hướng đến hỗ trợ cho đa ngành như xây dựng, nông nghiệp, quản lý phương 
tiện, thiết bị, du lịch, vận tải hàng hóa,…

2. Cơ sở lý thuyết và phương pháp nghiên cứu

2.1. Cơ sở lý thuyết

Về cơ bản, hệ thống VNGeoNet được phân chia thành 03 hợp phần: (1) Hợp phần trạm mạng 
lưới trạm CORS; (2) Hợp phần trạm điều khiển và xử lý trung tâm; (3) Hợp phần người sử dụng 
dịch vụ. Sơ đồ tổng quát của hệ thống VNGeoNet như Hình 1.

Hình 1: Sơ đồ tổng quát của hệ thống VNGeoNet

Cơ chế hoạt động của hệ thống VNGeoNet theo hồ sơ quản lý chất lượng thuộc dự án “Xây 
dựng mạng lưới trạm định vị toàn cầu bằng vệ tinh trên lãnh thổ Việt Nam” như sau:

- Các trạm CORS được lắp đặt tại những vị trí có nền địa chất ổn định và khoảng cách cũng 
như sơ đồ hình liên kết với các trạm CORS xung quanh hợp lý. Các trạm CORS được lắp đặt đồng 
bộ máy thu GNSS GR50 và ăng ten GNSS Choke Ring AR25 thuộc thế hệ mới nhất và cao cấp 
nhất, được thiết kế chuyên dụng cho các trạm tham chiếu hoạt động liên tục với điều kiện lắp đặt 
ngoài trời, có khả năng thu tín hiệu của tất cả các hệ thống vệ tinh định vị toàn cầu. Các thiết bị 
phụ trợ, cảm biến khí tượng, hệ thống cấp điện và nguồn dự phòng cũng được lắp đặt kèm theo, 
đảm bảo cho trạm CORS hoạt động liên tục, ổn định. 

- Các máy thu GNSS CORS được xác lập cấu hình để tạo ra dòng số liệu với tần xuất thu tín 
hiệu 1 Hz từ tất cả các hệ thống vệ tinh định vị toàn cầu như GPS, GLONASS, Galileo, BeiDou,… 
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được gửi liên tục về cho trạm điều khiển và xử lý trung tâm. Song song với đó, máy thu GNSS 
CORS cũng tạo ra khối số liệu thô chuẩn RINEX, được gửi về cho trạm điều khiển và xử lý trung 
tâm theo từng phiên do hệ thống xác lập tự động để phục vụ cho các phép tính toán xử lý sau.

 - Dữ liệu GNSS thu được được truyền về trạm điều khiển xử lý trung tâm thông qua đường 
truyền kết nối Internet. 

Trạm điều khiển và xử lý trung tâm được lắp đặt đường truyền số liệu Internet, có băng thông 
phù hợp, kết nối với các máy chủ cấu hình cao, vận hành mô đun phần mềm CORS nền tảng, được 
bố trí để tiếp nhận hai dòng số liệu mà các trạm CORS gửi về. Số liệu được kiểm tra và chuyển tới 
hợp phần phân tích, đánh giá và xử lý để tạo ra các sản phẩm số liệu dịch vụ, như số liệu xử lý sau 
RINEX, số liệu hiệu chỉnh thời gian thực RTK, đồng thời, lưu trữ và chuyển đổi để sẵn sàng phục 
vụ cho người sử dụng.

Vị trí các trạm CORS của VNGeoNet đa số được xây dựng trong khuôn viên của các Đài/
Trạm Khí tượng Thủy văn thuộc Tổng Cục Khí tượng Thủy văn, do đó công tác bảo quản, vận 
hành các trạm có nhiều thuận lợi.

Kết quả đo đạc ở Việt Nam cho thấy, để đảm bảo cơ sở toán học nhất quán cho toàn 
bộ hệ thống đã sử dụng giải pháp Network Base từ tất cả vệ tinh của các hệ thống GNSS 
(GPS, GLONASS, Galileo, Beidou, QZSS), thay vì giải pháp Single Base (Dịch vụ cải chính sử 
dụng giải pháp công nghệ trạm đơn), để cung cấp số cải chính cho điểm đo. Với giải pháp này cho 
phép mô hình hóa và cải chính tầng đối lưu, tầng điện ly đồng đều, nhất quán theo thời gian thực 
trên toàn bộ không gian phủ trùm các trạm VNGeoNet, đồng thời, với phương pháp VRS (Virtual 
Reference Station - Trạm tham chiếu ảo) sẽ luôn được sử dụng từ tối thiểu 03 trạm CORS, còn 
các phương pháp cải chính khác, như MAX (Dịch vụ cải chính sử dụng giải pháp công nghệ trạm 
chính - phụ) và iMAX (Dịch vụ cải chính sử dụng giải pháp công nghệ trạm chính - phụ có điều 
chỉnh) thì ngoài điểm CORS làm tham chiếu chính ra thì luôn có tối thiểu 02 trạm CORS tham 
chiếu phụ khác.

Từ các phân tích nêu trên có thể thấy rằng Việt Nam có đủ cơ sở hạ tầng về hệ thống trạm 
CORS và hệ thống này đi vào hoạt động chính thức, có thể dễ dàng khai thác sử dụng CORS một 
cách đơn giản và hiệu quả trong việc xác định độ cao chuẩn.

Để đảm bảo độ cao, các điểm đạt độ chính xác tương đương hạng IV, trước khi đo các trạm 
cần được đo nối vào điểm gốc độ cao hạng III Nhà nước trở lên và sử dụng mô hình Geoid toàn 
cầu EGM2008 hoặc mô hình Geoid địa phương có độ chính xác phù hợp do cơ quan quản lý về 
đo đạc bản đồ Việt Nam công bố [4].

Việc ứng dụng phương pháp thủy chuẩn GNSS, độ cao chuẩn của điểm trên mặt vật lý Trái 
đất được xác định theo công thức:

                                                 H Hγ ζ= − (1)
Trong đó:
 H - độ cao trắc địa của điểm được xác định từ kết quả xử lý các dữ liệu đo GNSS trong 

ITRF, tương ứng với Ellipsoid quy chiếu quốc tế (GRS80, WGS84);

 ζ  - dị thường độ cao của điểm được xác định từ mô hình Quasigeoid.
Theo tài liệu [6], mô hình Quasigeoid của Việt Nam phục vụ cho việc xác định độ cao 

chuẩn làm mô hình Quasigeoid được xây dựng phù hợp với lãnh thổ Việt Nam do Bộ Tài nguyên 
và Môi trường công bố, đồng thời với việc cung cấp các dịch vụ của mạng lưới trạm định vị vệ 
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tinh quốc gia. Lúc này, ζ  - dị thường độ cao của điểm được nội suy từ mô hình Quasigeoid nói 
trên. Phạm vi khu vực phủ trùm mô hình Quasigeoid trên lãnh thổ Việt Nam do Bộ Tài nguyên 
và Môi trường xây dựng, được thể hiện tại Phụ lục 10 trong tài liệu [6].

Trong tài liệu [11] đã chứng minh và trả lời cho câu hỏi về độ chính xác của độ cao chuẩn 
các điểm được xác định bằng phương pháp thủy chuẩn GNSS. Theo đó, độ chính xác xác định độ 
cao chuẩn của điểm yếu nhất trong mạng lưới bằng phương pháp thủy chuẩn GNSS cho các hạng 
I, II, III, IV như sau:

               

(2)

Hình 2: Phạm vi cung cấp dịch vụ đo động thời gian thực [6]
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2.2. Dữ liệu và kết quả thực nghiệm

- Số liệu độ cao chuẩn Quốc gia (Bảng 1): Được Trung tâm Thông tin dữ liệu Đo đạc và 
Bản đồ (Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam) cung cấp, để làm số liệu khởi tính cho 
phương pháp đo thủy chuẩn hình học;

- Số liệu độ cao chuẩn (Bảng 3): Được xác định bằng phương pháp thủy chuẩn hình học: 
Nhóm thực nghiệm gồm 04 nhân lực sử dụng máy thủy chuẩn NA2 (Leica/Nhật) và quá trình thực 
hiện tuân thủ theo quy định trong tài liệu [2].

- Số liệu độ cao thủy chuẩn GNSS (Bảng 4): Được xác định bằng phương pháp sử dụng các 
trạm CORS của VNGeoNet: Nhóm thực nghiệm gồm 02 nhân lực sử dụng máy thu GNSS Trimble 
R8S (Mỹ) để thực hiện. 

Bảng 1. Thông tin các điểm độ cao Nhà nước được sử dụng
TT Tên điểm Độ cao (m) Ghi chú TT Tên điểm Độ cao (m) Ghi chú
1 III(LH-LD)1 3.671 Hạng III 11 I(BH-HN)33 13.042 Hạng I
2 III(ND-LD)1 1.209 Hạng III 12 III(TL-SN)6 18.764 Hạng III
3 II(HD-TB)13 2.281 Hạng II 13 III(TL-SN)7 27.033 Hạng III
4 II(HD-TB)16 1.733 Hạng II 14 II(NB-HN)23 131.43 Hạng II
5 I(HN-HP)1 12.012 Hạng I 15 II(NB-HN)21 156.405 Hạng II
6 II(XM-HN)10 6.067 Hạng II 16 II(HD-TB)18 1.127 Hạng II
7 II(XM-HN)07 5.062 Hạng II 17 II(HD-TB)19 1.111 Hạng II
8 II(HD-TB)14 2.258 Hạng II 18 III(TD-GL)10 0,605 Hạng III
9 II(HD-TB)13 2.268 Hạng II 19 III(TD-GL)10-2 0,849 Hạng III
10 I(BH-HN)32 23.384 Hạng I

Sơ đồ vị trí các điểm độ cao Nhà nước và các điểm khống chế trắc địa ở các trạm KTTV được 
phân bố trên Google Earth theo Hình 2.

Hình 2: Vị trí điểm độ cao quốc gia và trạm KTTV trên Google Earth.
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Để đánh giá hiệu quả về mặt kinh phí và kỹ thuật của 02 phương pháp, chúng tôi đã tiến hành 
thống kê theo Bảng 2 dưới đây để tiến hành so sánh.

Bảng 2. So sánh chi phí thực hiện giữa 02 phương pháp
Phương pháp thủy chuẩn hình học [7]

STT Mã số Tên công tác Đơn vị Khối lượng Đơn giá Thành tiền
(đồng) (đồng)

1 CL.02103 Thuỷ chuẩn hạng 4 cấp 
địa hình III km 140 2.253.802 315.532.280

Phương pháp sử dụng các trạm CORS của VNGeoNet

STT Mã số Tên công tác Đơn vị Khối lượng Đơn giá Thành tiền
(đồng) (đồng)

1 CF.11420
Đo lưới khống chế mặt 
bằng. Giải tích cấp 2. Bộ 
thiết bị GPS (3 máy)

điểm 21 2.671.183 56.094.843

Bảng 3. Kết quả xác định độ cao chuẩn bằng phương pháp thủy chuẩn hình học
STT Tên điểm Độ cao (m) Sai số (m) Ghi chú

1 TV-NĐ 1 3.446 0,002 Trạm TV Nam Định2 TV-NĐ 2 3.094 0,002
3 TV-TĐ1 2.813 0,026 Trạm TV Tiến Đức4 TV-TĐ2 2.635 0,026
5 TV- TC1 10.815 0,008 Trạm TV Thượng Cát6 TV- TC 2 7.576 0,008
7 KTLANG 5.857 0,029 Trạm KT Láng
8 TV-HN1 10.486 0,038 Trạm TV Hà Nội9 TV-HN2 10.657 0,038

10 TV-TD2 6.193 0,005 Trạm TV Triều Dương11 TV-TD1 5.303 0,005
12 TV-VT 1 15.931 0,006 Trạm TV Việt Trì13 TV-VT 2 15.704 0,006
14 TV-VQ 1 23.291 0,003 TV Vụ Quang15 TV-VQ 2 32.524 0,003
16 TV-CP 1 145.520 0,000 TV Cầu Phà17 TV-CP 2 131.795 0,000
18 TV-QC 1 4.690 0,002 TV Quyết Chiến19 TV-QC 2 4.758 0,002
20 TV- BL 1 1.423 0,001 TV Ba Lạt21 TV- BL 9 1.050 0,001

Bảng 4. Kết quả xác định độ cao chuẩn bằng phương pháp sử dụng các trạm CORS của 
VNGeoNet

TT Tên điểm
Lần đo 1 Lần đo 2 Trung bình Sai số lớn 

nhất 2 lần 
đo (m)

Ghi chúĐộ cao 
(m)

Sai số 
(m)

Độ cao 
(m)

Sai số 
(m)

Độ cao
 (m)

1 TV-NĐ 1 3.464 0,029 3.474 0,027 3.469 0,029 Trạm TV 
Nam Định2 TV-NĐ 2 3.110 0,029 3.133 0,027 3.122 0,029

3 TV-TĐ1 2.801 0,026 2.777 0,024 2.789 0,025 Trạm TV 
Tiến Đức4 TV-TĐ2 2.625 0,026 2.597 0,024 2.611 0,025
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TT Tên điểm
Lần đo 1 Lần đo 2 Trung bình Sai số lớn 

nhất 2 lần 
đo (m)

Ghi chúĐộ cao 
(m)

Sai số 
(m)

Độ cao 
(m)

Sai số 
(m)

Độ cao
 (m)

5 TV- TC1 10.818 0,015 10.854 0,027 10.836 0,027 Trạm TV Thượng 
Cát6 TV- TC 2 7.577 0,015 7.614 0,027 7.596 0,027

7 KTLANG 5.871 0,025 5.890 0,020 5.881 0,025 Trạm KT Láng
8 TV-HN1 10.524 0,025 10.508 0,020 10.516 0,025 Trạm TV 

Hà Nội9 TV-HN2 10.668 0,025 10.689 0,020 10.679 0,025
10 TV-TD2 6.208 0,026 6.235 0,027 6.222 0,027 Trạm TV 

Triều Dương11 TV-TD1 5.314 0,026 5.342 0,027 5.328 0,027
12 TV-VT 1 15.941 0,025 15.964 0,023 15.953 0,025 Trạm TV 

Việt Trì13 TV-VT 2 15.717 0,025 15.742 0,023 15.730 0,025
14 TV-VQ 1 23.290 0,016 23.326 0,019 23.308 0,019 Trạm TV 

Vụ Quang15 TV-VQ 2 32.524 0,016 32.555 0,019 32.540 0,019
16 TV-CP 1 145.530 0,027 145.562 0,028 145.546 0,028 Trạm TV

Cầu Phà17 TV-CP 2 131.808 0,027 131.840 0,028 131.824 0,028
18 TV-QC 1 4.698 0,023 4.727 0,025 4.713 0,025 Trạm TV 

Quyết Chiến19 TV-QC 2 4.762 0,023 4.800 0,025 4.781 0,025
20 TV- BL 1 1.426 0,018 1.453 0,017 1.440 0,018 Trạm TV 

Ba Lạt21 TV- BL 9 1.057 0,018 1.083 0,017 1.070 0,018

Nhận xét: 

- Sai số trung phương độ cao điểm lớn nhất (TV-NĐ 1; TV-NĐ 2): 0.029 m.

- Sai số trung phương độ cao điểm nhỏ nhất (TV- BL 1; TV- BL 9): 0.018 m.

Bảng 5. So sánh kết quả xác định độ cao chuẩn bằng 02 phương pháp

TT Tên điểm

Phương pháp 
thủy chuẩn 

hình học 
h1 (m)

Phương pháp 
trạm CORS 

của VNGeoNet
h2 (m)

Độ chênh 
∆d = h1 – h2

(m)

Trị 
tuyệt đối

|∆d|
Ghi chú

1 TV - NĐ 1 3.446 3.469 -0,023 0,023 Trạm TV 
Nam Định2 TV - NĐ 2 3.094 3.122 -0,028 0,028

3 TV - TĐ1 2.813 2.789 0,024 0,024 Trạm TV 
Tiến Đức4 TV - TĐ2 2.635 2.611 0,024 0,024

5 TV - TC1 10.815 10.836 -0,021 0,021 Trạm TV 
Thượng Cát6 TV - TC 2 7.576 7.596 -0,020 0,020

7 KTLANG 5.857 5.880 -0,023 0,023 Trạm TV Láng
8 TV - HN1 10.486 10.516 -0,030 0,030 Trạm TV 

Hà Nội9 TV - HN2 10.657 10.678 -0,021 0,021
10 TV - TD2 6.193 6.222 -0,029 0,029 Trạm TV 

Triều Dương11 TV - TD1 5.303 5.328 -0,025 0,025
12 TV - VT 1 15.931 15.953 -0,022 0,022 Trạm TV 

Việt Trì13 TV - VT 2 15.704 15.730 -0,026 0,026
14 TV - VQ 1 23.291 23.308 -0,017 0,017 Trạm TV

Vụ Quang15 TV - VQ 2 32.524 32.540 -0,016 0,016
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TT Tên điểm

Phương pháp 
thủy chuẩn 

hình học 
h1 (m)

Phương pháp 
trạm CORS 

của VNGeoNet
h2 (m)

Độ chênh 
∆d = h1 – h2

(m)

Trị 
tuyệt đối

|∆d|
Ghi chú

16 TV - CP 1 145.520 145.546 -0,026 0,026 Trạm TV
Cầu Phà17 TV - CP 2 131.795 131.824 -0,029 0,029

18 TV - QC 1 4.690 4.713 -0,023 0,023 Trạm TV
Quyết Chiến19 TV - QC 2 4.758 4.781 -0,023 0,023

20 TV - BL 1 1.423 1.440 -0,017 0,017 Trạm TV
Ba Lạt21 TV - BL 9 1.050 1.070 -0,020 0,020

Nhận xét: 
- Trị tuyệt đối độ chênh lớn nhất của điểm được xác định bằng 02 phương pháp: (TV-HN1): 

0.030 m.
- Trị tuyệt đối độ chênh nhỏ nhất của điểm được xác định bằng 02 phương pháp: (TV-VQ 

2): 0.016 m.
- Về độ chính xác, kết quả khảo sát cho thấy hoàn toàn đáp ứng với tiêu chí đề ra ở công thức 

(2) cũng như yêu cầu trong các văn bản của ngành [2, 4].
- Mặt khác, VNGeoNet có ưu thế vượt trội về mặt kinh tế (Bảng 2) nhưng về mặt kỹ thuật 

lại cho kết quả tương đương với phương pháp đo thủy chuẩn hình học.

3. Kết quả và thảo luận

Từ kết quả đo đạc thực tế tại các trạm KTTV bằng phương pháp thủy chuẩn hình học sử 
dụng máy thủy chuẩn và phương pháp đo sử dụng các trạm CORS của VNGeoNet, chúng ta nhận 
thấy, công nghệ CORS đã đáp ứng được yêu cầu về công tác đo đạc dẫn độ cao hạng IV. Có thể 
ứng dụng công nghệ CORS trong công tác đo đạc dẫn độ cao của một số loại hình công việc tại 
Việt Nam.

Đo đạc dẫn độ cao bằng công nghệ CORS cho phép giảm đáng kể về chi phí, thời gian và 
công sức lao động ngoài thực địa.

4. Kết luận và gợi ý, đề xuất

Tuy kết quả khảo sát thực nghiệm trong bài báo này đáp ứng được yêu cầu đặt ra nhưng 
phạm vi nghiên cứu mới chỉ giới hạn trong khu vực miền Bắc Việt Nam. Do vậy, trong thời gian 
tới cần được khảo sát, đánh giá trên phạm vi rộng lớn hơn (toàn lãnh thổ Việt Nam) để có kết quả 
tổng thể và khách quan hơn.

Lời cảm ơn: Tập thể tác giả xin bày tỏ sự cảm ơn Lãnh đạo Liên đoàn Khảo sát Khí tượng 
thủy văn đã tạo điều kiện và cho phép sử dụng dữ liệu trong hạng mục “Đo dẫn kiểm tra độ cao 
mốc các trạm khí tượng, thủy văn” thuộc dự án “Tính chuyển các mốc độ cao trạm khí tượng thủy 
văn sang hệ độ cao mới” thuộc dự án: “Tính chuyển các mốc trạm Khí tượng thủy văn sang hệ độ 
cao mới” trong suốt quá trình nghiên cứu.
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THÍ ĐIỂM MÔ HÌNH XỬ LÝ CHẤT THẢI RẮN HỮU CƠ 
TẠI HỘ GIA ĐÌNH TẠI THỊ TRẤN QUÁN LÀO, HUYỆN YÊN ĐỊNH, 

TỈNH THANH HÓA
Lê Thanh Tùng

Phân hiệu Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội tại tỉnh Thanh Hóa
Tóm tắt
Thí điểm mô hình xử lý chất thải rắn hữu cơ tại hộ gia đình nhằm đảm bảo tính khả thi và 

hiệu quả khi áp dụng phân loại và xử lý rác thải sinh hoạt tại nguồn. Quá trình thực hiện thí điểm 
mô hình nhận thấy: khối lượng chất thải rắn sinh hoạt phát sinh hàng ngày cần thu gom, xử lý 
giảm 60 - 65 %; hiệu quả xử lý chất thải hữu cơ tốt sau 0 6 tuần xử lý; ít phát sinh mùi và côn 
trùng; chất lượng mùn tạo ra sau quá trình ủ có chất lượng tương đương phân hữu cơ để cải tạo 
đất và bón cho cây trồng. Mô hình thí điểm xử lý chất thải rắn hữu cơ tại hộ gia đình có nhiều 
thuận lợi và cả những khó khăn cần khắc phục khi áp dụng và nhân rộng trong cộng đồng. 

Từ khóa: Chất thải rắn sinh hoạt; Chất thải hữu cơ; Xử lý chất thải.
Abstract

Treating organic solid waste by pilot model at households in Quan Lao town, Yen Dinh 
district, Thanh Hoa province

The authors used a model to decompose organic solid waste at households in order to ensure 
the model is possible and efficient when applies it to sort and treat solid waste at sources. the 
result of use model degrades solid waste in some households which has shown: the volume solids 
of everyday. That needs be collected, is decreased about 60 - 65 %; the composting efficiency was 
good after 6 weeks of process; the odor and insect generation was born less than; The quality of 
humus produced after the composting process is equivalent to normal organic fertinizer which is 
used to improve soil and manure for plants. The model to treat organic solid waste at households 
has many advantages and disadvantages which needs to be overcome if it is duplicated in the 
community. 

Keywords: Domestic solid waste; Organic waste; Waste treatment.

1. Mở đầu

Theo Báo cáo Hiện trạng môi trường Quốc gia năm 2019, tổng khối lượng chất thải rắn sinh 
hoạt (CTRSH) phát sinh trên toàn quốc là 64.658 tấn/ngày. Trong đó, khu vực đô thị là 35.624 
tấn/ngày và khu vực nông thôn là 28.394 tấn/ngày. Chỉ tính riêng tỉnh Thanh Hóa, trung bình mỗi 
ngày toàn tỉnh phát sinh khoảng 2.175 tấn CTRSH, là tỉnh có khối lượng rác thải sinh hoạt phát 
sinh lớn thứ 05 cả nước. CTRSH có thành phần đa dạng, phụ thuộc vào mức sống của người dân và 
sự phát triển về công nghiệp, thương mại của từng địa phương. Trong CTRSH hộ gia đình, thành 
phần hữu cơ chiếm 70 - 75 %, thành phần vô cơ chiếm 25 - 30 %. Thành phần hữu cơ phát sinh từ 
nhiều nguồn khác nhau, như: Từ nhà bếp (phần thừa các loại rau, quả, củ, thịt, cá, trứng, da, lông 
động vật, thực phẩm hỏng, bã chè, hoa tươi thải bỏ, bánh, kẹo hỏng,…); Từ vệ sinh không gian 
sống (cành, lá cây, cỏ dại,…) [2].

Khả năng phân huỷ sinh học nhanh do CTR hữu cơ chứa các hợp chất sinh học, như: đường, 
Amino acids và các acid hữu cơ khác. Quá trình phân hủy chất thải rắn hữu cơ phát sinh mùi, do 
trong điều kiện kỵ khí, Sulfate có thể bị khử thành Sulfide (S2-), sau đó, Sulfide kết hợp với Hydro 
tạo thành H2S. Cùng với mùi phát sinh, quá trình phân hủy chất thải rắn hữu cơ cũng thu hút côn 
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trùng và tạo môi trường sinh sản cho côn trùng. Bên cạnh đó, khả năng phân hủy nhanh cũng làm 
nhiễm bẩn các thành phần khác trong chất thải, gây khó khăn cho việc phân loại, xử lý chất thải. 
Ngoài các tác động tiêu cực trên, chất thải hữu cơ là một thành phần có khả năng tái chế, tạo ra 
mùn hữu cơ có lợi cho môi trường đất và cây trồng. Vấn đề đặt ra là, làm thế nào để phân loại và 
xử lý chất thải rắn hữu cơ trước khi chúng phân hủy? 

Trong đề tài “Nghiên cứu quá trình xử lý chất thải rắn hữu cơ bằng công nghệ ủ sinh học 
cấp khí tự nhiên trong điều kiện Việt Nam” của nghiên cứu sinh Nghiêm Vân Khanh năm 2012 đã 
chỉ ra, quá trình phân hủy sinh học chất thải rắn hữu cơ chịu tác động của nhiều yếu tố, như: độ pH 
môi trường, nhiệt độ môi trường, các chất dinh dưỡng và các yếu tố vi lượng có trong chất thải, 
hàm lượng Oxy trong môi trường,... Khi các yếu tố này nằm trong vùng thuận lợi sẽ kích thích sự 
phát triển của vi sinh vật, tăng khả năng phân hủy chất thải rắn hữu cơ và ngược lại. Vì vậy, để đảm 
bảo hiệu quả trong quá trình xử lý chất thải rắn hữu cơ, cần tạo các điều kiện môi trường thuận lợi 
nhất cho sinh vật sinh trưởng và phát triển. [2]

Hiện nay, phân loại và xử lý CTRSH tại nguồn được xem là giải pháp quản lý CTRSH hiệu 
quả. Trong đó, mô hình phân loại và xử lý chất thải hữu cơ ngay tại hộ gia đình được một số địa 
phương lựa chọn áp đụng và đã có những kết quả nhất định. Tại tỉnh Bình Phước, năm 2018, “Đề 
án thu gom, phân loại và xử lý rác thải hữu cơ thành phân bón tại hộ gia đình” được triển khai là 
một giải pháp hữu hiệu trong bảo vệ môi trường sống ở địa bàn nông thôn. Đề án đã cung cấp 50 
thùng phuy nhựa ủ rác hữu cơ có dung chứa gần 200 lít cho 50 hộ đăng ký tham gia. Tại tỉnh Nam 
Định, từ tháng 5 năm 2018, Hội Nông dân tỉnh chọn xã Hải Lý, huyện Hải Hậu để thực hiện mô 
hình thí điểm cho đề tài “Phân loại rác thải sinh hoạt và xử lý rác thải hữu cơ làm phân bón tại hộ 
gia đình”. Dự án đã chọn 112 gia đình ở xóm B để đầu tư 112 thùng ủ rác thải hữu cơ và 360 gói 
chế phẩm sinh học. Tại tỉnh Thanh Hóa, tháng 5/2019, Hội Liên hiệp Phụ nữ thị trấn Rừng Thông, 
huyện Đông Sơn đã triển khai mô hình “Hố ủ rác thành phân hữu cơ” để bón cho cây trồng. Mô 
hình được triển khai và thí điểm tại 02 hộ gia đình. Các mô hình được thực hiện đã từng bước nâng 
cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của người dân trong việc giữ gìn và bảo vệ môi trường, đồng 
thời, trang bị các kiến thức, kỹ năng về phân loại rác thải và xử lý, tái sử dụng rác thải hữu cơ làm 
phân bón. Lợi ích của mô hình này là rất lớn, như: Giảm được từ 50-65% lượng chất thải rắn sinh 
hoạt phát sinh cần phải thu gom, xử lý; Giảm thiểu được các vấn đề môi trường trong quá trình lưu 
chất thải chờ thu gom, xử lý; Tận dụng được nguồn hữu cơ có trong chất thải. Tuy nhiên, các mô 
hình xử lý chất thải hữu cơ tại hộ gia đình vẫn còn nhiều hạn chế. Các mô hình xử lý chất thải hữu 
cơ tại hộ gia đình chủ yếu được thực hiện dưới dạng thí điểm. Các mô hình thí điểm không duy trì 
bền vững, do nhiều yếu tố khách quan và chủ quan, chưa thống nhất về quy trình xử lý, chưa làm 
rõ được những hạn chế của mô hình.

Với mục tiêu khắc phục những tồn tại, hạn chế của các quy trình xử lý chất thải rắn hữu cơ tại 
hộ gia đình đang áp dụng hiện nay, đề tài “Nghiên cứu đánh giá thực trạng, đề xuất xây dựng mô 
hình xử lí chất thải rắn hữu cơ tại hộ gia đình, đảm bảo hiệu quả và bền vững. Thí điểm áp dụng 
tại một số cộng đồng trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa” đã đề xuất được một quy trình xử lý chất thải 
hữu cơ ngay tại hộ gia đình, dựa trên các cơ sở khoa học và điều kiện thực tế. Để đảm bảo tính hiệu 
quả và bền vững, mô hình xử lý chất thải rắn hữu cơ tại hộ gia đình đã được đặt điểm thí điểm tại 
thị trấn Quán Lào, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa.

2. Phương pháp nghiên cứu
Lựa chọn đối tượng, phạm vi thí điểm: Lựa chọn, triển khai thực hiện thí điểm mô hình xử 

lý chất thải rắn hữu cơ tại 05 hộ gia đình trên địa bàn thị trấn Quán Lào, huyện Yên Định, tỉnh 
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Thanh Hóa. Mỗi hộ gia đình được chọn thí điểm có từ 04 - 05 người, có diện tích đất ở và diện 
tích đất vườn để sử dụng mùn hữu cơ sau khi xử lý. Các hộ gia đình có mức sống trung bình, có 
nghề nghiệp khác nhau, gồm cả gia đình cán bộ, công chức, gia đình công nhân, gia đình nông 
dân, hưu trí,… Thời gian thực hiện thí điểm mô hình được thực hiện trong 06 tuần liên tục, từ ngày 
06/9/2020 đến hết ngày 18/10/2020.

Dụng cụ thực hiện thí điểm: Căn cứ vào các yêu cầu trong quá trình ủ chất thải rắn hữu cơ, 
dụng cụ ủ cần đảm bảo một số yếu tố, như: Dung tích đủ lớn để chứa và xử lý chất thải; Thùng 
ủ hạn chế được việc trao đổi nhiệt giữa khối chất ủ và môi trường, thùng không bị oxy hóa trong 
quá trình ủ, dễ dàng vận chuyển và có giá thành hợp lý. Căn cứ vào các yêu cầu trên, nhóm nghiên 
cứu đã tận dụng các thùng phi nhựa composite, có thể tích 200 lít, bán sẵn trên thị trường để chế 
tạo thành thùng ủ CTRSH hữu cơ hộ gia đình. Các thùng phi có nắp đậy, được khoan các lỗ để 
lưu thông không khí, tạo cửa bỏ rác thải và cửa lấy mùn hữu cơ để thuận tiện cho quá trình xử lý.

Quy trình thí điểm: Mô hình xử lý chất thải hữu cơ tại hộ gia đình được thực hiện như sau:

Hình 1: Quy trình xử lý chất thải rắn hữu cơ tại hộ gia đình

Bước 1: Chọn vị trí đặt thùng: Chọn vị trí đặt thùng ủ cách xa nguồn nước sinh hoạt, xa các 
khu vực thường hay sinh hoạt, đặt thùng cao hơn so với mặt đất từ 20 - 30 cm.

Bước 2. Thu gom và phân loại chất thải: Chất thải rắn hữu cơ phát sinh hàng ngày được thu 
gom tại các hô ̣gia đình, phân loại và loại bỏ các thành phần không cho vào thùng ủ như: vỏ cam, 
vỏ bưởi, nhựa, nilon, giấy bìa và các thành phần vô cơ khác.

Bước 3. Cắt nhỏ nguyên liệu: Chất thải rắn hữu cơ sau khi phân loại, nếu có kích thước lớn 
sẽ được cắt nhỏ với kích thước 5 - 7 cm, trước khi đưa vào thùng ủ. Cắt nhỏ, giảm kích thước giúp 
đưa chất thải vào thùng ủ dễ dàng, đồng thời rút ngắn thời gian ủ chất thải.

 Bước 4. Cho nguyên liệu vào thùng ủ: Để tăng cường hiệu quả xử lý, giảm phát sinh mùi 
hôi và côn trùng trong quá trình ủ, rác thải trước khi cho vào thùng ủ được trộn bổ sung với chế 
phẩm vi sinh vật EMUNIV dạng bột, với lượng bổ sung là từ 0,4 - 0,5 gram cho 1 kg rác hữu cơ 
(tương đương 01 thìa cà phê chế phẩm cho 5 kg nguyên liệu ủ). Nguyên liệu cho vào thùng ủ theo 
từng lớp, đảm bảo độ nén tự nhiên của rác. Ngày đầu tiên, mỗi thùng được cho một lượng rác đạt 
thể tích 75 lít để đảm bảo khối lượng tối thiểu cho quá trình ủ. Trong những ngày sau, chất thải rắn 
hữu cơ được cho vào thùng ủ hàng ngày khi phát sinh tại hộ gia đình. Lượng chất thải được cho 
vào thùng không vượt quát 3/4 thể tích thùng. 
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Bước 5. Kiểm tra và điều chỉnh: Để đảm bảo quá trình ủ diễn ra thuận lợi cần thường xuyên 
quan sát, theo dõi quá trình phân hủy chất thải rắn hữu cơ trong thùng ủ. Các yếu tố được theo dõi 
gồm: Độ sụt thể tích ủ, nhiệt độ, độ ẩm khối ủ, sự phát sinh mùi và côn trùng trong khối ủ.

Hộ gia đình được hướng dẫn theo dõi các yếu tố trên: 
+ Kiểm tra nhiệt độ bằng cách dùng một cành cây tươi cắm vào giữa khối phân ủ. Sau 

khoảng 05 hoặc 06 ngày, rút cành cây ra khỏi đống phân và sờ vào phần cắm trong khối phân ủ, 
nếu thấy cành cây nóng mạnh là đạt yêu cầu. 

+ Kiểm tra độ ẩm bằng cách cầm một nắm rác đang ủ phía đáy thùng và bóp mạnh trong lòng 
bàn tay. Nếu thấy nước rỉ ra ngoài kẽ tay là độ ẩm quá lớn, phải bổ sung thêm lá cỏ khô, rơm rạ 
để điều chỉnh độ ẩm. Nếu thấy rác không kết dính nghĩa là độ ẩm quá thấp, cần bổ sung thêm một 
lượng nước vừa đủ bằng cách tưới nhẹ hoặc phun. Nếu bóp thấy rác kết dính, đồng thời không có 
nước rỉ ra từ kẽ tay thì độ ẩm đạt yêu cầu.

+ Cảm nhận sự phát sinh mùi bằng cảm quan và quan sát sự phát sinh côn trùng trong thùng 
ủ. Nếu phát sinh mùi khó chịu, côn trùng sẽ bổ sung thêm chế phẩm vi sinh vật EMUNIV dạng bột 
bằng cách rắc thêm 02 - 03 thìa cà phê chế phẩm vào khối rác ủ trong thùng. 

Bên cạnh đó nhóm thực hiện đề tài thường xuyên theo dõi các chỉ số để đánh giá hiệu quả 
quá trình thí điểm. Thời gian kiểm tra, đo đạc định kỳ 01 tuần/lần. Kết hợp với kiểm tra, thực hiện 
đảo trộn để tăng hiệu quả xử lý.

+ Đo đô ̣sụt thể tích rác trong thùng ủ; 
+ Đo nhiệt độ bằng nhiệt kế;
+ Quan sát và kiểm tra độ ẩm bằng cảm quan; 
+ Theo dõi sự phát sinh mùi và côn trùng bằng cảm quan.
Bước 6. Lấy mùn hữu cơ và sử dụng: Sau khoảng thời gian từ 30 - 40 ngày, kể từ ngày bắt 

đầu ủ, tiến hành kiểm tra sản phẩm ủ ở phía đáy thùng ủ. Nếu sản phẩm mùn đã được phân hủy, tơi 
xốp thì có thể lấy để bón cho cây trồng. 

Để đánh giá chất lượng mùn từ quá trình xử lý chất thải rắn hữu cơ, tiến hành lấy mẫu sản 
phẩm, xác định tỉ lệ mùn qua sàng 2 mm, phân tích hàm lượng N, hàm lượng P2O5 và hàm lượng K2O, 
nhằm đánh giá chất lượng của sản phẩm mùn. Các chỉ tiêu được phân tích tại Phòng thí nghiệm hóa 
Môi trường, Phân hiệu trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội tại tỉnh Thanh Hóa. 

3. Kết quả và thảo luận

3.1. Kết quả giảm thiểu chất thải rắn phát sinh cần thu gom xử lý
Kết quả theo dõi khối lượng chất thải rắn phát sinh cần thu gom, vận chuyển trước và sau 

khi áp dụng mô hình xử lý chất thải rắn hữu cơ tại các hộ gia đình qua 06 tuần thí điểm cho thấy: 
Bảng 1. Kết quả theo dõi khối lượng CTRSH cần thu gom, xử lý khi áp dụng mô hình

Hộ gia đình áp 
dụng thí điểm

Trước khi
áp dụng

(kg/ngày)

Sau khi áp dụng (kg/ngày)
Tỉ lệ giảm 
CTR (%)Tuần 1 Tuần 2 Tuần 3 Tuần 4 Tuần 5 Tuần 6 Trung 

bình
Hộ gia đình số 1 4,20 1,61 1,71 1,69 1,72 1,77 1,67 1,70 60
Hộ gia đình số 2 3,42 1,20 1,33 1,30 1,35 1,22 1,28 1,28 63
Hộ gia đình số 3 3,81 1,30 1,42 1,38 1,44 1,34 1,39 1,38 64
Hộ gia đình số 4 2,96 0,96 1,11 1,06 1,12 0,95 1,01 1,04 65
Hộ gia đình số 5 3,90 1,72 1,58 1,53 1,66 1,62 1,22 1,56 60
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- Lượng rác phát sinh cần thu gom, vận chuyển, xử lý tại các hộ gia đình giảm rõ rệt, từ 60 
– 65 % khối lượng so với trước khi áp dụng mô hình. 

- Theo quan sát, tại các hộ gia đình trong quá trình theo dõi nhận thấy: lượng rác hữu cơ còn 
lại được thu gom, vận chuyển, xử lý rất ít, hầu như là những thành phần được khuyến cáo, hạn chế 
đưa vào thùng ủ, như: vỏ cam quýt, vỏ bưởi, cành cây kích thước lớn. 

Như vậy, khi áp dụng mô hình xử lý chất thải rắn hữu cơ tại hộ gia đình sẽ hạn chế được đáng kể 
lượng chất thải rắn hữu cơ cần thu gom, vận chuyển, xử lý tập trung của các hộ gia đình. 

3.2. Kết quả xử lý chất thải rắn hữu cơ tại hộ gia đình

a. Kết quả theo dõi diễn biến độ sụt thể tích rác trong các thùng ủ qua 06 tuần thí điểm liên 
tiếp cho thấy:

- Với thể tích ban đầu của rác thải trong thùng ủ được bố trí là 75 (lít), trong quá trình thí 
điểm, hàng ngày các hộ gia đình tiếp tục nạp rác thải hữu cơ phát sinh vào thùng để xử lý. Do vậy, 
sau 01 tuần thí điểm, thể tích rác tăng lên đáng kể với lượng tăng trung bình là gấp 1,89 lần so thể 
tích ban đầu và đạt mức thể tích rác trung bình trong các thùng ủ là 141,7 (lít) ở cuối tuần thứ nhất. 

 - Tuần thứ 02, thể tích thùng ủ có xu hướng giảm xuống, cuối tuần thứ 02 đạt giá trị trung 
bình là 126,1 lít. Quá trình giảm thể tích tiếp tục được diễn ra trong các tuần thứ 03 và tuần thứ 04 
thực hiện thí điểm. Kết quả đo thể tích trung bình rác trong các thùng ủ cuối tuần thứ 04 là 104,4 
lít, giảm 0,74 lần so với thể tích cuối tuần 01. 

- Các số liệu đo được cuối tuần thứ 05 và thứ 06, cho thấy: thể tích các thùng ủ không còn 
biến động nhiều so với thể tích đo được lần trước. Thể tích rác trong các thùng ổn định hoặc tăng 
không đáng kể, đạt mức trung bình khoảng 105 - 106 (lít).

Hình 2: Biểu đồ diễn biến thể tích của quá trình xử lý

Căn cứ vào đặc điểm phát triển của vi sinh vật và quá trình phân hủy chất thải hữu cơ đã được 
nghiên cứu trong đề tài luận án “Nghiên cứu quá trình xử lý chất thải rắn hữu cơ bằng công nghệ 
ủ sinh học cấp khí tự nhiên trong điều kiện Việt Nam” của nghiên cứu sinh Nghiêm Vân Khanh 
năm 2012, có thể nhận định: Giai đoạn từ tuần thứ nhất đến tuần thứ 03, vi sinh vật trong thùng ủ 
sẽ thích nghi và sinh trưởng mạnh. Rác thải phân hủy mạnh trong tuần thứ 02 sau khi ủ, làm cho 
thể tích rác trong thùng giảm mạnh. Sau khi ủ từ 04 đến 05 tuần là giai đoạn các vi sinh vật phát 
triển ở trạng thái cân bằng động, thùng ủ chuyển sang trạng thái ổn định về thể tích. Độ giảm thể 
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tích chất thải tương đương với lượng chất thải bổ sung hàng ngày, quá trình xử lý chuyển sang giai 
đoạn ổn định.

b. Kết quả theo dõi diễn biến nhiệt độ trong thùng ủ sau 6 tuần thực hiện thí điểm như sau:
- Với nhiệt độ ban đầu của các thùng ủ là nhiệt độ môi trường ở 27 0C, sau 01 tuần, nhiệt độ 

thùng ủ rác tăng lên đáng kể, đạt nhiệt độ trung bình là 36,7 0C, tăng 9,7 0C so với ngày đầu xử lý. 
Nguyên nhân tăng nhiệt độ trong giai đoạn này là do vi sinh vật bắt đầu thích nghi và phát triển, 
làm gia tăng nhiệt độ khối rác ủ trong thùng. Cộng với việc tăng nhanh thể tích rác trong tuần đầu 
tiên cũng tạo điều kiện cho nhiệt độ trong các thùng ủ tăng lên. 

Quá trình tăng nhiệt độ tiếp tục được diễn ra trong các tuần thứ 02 và tuần thứ 03. Với nhiệt 
độ trung bình đạt được vào cuối tuần thứ 02 và thứ 03 lần lượt là 41,5 0C và 42,2 0C. Như vậy, có 
thể khẳng định sự phân hủy chất hữu cơ trong thùng ủ ở tuần thứ 02 và tuần thứ 03 diễn ra mạnh 
mẽ, làm nhiệt độ khối rác trong thùng ủ tăng lên và đạt mức cao nhất trong quá trình xử lý. 

Hình 2: Biểu đồ diễn biến nhiệt độ của quá trình xử lý

Sang tuần thứ 04, tuần thứ 05 và tuần thứ 06, các số liệu đo được cho thấy: Nhiệt độ các 
thùng ủ không còn xu hướng tăng so với nhiệt độ đo được lần trước mà có xu hướng ổn định hoặc 
giảm nhẹ, mức nhiệt độ trung bình khoảng 39 0C. Căn cứ vào đặc điểm phát triển của vi sinh vật 
và quá trình phân hủy chất thải hữu cơ có thể nhận định, đây là giai đoạn thùng ủ chuyển sang 
trạng thái ổn định, các vi sinh vật phát triển cân bằng. Do vậy, quá trình xử lý chất thải đạt trạng 
thái duy trì, ổn định.

c. Diễn biến mùi và sự phát sinh côn trùng trong quá trình thực hiện thí điểm: 
Kết quả theo dõi sự phát sinh mùi trong quá trình ủ CTRSH hữu cơ tại hộ gia đình cho thấy: 

Trong 07 ngày đầu khi áp dụng mô hình xử lý, tất cả các thùng ủ tại 05 hộ gia đình đều có mùi 
khó chịu, ở mức độ không nhiều, ở khoảng cách 5 m sẽ cảm nhận mùi không rõ ràng. Sang tuần 
thứ 02 trở đi, các thùng ủ đã giảm hẳn mùi khó chịu và hầu như không có ruồi nhặng. Sau 06 tuần 
ủ liên tiếp, sản phẩm mùn hữu cơ từ thùng ủ không có mùi khó chịu, không chứa các ấu trùng của 
côn trùng. 

Như vậy, quá trình ủ CTRSH hữu cơ tại hộ gia đình có phát sinh mùi khó chịu trong tuần 
đầu của quá trình ủ, mùi khó chịu giảm dần do sự phát triển ổn định của vi sinh vật trong thùng ủ. 



Nghiên cứu chuyển giao, ứng dụng khoa học công nghệ trong sử dụng hợp lý tài nguyên, 
bảo vệ môi trường và phát triển bền vững

497

3.3. Kết quả phân tích chất lượng sản phẩm mùn hữu cơ
Kết quả phân tích chất lượng sản phẩm mùn hữu cơ thu được sau khi thực hiện thí điểm cho 

thấy, sản phẩm mùn có chứa các chất dinh dưỡng có lợi cho cây trồng. 
Bảng 2. Kết quả phân tích chất lượng sản phẩm mùn hữu cơ

Hộ gia đình
 áp dụng thí điểm

Chỉ tiêu phân tích
Tỉ lệ mùn (%)

(≤ 2 mm) VCK (%) pHKCL
N 

(%)
P2O5 
(%)

K2O 
(%)

Hộ gia đình số 1 50,00 21,38 7,93 0,441 0,274 0,540
Hộ gia đình số 2 52,38 20,13 7,61 0,460 0,236 0,561
Hộ gia đình số 3 62,96 19,10 8,13 0,422 0,261 0,582
Hộ gia đình số 4 58,85 20,77 7,77 0,433 0,269 0,566
Hộ gia đình số 5 52,96 22,61 8,19 0,441 0,298 0,595

Trung bình 55,43 20,80 7,93 0,439 0,268 0,568

  Tỉ lệ mùn hữu cơ qua sàng (≤ 2 mm) đạt trung bình là 55,43 % tổng khối lượng sản phẩm 
khô. Tỉ lệ vật chất khô trong sản phẩm mùn sau khi lấy từ thùng ủ đạt 20,8 % so với khối lượng 
mùn ban đầu. Độ pH của mùn trung bình 7,93. Các chất dinh dưỡng trong sản phẩm mùn hữu cơ, 
gồm: Hàm lượng Nitơ đạt trong khoảng từ 0,422 - 0,460 % với giá trị trung bình 0,439 %; Hàm 
lượng lân dễ tiêu P2O5 đạt trong khoảng từ 0,236 - 0,298 %, trung bình đạt 0,268 %; Hàm lượng 
K2O nằm trong khoảng từ 0,540 - 0,595 %, trung bình đạt 0,568 %. Các giá trị dinh dưỡng của sản 
phẩm mùn hữu cơ có chất lượng phù hợp cho việc cải tạo đất và bón cho cây trồng.  

3.4. Những thuận lợi khó khăn trong quá trình thực hiện thí điểm
3.4.1. Thuận lợi 
- Cả 05 hộ đều xử lý chất thải hữu cơ tại hộ gia đình thành công, người dân tham gia nhiệt 

tình, có quan tâm, tìm hiểu những vấn đề tồn tại để khắc phục và cải thiện mô hình. 
Cả 05 hộ đều hiểu rõ quy trình các bước xử lý chất thải hữu cơ tại hộ gia đình. Tất cả hộ dân 

hầu như không còn khó khăn, vướng mắc về quy trình, cách thức xử lý chất thải rắn hữu cơ của 
hộ gia đình.

 Quá trình xử lý chất thải rắn hữu cơ tại hộ gia đình bước đầu tạo ra sản phẩm mùn hữu cơ 
có thể sử dụng như phân bón cho cây trồng. 

Người dân và chính quyền địa phương có sự quan tâm và mong muốn được nhân rộng mô 
hình để xử lý rác thải sinh hoạt tại địa phương. 

Về mặt xã hội, khi áp dụng mô hình, lượng rác thải phát sinh cần thu gom, vận chuyển, xử 
lý tập trung giảm đáng kể, giúp quá trình thu gom diễn ra thuận lợi hơn do CTRSH thu gom không 
còn các thành phần hữu cơ phát sinh mùi và nước rỉ rác.

3.4.2. Khó khăn 
Bên cạnh những thuận lợi, cũng tồn tại một số khó khăn khi áp dụng mô hình tại cộng 

đồng như: 
- Quá trình ủ chất thải hữu cơ là quá trình xử lý sinh học, do vậy, yêu cầu thời gian xử lý 

dài. Trong quá trình xử lý không tránh khỏi phát sinh mùi trong giai đoạn đầu của quá trình xử lý, 
do vi sinh cần có thời gian thích nghi. Vì vậy, đây là giai đoạn quan trọng nhất để đảm bảo thành 
công của mô hình, cần có sự theo dõi, hướng dẫn và giải thích cho người dân hiểu để tiếp tục thực 
hiện xử lý.  
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- Việc xử lý chất thải rắn hữu cơ tại hộ gia đình chỉ áp dụng tốt với các hộ gia đình có diện 
tích đất rộng, đặc biệt là khu vực nông thôn, những hộ gia đình có vườn. Với các khu vực đô thị, 
mô hình có thể áp dụng cho các hộ gia đình có sự tận dụng không gian để trồng rau, cây cảnh, cây 
hoa. Mô hình khó áp dụng đối với các căn hộ crung cư và nhà ở có diện tích nhỏ. 

- Chất lượng mùn tạo ra sau quá trình xử lý phụ thuộc nhiều vào nguyên liệu và các bước xử 
lý. Thông thường chất lượng mùn không đồng đều do nguyên liệu ủ là rác thải sinh hoạt nên có sự 
đa dạng về thành phần. 

- Việc xử lý chất thải ngay tại gia đình cũng yêu cầu thời gian dành cho việc phân loại rác, 
cho rác vào thùng ủ và theo dõi quá trình ủ. Khi độ ẩm thùng ủ quá lớn, nếu không được điều chỉnh 
kịp thời, có thể phát sinh mùi và côn trùng. Đây là lý do chính gây tâm lý “ngại” cho người dân 
khi thực hiện phương pháp này. 

- Để thực hiện xử lý chất thải rắn hữu cơ tại hộ gia đình cần có thùng ủ và men vi sinh. Chi 
phí cho mỗi hộ gia đình khi áp dụng mô hình sẽ dao động từ 500.000 đồng đến vài triệu đồng, tùy 
vào loại thùng ủ. Do đó, kinh phí trang bị dụng cụ xử lý và men vi sinh trong quá trình xử lý cũng 
là một trở ngại khi triển khai mô hình tại cộng đồng. 

4. Kết luận và kiến nghị

 Quy trình xử lý CTR hữu cơ tại hộ gia đình được thực hiện qua 06 bước chi tiết, dễ thực 
hiện. Chất thải tại hộ gia đình được phân loại riêng và xử lý phần hữu cơ dễ phân hủy ngay khi 
phát sinh. Trong quá trình xử lý cần chú ý, đối với các chất thải có kích thước lớn cần cắt nhỏ về 
kích thước 5 - 7 cm trước khi cho vào thùng ủ. Không nên cho các chất thải là thành phần có chứa 
nhiều tinh dầu như vỏ bưởi, vở cam quýt vào thùng ủ. Sử dụng men vi sinh để xử lý chất thải hữu 
cơ nhằm tăng cường khả năng phân hủy chất thải và rút ngắn thời gian xử lý. 

Khi áp dụng mô hình, lượng chất thải rắn phát sinh cần thu gom và xử lý tại các hộ gia đình 
giảm từ 50 - 60 % tổng khối lượng chất thải rắn phát sinh hàng ngày. Bên cạnh đó, lượng chất thải 
phát sinh cần phải thu gom, xử lý của các hộ gia đình chủ yếu là thành phần vô cơ và các chất khó 
phân hủy khác nên ít tạo ra nước rỉ rác, thuận lợi cho quá trình thu gom.

Các chất mùn được tạo thành sau quá trình xử lý có thể tận dụng để bón cho rau, cây cảnh và 
các cây trồng khác. Do vậy, mô hình rất phù hợp với các hộ gia đình có diện tích vườn, có trồng 
cây xanh, vừa xử lý được chất thải phát sinh, vừa có thể tận dụng mùn hữu cơ. 

Để nhân rộng mô hình trong cộng đồng cần có sự tham gia của người dân, phát huy vai trò 
của cộng đồng trong quản lý CTRSH. Bên cạnh đó, các cấp chính quyền cần có các biện pháp hỗ 
trợ ban đầu cho người dân về thùng ủ và men vi sinh để người dân thực hiện tốt hơn. Hướng dẫn, 
chỉ dẫn cụ thể về phương pháp phân loại rác, quy trình, các bước thực hiện để người dân áp dụng 
mô hình hiệu quả. 

Quá trình thực hiện thí điểm mô hình xử lý chất thải rắn hữu cơ tại các hộ gia đình đã phân 
tích, đánh giá được hiệu quả của mô hình. Bên cạnh đó, mô hình thí điểm cũng chỉ ra được những 
ưu, nhược điểm của mô hình xử lý chất thải rắn hữu cơ tại hộ gia đình. 

Lời cảm ơn: Nội dung bài viết là một trong những nội dung nghiên cứu thuộc đề tài cấp cơ 
sở “Nghiên cứu đánh giá thực trạng, đề xuất xây dựng mô hình xử lý chất thải rắn hữu cơ tại hộ 
gia đình, đảm bảo hiệu quả và bền vững. Thí điểm áp dụng tại một số cộng đồng trên địa bàn tỉnh 
Thanh Hóa.” do tác giả làm chủ nhiệm đề tài và một số thành viên thực hiện, năm 2020. 
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XÂY DỰNG HÀNH LANG PHÁP LÝ CHO THỊ TRƯỜNG CACBON Ở 
VIỆT NAM TRONG BỐI CẢNH HỘI NHẬP QUỐC TẾ

Trần Nguyễn Thị Tâm Đan, Lại Thị Lan Vy
Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội

Tóm tắt 
Tín chỉ cacbon - Một công cụ hiệu quả để giảm lượng phát thải khí nhà kính, là một khái 

niệm không mới trong lĩnh vực bảo vệ môi trường trên thế giới. Tín chỉ cacbon được giao dịch 
thông qua 02 cơ chế là trao đổi hạn ngạch và trao đổi, bù trừ cacbon. Không thể phủ nhận tầm 
quan trọng của việc đặt ra hạn ngạch phát thải trong công cuộc theo đuổi mục tiêu cắt giảm phát 
thải và chống biến đổi khí hậu. Tuy nhiên, bài viết tập trung vào các vấn đề pháp lý đặt ra đối với 
tín chỉ cacbon có được từ các chương trình, dự án theo cơ chế trao đổi, bù trừ cacbon. Các tác 
giả tin rằng, những dự án, chương trình theo cơ chế trao đổi, bù trừ có tầm quan trọng không hề 
kém so với việc đặt ra hạn ngạch phát thải. Cơ chế bù trừ cacbon sẽ là giải pháp hiệu quả đối với 
lượng phát thải cacbon mà khó có thể cắt giảm. Bên cạnh đó, các dự án theo cơ chế bù trừ cacbon 
có thể đem lại nhiều lợi ích bên cạnh chức năng bù trừ cacbon, đặc biệt là các dự án trồng rừng 
có thể giúp không chỉ giải quyết vấn đề về giảm thiểu lượng phát thải mà còn đem lại các lợi ích 
về mặt xã hội, như: giảm đói nghèo, hỗ trợ cộng đồng dân cư địa phương. Ngoài ra, mặc dù có 
tiềm năng phát triển nhưng hiện nay vẫn còn rất nhiều những vấn đề xoay quanh các dự án trao 
đổi tín chỉ cacbon, một trong số đó là vấn đề về tiêu chuẩn chất lượng khiến cho nhiều người phản 
đối việc trao đổi tín chỉ cacbon từ các dự án theo cơ chế trao đổi, bù trừ.

Từ khóa: Cacbon; Tín chỉ cacbon; Bù trừ cacbon; Trồng rừng.
Abstract 

Completing legal correction for carbon market in Vietnam in the context of international 
integration

Carbon credits - An effective tool to reduce greenhouse gas emissions, is not a new concept 
in the field of environmental protection internationally. Carbon credits are traded through two 
mechanisms: emission allowances and carbon offset exchange. The importance of setting emission 
allowances cannot be denied in the pursuit of reducing emissions and combating climate change. 
However, the article focuses on the legal aspects of carbon credits obtained from programs and 
projects under the carbon exchange and offset mechanism. The authors believe that projects and 
programs under the carbon offset mechanism are equally important to setting emission allowances. 
A carbon offsetting mechanism will be an effective solution to carbon emissions that are difficult to 
reduce. Besides, projects under the carbon offsetting mechanism benefit society in different ways 
especially afforestation projects not only tackle GHG emission problems but also bring social 
benefits such as poverty reduction, local community support. In addition, despite the advantages, 
there are still many problems concerning carbon offset projects, one of which is the issue of quality 
standards, which makes many people oppose the idea of carbon offsetting.

Keywords: Carbon credit; Carbon offset; Forest planning.

1. Đặt vấn đề 

Phát triển thị trường cacbon trong nước là một trong những công cụ kinh tế, được quy định 
lần đầu tiên trong Luật Bảo vệ môi trường năm 2014, quy định về hoạt động quản lý giảm thiểu 
phát thải hiệu ứng nhà kính. Sau đó, Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 đã kế thừa và phát huy từ 
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một điểm thành một điều luật, liên quan đến việc hình thành và phát triển thị trường cacbon. Như 
vậy, các doanh nghiệp, đơn vị phát thải lớn bắt buộc phải đầu tư các giải pháp giảm phát thải, chắc 
chắn chi phí không hề nhỏ. Mặc dù, Việt Nam bước đầu đã có một số giao dịch tín chỉ cacbon Quốc 
tế (thông qua các dự án CDM, REDD +). Tuy nhiên cho đến nay, việc công nhận và sử dụng tín chỉ 
cacbon trên thị trường vẫn phụ thuộc vào bên thứ 03 là các tổ chức hoặc các cơ chế tín chỉ quốc 
tế, vai trò của bên bán ở Việt Nam thì vẫn còn mờ nhạt. Vì vậy, việc đánh giá hiện trạng thị trường 
cacbon ở Việt Nam, kết hợp với việc học hỏi kinh nghiệm quốc tế trong giai đoạn này là vô cùng 
cần thiết để phát triển thị trường cacbon trong thời gian tới.

2. Khái niệm thị trường cacbon

Vào tháng 02 năm 2021, Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đã được thông qua, trong đó, 
nêu rõ mục tiêu bảo vệ môi trường trong định hướng phát triển đất nước giai đoạn 2021 - 2030 như 
sau: “(6) Chủ động thích ứng có hiệu quả với biến đổi khí hậu, phòng, chống và giảm nhẹ thiên 
tai, dịch bệnh, quản lý, khai thác, sử dụng hợp lý, tiết kiệm, hiệu quả và bền vững tài nguyên; lấy 
bảo vệ môi trường sống và sức khỏe nhân dân làm mục tiêu hàng đầu; kiên quyết loại bỏ những 
dự án gây ô nhiễm môi trường, bảo đảm chất lượng môi trường sống, bảo vệ đa dạng sinh học và 
hệ sinh thái; xây dựng nền kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, thân thiện với môi trường”. Giảm phát 
thải khí nhà kính (Greenhouse Gas Emission) là một trong những mục tiêu trọng tâm, liên quan 
đến việc ứng phó với biến đổi khí hậu. Bên cạnh phương thức mang tính bị động như đánh thuế 
cacbon, việc tạo ra thị trường cacbon đem đến cơ hội vừa giảm phát thải khí nhà kính, vừa phát 
triển kinh tế cho quốc gia.

Về khái niệm tín chỉ cacbon, Khoản 35, Điều 3, Luật Bảo vệ môi trường 2020 quy định: “Tín 
chỉ cacbon là chứng nhận có thể giao dịch thương mại và thể hiện quyền phát thải một tấn khí 
carbon dioxide (CO2) hoặc một tấn khí carbon dioxide (CO2) tương đương”. Tuy nhiên, cần phải 
lưu ý rằng luật Bảo vệ môi trường 2020 hiện nay chưa có hiệu lực (Hiệu lực từ 01 tháng 01 năm 
2022). Vì vậy, cần thiết việc tham chiếu khái niệm tín chỉ cacbon tại Khoản 27, Điều 3, Luật Bảo 
vệ môi trường 2014 như sau: “Tín chỉ cacbon là sự chứng nhận hoặc giấy phép có thể giao dịch 
thương mại liên quan đến giảm phát thải khí nhà kính”.

Tín chỉ cacbon về bản chất là giấy phép do Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cấp, cho phép 
chủ sở hữu của nó đốt một lượng nhiên liệu Hydrocacbon xác định trong một khoảng thời gian 
được quy định. Mỗi tín chỉ cacbon có giá trị tương đương với một tấn nhiên liệu Hydrocacbon. 
Các công ty hoặc quốc gia được phép mua bán, trao đổi tín chỉ cacbon để đảm bảo mục tiêu phát 
thải đã cam kết của mình. Do CO2 là khí nhà kính (KNK) quy đổi tương đương của mọi KNK nên 
mọi người thường gọi đơn giản là mua bán, trao đổi cacbon.

Thị trường là quá trình các bên thực hiện các giao dịch, là “nơi” diễn ra các hoạt động mua 
bán, chuyển nhượng, cho thuê hay các dịch vụ có liên quan khác mà đối tượng có thể là hàng hóa, 
dịch vụ, sức lao động,… “Nơi” diễn ra ở đây được hiểu là ở bất cứ không gian, khung cảnh nào, 
chỉ cần diễn ra hoạt động mua bán, trao đổi, chứ không nhất thiết phải gắn với một địa điểm cụ thể 
nào. Hướng đến việc giảm thiểu hiệu ứng nhà kính thông qua việc giảm thải khí CO2 phát sinh, có 
thể nhận định, chỉ khi mua bán tín chỉ cacbon thì mới có thể giảm được lượng phát thải (Việc thuê 
tín chỉ cacbon không có ý nghĩa do về bản chất quyền sở hữu tín chỉ cacbon vẫn thuộc về chủ sở 
hữu, không thực tế tồn tại việc cân bằng nào). Bên cạnh đó, tín chỉ cacbon nên được xem xét dưới 
góc độ là một tài sản, để tránh nhầm lẫn với việc coi tín chỉ cacbon là dịch vụ hay công việc. Vì 
vậy, thị trường cacbon chỉ tồn tại hoạt động mua bán, trao đổi quyền sỡ hữu tài sản.
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Căn cứ vào các tiêu chí khác nhau, thị trường có thể chia thành nhiều loại như: (1) Dựa vào 
đối tượng giao dịch thì có thể chia ra thành thị trường lao động, thị trường điện tử, thị trường nhà 
đất, thị trường dệt may… (2) Dựa vào phạm vi giao dịch thì thị trường sẽ được chia ra thành thị 
trường trong nước (thị trường nội địa) và thị trường quốc tế…

Thị trường cacbon trong nước mới được quy định tại Luật Bảo vệ môi trường 2020, cụ thể 
tại Khoản 1, Điều 139 “Thị trường cacbon trong nước gồm các hoạt động trao đổi hạn ngạch phát 
thải khí nhà kính và tín chỉ cacbon thu được từ cơ chế trao đổi, bù trừ tín chỉ cacbon trong nước 
và quốc tế phù hợp với quy định của pháp luật và điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ 
nghĩa Việt Nam là thành viên”. Đây là một khái niệm mang tính liệt kê những hoạt động của thị 
trường cacbon trong nước, cũng được xác định theo hai phương thức chính là áp dụng theo việc 
trao đổi hạn ngạch (các doanh nghiệp trao đổi hạn ngạch phát thải khí nhà kính cho nhau khi họ 
dư/vượt quá hạn ngạch) và trao đổi tín chỉ, bù trừ cacbon (việc trao đổi, tín chỉ cacbon được quy 
đổi từ khả năng hấp thụ khí nhà kính qua các hoạt động như trồng rừng, sử dụng năng lượng tái 
tạo, chuyển đổi sử dụng nguyên liệu hóa thạch,…).

Từ những khái niệm đã phân tích ở trên, có thể thấy thuật ngữ thị trường cacbon là một thuật 
ngữ vừa mang tính thương mại (thị trường), vừa mang tính đặc thù (tín chỉ cacbon - Một tài sản vô 
hình, được quy đổi từ khả năng hấp thụ khí nhà kính). Vì vậy, sau khi phân tích những quan điểm 
về thị trường, cũng như thị trường cacbon, nhóm tác giả đưa ra khái niệm thị trường cacbon như 
sau: “Thị trường cacbon là quá trình, nơi mà các bên thực hiện các hợp đồng chuyển quyền sở 
hữu tín chỉ cacbon (hoặc trao đổi hạn ngạch phát thải khí nhà kính) với mục đích giảm, cân bằng 
lượng phát thải khí nhà kính ra môi trường, nhằm chống lại ảnh hưởng tiêu cực của biến đổi khí 
hậu trên thế giới”.

3. Thực trạng pháp luật về thị trường cacbon tại Việt Nam 

Thị trường cacbon trong nước là một trong những nội dung nổi bật của Luật Bảo vệ môi 
trường 2020. Việc xây dựng thị trường cacbon được xem như là một giải pháp hiệu quả trong hoạt 
động chống biến đổi khí hậu và vốn đã được rất nhiều các quốc gia trên thế giới thực hiện. Việt 
Nam đã đưa ra những cam kết trong khuôn khổ thoả thuận Paris, cụ thể là cam kết về việc đóng góp 
do quốc gia tự quyết (Nationally Determined Contributions - Viết tắt là NDC). Theo đó, Việt Nam 
cam kết sẽ giảm 9 % tổng lượng phát thải KNK so với kịch bản phát triển thông thường, tương 
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đương với 83,9 triệu tấn CO2, mức đóng góp giảm nhẹ sẽ tăng lên 27 %, tương đương với 250,8 
triệu tấn CO2 khi nhận đươc hỗ trợ quốc tế. Với những cam kết và nỗ lực ứng phó với biến đổi khí 
hậu, việc xây dựng thị trường cacbon trong nước là vô cùng cần thiết. Xác định được yêu cầu này, 
Dự án chuẩn bị sẵn sàng cho xây dựng thị trường cacbon tại Việt Nam (The Vietnam Partnership 
For Market Readiness Project - VNPMR) đã được triển khai từ năm 2015 với sự hợp tác của Bộ 
Tài nguyên và Môi trường và Ngân hàng thế giới.

Về cơ bản, thị trường cacbon là một trong những công cụ định giá cacbon sử dụng cơ chế thị 
trường và tuân thủ nguyên tắc “người gây ô nhiễm phải trả tiền”. Mặt hàng được trao đổi mua bán 
trên thị trường cacbon bao gồm hạn ngạch phát thải và tín chỉ cacbon, được xác định thông qua cơ 
chế bù trừ cacbon. Ở Việt Nam, mặc dù chỉ đến khi Luật Bảo vệ môi trường 2020 được ban hành 
mới có cơ sở pháp lý cho việc xây dựng thị trường cacbon trong nước. Tuy nhiên trên thực tế, Việt 
Nam đã sản xuất ra các loại hàng hoá cho thị trường cacbon từ sau khi ký và phê chuẩn Nghị định 
thư Kyoto năm 2002. 

Một trong những yêu cầu của Nghị định thư Kyoto là các quốc gia phải cam kết thực hiện các 
mục tiêu cắt giảm lượng khí thải thông qua 03 cơ chế chính trong Hiệp định Marrakesh (Marrakesh 
Accord) được thông qua năm 2001, bao gồm: (1) Cơ chế thị trường khí thải hay còn gọi thương 
mại khí thải; (2) Cơ chế phát triển sạch (CDM); (3) Cơ chế đồng thực hiện. Trong đó, CDM là cơ 
chế được thiết kế để hỗ trợ các quốc gia đang phát triển tham gia vào Nghị định thư Kyoto thông 
qua việc cho phép các quốc gia phát triển tài trợ cho các dự án giảm phát thải tại các quốc gia đang 
phát triển, để đảm bảo các quốc gia phát triển có thể đạt được các mục tiêu cam kết giảm phát thải, 
thông qua cơ chế bù trừ. Theo cơ chế CDM, các dự án giảm phát thải được xây dựng ở Việt Nam, 
có thể kể đến: các dự án sản xuất năng lượng sạch, năng lượng tái tạo; các chương trình sử dụng 
tiết kiệm nhiên liệu và cả các dự án giảm phát thải thông qua hoạt động trồng rừng và tái trồng 
rừng đều có thể chuyển đổi thành các chứng chỉ giảm phát thải (CER), sau đó, bán lại cho các quốc 
gia phát triển. CDM đã tạo ra thị trường cacbon, nơi chứng chỉ giảm phát thải được trao đổi như 
một mặt hàng giữa bên bán là các quốc gia đang phát triển và bên mua là các quốc gia phát triển. 

Tính đến tháng 06 năm 2014, Việt Nam có 253 dự án CDM, 11 Chương trình hoạt động theo 
CDM (PoA) được đăng ký và 10.068.987 Chứng chỉ giảm phát thải được chứng nhận (CER). Tổng 
lượng KNK giảm được của 253 dự án CDM là khoảng 137 triệu tấn CO2 và Việt Nam được xếp 
thứ 04 về số lượng dự án CDM được đăng ký và xếp thứ 11 về lượng CER được cấp trên thế giới. 
Trong số các dự án CDM nói trên, dự án thuộc lĩnh vực năng lượng chiếm 88,19 %, xử lý chất thải 
chiếm 9,96 %, trồng rừng và tái trồng rừng chiếm 0,37 %, các loại dự án khác chiếm 1,48 %. Một 
số dự án có thể kể đến như: Dự án “Thu gom và sử dụng khí đồng hành tại mỏ Rạng Đông” (Bà 
Rịa - Vũng Tàu); Dự án thuỷ điện Sông Côn (Quảng Nam); Dự án thuỷ điện nhỏ Sông Mục (Thanh 
Hoá); Dự án thuỷ điện Ngòi Đường (Lào Cai),…

Mặc dù Việt Nam được xếp thứ 04 trên thế giới về số lượng dự án CDM đã đăng ký, tuy 
nhiên, đa số các dự án CDM là các dự án năng lượng. Trong khi đó, việc giảm phát thải thông qua 
các hoạt động rừng có thể được xem là đáp ứng nhiều mục tiêu không chỉ chống biến đổi khí hậu, 
giảm phát thải thông qua hấp thụ cacbon của rừng mà còn giúp đạt được các mục tiêu về kinh tến- 
xã hội như chia sẻ lợi ích với cộng đồng địa phương, xoá đói giảm nghèo. 

Với mục tiêu này, Liên Hợp Quốc đã xây dựng cơ chế Giảm phát thải từ mất rừng và suy 
thoái rừng (REDD +). Năm 2009, Việt Nam là một trong 09 quốc gia được ưu tiên lựa chọn thí 
điểm Chương trình REDD + của Liên Hợp Quốc (UNREDD) và là quốc gia đầu tiên nhận được 
phê duyệt cho Đề xuất sẵn sàng thực hiện REDD + (R - PIN), thuộc Quỹ đối tác cacbon trong Lâm 
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nghiệp (FCPF) của Ngân hàng thế giới. Sau 10 năm triển khai, năm 2018, Việt Nam là quốc gia 
đầu tiên của khu vực châu Á - Thái Bình Dương được công nhận đủ điều kiện thanh toán cho các 
nỗ lực giảm phát thải, dựa trên kết quả trong chương trình REDD +. Một số các dự án REDD + 
đã và đang được triển khai ở Việt Nam như: Chương trình REDD + thực hiện ở Thái Nguyên từ 
tháng 6/2013 đến tháng 12/2015 với chủ dự án là Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển vùng cao 
(CERDA); Dự án REDD + thực hiện ở xã Cát Vân và xã Thanh Lâm, huyện Như Xuân, Thanh 
Hoá năm 2017.

Văn bản pháp lý nền tảng của REDD + là Khung Warsaw cho REDD + (WFR - Quy tắc 
hướng dẫn REDD +) đã đặt ra các tiêu chuẩn quốc tế đối với các quốc gia đang phát triển nhằm 
giảm phát thải và tăng cường khả năng lưu trữ cacbon của rừng. Đồng thời, quy định về việc chi 
trả dựa vào kết quả của việc giảm thiểu và loại bỏ khí nhà kính. Mặc dù WRF không quy định về 
vấn đề hình thành thị trường đối với việc giảm phát thải, tuy nhiên, có đưa ra khuyến nghị về việc 
REDD + có thể được kết nối với một cơ chế thị trường, bao gồm cả thị trường được quy định tại 
Điều 6 của Thoả thuận Paris. Như vậy có thể thấy, về cơ bản các dự án của REDD + vẫn phải đáp 
ứng được các tiêu chuẩn của thị trường mới có thể tạo ra các tín chỉ cacbon hoặc các quốc gia khi 
xây dựng thị trường cacbon nội địa có thể đưa ra quy định cho phép kết quả giảm phát thải từ các 
dự án REDD + được trực tiếp trao đổi trên thị trường cacbon nội địa. 

Như vậy có thể thấy, mặc dù chưa hình thành một thị trường nội địa chính thức. Tuy nhiên, 
việc thương mại hoá sản phẩm hấp thụ cacbon từ rừng đã có nền tảng từ lâu và những gì còn thiếu 
là một thị trường trong nước được vận hành hoàn chỉnh, tạo điều kiện cho các loại hàng hoá này có 
điều kiện để phát triển chuyên môn hoá hơn. Vì vậy, nếu pháp luật Việt Nam chỉ dừng lại việc quy 
định về thị trường cacbon trong một điều luật (Điều 139, Luật Bảo vệ môi trường 2020) như hiện 
tại là không đủ để có thể vận hành và phát triển thị trường cacbon trong giai đoạn tới.

a. Sự cần thiết của việc xây dựng hành lang pháp lý cho thị trường cacbon ở Việt Nam

Sau khi Luật Bảo vệ môi trường 2020 được ban hành, để cụ thể hoá và xây dựng thị trường 
cacbon, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã xây dựng dự thảo Nghị định “Quy định giảm nhẹ phát 
thải khí nhà kính và bảo vệ tầng ozon” (dự thảo Nghị định). Nhìn chung, dự thảo Nghị định đã giải 
quyết những vấn đề pháp lý cơ bản để hình thành thị trường cacbon. Theo đó, Bộ Tài nguyên và 
Môi trường là cơ quan đầu mối của Hệ thống Quốc gia đo đạc, báo cáo, thẩm định giảm nhẹ phát 
thải khí nhà kính (MRV). Hệ thống MRV được coi là nền tảng cơ bản để có thể tổ chức được thị 
trường cacbon. Hệ thống này thu thập, xử lý, quản lý, lưu trữ, cung cấp và kiểm tra thông tin về 
kết quả thực hiện giảm nhẹ phát thải khí nhà kính, đảm bảo tính minh bạch, tính chính xác và có 
thể kiểm chứng được. 

Dự thảo xác định các bên tham gia thị trường cacbon trong nước gồm: Cơ sở phát thải khí 
nhà kính được giao hạn ngạch phát thải và tổ chức tham gia thực hiện cơ chế trao đổi, bù trừ tín chỉ 
cacbon trong nước, quốc tế và các tổ chức, cá nhân khác có liên quan đến hoạt động đầu tư, kinh 
doanh hạn ngạch phát thải khí nhà kính, tín chỉ cacbon trên thị trường cacbon. 

Theo quy định của dự thảo, đối với các tín chỉ cacbon có được từ cơ chế trao đổi, bù trừ, 
đầu tiên các dự án, chương trình đó cần thực hiện thủ tục xin chấp thuận chương trình, dự án theo 
cơ chế trao đổi, bù trừ cacbon. Dự thảo có sự phân loại cụ thể với các dự án, chương trình trong 
khuôn khổ Công ước khung của Liên Hợp Quốc về Biến đổi khí hậu và các dự án, chương trình 
nằm ngoài khuôn khổ Công ước này. Quy định này là cần thiết, vì bên cạnh các dự án như REDD 
+, các dự án được thực hiện tự nguyện cũng vẫn có thể tạo ra tín chỉ cacbon nếu như đáp ứng được 
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các tiêu chuẩn của thị trường. Các dự án này dù nằm ngoài nỗ lực của quốc gia trong chống biến 
đổi khí hậu nhưng vẫn có thể tạo ra giảm phát thải và đóng góp kết quả giảm phát thải vào Đóng 
góp do quốc gia tự quyết (NDC). 

Cả hai loại dự án này đều phải nộp đơn xin chấp thuận chương trình, dự án tới Bộ Tài nguyên 
và Môi trường. Tuy nhiên, để có thể trở thành mặt hàng trao đổi trên thị trường cacbon, Bộ Tài 
nguyên và Môi trường sẽ phải thực hiện xác nhận lượng tín chỉ cacbon thu được từ các chương 
trình, dự án này. Tín chỉ cacbon thu được từ chương trình, dự án theo cơ chế trao đổi, bù trừ tín chỉ 
sẽ được chuyển đổi thành đơn vị bù trừ cho hạn ngạch phát thải khí nhà kính trên sàn giao dịch. 
Cụ thể, một tín chỉ bằng 1 tấn CO2 tương đương. Như vậy, để có thể chuyển đổi thành các tín chỉ 
cacbon và trao đổi trên thị trường, các dự án REDD + ở Việt Nam vẫn cần phải thông qua quy trình 
xác nhận lượng tín chỉ cacbon thu được hay nói cách khác đáp ứng các tiêu chuẩn của thị trường 
đặt ra. Về vấn đề tiêu chuẩn, dự thảo quy định theo hướng “phù hợp với quy định của pháp luật và 
điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên”.

Ngoài ra, đối với các tổ chức được áp hạn ngạch phát thải, dự thảo còn có quy định hạn chế 
về số lượng tín chỉ cacbon để bù trừ phát thải mà các tổ chức này được mua không được vượt quá 
10 % tổng số hạn ngạch phát thải khí nhà kính được phân bổ cho cơ sở trong một năm tuân thủ. 
Việc hạn chế này để nhằm giải quyết một trong những vấn đề gây tranh cãi về hoạt động mua bán, 
trao đổi tín chỉ cacbon. Đó là việc các công ty, doanh nghiệp có thể lợi dụng hoạt động thương mại 
hoá tín chỉ cacbon để tiếp tục phát thải thay vì tìm cách hạn chế, giảm thiểu phát thải dưới mức 
hiện tại. Bên cạnh đó, dự thảo Nghị định cũng đã đặt ra vấn đề trách nhiệm đối với các cơ sở phát 
thải vượt quá hạn ngạch cho phép. Các cơ sở này sẽ phải nộp tiền thanh toán cho lượng phát thải 
khí nhà kính vượt quá số hạn ngạch phát thải cho phép sau khi đã áp dụng các hình thức chuyển 
giao, vay mượn, sử dụng tín chỉ cacbon đề bù trừ. Đồng thời, số lượng khí thải nhà kính vượt quá 
lượng hạn ngạch sẽ được trừ vào hạn ngạch phân bổ cho giai đoạn cam kết sau đó.

Về lộ trình xây dựng và phát triển thị trường cacbon, dự thảo đặt ra mốc thời gian cụ thể là 
ngày 01 tháng 01 năm 2028, sàn giao dịch tín chỉ cacbon sẽ chính thức được đi vào vận hành. Đặc 
biệt, dự thảo cũng quy định về hoạt động kết nối, trao đổi tín chỉ cacbon trong nước với thị trường 
cacbon khu vực và thế giới. Tuy nhiên, trước đó, vào năm 2026, sàn giao dịch tín chỉ cacbon sẽ 
được thí điểm vận hành. Vì vậy, khi thị trường vận hành sẽ phát sinh ra những vấn đề mà các nhà 
làm luật cần dự liệu trước, nhằm tạo hành lang pháp lý vững chắc cho các bên khi tham gia giao 
dịch, từ đó, làm nền tảng thúc đẩy cho sự phát triển của thị trường cacbon ở Việt Nam.

b. Thuận lợi trong việc xây dựng hành lang pháp lý cho thị trường cacbon

Như vậy, với những quy định của Luật Bảo vệ môi trường 2020 cũng như Dự thảo của Nghị 
định “Quy định giảm nhẹ phát thải khí nhà kính và bảo vệ tầng ô-dôn”, thị trường cacbon trong 
nước đã dần được hình thành. Nếu theo lộ trình mà dự thảo Nghị định đặt ra, trong vòng 05 năm 
nữa, thị trường cacbon sẽ được đi vào thử nghiệm ở Việt Nam và 07 năm nữa sẽ chính thức được 
đi vào hoạt động. Nhìn chung, có thể nhận thấy một số lợi thế đối với Việt Nam khi phát triển thị 
trường cacbon như sau:

Thứ nhất, mặc dù chưa tồn tại thị trường cacbon trong nước nhưng với việc thực hiện nhiều 
các dự án CDM và REDD +, Việt Nam có kinh nghiệm đối với việc “sản xuất” các tín chỉ cacbon 
cung ứng được cho thị trường cacbon nội địa. Cụ thể hơn, Việt Nam đã có kinh nghiệm trong việc 
xây dựng hành lang pháp lý cho các dự án theo cơ chế bù trừ tín chỉ cacbon. Ví dụ như các văn 
bản pháp lý áp dụng với các dự án CDM đã được xây dựng như: Thông tư số 10/2006/TT-BTNMT 
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ngày 12/12/2006 về hướng dẫn xây dựng dự án Cơ chế phát triển sạch trong khuôn khổ Nghị định 
thư Kyoto; Quyết định số 47/2007/QĐ-TTg ngày 06/4/2007 của Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Tài 
nguyên và Môi trường và các bộ, ngành và địa phương có liên quan thực hiện Nghị định thư Kyoto 
và CDM; Quyết định số 130/2007/QĐ-TTg ngày 02 tháng 8 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ 
về một số cơ chế, chính sách tài chính đối với dự án đầu tư theo cơ chế phát triển sách; Thông tư 
số 12/2010/TT-BTNMT ngày 26/7/2010 về xây dựng, cấp Thư xác nhận, cấp Thư phê duyệt dự án 
theo cơ chế phát triển sạch trong khuôn khổ Nghị định thư Kyoto,… 

Thứ hai, các dự án trong khuôn khổ Công ước khung của Liên Hợp Quốc về Biến đổi khí hậu 
như CDM đã tạo cơ hội cho Việt Nam tham gia thị trường cacbon quốc tế một thời gian đủ dài để 
hiểu được các vấn đề của thị trường và đã đúc rút được những kinh nghiệm nhất định để xây dựng 
hành lang pháp lý, hình thành một thị trường nội địa trong nước. Điều này được thể hiện rất rõ qua 
các quy định của dự thảo Nghị định, đặc biệt là về việc giới hạn số lượng tín chỉ cacbon được mua 
đối với các tổ chức được giao hạn ngạch phát thải. 

Thứ ba, nếu thị trường cacbon nội địa được xây dựng thành công sẽ tạo cơ sở pháp lý vững 
chắc cho việc đưa các tín chỉ cacbon trong nước ra thị trường quốc tế. Trong khi nhu cầu đối với 
tín chỉ cacbon ở thị trường quốc tế được kỳ vọng sẽ tăng từ 05 đến 10 lần trong thập kỉ tiếp theo 
khi có thêm nhiều công ty cam kết phát thải ròng bằng không” (Net zero). Đây sẽ là cơ hội lớn cho 
các dự án theo cơ chế bù trừ cacbon, đặc biệt là các dự án trồng rừng. 

c. Thách thức trong việc xây dựng hành lang pháp lý cho thị trường cacbon

Thứ nhất, về chất lượng tín chỉ cacbon. Về nguyên tắc, CDM vốn là một cơ chế hợp lý, tuy 
nhiên lại trở thành một dự án không mấy thành công. Một trong những luận điểm phản đối CDM 
phổ biến được đưa ra chính là tính chính xác của các Báo cáo thẩm định khả năng giảm thiểu CO2 
của các dự án CDM hay dưới góc độ thương mại là chất lượng sản phẩm tín chỉ cacbon được tạo ra 
bởi CDM. Theo một nghiên cứu của EU chỉ ra, 85 % các dự án được nghiên cứu và 73 % Chứng 
chỉ giảm phát thải tiềm năng của CDM từ năm 2013 đến 2020 gần như không có tính bổ sung, chỉ 
có 2 % dự án và 7 % Chứng chỉ giảm phát thải cung cấp có thể đảm bảo việc giảm phát thải được 
bổ sung và không bị đánh giá quá cao so với thực tế. Hiện nay, EU đã đưa ra quy định không chấp 
nhận các Chứng chỉ giảm phát thải có được từ các dự án CDM sau năm 2012, trừ các dự án được 
đăng ký ở một quốc gia kém phát triển. 

Dưới góc độ hợp đồng dân sự, điều này đồng nghĩa với việc loại hàng hoá mà người bán 
cung cấp không đảm bảo đúng chất lượng đã được cam kết trong hợp đồng. Từ góc độ nỗ lực 
chống biến đổi khí hậu và giảm thiểu phát thải khí nhà kính, trên thực tế, không có sự giảm phát 
thải nào xảy ra cả. Vì bên mua và bên nhận được quyền phát thải khi mua, các tín chỉ cacbon không 
thực sự có giá trị giảm phát thải này vẫn thực hiện phát thải. 

Thứ hai, rủi ro các doanh nghiệp, tổ chức lợi dụng tín chỉ cacbon có được từ chương trình 
theo cơ chế bù trừ cacbon để đáp ứng các quy định về hạn ngạch thay vì nỗ lực cắt giảm phát thải. 
Đối với các cơ sở không nằm trong danh mục được giao hạn ngạch phát thải, việc tham gia giao 
dịch tín chỉ cacbon là hoàn toàn tự nguyện. Các cơ sở này có thể mua các tín chỉ cacbon để thể hiện 
trách nhiệm xã hội, nâng cao hình ảnh của họ. Vì vậy, không có hạn chế nào đặt ra đối với giao 
dịch trao đổi tín chỉ cacbon khi chủ thể là các cơ sở này. Tuy nhiên, với những cơ sở được giao hạn 
ngạch phát thải để hạn chế việc lợi dụng tín chỉ cacbon như là một cách thức giá rẻ để thoát khỏi 
các quy định về giới hạn phát thải. Dự thảo Nghị định đặt ra quy định hạn chế mức tín chỉ cacbon 
được mua để bù trừ phát thải. Tuy nhiên, khi quy định về hạn chế số lượng sẽ tồn tại tình huống, 
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các cơ sở hoàn toàn có khả năng giảm phát thải trong mức hạn ngạch đặt ra nhưng vẫn sẽ tận dụng 
hết mức có thể 10 % được phép mua tín chỉ cacbon để giảm chi phí đến mức tối đa. 

Thứ ba, còn rất nhiều các vấn đề pháp lý cần được làm rõ. Với mỗi loại dự án, chương trình 
trao đổi, bù trừ cacbon do đặc thù riêng mà cần xây dựng cơ sở pháp lý riêng. Ví dụ, đối với các dự 
án, chương trình theo cơ chế trao đổi, bù trừ cacbon từ hoạt động rừng như trong khuôn khổ của 
REDD +, do đặc thù của dự án là nhiều bên cùng tham gia (cộng đồng địa phương, nhà quản lý, 
nhà đầu tư, nhà phát triển dự án), vì vậy còn rất nhiều câu hỏi pháp lý xoay quanh vấn đề “quyền 
cacbon”, hay nói cách khác, ai sẽ được hưởng lợi từ hoạt động bán các tín chỉ cacbon rừng này? 
Nếu không xây dựng được quy định phù hợp để đảm bảo lợi ích được chia sẻ, các dự án trồng rừng 
có thể bị phản đối vì cho dù có tạo ra được hệ sinh thái xanh hơn, sạch hơn nhưng không phải một 
hệ sinh thái công bằng hơn.

Bên cạnh đó, một trong những vấn đề đối với các dự án, chương trình trao đồi, bù trừ cacbon 
từ hoạt động rừng đó là: Về nguyên lý, rừng có thể được coi là bể chứa cacbon thông qua hoạt động 
hấp thụ cacbon từ không khí, vì vậy, các dự án trồng rừng có thể được chuyển đổi thành tín chỉ 
cacbon và bán trên thị trường. Tuy nhiên, thời gian qua thế giới chứng kiến rất nhiều vụ cháy rừng 
nghiêm trọng, cacbon chứa trong các khu rừng này sẽ thoát ra và lại tồn tại trong khí quyển. Đây 
là một trong những rủi ro đối với các dự án bù trừ cacbon từ hoạt động rừng cần phải tính toán tới. 

Thứ tư, rủi ro phát sinh các vấn đề xã hội khác. Xây dựng thị trường cacbon và các sản phẩm 
cho thị trường này thể hiện nỗ lực của Việt Nam trong phòng chống biến đổi khí hậu và thực hiện 
cam kết quốc tế. Tuy nhiên, việc xây dựng các sản phẩm cho thị trường hay nói cách khác, thực 
hiện các dự án, chương trình theo cơ chế trao đổi, bù trừ cacbon phải đảm bảo không làm phát sinh 
các vấn đề xã hội khác. Ví dụ, đối với các hoạt động từ trồng rừng, việc giảm thiểu chặt phá rừng 
ở một khu vực để thực hiện dự án trao đổi, bù trừ cacbon có thể dẫn đến việc gia tăng tình trạng 
chặt phá rừng ở một khu vực khác. Một nghiên cứu đăng tại IOP science chỉ ra rằng, mức độ rò rỉ 
của các dự án bù trừ cacbon rừng sẽ phụ thuộc vào khả năng sản xuất của khu rừng hay hoạt động 
nông nghiệp bị thay thế. Ví dụ như giảm chặt phá rừng ở khu vực ít giá trị về kinh tế sẽ dẫn đến 
việc ít xảy ra hiện tượng tăng chặt phá rừng ở khu vực khác. 

4. Khuyến nghị góp phần xây dựng hành lang pháp lý cho thị trường cacbon ở Việt Nam

Hiện nay, Việt Nam đã và đang phát triển đất nước theo hướng “phát triển bền vững”, vì 
vậy, đã có nhiều định hướng cho việc bảo vệ môi trường nói chung và sự phát triển thị trường tín 
chỉ cacbon nói riêng trong đường lối của Đảng, chính sách của Nhà nước và quy định của pháp 
luật. Từ đó, nhóm tác giả đưa ra các khuyến nghị liên quan đến việc xây dựng hành lang pháp lý 
thị trường cacbon tại Việt Nam trong bối cảnh hội nhập quốc tế như sau: 

Thứ nhất, đối với vấn đề chất lượng tín chỉ cacbon. Một trong những vấn đề hàng đầu luôn 
được đặt ra giữa bên mua và bên bán là vấn đề về chất lượng của hàng hoá - đối tượng của hợp 
đồng. Thông thường, trong các hợp đồng dân sự, pháp luật cho phép các bên được thoả thuận về 
chất lượng của tài sản mua bán. Tuy nhiên, với các lĩnh vực đặc thù mà Nhà nước đã xây dựng và 
công bố các bộ tiêu chuẩn chất lượng riêng (Ví dụ như Hệ thống quản lý chất lượng ngành Công 
nghiệp dầu mỏ, hoá dầu và khí ISO/TS 29001; Hệ thống quản lý chất lượng chuyên ngành thiết bị 
y tế ISO 13485;…), pháp luật quy định các bên được phép thoả thuận về chất lượng tài sản không 
được thấp hơn chất lượng của tài sản được xác định theo tiêu chuẩn đã công bố. Tương tự như 
vậy, tín chỉ cacbon có được từ các dự án theo cơ chế trao đổi, bù trừ là một loại hàng hoá đặc biệt, 
để đảm bảo được chất lượng các tín chỉ cacbon thì bắt buộc cần có quy định về tiêu chuẩn đối với 
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từng loại dự án. Đặc biệt, với mục tiêu có thể kết nối thị trường trong nước và thị trường quốc tế, 
đồng thời làm giảm thiểu việc chồng chéo quy định, việc tuân thủ các quy định về tiêu chuẩn quốc 
tế là hoàn toàn cần thiết, điều này cũng đã được Dự thảo Nghị định nhắc đến. Tuy nhiên, quy định 
và tiêu chuẩn quốc tế để xây dựng thị trường cacbon theo Điều 6, Thoả thuận Paris vẫn đang là 
vấn đề gây nhiều tranh cãi. Liệu các quốc gia có đạt được sự đồng thuận về việc phục hồi cơ chế 
thị trường cacbon hay không thì còn phải xem xét kết quả của các cuộc đám phán quốc tế mà gần 
nhất sẽ là COP26. Vì vậy, trong khi chờ đợi quy định từ phía quốc tế, việc xây dựng các tiêu chuẩn 
nghiêm ngặt trong nước để đảm bảo chỉ có các tín chỉ cacbon chất lượng mới được tham gia giao 
dịch là hoàn toàn cần thiết. Chỉ khi xây dựng được các tiêu chuẩn này các giao dịch tín chỉ cacbon 
mới có cơ sở pháp lý để xác định các tín chỉ cacbon này có đảm bảo chất lượng hay không.

 Việc xây dựng các quy định này cần đảm bảo: (1) Bên tham gia thẩm định phải hoàn toàn 
độc lập với chủ dự án và với cơ quan có thẩm quyền xác nhận dự án; (2) Khi xem xét xây dựng các 
tiêu chuẩn chuyển đổi tín chỉ cacbon nên xây dựng tiêu chuẩn về “Khả năng gây ra các vấn đề xã 
hội khác”, tiêu chuẩn này sẽ loại bỏ các dự án, chương trình có khả năng gây ra những vấn đề xã 
hội phức tạp hơn vì bên cạnh mục tiêu tạo ra môi trường xanh hơn, sạch hơn thì cũng cần đặt ra cả 
mục tiêu công bằng hơn; (3) Kết quả bù trừ cacbon để có thể chuyển đổi ra tín chỉ cacbon là một 
loại hàng hoá vô hình, vì vậy để đảm bảo chất lượng, đòi hỏi cần có cơ chế giám sát ở từng quá 
trình phát triển của dự án, đảm bảo dự án thực hiện theo đúng kế hoạch; (4) Cần đảm bảo việc chủ 
thể là bên mua trong giao dịch tín chỉ cacbon có thể cập nhập các thông tin liên quan đến các dự 
án đã tạo ra các tín chỉ này. Thị trường cacbon chỉ có thể hoạt động hiệu quả nếu tổ chức cá nhân 
có thể tiếp cận với các thông tin đáng tin cậy về chất lượng của các dự án, chương trình. 

 Thứ hai, có thể đặt ra điều kiện đối với chủ thể là bên mua trong giao dịch tín chỉ cacbon 
thu được từ cơ chế bù trừ cacbon. Đối với những tổ chức được giao hạn ngạch phát thải, bên cạnh 
quy định hạn chế về số lượng tín chỉ được phép mua, có thể đặt ra quy định về điều kiện đối với 
đối tượng chủ thể này. Cụ thể, nếu bên mua trong giao dịch tín chỉ cacbon đáp ứng điều kiện là các 
ngành gặp nhiều khó khăn trong việc giảm phát thải trong một thời gian ngắn thì có thể được xem 
xét cho phép mua lượng tín chỉ cacbon nhiều hơn. Ví dụ, ngành hàng không, ngành chăn nuôi,… 
Việc đặt ra quy định tổ chức nào được phép mua và mua với lượng bao nhiêu tín chỉ cacbon là một 
vấn đề gây nhiều tranh cãi và khó có thể đạt được sự đồng thuận. Tuy nhiên, việc đưa ra hạn chế 
là hoàn toàn cần thiết để tránh rủi ro các tổ chức, doanh nghiệp phát thải lớn sẽ không thực sự có 
hành động giảm phát thải mà chỉ lợi dụng việc mua tín chỉ cacbon với giá thành rẻ hơn để bù trừ 
cho lượng khí thải vượt mức hạn ngạch cho phép. 

 Thứ ba, đối với rủi ro của các dự án, chương trình theo cơ chế trao đổi, bù trừ. Đối với các 
dự án trồng rừng, rủi ro có thể xảy ra như: Sau khi đã được xác nhận tín chỉ cacbon, thực hiện giao 
dịch trên thị trường nhưng sau đó gặp phải rủi ro cháy rừng dẫn đến việc dự án này không hấp thụ 
được lượng cacbon như ban đầu đề ra. Lúc này, người mua tín chỉ cacbon từ dự án này sẽ gặp phải 
rủi ro là phát thải vượt quá số hạn ngạch trong giai đoạn cam kết đó. Theo quy định của Dự thảo 
Nghị định, nếu vượt quá số hạn ngạch phát thải khí nhà kính được phân bổ, cơ sở sẽ phải nộp tiền 
thanh toán lượng phát thải vượt quá hạn ngạch. Dưới góc độ pháp lý, sự kiện cháy rừng này có 
thể được xem là sự kiện bất khả kháng, đồng nghĩa với việc người mua tín chỉ không có lỗi trong 
việc vượt quá hạn ngạch cho phép. Vì vậy, pháp luật về tín chỉ cacbon nên xây dựng quy định cụ 
thể, trong trường hợp vượt quá hạn ngạch phát thải do điều kiện khách quan, không có lỗi của cơ 
sở được giao hạn ngạch, các cơ sở này có thể không phải thanh toán khối lượng phát thải vượt quá 
hạn ngạch nhưng lượng phát thải vượt quá sẽ bị trừ vào hạn ngạch phân bổ giai đoạn cam kết sau. 
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 Thứ tư, bên cạnh thị trường bắt buộc nên nghiên cứu xây dựng thị trường tự nguyện. Mặc 
dù, việc đặt hạn ngạch phát thải cần được coi là công cụ chính nhưng phát triển tín chỉ cacbon từ 
các dự án theo cơ chế trao đổi, bù trừ là vô cùng quan trọng vì việc tiến đến mục tiêu cacbon trung 
tính (carbon neutral) cần đến cơ chế bù trừ cacbon. Khi chúng ta càng tiến gần hơn đến mục tiêu 
cacbon trung tính, sẽ càng ngày càng có ít lượng phát thải và các lượng phát thải này thông thường 
là lượng phát thải rất khó để có thể cắt giảm, ví dụ như việc giảm phát thải ở một số ngành như 
hàng không. Do đó, cần tạo ra các chương trình, dự án theo cơ chế bù trừ cacbon, tuy nhiên, các 
tín chỉ cacbon được tạo ra từ các dự án này lại cần được hạn chế đối với chủ thể là cơ sở bị áp hạn 
ngạch phát thải. Vì vậy, cần tạo cho loại tín chỉ cacbon này thị trường không bị giới hạn, có thể là 
một thị trường cacbon tự nguyện. Điều này giải quyết một số vấn đề như: (1) Hạn chế việc lợi dụng 
tín chỉ cacbon để đổi lấy quyền phát thải thay vì nỗ lực hạn chế giảm phát thải của các cơ sở phát 
thải lớn; (2) Dù là cơ sở phát thải nhiều hay phát thải ít, trách nhiệm giảm phát thải và chống biến 
đổi khí hậu là trách nhiệm chung của cả cộng đồng, các cơ sở không bị áp hạn ngạch phát thải nên 
được khuyến khích trao đổi tín chỉ cacbon để thể hiện trách nhiệm đối cộng đồng; (3) Càng nhiều 
các dự án, chương trình theo cơ chế trao đổi, bù trừ, càng nhiều tín chỉ cacbon, càng nhiều bên mua 
các tín chỉ này sẽ giúp Việt Nam đạt được các mục tiêu về chống biến đổi khí hậu, đặc biệt là mục 
tiêu đạt được phát thải ròng bằng không vào năm 2050 mà chúng ta đã đặt ra tại COP26. 

5. Kết luận
Thị trường cacbon đã được quy định từ năm 2014, tuy nhiên giao dịch về tín chỉ cacbon 

(Đặc biệt là thông qua cơ chế trồng rừng) vẫn chưa thực sự phát triển. Tuy nhiên, hiện nay Nhà 
nước đã và đang phát triển những quy định về tín chỉ cacbon và thị trường cacbon (Thông qua việc 
quy định thành một điều riêng trong Luật Bảo vệ môi trường 2020 và Dự thảo Nghị định về Quy 
định giảm nhẹ phát thải khí nhà kính và bảo vệ tầng ozon và dự kiến có một Chương riêng về thị 
trường cacbon), kết hợp với việc phát triển thị trường cacbon trên thế giới cũng là xu hướng mang 
tính tất yếu. Bên cạnh đó, việt phát triển hành lang pháp lý về thị trường cacbon có ý nghĩa đối với 
không chỉ là Nhà nước (tăng nguồn thu ngân sách Quốc gia) mà còn cần thiết với doanh nghiệp 
(giảm lượng phát thải KNK từ hoạt động kinh doanh của mình), người dân (khuyến khích người 
dân trồng rừng, vừa đem lại hiệu quả kinh tế, vừa có thể sống trong một môi trường trong sạch). 
Tuy nhiên, để phát triển thị trường cacbon thì Việt Nam nên có những thay đổi về hành lang pháp 
lý để có thể từng bước thương mại hóa tín chỉ cacbon, từ đó, thực hiện thành công mục tiêu kép 
phát triển kinh tế và bảo vệ môi trường./.
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NGHIÊN CỨU SỰ BIẾN ĐỔI CỦA TỐC ĐỘ CHUYỂN ĐỘNG THẲNG 
ĐỨNG TRÊN KHU VỰC BẮC BỘ VIỆT NAM

Trần Đình Linh, Chu Thị Thu Hường
Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội

Tóm tắt
Xem xét sự biến đổi trong năm và theo độ cao của tốc độ chuyển động thẳng đứng trên 

khu vực Bắc Bộ Việt Nam từ số liệu tái phân tích ERA Interim cho thấy, tốc độ thẳng đứng trên 
khu vực có thay đổi lớn theo chiều cao và theo thời gian trong năm, đồng thời, sự thay đổi đó cũng 
khác nhau giữa các khu vực, giữa các tháng trên mỗi khu vực. Cụ thể, về sự biến đổi theo chiều 
cao, trên khu vực Tây Bắc Bộ, tốc độ chuyển động thẳng đứng ít thay đổi trong lớp biên còn biến 
đổi nhanh phía trên mực 800 hPa. Trong phần lớn thời gian, dòng thăng đạt tốc độ cực đại ở 
khoảng 800 hPa - 750 hPa và 450 hPa - 400 hPa, cực tiểu dòng thăng (hoặc cực đại dòng giáng) 
ở mực 650 hPa - 550 hPa và 200 hPa. Trên khu vực Đông Bắc Bộ, tốc độ chuyển động thẳng đứng 
biến động theo chiều cao mạnh hơn, đồng thời, các cực trị cũng đạt được ở độ cao thấp hơn trên 
khu vực Tây Bắc Bộ. Về sự biến đổi trong năm, trong lớp biên khí quyển, dòng thăng chiếm ưu thế 
trên toàn khu vực trong suốt cả năm. Tốc độ dòng thăng trong lớp khí quyển này đạt cực đại trong 
các tháng 02, 03, 04 và cực tiểu trong tháng 08. Phía trên mực 800 hPa, dòng thăng chiếm ưu thế 
trên khu vực trong thời kỳ mùa mưa, cực đại dòng thăng xuất hiện trong tháng 08, tháng 09; dòng 
giáng chiếm ưu thế trong thời kỳ mùa khô và đạt cực đại trong các tháng 02, 03, 04. 

Từ khóa: Chuyển động thẳng đứng; Chuyển động đối lưu; Khu vực Bắc Bộ; Tốc độ thẳng đứng.
Abstract

The variation of vertical motion speed over the Northern of Vietnam

Results of the variation in the year and along the atmosphere of vertical motion speed in 
the Northern of Vietnam from ERA Interim reanalysis data show that vertical speed has a large 
variation with height and time of year, and that change also varies from region to region, from 
month to month in each region. Specifically, in terms of height variation, in the Northwest region, 
the speed is quite stable with height in 1 km layer of the atmosphere close to the surface, when 
above 1km, the vertical speed changes rapidly. Most of the time, the updraft reaches its maximum 
speed at from 800 hPa to 750 hPa and from 450 hPa to 400 hPa, with a minimum of updraft (or 
a maximum of downdraft) at from 650 hPa to 550 hPa and 200 hPa; In the Northeast region, 
vertical motion speed change in altitude is stronger, and the maximum values are also reached at 
lower altitudes than in the Northwest region. In terms of the variation in year, in the atmospheric 
boundary layer, updraft prevail over the entire region throughout the year. The updraft velocity in 
this layer reaches to maximum value in February, March or April, and minimum value in August. 
In the atmosphere above 800 hPa level, updrafts prevail over the area during the rainy season, 
peaks of updrafts appear in August or September; Downflow predominates during the dry season 
and peaks in the months from February to April.

Keywords: Vertical movement; Convection; Northern region; Vertical speed.

1. Mở đầu

Chuyển động thẳng đứng (CĐTĐ) trong khí quyển có vai trò to lớn đến điều kiện thời tiết 
trên mỗi khu vực. Khi khu vực thịnh hành, dòng thăng thường sẽ hình thành mây, gây thời tiết xấu. 
Ngược lại, khi trên vực thịnh hành, dòng giáng lại làm tan mây và thời tiết tốt. 
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Trên các khu vực gió mùa, hoạt động đối lưu có thể phụ thuộc vào thời gian kéo dài và cường 
độ của gió mùa trong năm [1, 2]. Ở Ấn Độ Dương, trên khu vực rãnh xích đạo, đặc biệt là ở phía 
Đông, hoạt động đối lưu mạnh hơn trong những năm có gió mùa kéo dài [2]. Đối lưu cũng phụ 
thuộc vào điều kiện ENSO gián tiếp, thông qua sự thay đổi hoạt động của gió mùa. Trong điều kiện 
El-nino, thời gian gián đoạn gió mùa tăng lên làm suy giảm hoạt động đối lưu. Ngược lại, trong 
điều kiện La Nina, gió mùa hoạt động mạnh hơn, thúc đẩy hoạt động đối lưu hoạt động mạnh hơn 
trên khu vực Ấn Độ [2]. 

Hoạt động đối lưu cũng có sự biến đổi theo chu trình ngày đêm và phụ thuộc vào đặc điểm 
hoạt động của gió mùa. Trong thời kỳ gió mùa hoạt động mạnh, đối lưu tăng cường, làm gia tăng 
lượng mưa ở khu vực miền Trung Ấn Độ. Ngược lại, thời kỳ gián đoạn gió mùa, lượng mưa giảm 
ở miền Trung Ấn Độ nhưng tăng lên ở vùng chân núi phía Nam dãy Himalaya và các quốc gia nằm 
ở phía Đông Ấn Độ [3]. Chu trình ngày đêm của lượng mưa cũng thay đổi theo hoạt động của gió 
mùa. Trong thời kỳ gió mùa tích cực, lượng mưa và tần suất mưa tăng lên trên khu vực miền Trung 
Ấn Độ, đồng thời xuất hiện thêm cực đại thứ hai vào buổi sáng trong thời gian từ 03 đến 06 giờ địa 
phương, ngoài cực đại chính xuất hiện từ 12 đến 18 giờ như trong thời kỳ gián đoạn. Ở khu vực 
Nam dãy Himalaya, thời điểm lượng mưa đạt cực đại trong thời kỳ gián đoạn là vào khoảng 09 - 12 
giờ địa phương, muộn hơn trong thời kỳ gió mùa tích cực (03 - 09 giờ địa phương) [3].

Trên các đại dương, quy mô không gian của CĐTĐ và cường độ mưa có phụ thuộc vào nhiệt 
độ mặt nước biển và sự hội tụ gió trong lớp biên. Ở hầu hết các vùng biển ấm, lượng mưa lớn chỉ 
xuất hiện ở các vùng có hội tụ trong lớp biên trên bản đồ trung bình tháng. Ở những khu vực này, 
phạm vi của đối lưu sâu và lượng mưa có quan hệ tuyến tính với nhiệt độ mặt nước biển. Đồng thời, 
hoạt động đối lưu nông liên quan trực tiếp với sự hội tụ trong lớp biên cũng có đóng góp làm gia 
tăng lượng mưa trên khu vực. Ở phía Đông và trung tâm Thái Bình Dương, trên dải hội tụ nhiệt đới, 
hoạt động đối lưu do hội tụ trong lớp biên đóng vai trò chủ yếu quyết định quy mô đối lưu cũng như 
lượng mưa [4].

Bên cạnh đó, hoạt động đối lưu còn phụ thuộc vào đặc điểm bề mặt. Quá trình đô thị hóa làm 
thay đổi các đặc trưng vật lý, như: gia tăng đồ gồ ghề, tăng lưu trữ nhiệt hay làm gia tăng các quá 
trình làm nóng nhân tạo. Sự thay đổi này ảnh hưởng đến sự hình thành dông trên khu vực Phoenix, 
Arizona, phía Bắc Hoa Kỳ, khi làm giảm lượng mưa ở khu vực trung tâm và gia tăng lượng mưa ở 
khu vực phía Bắc thành phố. Sự suy giảm thông lượng hiển nhiệt vào buổi chiều ảnh hưởng rõ rệt 
đến lượng mưa khi làm thay đổi khu vực hội tụ gió trên khu vực [5].

Ở Việt Nam, cho đến nay, nghiên cứu về CĐTĐ là rất ít. Năm 2020, nghiên cứu về đặc điểm 
phân bố của CĐTĐ trên khu vực Bắc Bộ được Trần Đình Linh và Nguyễn Thị Mỹ Duyên kết hợp 
thực hiện. Kết quả các nghiên cứu cho thấy, dòng thăng có ưu thế trên khu vực trong thời kỳ mùa 
hè. Bên cạnh đó, tốc độ thẳng đứng phân hóa lớn theo không gian, đặc biệt là theo chiều Đông - 
Tây. Đặc điểm CĐTĐ cũng khác nhau trong các lớp khí quyển. Trong lớp biên (1.000 - 800 hPa), 
tốc độ thăng ở khu vực Đông Bắc mạnh hơn ở khu vực Tây Bắc, ngược lại, trong lớp 800 - 600 
hPa và lớp khí quyển trên mực 600 hPa, tốc độ dòng thăng ở khu vực Tây Bắc lại mạnh hơn. Bên 
cạnh đó, trên khu vực cũng tồn tại hai khu vực thịnh hành dòng giáng. Dòng giáng thứ nhất phát 
triển từ bề mặt, đạt cực đại ở khoảng 850 hPa và triệt tiêu ở khoảng 700 hPa, dòng giáng này tồn 
tại trên khu vực Hòa Bình, Sơn La, Phú Thọ. Dòng giáng thứ hai trong lớp từ khoảng 750 - 600 
hPa, tồn tại trên khu vực Đông Hoàng Liên Sơn, trên địa phận các tỉnh Yên Bái, Lào Cai, Tuyên 
Quang. Đối với dòng thăng ở lớp khí quyển giữa và lớp khí quyển trên cao, trên cả hai khu vực, 
tốc độ thăng đều đạt cực đại trong tháng 07, tháng 08. Nghiên cứu cũng cho thấy, sự hình thành 
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các vùng thăng (giáng) liên quan đến sự hội tụ của hoàn lưu và ảnh hưởng của điều kiện địa hình, 
tiêu biểu như ảnh hưởng của dãy Trường Sơn, dãy Hoàng Liên Sơn [6, 7]. 

Tiếp theo các nghiên cứu năm 2020, trong bài báo này, chúng tôi tập trung xem xét sự biến đổi 
theo thời gian trong năm và sự biến đổi theo chiều cao của tốc độ CĐTĐ trên khu vực Bắc Bộ Việt 
Nam. Nghiên cứu nhằm cung cấp các kết quả định lượng, từ đó có cái nhìn tổng quát về sự biến đổi 
của tốc độ CĐTĐ trên khu vực.

2. Số liệu và phương pháp nghiên cứu

2.1. Số liệu
Bài báo sử dụng số liệu tái phân tích ERA Interim của Trung tâm Khí tượng hạn vừa châu 

Âu. Số liệu được thu thập với độ phân giải ngang là 0,5 × 0,5, độ kinh vĩ của tốc độ thẳng đứng w. 
Đơn vị của tốc độ thẳng đứng là Pa/s, với giá trị âm thể hiện chuyển động thăng và giá trị dương 
thể hiện chuyển động giáng. Theo chiều cao, bộ số liệu gồm 23 mực đẳng áp chuẩn, từ mực 1.000 
hPa đến 200 hPa. Trong đó, gồm 10 mực trong lớp từ 1000 hPa - 750 hPa, mỗi mực cách nhau 25 
hPa; 11 mực trong lớp 750 hPa - 250 hPa, cách nhau 50 hPa mỗi mực; 02 mực ở 225 hPa và 200 
hPa. Số liệu này được lựa chọn tải về trên khu vực bao quanh khu vực Bắc Bộ và lân cận trong suốt 
cả năm, thuộc giai đoạn 35 năm, từ 1981 đến 2015.

2.2. Phương pháp nghiên cứu
Sự biến đổi theo độ cao và theo thời gian trong năm của tốc độ CĐTĐ được đánh giá cho 

03 khu vực đại diện: lần lượt cho ba khu vực Tây Bắc Bộ (TBB), Vùng núi phía Bắc (VNPB) và 
Đồng bằng - Đông Bắc Bộ (ĐB-ĐB). Phạm vi của ba khu vực này lần lượt được xác định như sau:

•	TBB (210N - 230N, 1020E - 1040E);
•	VNPB (220N - 23,50N, 1040E - 1070E);
•	ĐB-ĐB (200N - 220N, 1050E - 1080E).
Trên mỗi khu vực, tốc độ CĐTĐ được tính cho tất cả 23 mực được nghiên cứu trong tất cả 

các tháng. Giá trị trên mỗi mực trong từng tháng là trung bình 35 năm của giai đoạn nghiên cứu. 
Việc tính toán giá trị trung bình được thực hiện bằng phần mềm GrADS.

Các kết quả tính toán được từ phần mềm GrADS, sau đó được xử lý và vẽ biểu đồ bằng phần 
mềm Excel để phân tích sự biến động theo độ cao và theo thời gian trong năm của tốc độ thẳng 
đứng trên các khu vực trong từng tháng. Đặc điểm biến động theo độ cao được so sánh giữa các 
tháng và giữa các khu vực.

3. Kết quả và thảo luận

3.1. Sự biến đổi theo độ cao của tốc độ thẳng đứng
3.1.1. Sự biến đổi trong thời kỳ từ tháng 05 đến tháng 10
Tốc độ thẳng đứng trên cả ba khu vực gần như có giá trị âm trên toàn bộ cột khí quyển được 

xét (Hình 1). Điều này đồng nghĩa rằng, dòng thăng thịnh hành xuyên suốt trong tầng đối lưu khí 
quyển trong thời kỳ này. Mặc dù vậy, trên mỗi khu vực, tốc độ thẳng đứng biến đổi khá phức tạp 
theo độ cao và sự biến đổi ở khu vực TBB khác với sự biến đổi ở khu vực ĐB - ĐB và VNPB.

Đối với khu vực TBB, trong thời kỳ này, tốc độ thẳng đứng ít thay đổi trong khoảng 1 km khí 
quyển dưới cùng (từ 1.000 hPa đến 900 hPa). Từ phía trên mực 900 hPa, tốc độ thẳng đứng có thay 
đổi lớn theo độ cao. Trong các tháng 05, 06, 07, tốc độ thăng tăng nhanh từ mực 900 hPa, đạt cực 
đại ở khoảng mực 775 - 750 hPa. Phía trên mực 750 hPa, tốc độ thăng lại giảm đến khi đạt cực tiểu 
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ở mực 650 hPa, sau đó lại tăng lên. Sự tăng lên duy trì đến mực 400 hPa, sau đó giảm xuống. Tốc 
độ dòng thăng ở sát bề mặt chỉ khoảng 0,01 Pa/s, trên mực 775 - 750 hPa và 400 hPa vào khoảng 
0,09 Pa/s, mực 650 hPa khoảng 0,045 Pa/s và mực 200 hPa vào khoảng 0,03 Pa/s. Trong tháng 08 
và tháng 09, ở sát bề mặt tốc độ chưa đến 0,01 Pa/s, sau đó, tăng nhanh theo độ cao đến khoảng mực 
800 hPa (ở đây có tốc độ khoảng 0,05 - 0,06 Pa/s). Ở phía trên mực 800 hPa, tốc độ thăng tăng chậm 
đến mực 450 hPa (khoảng 0,09 Pa/s trong tháng 08 và 0,06 Pa/s trong tháng 09). Phía trên mực 450 
hPa, tốc độ thăng giảm dần xuống chỉ còn 0,03 - 0,05 Pa/s ở mực 200 hPa. Trong tháng 10, tốc độ 
thẳng đứng tăng từ trên mực 900 hPa, đạt cực đại ở mực 850 hPa rồi duy trì tương đối ổn định, sau 
đó giảm. Từ mực 300 hPa trở lên, trên khu vực đã thịnh hành dòng giáng.

Hình 1: Biến đổi của tốc độ thẳng đứng theo độ cao trên các khu vực trong các tháng từ tháng 
05 đến tháng 10
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Trên khu vực VNPB và khu vực ĐB-ĐBm tốc độ thẳng đứng biến đổi theo độ cao gần tương 
tự nhau trong tất cả các tháng. Sự biến đổi trong các tháng 05, 06, 07 ở mỗi khu vực có đặc điểm 
giống nhau cơ bản. Trong các tháng này, tốc độ dòng thăng tăng theo độ cao trong lớp sát đất, giảm 
theo độ cao trong lớp 900 đến khoảng 750 hPa. Từ mực 750 hPa đến 400 hPa, tốc độ thăng tăng 
chậm, sau đó duy trì hoặc giảm chậm trong lớp khí quyển phía trên mực 400 hPa. Theo chiều cao, tốc 
độ thẳng đứng đạt cực đại ở mực 925 hPa (khu vực ĐB - ĐB) hoặc ở mực 875 hPa (khu vực VNPB) 
và cực tiểu ở mực 775 hPa (khu vực ĐB - ĐB) hoặc 700 hPa (khu vực VNPB).

Trong tháng 08, tốc độ dòng thăng tăng từ bề mặt, đạt cực đại ở mực 925 hPa (ĐB - ĐB) 
hoặc 850 hPa (VNPB), sau đó giảm rồi đạt cực tiểu ở mực 850 hPa (ĐB - ĐB) hoặc 750 hPa, từ 
phía trên các mực này, tốc độ dòng thăng duy trì tương đối ổn định.

Cũng trên khu vực VNPB và khu vực ĐB - ĐB, trong tháng 09 và tháng 10, sự biến đổi theo 
độ cao của tốc độ thẳng đứng trên hai khu vực tương tự nhau và đặc điểm trong từng tháng cũng 
tương tự nhau. Tốc độ thẳng đứng tăng từ bề mặt, sau đó đạt cực đại ở khoảng mực 850 hPa. Ở 
phía trên mực 850 hPa, tốc độ thẳng đứng giảm dần theo độ cao, trong đó, tốc độ suy giảm trong 
tháng 10 nhanh hơn trong tháng 09.

So sánh tốc độ dòng thăng giữa các khu vực nhận thấy, nhìn chung, ở dưới mực 850 hPa, tốc 
độ dòng thăng ở khu vực ĐB - ĐB và VNPB lớn hơn ở khu vực TBB. Trong khi từ mực 850 hPa 
trở lên, tốc độ dòng thăng ở TBB lại lớn hơn các khu vực ở Đông Bắc. Còn đối với hai khu vực 
ĐB - ĐB và VNPB, kết quả cho thấy tốc độ dòng thăng ở khu vực VNPB lớn hơn trong các tháng 
05, 06, 07 còn ở khu vực ĐB - ĐB lớn hơn trong tháng 09. Trong hai tháng còn lại tốc độ ở hai khu 
vực có giá trị tương đương nhau.

3.1.2. Sự biến đổi trong thời kỳ từ tháng 11 đến tháng 04
Tốc độ thẳng đứng trên khu vực trong thời kỳ từ tháng 11 đến tháng 04 năm sau cũng biến 

đổi theo độ cao rất phức tạp (Hình 2). Trong đó, có sự giống nhau tương đối giữa đặc điểm biến 
đổi ở khu vực ĐB - ĐB với khu vực VNPB và sự biến đổi ở hai khu vực này khác với biến đổi ở 
khu vực TBB. Trên cả ba khu vực, nhìn chung dòng thăng chiếm ưu thế ở tầng thấp và dòng giáng 
chiếm ưu thế ở trên cao.

Đặc điểm biến động trong các tháng là gần giống nhau nhưng mức độ biến động có thay đổi 
lớn. Trong tháng 11 và tháng 12, kết quả cho thấy, trên các khu vực, dòng thăng chiếm ưu thế trong 
các mực phía dưới 750 hPa còn từ mực 700 hPa trở lên, dòng giáng thịnh hành hơn trên khu vực. Ở 
khu vực TBB, tốc độ dòng thăng duy trì ổn định hoặc tăng nhẹ từ bề mặt đến mực 850 hPa. Phía trên 
mực 850 hPa, tốc độ thăng giảm, sau đó chuyển động đảo chiều sang dòng giáng từ mực 650 hPa. 
Phía trên mực này, tốc độ thẳng đứng duy trì tương đối ổn định. Trên khu vực ĐB - ĐB và khu vực 
VNPB, tốc độ dòng thăng từ bề mặt tăng khá nhanh theo độ cao, đạt cực đại ở khoảng mực 875 hPa, 
sau đó giảm nhanh. Đến mực 700 hPa, chuyển động đảo chiều rồi duy trì đà tăng chậm (ĐB - ĐB) 
hoặc giảm rồi tăng (VNPB) theo độ cao đến giới hạn trên của phạm vi nghiên cứu.

Đặc điểm biến đổi trong các tháng, từ tháng 01 đến tháng 04 trên từng khu vực khá giống nhau 
và gần tương tự với sự biến đổi trong các tháng 05, 06, 07. Trên khu vực TBB, ở phía dưới mực 900 
hPa, tốc độ thăng duy trì ổn định ở mức khoảng 0,015 Pa/s. Từ phía trên mực 900 hPa, tốc độ dòng 
thăng tăng mạnh theo độ cao (ngoại trừ tháng 02 tăng chậm) rồi đạt cực đại ở khoảng 875 hPa. Phía 
trên mực 875 hPa, tốc độ thăng giảm dần, đến khoảng mực 650 hPa sẽ trở thành chuyển động giáng. 
Sau đó, dòng giáng đạt tốc độ cực đại ở khoảng mực 550 hPa rồi suy giảm. Riêng trong tháng 04, từ 
mực 500 hPa trở lên, dòng thăng lại chiếm ưu thế trên khu vực TBB. Trên khu vực ĐB - ĐB và khu 
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vực VNPB, từ bề mặt đến khoảng 900 hPa hoặc 875 hPa, tốc độ thăng tăng theo độ cao. Phía trên 
các mực này, tốc độ thăng giảm theo độ cao, đến khoảng mực 800 hPa, chuyển động thẳng đứng đảo 
chiều thành dòng giáng. Dòng giáng duy trì trong lớp từ 800 hPa đến khoảng 550 hPa. Ở phía trên 
mực 550 hPa, dòng thăng lại chiếm ưu thế hơn với tốc độ dòng thăng tăng dần theo độ cao, đạt cực 
đại ở mực 400 hPa, sau đó giảm xuống cho đến đỉnh phạm vi nghiên cứu.

Hình 2: Biến đổi của tốc độ thẳng đứng theo độ cao trên các khu vực trong các tháng từ 
tháng 11, 12, 01, 02, 03 và 04

Về tương quan mức độ chuyển động thẳng đứng giữa các khu vực, kết quả cho thấy, ở phía 
dưới mực 850 hPa, tốc độ dòng thăng ở khu vực ĐB - ĐB và khu vực VNPB lớn hơn ở khu vực 
TBB. Từ phía trên mực 850 hPa đến 700 hPa, tốc độ dòng thăng ở TBB lớn hơn ở khu vực ĐB - 
ĐB và VNPB. Tốc độ dòng giáng ở phía trên mực 600 hPa, ở TBB cũng lớn hơn hai khu vực còn 
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lại, ngoại trừ trong tháng 04 khi trên khu vực TBB dòng thăng đã chiếm ưu thế. Trong tháng này, 
tốc độ dòng thăng ở các mực cao ở TBB cũng lớn hơn ở hai khu vực ở phía Đông Bắc Bộ. Đối với 
khu vực ĐB - ĐB và VNPB, tất cả các mực tốc độ thăng - giáng trên khu vực VNPB đều lớn hơn, 
mức biến đổi theo độ cao ở khu vực VNPB cũng lớn hơn hẳn ở khu vực ĐB - ĐB.

3.2. Sự biến đổi trong năm của tốc độ thẳng đứng

3.2.1. Sự biến đổi trong lớp biên khí quyển
Sự biến đổi tốc độ thẳng đứng thể hiện ở Hình 3 cho thấy, tốc độ dòng thăng trong lớp biên 

thường đạt cực đại trong tháng 3 và đạt cực tiểu trong tháng 8. Ở một vài mực, tốc độ thăng trong 
lớp biên có thể đạt cực đại trong tháng 4 hoặc tháng 02. Nhìn chung, tốc độ dòng thăng mạnh nhất 
trong giai đoạn các tháng 02, 3, 4.

Tốc độ thăng trong lớp biên trong thời kỳ mùa mưa nhìn chung khá nhỏ. Riêng đối với khu 
vực TBB, tốc độ thẳng đứng trong lớp biên trong mùa mưa rất nhỏ, các tháng có cực đại lượng mưa 
thậm chí còn có tốc độ dòng thăng trong lớp biên cực tiểu.

Tốc độ dòng thăng trong lớp biên nhỏ trong mùa mưa nhưng lại đạt cực đại trong thời kỳ 
mùa khô một lần nữa khẳng định chuyển động đối lưu trong lớp biên không phải có vai trò quyết 
định đến mưa trên khu vực.

Hình 3: Biến đổi trong năm của tốc độ thẳng đứng ở mực 900 hPa trên các khu vực

3.2.2. Sự biến đổi trong lớp khí quyển từ 800 đến 600 hPa
Sự biến đổi trong năm của tốc độ thẳng đứng trong lớp khí quyển từ 800 đến 600 hPa thể 

hiện ở Hình 4 cho thấy, trong lớp khí quyển này, dòng thăng chiếm ưu thế trong thời kỳ mùa mưa, 
dòng giáng chiếm ưu thế trong mùa khô. Cụ thể, ở khu vực ĐB - ĐB và khu vực VNPB, nhìn 
chung, tốc độ thẳng đứng có giá trị âm (dòng thăng) trong thời kỳ từ tháng 5 đến tháng 10 (trùng 
với thời kỳ mùa mưa trên khu vực) và có giá trị dương trong thời kỳ từ tháng 11 đến tháng 4 năm 
sau (trùng với thời kỳ mùa khô trên khu vực). Tốc độ dòng thăng mạnh nhất trong tháng 8, tháng 
9, trùng với thời gian mưa cực đại. Cũng trên hai khu vực này, dòng giáng đạt tốc độ cực đại trong 
các tháng 02, 3, 4. Do dòng giáng mạnh nên mặc dù ở lớp biên, tốc độ dòng thăng đạt cực đại trong 
thời kỳ này nhưng lượng mưa vẫn không đáng kể. Bởi vì sự tồn tại dòng giáng trong lớp này làm 
tăng độ ổn định của khí quyển, cản trở đối lưu phát triển.

Trên khu vực TBB, dòng thăng thịnh hành trong lớp khí quyển này trong phần lớn thời gian. 
Trong đó, tốc độ dòng thăng mạnh và khá đồng đều trong thời kỳ từ tháng 3 đến tháng 09. Trong 
ba tháng mưa cực đại trong năm thì tốc độ dòng thăng cũng rất mạnh.
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Sự biến đổi tốc độ thẳng đứng trong lớp khí quyển này phù hợp với sự biến đổi lượng mưa 
trên khu vực Bắc Bộ, điều này càng củng cố nhận định về vai trò quyết định đến mưa trên khu vực 
của chuyển động thẳng đứng trong lớp khí quyển này.

Hình 4: Biến đổi trong năm của tốc độ thẳng đứng ở mực 700 hPa trên các khu vực

3.2.3. Sự biến đổi trong lớp khí quyển từ 600 đến 200 hPa
Hình 5 thể hiện sự biến đổi trong năm của tốc độ thẳng đứng trên mực 400 hPa cùng với sự 

biến đổi trong các mực khác ở Phụ lục 4 cho thấy, đặc điểm biến đổi trong lớp khí quyển từ 600 
đến 200 hPa gần tương tự với sự biến đổi trong lớp khí quyển từ 800 đến 600 hPa. Tốc độ dòng 
thăng đạt cực đại trong các tháng 6, 7, 8 trên cả ba khu vực. 

Về độ lớn, thời kỳ mùa hè cũng tương tự như trong lớp khí quyển từ 800 đến 600 hPa, tốc độ 
dòng thăng trên khu vực TBB mạnh hơn ở hai khu vực còn lại.

Hình 5: Biến đổi trong năm của tốc độ thẳng đứng ở mực 700 hPa trên các khu vực

4. Kết luận

Qua phân tích đặc điểm sự biến đổi trong năm và theo chiều cao của tốc độ CĐTĐ trên khu 
vực Bắc Bộ, bài báo đi đến một số kết luận sau:

Về sự biến đổi của tốc độ CĐTĐ theo độ cao:
1. Tốc độ thẳng đứng có thay đổi lớn theo chiều cao và sự thay đổi đó cũng khác nhau giữa 

các khu vực, khác nhau giữa các tháng trên từng khu vực. 
2. Trên khu vực TBB, tốc độ thăng ít thay đổi trong khoảng 1 km khí quyển sát bề mặt. Từ 

khoảng 1 km trở lên, theo chiều cao, tốc độ thẳng đứng biến đổi nhanh, trong phần lớn thời gian, 
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dòng thăng đạt tốc độ cực đại ở khoảng 800 hPa - 750 hPa và 450 hPa - 400 hPa, cực tiểu dòng 
thăng (hoặc cực đại dòng giáng) ở mực 650 hPa - 550 hPa và 200 hPa;

3. Trên khu vực Đông Bắc Bộ bao gồm cả khu vực VNPB và khu vực ĐB - ĐB, tốc độ thẳng 
đứng biến động theo chiều cao mạnh hơn, đồng thời, các cực trị cũng đạt được ở độ cao thấp hơn 
trên khu vực TBB. Trong gần suốt cả năm, cực đại dòng thăng đạt được ở khoảng độ cao tương 
ứng với mực 925 hPa đến 850 hPa và 450 hPa đến 400 hPa, cực tiểu dòng thăng (hoặc cực đại dòng 
giáng) ở khoảng 750 đến 700 hPa và ở giới hạn trên phạm vi nghiên cứu;

4. Trong thời kỳ mùa mưa trên khu vực, ở dưới mực 850 hPa, tốc độ dòng thăng ở khu vực 
Đông Bắc Bộ lớn hơn ở khu vực TBB. Trong khi từ mực 850 hPa trở lên, tốc độ dòng thăng ở khu 
vực TBB lại lớn hơn.

Về sự biến đổi tốc độ của CĐTĐ theo thời gian trong năm:
5. Trong lớp biên khí quyển, dòng thăng chiếm ưu thế trên toàn khu vực trong suốt cả năm. 

Tốc độ dòng thăng trong lớp khí quyển này đạt cực đại trong các tháng 02, 03, 04 và cực tiểu trong 
tháng 08.

6. Trong khí quyển phía trên mực 800 hPa, dòng thăng chiếm ưu thế trên khu vực trong thời 
kỳ mùa mưa, cực đại dòng thăng xuất hiện trong tháng 08, tháng 09; dòng giáng chiếm ưu thế trong 
thời kỳ mùa khô và đạt cực đại trong các tháng 02, 03, 04. 
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THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP THỰC HIỆN QUYỀN CỦA NGƯỜI SỬ 
DỤNG ĐẤT TẠI HUYỆN GIAO THỦY, TỈNH NAM ĐỊNH

Đỗ Thị Tám1, Trần Thị Bích Ngọc1, Phạm Anh Tuấn2, Nguyễn Bá Long3

1Học viện Nông nghiệp Việt Nam
2Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội

3Trường Đại học Lâm nghiệp
Tóm tắt 
Nghiên cứu nhằm đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp thực hiện các quyền của người 

sử dụng đất tại huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định. Sử dụng phương pháp lấy mẫu ngẫu nhiên, chọn 
ra 160 người sử dụng đất và 30 cán bộ để điều tra. Sử dụng thang đo 5 mức của Likert để đánh giá 
việc thực hiện các quyền của người sử dụng đất. Trong giai đoạn 2017 - 2020, văn phòng đăng ký 
đất đai đã giải quyết 15.569 hồ sơ về thế chấp, chuyển nhượng, tặng cho và thừa kế quyền sử dụng 
đất. Người sử dụng đất đánh giá việc công khai thủ tục hành chính ở mức rất đầy đủ, dễ hiểu; tiếp 
nhận phản ánh của người dân ở mức trung bình; các tiêu chí khác ở mức cao. Cán bộ đánh giá 
công khai thủ tục hành chính, việc phối hợp giữa các cơ quan liên quan, số lượng cán bộ của văn 
phòng đăng ký đất đai, các văn bản hướng dẫn ở mức rất cao; cơ sở vật chất, sự hiểu biết pháp 
luật của người dân ở mức cao; chất lượng hồ sơ địa chính ở mức trung bình. Từ đó, đề xuất được 
03 nhóm giải pháp để người dân thực hiện các quyền của người sử dụng đất.

Từ khóa: Văn phòng đăng ký đất đai; Quyền của người sử dụng đất; Huyện Giao Thủy; 
Quản lý đất đai.

Abstract
Situation and solutions for implementation of Land users’ rights in Giao Thuy district, Nam 

Dinh province

The study aims to assess the current situation and propose solutions to exercise the rights 
of land users in the Giao Thuy district, Nam Dinh province. A random sampling method was used 
to choose 160 land users and 30 officials for the survey. Likert’s 5-point scale was used to assess 
the exercise of rights of land users. During the period 2017 - 2020, the Land Registry Office 
handled 15,569 dossiers of mortgage, transfer, donation, and inheritance of land use rights. Land 
users assessed the publicity of administrative procedures at a very complete and understandable 
level; receiving feedback from the people at an average level; other criteria are high. Officers 
publicly assessed administrative procedures, coordination between relevant agencies, the number 
of officers of the land registration office, the guiding documents at a very high level; facilities, 
people’s understanding of the law at a high level; The quality of cadastral records is average. 
From there, three groups of solutions were proposed for exercising the rights of land users.

Keyword: Land Registration Office; Right of land users; Giao Thuy district; Land 
management.

1. Đặt vấn đề

Đối với các quốc gia, đất đai là nguồn tài nguyên vô cùng quý giá, là tư liệu sản xuất đặc 
biệt, là nguồn lực quan trọng trong công cuộc phát triển đất nước. Đối với người dân, đất là nơi 
ở, là nguồn lực sinh kế, là tài sản vô cùng quan trọng. Tại Việt Nam, Nhà nước là đại diện chủ sở 
hữu toàn dân về đất đai. Nhà nước trao quyền sử dụng đất (QSDĐ) cho người sử dụng đất (NSDĐ) 
thông qua hình thức giao đất, cho thuê đất, công nhận QSDĐ đối với người đang sử dụng đất ổn 
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định; quy định quyền và nghĩa vụ của NSDĐ. Nhà nước đảm bảo cho các tổ chức, hộ gia đình, cá 
nhân thực hiện đầy đủ các quyền và nghĩa vụ của NSDĐ theo quy định của pháp luật, theo quy 
định tại Điều 167 và Điều 168, Luật Đất đai 2013 [12]. Giao Thủy là huyện thuộc khu vực Đồng 
bằng ven biển của tỉnh Nam Định, với diện tích tự nhiên là 23.775,61 ha, dân số là 188.903 người, 
phân bố trong 20 xã và 02 thị trấn. Trên địa bàn huyện có các tuyến đường QL 37B, TL 489, TL 
488, TL 489B, với tổng chiều dài là 66,93 km. Những năm gần đây, huyện có tốc độ phát kinh 
tế - xã hội mạnh (bình quân 05 năm 2016 - 2020, đạt 10,8 %), đặc biệt là từ khi có quy hoạch 
tuyến đường ven biển chạy qua huyện. Điều đó dẫn đến các hoạt động liên quan đến giấy chứng 
nhận quyền sử dụng dụng đất (GCNQSDĐ) có xu hướng ngày càng tăng và hoạt động thực hiện 
QSDĐ của người dân cũng tăng theo. Nghiên cứu này nhằm đánh giá tình hình thực hiện quyền 
của NSDĐ trong giai đoạn 2017 - 2020 và đề xuất một số giải pháp để thực hiện quyền của NSDĐ 
trên địa bàn huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định.

2. Cơ sở lý thuyết và phương pháp nghiên cứu

2.1. Khung nghiên cứu

Cơ sở lý luận về quyền sử 
dụng đất

Nội dung thực hiện quyền của 
NSDĐ

Giải pháp thực hiện 
quyền của NSDĐ

Quyền của NSDĐ
Nghĩa vụ của SDĐ

Thế chấp QSDĐ
Chuyển nhượng QSDĐ

Cho thuê QSDĐ
Thừa kế QSDĐ

Tổ chức thực hiện
Kỹ thuật
Nhân lực 

Hình 1: Khung nghiên cứu của đề tài
Theo Điều 189, Bộ Luật Dân sự 2015, “Quyền sử dụng là quyền khai thác công dụng, hưởng 

hoa lợi, lợi tức từ tài sản. Quyền sử dụng có thể được chuyển giao cho người khác theo thỏa thuận 
hoặc theo quy định của pháp luật” [11]. Đất đai thuộc sở hữu toàn dân, để người dân có thể khai 
thác, sử dụng đất đai hợp lý và có hiệu quả mà lại không làm mất đi ý nghĩa tối cao của tính toàn 
dân, không mất đi vai trò quản lý với tư cách đại diện chủ sở hữu của Nhà nước, việc ra đời khái 
niệm “quyền sử dụng đất” của “người sử dụng đất” chính là sự sáng tạo đặc biệt của pháp luật, 
làm hài hoà các lợi ích của quốc gia, Nhà nước và người dân.

Nội dung QSDĐ của NSDĐ bao gồm: Quyền chiếm hữu (quyền được cấp GCNQSDĐ, 
quyền được pháp luật bảo vệ khi bị người khác xâm phạm); Quyền sử dụng (quyền khai thác và 
được hưởng thành quả lao động, kết quả đầu tư trên đất được giao) và một số quyền năng đặc biệt 
khác, tùy thuộc vào từng loại chủ thể và từng loại đất sử dụng. Quyền và nghĩa vụ của NSDĐ hình 
thành và phát triển dựa trên quan điểm xác định quyền lợi của người lao động là động lực trực tiếp 
phát triển xã hội của Đảng trong lĩnh vực đất đai. Hộ gia đình, cá nhân là đơn vị kinh tế tự chủ 
trong sản xuất nông, lâm nghiệp, được Nhà nước giao đất, cho thuê đất để sử dụng ổn định, lâu dài 
và được chuyển QSDĐ. Quyền của NSDĐ được nêu rõ tại Điều 167, Luật Đất đai 2013, NSDĐ 
có quyền chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, thế chấp, góp vốn 
QSDĐ. Nghĩa vụ chung của NSDĐ được nêu rõ tại Điều 170, Luật Đất đai năm 2013. [12]

2.2. Phương pháp nghiên cứu

- Phương pháp thu thập tài liệu, số liệu: số liệu thứ cấp được thu thập từ các phòng, ban 
trong huyện, các Sở, ban ngành trong tỉnh và các nghiên cứu từ trước. Từ kết quả thực hiện các 
QSDĐ tại Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai (CNVPĐKĐĐ), xác định được 04 quyền được 
thực hiện nhiều nhất tại huyện Giao Thủy là: Quyền thế chấp; Quyền chuyển nhượng; Quyền thừa 
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kế và Quyền tặng cho QSDĐ. Tiến hành phỏng vấn trực tiếp NSDĐ theo mẫu phiếu soạn sẵn để 
thu thập tình hình thực hiện 04 QSDĐ đó, với các tiêu chí đánh giá như đã trình bày trong Bảng 4. 
Mỗi quyền chọn điều tra 40 phiếu, được chọn ngẫu nhiên trong số các NSDĐ đã đến CNVPĐKĐĐ 
thực hiện ít nhất một trong số các giao dịch liên quan đến QSDĐ trong giai đoạn 2017 - 2020. Điều 
tra 30 công chức, viên chức: 04 người công tác tại trung tâm hành chính công và phòng TN&MT; 
4 người làm việc tại CNVPĐKĐĐ và 22 công chức địa chính, xây dựng tại 22 thị trấn/xã với 07 
tiêu chí đánh giá được trình bày trong Bảng 5.

- Phương pháp xử lý số liệu: số liệu được xử lý bằng Excel và SPSS. Sử dụng phương pháp 
thống kê theo nhóm đối tượng và so sánh theo thời gian để tìm hiểu việc thực hiện các giao dịch 
QSDĐ tại huyện. Sử dụng thang đo Likert [6, 8] để đánh giá tình hình thực hiện các quyền của 
NSDĐ. Với 05 mức độ đánh giá: rất dễ hiểu và thực hiện/ rất nhanh/ rất tốt/rất dễ - ứng với 05 
điểm; dễ hiểu và dễ thực hiện/ nhanh/ tốt/ dễ - ứng với 04 điểm; trung bình/ đúng hẹn - ứng với 
03 điểm; khó hiểu và thực hiện/ chậm/ kém/ khó - ứng với 02 điểm; rất khó hiểu và thực hiện/ rất 
chậm/ rất kém/ rất khó - ứng với 01 điểm. Chỉ số đánh giá chung là số bình quân gia quyền của số 
lượng người trả lời và hệ số của từng mức độ áp dụng. Thang đánh giá chung là: rất cao: > 4,20; 
cao: 3,40 - 4,19; trung bình: 2,60 - 3,39; thấp: 1,80 - 2,59; rất thấp: < 1,80.

3. Kết quả nghiên cứu 

3.1. Khái quát về huyện Giao Thủy

Giao Thủy là huyện đồng bằng ven biển của tỉnh Nam Định. Trên địa bàn huyện có các 
tuyến đường Quốc lộ 37B, Tỉnh lộ 4888, 489, 489B với tổng chiều dài là 66,93 km. Năm 2020, 
tỷ trọng ngành Công nghiệp - Xây dựng của huyện là 25,1 %; ngành Dịch vụ là 41,8 %; ngành 
Nông - lâm - Thuỷ sản là 33,1 %. Tổng diện tích tự nhiên của huyện là 23.802,41 ha, trong đó, 
đất nông nghiệp là 16.673,82 ha, chiếm 70,05 %; đất phi nông nghiệp là 6.441,19 ha, chiếm 
27,06 %; đất chưa sử dụng là 687,4 ha, chiếm 2,89 %. Diện tích đất giao để sử dụng là 16776,49 
ha, chiếm 70,48 %. Trong đó: hộ gia đình, cá nhân trong nước sử dụng 11.335,92 ha, chiếm 
67,57 %; tổ chức kinh tế sử dụng 408,42 ha, chiếm 2,43 %; cơ quan đơn vị của Nhà nước sử 
dụng 4.799,04 ha, chiếm 28,61 %; tổ chức sự nghiệp công lập sử dụng 82,52 ha, chiếm 0,49 
%; doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài sử dụng 25,03 ha, chiếm 0,15 %; cộng đồng dân cư 
và cơ sở tôn giáo sử dụng 125,50 ha, chiếm 0,75 % diện tích được giao để sử dụng. Diện tích 
giao để quản lý là 7.025,92 ha, chiếm 29,52 % diện tích tự nhiên, trong đó, UBND các cấp quản 
lý: 4.431,25 ha, chiếm 63,07 %; cộng đồng dân cư và tổ chức khác quản lý 2.594,67 ha, chiếm 
36,93 % diện tích tự nhiên [10]. Công tác quản lý đất đai trên địa bàn huyện được thực hiện theo 
15 nội dung quản lý Nhà nước về đất đai.

3.2. Tình hình thực hiện các quyền của người sử dụng đất tại huyện Giao Thủy 

Kết quả điều tra trong Bảng 1 cho thấy, giai đoạn 2017 - 2020, tại huyện Giao Thủy có 
15.569 hồ sơ liên quan đến thực hiện QSDĐ và có xu hướng tăng dần qua các năm. Thế chấp 
QSDĐ được thực hiện nhiều nhất là 6.846 hồ sơ; chuyển nhượng QSDĐ là 4.071 hồ sơ; tặng cho 
QSDĐ là 3.816 hồ sơ; thừa kế QSDĐ là 836 hồ sơ [1]. Các quyền chuyển đổi, góp vốn, cho thuê 
lại QSDĐ hầu như không thực hiện. Do vậy, để tìm hiểu sâu hơn việc thực hiện các quyền của 
NSDĐ, đề tài tập trung nghiên cứu việc thực hiện 04 quyền nêu trên. Kết quả điều tra được trình 
bày trong Bảng 2, 3. 



Nghiên cứu chuyển giao, ứng dụng khoa học công nghệ trong sử dụng hợp lý tài nguyên, 
bảo vệ môi trường và phát triển bền vững

523

Bảng 1. Tình hình thực hiện các quyền của người sử dụng đất tại huyện Giao Thủy trong giai 
đoạn 2017 - 2020

      ĐVT: hồ sơ

TT Quyền sử dụng đất Năm 2017 Năm 2018 Năm 2019 Năm 2020 Tổng
1 Thế chấp 1.808 1.633 1.575 1.830 6.846
2 Chuyển nhượng 963 1119 969 1.020 4.071
3 Tặng cho 788 853 896 1.279 3.816
4 Thừa kế 184 234 116 302 836
5 Cho thuê 0 0 0 0 0
6 Cho thuê lại 0 0 0 0 0
7 Góp vốn 0 0 0 0 0
8 Chuyển đổi 0 0 0 0 0
 Tổng 3.743 3.839 3.556 4.431 15.569

Bảng 2. Kết quả thực hiện quyền của người sử dụng đất giai đoạn 2017 - 2020 theo đơn vị 
hành chính tại huyện Giao Thủy

TT Đơn vị hành 
chính

Thế chấp Chuyển 
nhượng Tặng cho Thừa kế Tổng

Số
lượng

Tỉ lệ
(%)

Số
lượng

Tỉ lệ 
(%)

Số
lượng

Tỉ lệ 
(%)

Số 
lượng

Tỉ lệ 
(%)

Số 
lượng

Tỉ lệ 
(%)

1 TT Quất Lâm 421 6,15 455 11,18 249 6,53 53 6,34 1178 7,57
2 Giao Thịnh 412 6,02 176 4,32 150 3,93 31 3,71 769 4,94
3 Giao Phong 258 3,77 227 5,58 220 5,77 39 4,67 744 4,78
4 Giao Tân 352 5,14 144 3,54 141 3,69 30 3,59 667 4,28
5 Giao Yến 362 5,29 206 5,06 252 6,60 48 5,74 868 5,58
6 Giao Tiến 321 4,69 287 7,05 246 6,45 78 9,33 932 5,99
7 Bạch Long 558 8,15 158 3,88 134 3,51 46 5,50 896 5,76
8 Giao Châu 496 7,25 175 4,30 168 4,40 25 2,99 864 5,55
9 Giao Long 513 7,49 170 4,18 125 3,28 27 3,23 835 5,36

10 Giao Hải 259 3,78 79 1,94 181 4,74 46 5,50 565 3,63
11 Giao Nhân 403 5,89 165 4,05 204 5,35 29 3,47 801 5,14
12 Hoành Sơn 226 3,30 232 5,70 148 3,88 25 2,99 631 4,05
13 Giao Hà 215 3,14 237 5,82 248 6,50 38 4,55 738 4,74
14 Bình Hòa 298 4,35 154 3,78 203 5,32 24 2,87 679 4,36
15 TT Ngô Đồng 521 7,61 394 9,68 198 5,19 54 6,46 1167 7,50
16 Hồng Thuận 196 2,86 287 7,05 113 2,96 30 3,59 626 4,02
17 Giao Xuân 295 4,31 197 4,84 167 4,38 41 4,90 700 4,50
18 Giao Lạc 234 3,42 138 3,39 167 4,38 42 5,02 581 3,73
19 Giao An 178 2,60 150 3,68 146 3,83 48 5,74 522 3,35
20 Giao Hương 65 0,95 68 1,67 83 2,18 19 2,27 235 1,51
21 Giao Thanh 98 1,43 65 1,60 73 1,91 32 3,83 268 1,72
22 Giao Thiện 165 2,41 127 3,12 200 5,24 31 3,71 523 3,36

Tổng 6846 100,00 4071 100,00 3816 100,00 836 100,00 15569 100,00
Nguồn: Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Giao Thủy [1]
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Bảng 3. Kết quả thực hiện một số quyền của người sử dụng đất tại huyện Giao Thủy

Chỉ tiêu
Thế chấp Chuyển 

nhượng Tặng cho Thừa kế Tổng số

Số
phiếu

Tỷ lệ 
(%)

Số 
phiếu

Tỷ lệ
(%)

Số
phiếu

Tỷ lệ 
(%)

Số 
phiếu 

Tỷ lệ 
(%)

Số 
phiếu 

Tỷ lệ 
(%)

1. Số phiếu điều tra 40 100,00 40 100,00 40 100,00 40 100,00 160 100,00
Đất ở 40 100,00 27 67,50 39 97,50 38 95,00 144 90,00
Đất nông nghiệp 0 0,00 13 32,50 1 1,67 2 5,00 16 10,00
2. Số tiền vay 40 100,00       40 100,00
< 30% giá trị tài sản thế 
chấp 0 0,00       0 0,00

30 - 50% giá trị tài sản 
thế chấp 26 65,00       26 65,00

51-70% giá trị tài sản thế 
chấp 14 35,00       14 35,00

3. Mục đích chuyển 
nhượng, thế chấp QSDĐ   40 100,00     40 100,00

Trả nợ   2 5,00     2 5,00
Đầu tư sản xuất, kinh 
doanh   26 65,00     26 65,00

Chuyển chỗ ở   1 2,50     1 2,50
 Tích tụ ruộng đất, làm 
kinh tế   6 15,00     6 15,00

Khác (gửi tiết kiệm, mua 
đồ dùng ….)   5 12,50     5 12,50

4. Nhận tặng cho/thừa kế từ 40 100,00 40 100,00 80 100,00
Bố mẹ     22 55,00 40 100,00 62 77,50
Anh chị em ruột     16 40,00 0 0,00 16 20,00
Trường hợp khác     2 5,00 0 0,00 2 2,50

Số liệu Bảng 2, 3 cho thấy, trong giai đoạn 2017 - 2020, hoạt động thế chấp bằng giá trị 
QSDĐ tại huyện Giao Thủy diễn ra hết sức sôi động, tại tất cả các đơn vị hành chính, với 6.846 hồ 
sơ. Nguyên nhân là do trong thời gian gần đây nền kinh tế của huyện phát triển, nhu cầu về vốn từ 
hoạt động thế chấp bằng giá trị QSDĐ cũng tăng. Số giao dịch thế chấp có nhiều ở xã Bạch Long, 
với 558 giao dịch và xã Giao Long với 513 giao dịch. Các thị trấn cũng có nhiều giao dịch thế chấp 
QSDĐ, như: thị trấn Ngô Đồng với 521 giao dịch; thị trấn Quất Lâm có 421 giao dịch. Số giao 
dịch thế chấp QSDĐ ít nhất là tại xã Giao Hương, với 65 giao dịch và xã Giao Thanh, với 98 giao 
dịch. Kết quả điều tra 40 hộ cho thấy, 100 % số trường hợp là thực hiện thế chấp giá trị QSDĐ đối 
với đất ở. Do đất ở được định giá cao hơn đất nông nghiệp. Có 26 hộ (chiếm 65 %) vay số tiền từ 
30 – 50 % giá trị tài sản thế chấp, có 14 hộ vay số tiền từ 51 – 70 % giá trị tài sản thế chấp, chiếm 
35,00 %. Qua đó cho thấy nhu cầu thế chấp QSDĐ để vay vốn tại huyện rất cao. 

Hoạt động chuyển nhượng QSDĐ tăng giảm thất thường không theo quy luật với tổng số 
4.071 hồ sơ, từ 2017 - 2020. Giao dịch chuyển nhượng QSDĐ thường phụ thuộc nhiều vào sự phát 
triển kinh tế - xã hội, quy hoạch các khu dân cư, các khu cụm công nghiệp và dịch vụ. Số giao dịch 
chuyển nhượng nhiều ở thị trấn Quất Lâm và thị trấn Ngô Đồng, nơi có kinh tế dịch vụ du lịch 
phát triển. Số giao dịch chuyển nhượng QSDĐ ít nhất là tại xã thuộc khu vực thuần nông có kinh 
tế phát triển chậm, như Giao Thanh và Giao Hương. Kết quả điều tra 40 hộ cho thấy, có 27 trường 
hợp chuyển nhượng đất ở chiếm 67,50 %, 13 trường hợp chuyển nhượng đất nông nghiệp chiếm 
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32,50 %. Lý do của các trường hợp chuyển nhượng QSDĐ phần lớn là đầu tư sản xuất kinh doanh 
(65,00 %); tích tụ ruộng đất là 15,00 %; lấy tiền gửi tiết kiệm, chi tiêu cho cuộc sống hàng ngày là 
12,50 %; trả nợ (5,00 %); chuyển chỗ ở là 2,50 %. Điều đó phản ánh thực trạng khó khăn về vốn 
để làm ăn của người dân và nhu cầu tích tụ ruộng đất để phát triển sản xuất nông nghiệp.

Hoạt động tặng cho QSDĐ diễn ra ít hơn nhiều so với hoạt động thế chấp và chuyển nhượng 
QSDĐ với tổng cộng là 3.861 hồ sơ. Số giao dịch có xu hướng tăng dần qua các năm. Lượng giao 
dịch tặng cho chủ yếu tập trung tại thị trấn Quất Lâm, xã Giao Hà, Giao Yến nơi đang có quá trình 
phát triển kinh tế - xã hội mạnh. Hầu hết các trường hợp là bố mẹ tặng cho con, anh chị em ruột tặng 
cho nhau, nhằm mục đích tách hộ, tách GCNQSDĐ để thuận lợi cho đăng ký thế chấp bằng giá trị 
QSDĐ. Kết quả điều tra cho thấy, có 39 trường hợp (chiếm 97,50 %) là thực hiện đối với đất ở, có 
01 trường hợp duy nhất là thực hiện đối với đất nông nghiệp. Chủ yếu là nhận tặng cho từ bố mẹ 
(55,00 %), từ anh chị em ruột (40,00 %) và chỉ có 02 trường hợp khác. 

Hoạt động thừa kế QSDĐ là ít nhất, với 836 hồ sơ. Lượng giao dịch thừa kế phân bố khá đều 
ở các xã. Do đây là hoạt động thực hiện quyền thừa kế tài sản khi có người mất nên ít phụ thuộc vào 
các hoạt động kinh tế. Kết quả điều tra cho thấy, 95,00 % trường hợp là thực hiện quyền thừa kế 
đối với đất ở, chỉ 5,00 % đối với đất nông nghiệp và 100 % số hộ nhận thừa kế QSDĐ từ bố mẹ.

3.3. Đánh giá tình hình thực hiện quyền của người sử dụng đất tại huyện Giao Thủy

Tình hình thực hiện QSDĐ tại huyện Giao Thủy được đánh giá thông qua điều tra các hộ gia 
đình, cá nhân đến thực hiện các giao dịch QSDĐ tại VPĐKĐĐ và công chức, viên chức có liên 
quan đến việc thực hiện quyền của NSDĐ.

a) Đánh giá của người dân về thực hiện quyền của người sử dụng đất tại huyện Giao Thủy, 
tỉnh Nam Định

Số liệu điều tra 160 hộ gia đình, cá nhân trong bảng 4 cho thấy :
Về công khai thủ tục: Các TTHC cần được công khai chính xác, kịp thời, đầy đủ bằng hình 

thức công khai tại Bộ phận một cửa, tại nơi giải quyết TTHC và trên Cổng Thông tin điện tử địa 
phương. NSDĐ đánh giá việc công khai TTHC là rất đầy đủ với giá trị trung bình là 4,28 điểm. Kết 
quả này là khá cao cho thấy trình tự, thủ tục có liên quan đến các giao dịch QSDĐ tại VPĐKĐĐ 
huyện Giao Thủy đã được phổ biến, quán triệt đến các cán bộ và người dân. Có 76/160 ý kiến về 
việc công khai thủ tục là đầy đủ, dễ hiểu, chiếm 47,50 %; 58 ý kiến cho rằng thủ tục dễ hiểu và 
thực hiện, chiếm 36,25 %; có 20 ý kiến đánh giá thủ tục thực hiện ở mức trung bình (12,50 % tổng 
số hộ) và chỉ có 6 ý kiến đánh giá việc công khai là thiếu và khó hiểu (chiếm 3,75 %). 

Về khả năng thực hiện các thủ tục: Thủ tục hành chính (TTHC) là trình tự, cách thức thực 
hiện, hồ sơ và yêu cầu, điều kiện để giải quyết một công việc cụ thể. TTHC phải đảm bảo đơn giản, 
dễ hiểu và dễ thực hiện; phù hợp với mục tiêu quản lý hành chính; bảo đảm quyền bình đẳng của 
các đối tượng; tiết kiệm thời gian và chi phí; đảm bảo tính hợp hiến, hợp pháp, thống nhất, đồng 
bộ và hiệu quả. Các hộ điều tra đánh giá thủ tục thực hiện QSDĐ ở mức dễ hiểu và thực hiện (trung 
bình chung là 3,83). Tỉ lệ này tương ứng so với kết quả nghiên cứu tại huyện Thanh Oai, thành phố 
Hà Nội (trung bình chung là 3,42) [3] và kết quả nghiên cứu tại thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh (trung 
bình chung là 3,79) [2]. Vẫn còn 17,76 % số hộ đánh giá ở mức khó và rất thực hiện. Những khó 
khăn chủ yếu liên quan đến mức phí phải trả khi chuyển nhượng cao nên thường có sự tranh luận 
giữa các bên trong hợp đồng chuyển nhượng và việc giải trình mục đích vay vốn khả năng trả nợ vốn 
vay từ các nguồn thu của các hộ. 

Thời gian hoàn thành các thủ tục: Mỗi loại thủ tục hành chính về đất đai có thời gian giải 



Nghiên cứu chuyển giao, ứng dụng khoa học công nghệ trong sử dụng hợp lý tài nguyên, 
bảo vệ môi trường và phát triển bền vững

526

quyết hồ sơ khác nhau. Thời gian giải quyết hồ sơ cần thể hiện sự công khai, đúng hẹn và đúng 
theo quy định. Thời gian chờ để tiếp nhận hồ sơ cần nhanh chóng để tránh làm lãng phí thời gian; 
không phải bổ sung hồ sơ nhiều lần; trình tự, thủ tục đúng với tính chất công việc. Thời gian hoàn 
thành các thủ tục liên quan đến thế chấp QSDĐ được đánh giá ở mức rất nhanh, tặng cho và thừa 
kế QSDĐ ở mức nhanh và chuyển nhượng ở mức trung bình. Trên thực tế, thực hiện các thủ tục 
nhanh hay chậm có liên quan đến tình trạng pháp lý của các thửa đất. Những hồ sơ có các giấy tờ 
pháp lý đầy đủ được thực hiện nhanh hơn những trường hợp phải thẩm định lại. Có 12,51 % số hộ 
đánh giá thời gian hoàn thành các thủ tục ở mức chậm và rất chậm, chủ yếu liên quan đến hồ sơ 
chuyển nhượng và tặng cho. Các hộ cũng nhận ra việc chậm thực hiện các thủ tục phần lớn là do 
hồ sơ thửa đất còn có những vấn đề chưa rõ như nguồn gốc đất, nhiều lần thực hiện thủ tục liên 
quan đến QSDĐ mà chưa đóng lệ phí, đang trong tình trạng tranh chấp hoặc nằm trong phạm vi 
quy hoạch,… Vì vậy, việc tăng cường cử cán bộ hướng dẫn, giải thích cho người dân là rất quan 
trọng để nâng cao hiệu quả thực hiện các quyền của NSDĐ.

Việc thu phí và lệ phí, thuế: Cần niêm yết, công khai, đầy đủ, minh bạch tất cả các loại phí, 
lệ phí; thông báo, giải thích rõ các khoản phí phải nộp và có hóa đơn thu chi đầy đủ các khoản phí, 
lệ phí. NSDĐ đánh giá việc thu các loại phí hiện nay ở mức tốt (trung bình chung là 4,16). Các loại 
phí, lệ phí, thuế đều được công khai; không có khoản thu nào ngoài quy định; các khoản thu đều 
có hóa đơn chứng từ rõ ràng. Duy nhất chỉ có việc thu phí chuyển nhượng QSDĐ được đánh giá ở 
mức tốt (trung bình chung là 3,68), các hoạt động khác được đánh giá ở mức rất tốt. NSDĐ đánh 
giá việc thu phí liên quan đến chuyển nhượng QSDĐ là đúng quy định nhưng họ mong muốn phí 
này sẽ thấp hơn.

Khả năng tiếp cận dịch vụ: Khả năng tiếp cận dịch vụ bao gồm sự tìm hiểu thông tin về thủ 
tục hồ sơ trước khi thực hiện, nguồn tìm hiểu thông tin trước khi giải quyết hồ sơ. Kết quả điều 
tra cho thấy NSDĐ đánh giá khả năng tiếp cận dịch vụ ở mức dễ (trung bình chung là 3,73). Tỉ lệ 
này tương đương so với kết quả nghiên cứu tại huyện Thanh Oai (trung bình chung là 4,05) [3] và 
cao hơn kết quả nghiên cứu tại thị xã Từ Sơn (trung bình chung là 3,25) [2]. Gần đây, việc công 
khai các TTHC cũng như việc ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý đất đai đã tạo điều kiện 
để NSDĐ tăng khả năng tiếp cận các dịch vụ hành chính công nói chung và trong lĩnh vực đất đai 
nói riêng.

Tiếp cận phản ánh của người dân: Việc tiếp nhận, giải quyết góp ý, phản ánh, kiến nghị 
được đánh giá thông qua: cơ quan có bố trí hình thức tiếp nhận góp ý, phản ánh, kiến nghị; người 
dân, tổ chức dễ dàng thực hiện góp ý, phản ánh, kiến nghị; cơ quan tiếp nhận và xử lý tích cực 
các góp ý, phản ánh, kiến nghị của người dân, tổ chức; cơ quan có thông báo kịp thời kết quả xử 
lý các ý kiến góp ý, phản ánh, kiến nghị. NSDĐ đánh giá về sự tiếp cận phản ánh của người dân 
ở mức trung bình, với giá trị trung bình chung là 3,14. Trong đó, có tới 30,63 % NSDĐ đánh giá 
ở mức kém và rất kém. Chỉ có 11,88 % người dân đánh giá ở mức rất tốt. Theo NSDĐ, việc tiếp 
nhận góp ý, phản ánh được thực hiện tương đối tốt nhưng việc thông báo kết quả xử lý thì chưa 
được kịp thời và đầy đủ.

Sự hài lòng đối với cán bộ tiếp nhận: Cung ứng dịch vụ công cho tổ chức và công dân là 
chức năng cơ bản của dịch vụ hành chính công do các Cơ quan Hành chính Nhà nước thực hiện. 
Đó là quá trình, cách thức hoạt động nhằm tạo giá trị sử dụng để thỏa mãn nhu cầu và mong đợi của 
khách hàng [14]. Chất lượng dịch vụ là quyết định của khách hàng dựa trên kinh nghiệm về dịch vụ 
và được đo lường dựa trên những yêu cầu của khách hàng [4] và sự hài lòng là mức độ của trạng 
thái cảm giác bắt nguồn từ việc so sánh nhận thức về một dịch vụ so với mong đợi của họ [7]. Kết 
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quả điều tra cho thấy, NSDĐ đánh giá ở mức hài lòng đối với cán bộ tiếp nhận hồ sơ (trung bình 
chung là 4,00 điểm). Có 51 ý kiến (chiếm 31,88 %) đánh giá ở mức rất hài lòng. Có 70 ý kiến đánh 
giá ở mức hài lòng (chiếm 43,75 %), có 30 ý kiến (chiếm 18,75 %) đánh giá ở mức trung bình. Có 
6/160 ý kiến đánh giá ở mức ít hài lòng và 3/160 ý kiến đánh giá ở mức rất ít hài lòng.

Bảng 4. Đánh giá của người dân về tình hình thực hiện các quyền của người sử dụng đất tại 
huyện Giao Thủy

Tiêu chí đánh giá
Thế chấp Chuyển 

nhượng Tặng cho Thừa kế Tổng số

Số
phiếu

Tỷ lệ 
(%)

Số 
phiếu

Tỷ lệ
(%)

Số
phiếu

Tỷ lệ 
(%)

Số 
phiếu 

Tỷ lệ 
(%)

Số 
phiếu 

Tỷ lệ 
(%)

Công khai thủ tục 40 100,00 40 100,00 40 100,00 40 100,00 160 100,00
Rất đầy đủ, dễ hiểu 18 45,00 19 47,50 18 45,00 21 52,50 76 47,50
Đầy đủ, dễ hiểu 14 35,00 13 32,50 17 42,50 14 35,00 58 36,25
Trung bình 6 15,00 7 17,50 4 10,00 3 7,50 20 12,50
Thiếu và khó hiểu 2 5,00 1 2,50 1 2,50 2 5,00 6 3,75
 Rất thiếu và khó 
hiểu 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

Đánh giá chung 4,20  4,25  4,30  4,35  4,28  
Khả năng thực hiện 
thủ tục 40 100,00 40 100,00 40 100,00 40 100,00 160 100,00

Rất dễ thực hiện 12 30,00 7 17,50 18 45,00 18 45,00 55 34,38
Dễ thực hiện 15 37,50 9 22,50 15 37,50 16 40,00 55 34,38
Trung bình 8 20,00 9 22,50 5 12,50 6 15,00 28 17,50
Khó thực hiện 2 5,00 8 20,00 1 2,50 0 0,00 11 6,88
Rất khó thực hiện 3 7,50 7 17,50 1 2,50 0 0,00 11 6,88
Đánh giá chung 3,78  3,03  4,20  4,30  3,83  
Thời gian hoàn 
thành các thủ tục 40 100,00 40 100,00 40 100,00 40 100,00 160 100,00

Rất nhanh 16 40,00 6 15,00 10 25,00 6 15,00 38 23,75
Nhanh 18 45,00 11 27,50 12 30,00 12 30,00 53 33,13
Đúng hẹn 5 12,50 11 27,50 12 30,00 21 52,50 49 30,63
Chậm 1 2,50 6 15,00 4 10,00 0 0,00 11 6,88
Rất chậm 0 0,00 6 15,00 2 5,00 1 2,50 9 5,63
Đánh giá chung 4,23  3,13  3,60  3,55  3,63  
Việc thu phí, lệ phí, 
thuế 40 100 40 100,00 40 100,00 40 100,00 160 100,00

Rất tốt 16 40,00 11 27,50 17 42,50 17 42,50 61 38,13
Tốt 20 50,00 14 35,00 18 45,00 21 52,50 73 45,63
Trung bình 4 10,00 7 17,50 4 10,00 2 5,00 17 10,63
Kém 0 0,00 7 17,50 1 2,50 0 0,00 8 5,00
Rất kém 0 0,00 1 2,50 0 0,00 0 0,00 1 0,63
Đánh giá chung 4,30  3,68  4,28  4,38  4,16  
Khả năng tiếp cận 
dịch vụ 40 100,00 40 100,00 40 100,00 40 100,00 160 100,00

Rất dễ 6 15,00 7 17,50 6 15,00 13 32,50 32 20,00
Dễ 17 42,50 16 40,00 17 42,50 16 40,00 66 41,25
Trung bình 12 30,00 14 35,00 12 30,00 10 25,00 48 30,00
Khó 5 12,50 3 7,50 5 12,50 1 2,50 14 8,75
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Tiêu chí đánh giá
Thế chấp Chuyển 

nhượng Tặng cho Thừa kế Tổng số

Số
phiếu

Tỷ lệ 
(%)

Số 
phiếu

Tỷ lệ
(%)

Số
phiếu

Tỷ lệ 
(%)

Số 
phiếu 

Tỷ lệ 
(%)

Số 
phiếu 

Tỷ lệ 
(%)

Rất khó 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
Đánh giá chung 3,60  3,68  3,60  4,03  3,73  
Tiếp nhận phản ánh 
của người dân 40 100,00 40 100,00 40 100,00 40 100,00 160 100,00

Rất tốt 3 7,50 4 10,00 3 7,50 9 22,50 19 11,88
Tốt 9 22,50 8 20,00 9 22,50 11 27,50 37 23,13
Trung bình 14 35,00 15 37,50 14 35,00 12 30,00 55 34,38
Kém 13 32,50 12 30,00 13 32,50 8 20,00 46 28,75
Rất kém 1 2,50 1 2,50 1 2,50 0 0,00 3 1,88
Đánh giá chung 3,00  3,05  3,00  3,53  3,14  
Sự hài lòng với cán 
bộ tiếp nhận 40 100 40 100,00 40 100,00 40 100,00 160 100,00

Rất hài lòng 17 42,50 8 20,00 11 27,50 15 37,50 51 31,88
Hài lòng 17 42,50 17 42,50 21 52,50 15 37,50 70 43,75
Trung bình 4 10,00 12 30,00 5 12,50 9 22,50 30 18,75
Ít hài lòng 1 2,50 1 2,50 3 7,50 1 2,50 6 3,75
Rất ít hài lòng 1 2,50 2 5,00 0 0,00 0 0,00 3 1,88
Đánh giá chung 4,20  3,70  4,00  4,10  4,00  

Ghi chú: giá trị trung bình rất cao: > 4,20; cao: 3,40 - 4,19;
 trung bình: 2,60 - 3,39; thấp: 1,80 - 2,59; rất thấp: < 1,80 

b) Đánh giá của công chức, viên chức về thực hiện quyền của người sử dụng đất tại 
huyện Giao Thủy

Bảng 5. Đánh giá của công chức, viên chức về việc thực hiện quyền của người sử dụng đất 
tại huyện Giao Thủy

TT Nội dung điều tra Kết quả điều tra Tỷ lệ %
1 Mức độ công khai TTHC 30 100,00
- Công khai rất đầy đủ 22 73,33
- Công khai đầy đủ 4 13,33
- Công khai mức trung bình 4 13,33
- Công khai ít 0 0,00
- Công khai rất ít 0 0,00
 Đánh giá chung 4,60
2 Cơ sở vật chất 30 100,00
- Rất tốt 11 36,67
- Tốt 9 30,00
- Trung bình 8 26,67
- Kém 2 6,67
- Rất kém 0 0,00
 Đánh giá chung 3,97
3 Sự phối hợp với các bên liên quan 30 100,00
- Rất tốt 14 46,67
- Tốt 12 40,00
- Trung bình 4 13,33
- Kém 0 0,00
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TT Nội dung điều tra Kết quả điều tra Tỷ lệ %
- Rất kém 0 0,00
 Đánh giá chung 4,33
4 Sự hiểu biết về pháp luật đất đai của người dân 30 100,00
- Rất tốt 8 26,67
- Tốt 12 40,00
- Trung bình 9 30,00
- Kém 1 3,33
- Rất kém 0 0,00
 Đánh giá chung 3,90
5 Số lượng và chất lượng cán bộ của VPĐKĐĐ 30 100,00
- Đảm bảo hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao 12 40,00
- Đảm bảo hoàn thành 50 - 70 % các nhiệm vụ được giao 16 53,33
- Đảm bảo hoàn thành 30 - 50 % các nhiệm vụ được giao 2 6,67
- Đảm bảo hoàn thành từ 20 - 30 % nhiệm vụ được giao 0 0,00
- Không đảm bảo để thực hiện các nhiệm vụ được giao 0 0,00
 Đánh giá chung 4,33
6 Các văn bản hướng dẫn thực hiện QSDĐ 30 100,00
- Rất đầy đủ 11 36,67
- Đầy đủ 16 53,33
- Trung bình 2 6,67
- Thiếu 1 3,33
- Rất thiếu 0 0,00
 Đánh giá chung 4,23
7 Chất lượng hệ thống hồ sơ địa chính 30 100,00
- Rất tốt 4 13,33
- Tốt 5 16,67
- Trung bình 11 36,67
- Kém 8 26,67
- Rất kém 2 6,67
 Đánh giá chung 3,03

Ghi chú: đánh giá chung rất cao: > 4,20; cao: 3,40 - 4,19; 
trung bình: 2,60 - 3,39; thấp: 1,80 - 2,59; rất thấp: < 1,80

Kết quả điều tra 30 cán bộ công chức, viên chức có liên quan đến hoạt động thực hiện quyền 
của NSDĐ tại Giao Thủy cho thấy, mức độ công khai các TTHC rất cao (trung bình chung là 4,60). 
Tỉ lệ này là tương ứng so với kết quả nghiên cứu tại huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La (trung bình chung 
là 4,67) [9] và kết quả nghiên cứu tại thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An (trung bình chung là 4,57) [6]. 
Điều này cho thấy, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước liên quan đến QSDĐ đã được 
đưa vào cuộc sống của người dân ở khắp mọi miền từ nông thôn đến đô thị, từ miền núi đến đồng 
bằng. Qua đó đã tạo điều kiện thuận lợi cho NSDĐ tìm hiểu, thực hiện và giám sát các Cơ quan 
hành chính Nhà nước, cán bộ, công chức Nhà nước trong việc giải quyết công việc.

Cơ sở vật chất và điều kiện làm việc của Chi nhánh VPĐKĐĐ được đánh giá ở mức tốt với 
giá trị trung bình chung là 3,97 điểm. Tỉ lệ này là cao hơn rất nhiều so với kết quả nghiên cứu tại 
huyện Vân Hồ (trung bình chung là 2,73) [9] và thấp hơn nhiều so với kết quả nghiên cứu tại thành 
phố Vinh (trung bình chung là 4,47) [6]. Điều đó phản ánh những khó khăn về cơ sở vật chất và 
điều kiện làm việc của các vùng miền núi và nông thôn so với đô thị. Kết quả điều tra cho thấy, có 
36,67 % ý kiến (11/30 cán bộ) cho rằng điều kiện làm việc của CNVPĐKĐĐ huyện Giao Thủy ở 



Nghiên cứu chuyển giao, ứng dụng khoa học công nghệ trong sử dụng hợp lý tài nguyên, 
bảo vệ môi trường và phát triển bền vững

530

mức rất tốt; có 09/30 ý kiến (chiếm 30,00 %) ở mức tốt và có 08 ý kiến đánh giá ở mức trung bình 
(chiếm 26,67 %), có 02 ý kiến đánh giá ở mức kém. 

Việc phối hợp của các cơ quan có liên quan đến CNVPĐKĐĐ trong thực hiện nhiệm vụ được 
đánh giá ở mức rất tốt, với giá trị trung bình chung là 4,33. Tỉ lệ này là tương ứng so với kết quả 
nghiên cứu tại huyện Vân Hồ (trung bình chung là 4,13) [9] và kết quả nghiên cứu tại thành phố Vinh 
(trung bình chung là 4,37) [6]. Điều đó cho thấy những nỗ lực và kết quả của việc cải cách TTHC 
trên toàn quốc trong thời gian qua. Việc phối hợp chặt chẽ của các cơ quan sẽ góp phần nâng cao 
hiệu quả thực hiện các quyền của NSDĐ. Kết quả điều tra tại Giao Thủy, có 14/30 ý kiến chiếm 
46,67 % đánh giá sự phối hợp ở mức rất tốt; có 12/30 ý kiến chiếm 40,00 % đánh giá ở mức tốt; có 
04 ý kiến (chiếm 13,33 %) đánh giá ở mức độ trung bình. 

Đánh giá về việc hiểu biết pháp luật của người dân huyện Giao Thủy ở mức cao (trung bình 
chung là 3,9 điểm). Tỉ lệ này là cao hơn rất nhiều so với kết quả nghiên cứu tại huyện Vân Hồ (trung 
bình chung là 2,23) [9] và thấp hơn nhiều so với kết quả nghiên cứu tại thành phố Vinh (trung bình 
chung là 4,3) [6]. Điều này phản ánh sự khác nhau về nhận thức của người dân ở các vùng miền. 
Nhận thức và hiểu biết về pháp luật của người dân sẽ tạo tiền đề cho công tác quản lý và thực hiện 
các QSDĐ. Vì vậy, cần nâng cao mức độ hiểu biết của người dân về pháp luật đất đai. Kết quả điều 
tra có, 08 ý kiến đánh giá hiểu biết pháp luật của người dân ở mức rất tốt (chiếm 26,67 %); 12/30 ý 
kiến (chiếm 40,00 %) đánh giá nhận thức ở mức tốt; có 09/30 đánh giá ở mức độ trung bình (chiếm 
30,00 %); có 1/30 ý kiến (chiếm 3,33 %) đánh giá ở mức trung bình. 

Số lượng cán bộ CNVPĐKĐĐ được đánh giá cao (trung bình chung là 4,33 điểm). Tỉ lệ 
này cao hơn rất nhiều so với kết quả nghiên cứu tại huyện Vân Hồ (trung bình chung là 3,4) [9] và 
tương đương với kết quả nghiên cứu tại thành phố Vinh (trung bình chung là 4,37) [6]. Có 12/30 ý 
kiến đánh giá hoàn thành nhiệm vụ ở mức độ rất tốt (chiếm 40,00 %). Có 16 ý kiến (chiếm 53,33 
%) đánh giá ở mức hoàn thành 50 – 70 % nhiệm vụ được giao (chiếm 50,00 % tổng số phiếu). Có 
02/30 ý kiến (chiếm 6,67 %) đánh giá ở mức hoàn thành 30 – 50 % nhiệm vụ được giao. 

Các văn bản hướng dẫn thực hiện QSDĐ tại CNVPĐKĐĐ được đánh giá ở mức rất đầy đủ với 
giá trị trung bình chung là 4,23. Tỉ lệ này là cao hơn rất nhiều so với kết quả nghiên cứu tại huyện Vân 
Hồ (trung bình chung là 3,73) [9] và thành phố Vinh (3,70) [6]. Có được kết quả này là do những nỗ 
lực của tỉnh Nam Định và huyện Giao Thủy trong việc nâng cao chất lượng dịch vụ hành chính công. 
Có 11/30 ý kiến (chiếm 36,67 %) đánh giá ở mức trung bình; có 16/30 ý kiến (chiếm 53,33 %) đánh 
giá ở mức rất đầy đủ; có 02/30 ý kiến (chiếm 6,67 %) đánh giá ở mức đầy đủ. 

Chất lượng hồ hệ thống hồ sơ địa chính của địa phương được đánh giá ở mức trung bình (trung 
bình chung là 3,03 điểm). Tỉ lệ này là cao hơn rất nhiều so với kết quả nghiên cứu tại huyện Vân Hồ 
(trung bình chung là 1,97) [9] và thấp hơn nhiều so với kết quả nghiên cứu tại thành phố Vinh (trung 
bình chung là 3,47) [6]. Điều này cho thấy, việc cần thiết phải tăng cường hiện đại hóa công tác quản 
lý đất đai trên toàn quốc, đặc biệt là đối với các vùng miền núi, nông thôn - nơi việc xác định nguồn 
gốc đất đai còn nhiều bất cập, hồ sơ địa chính cũ chưa đầy đủ, thất lạc. Kết quả điều tra có 04/30 ý 
kiến (13,33 %) đánh giá chất lượng hồ sơ địa chính ở mức rất tốt; có 05/30 ý kiến (16,67 %) đánh giá 
ở mức tốt; có 11 ý kiến (36,67 %) đánh giá ở mức trung bình. Có tới 08/30 ý kiến (chiếm 26,67 %) 
đánh giá ở mức kém; và có 02/30 ý kiến (chiếm 6,67 %) ý kiến đánh giá ở mức rất kém. 

3.4. Một số giải pháp khắc phục tồn tại trong thực hiện quyền của người sử dụng đất tại 
huyện Giao Thủy

3.4.1. Giải pháp về tổ chức thực hiện
Giai đoạn 2017 - 2020, tại huyện Giao Thủy chỉ có 04 quyền về đất đai được thực hiện nhiều 

là: chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho và thế chấp QSDĐ. Các quyền khác chưa có số liệu thống 
kê do việc thực hiện các quyền này chưa xảy ra hoặc chưa được làm thủ tục tại CNVPĐKĐĐ. Mặt 
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khác, các thông tin về quy hoạch, tranh chấp đất đai chưa được cập nhật và công bố rộng rãi nên có 
trường hợp sau khi đã thực hiện giao dịch dân sự, ký hợp đồng chuyển nhượng rồi, mới biết được 
thửa đất không phù hợp quy hoạch hoặc đang có tranh chấp. Do vậy, cần kiểm soát chặt chẽ các 
hoạt động thực hiện quyền của NSDĐ thông qua việc liên kết phối hợp với các cơ quan, đoàn thể. 
Đặc biệt, các trường hợp chuyển nhượng QSDĐ với những người không có hộ khẩu thường trú tại 
huyện để giảm tình trạng đầu cơ đất đai. Đồng thời, nâng cao ý thức pháp luật trong việc thực hiện 
quyền và nghĩa vụ của NSDĐ, ý thức tự bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của NSDĐ và giúp họ 
phòng, tránh được các vi phạm pháp luật về đất đai. Các giải pháp cụ thể là:

+ Tăng cường và đa dạng các hình thức công khai, tuyên truyền phổ biến pháp luật, về TTHC 
và tìm kiếm thông tin về pháp luật đất đai trên tất cả các phương diện truyền thông.

+ Bổ sung thêm các hướng dẫn chi tiết và dễ hiểu hơn đối với các quy định của pháp luật về 
việc thực hiện các quyền của NSDĐ, để người dân hiểu và tự nguyện thực hiện đăng ký thay đổi 
QSDĐ theo quy định. 

+ Xây dựng cơ sở dữ liệu pháp luật về đất đai phù hợp với nội dung quản lý Nhà nước về đất 
đai, để cung cấp cho NSDĐ. Đồng thời, cần bổ sung các quy định để quản lý chặt chẽ hệ thống hồ 
sơ địa chính, đảm bảo tính hợp pháp của QSDĐ.

 + Tăng mức phạt tiền, mở rộng các đối tượng vi phạm pháp luật đất đai phải truy cứu trách 
nhiệm hình sự, quy định chi tiết hơn quyền hạn và trách nhiệm của Chủ tịch UBND các cấp. 

+ Quy định trách nhiệm đối với cơ quan công chứng hợp đồng chuyển nhượng bất động sản 
để hạn chế hành vi kê khai giá chuyển nhượng thấp hơn giá thực tế. Sửa đổi, bổ sung các nội dung 
để quy định cụ thể rõ ràng hơn đối với thu nhập từ các trường hợp góp vốn bằng QSDĐ.

+ Tăng cường các chế tài pháp luật để đưa giá trị chuyển nhượng QSDĐ trên hợp đồng giữa 
các bên giao dịch đúng với giá trị thực tế, tránh thất thu thuế. Quy định các giao dịch về QSDĐ 
phải được thực hiện qua Sàn giao dịch Bất động sản, tránh việc tạo thành các cơn sốt đất. Đồng 
thời, xem xét sửa đổi thống nhất một mức thuế theo đúng giá trị chuyển nhượng. 

3.4.2. Hoàn thiện hệ thống hồ sơ địa chính, trang thiết bị kỹ thuật
 Có tới 70,00 % cán bộ được hỏi đánh giá chất lượng hệ thống hồ sơ địa chính ở mức từ 

rất kém đến trung bình. Đặc biệt là dạng hồ sơ cấp mới, cấp đổi do việc xác định lại diện tích. 
Nguyên nhân do thời gian cấp đất đã lâu, biến động nhiều, tài liệu lưu trữ không đầy đủ, thất lạc. 
Do vậy,cần hoàn thiện hệ thống hồ sơ theo hướng đầy đủ, chính xác, đồng bộ.

Phòng làm việc còn nhỏ hẹp, trang thiết bị còn thiếu và đã cũ, không đáp ứng đủ yêu cầu sử 
dụng của cán bộ. Đặc biệt, hệ thống máy tính, phần mềm cần được hiện đại hóa. Việc quản lý, cập 
nhật, chỉnh lý biến động thường xuyên còn gặp nhiều khó khăn, chưa cập nhật kịp thời trên bản 
đồ địa chính. Cần xây dựng một hệ thống quản lý và lưu trữ hồ sơ đăng ký đất đai một cách khoa 
học, hiện đại, đảm bảo tính thống nhất, hiệu quả, an toàn và bảo mật. Xây dựng dữ liệu tổng thể, 
đa mục tiêu để cung cấp thông tin kịp thời, chính xác cho các ngành, hoàn thiện hạ tầng công nghệ 
thông tin để phục vụ giao dịch điện tử. Qua đó, góp phần nâng cao khả năng tiếp cận dịch vụ để 
thực hiện quyền của NSDĐ. 

3.4.3. Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực
Kết quả nghiên cứu cho thấy, nguồn nhân lực có chuyên môn cao và có khả năng xử lý công 

việc phức tạp và thành thạo công nghệ thông tin hiện còn thiếu. Do vậy, cần có kế hoạch đào tạo, 
tập huấn cán bộ có chuyên môn cao và bố trí công việc phù hợp với năng lực cán bộ để xử lý các 
công việc chính xác, nhanh chóng. Đồng thời, phát huy năng lực, tính tự giác của cán bộ, viên 
chức và tạo điều kiện để cán bộ thể hiện năng lực trong các lĩnh vực được giao. Duy trì chế độ tự 
học tập, tự nghiên cứu để nâng cao trình độ.

Nâng cao chất lượng cán bộ trong việc xử lý công việc, đặc biệt là việc linh hoạt và giải 
đáp các thắc mắc của NSDĐ. Nâng cao tinh thần, thái độ phục vụ người dân của cán bộ công 
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chức. Phát huy vai trò và trách nhiệm của người đứng đầu các cấp, các ngành trong quản lý sử 
dụng đất. 

Cần có sự sắp xếp công việc một cách hợp lý, khoa học để rút ngắn thời gian thẩm định hồ 
sơ. Cần tuyển dụng thêm cán bộ chuyên môn để chia nhỏ công việc, tránh tình trạng một người 
đảm nhận nhiều công việc. 

4. Kết luận
Trong giai đoạn 2017 - 2020, VPĐKĐĐ đã giải quyết 15.569 hồ sơ liên quan đến thế chấp, 

chuyển nhượng, tặng cho và thừa kế QSDĐ. Việc thực hiện QSDĐ chủ yếu diễn ra với đất ở, thế 
chấp (100 %), chuyển nhượng (67,5 %), tặng cho (97,5 %) và thừa kế (95,00 %). NSDĐ đánh giá 
việc công khai thủ tục hành chính ở mức rất đầy đủ, dễ hiểu; tiếp nhận phản ánh của người dân ở 
mức trung bình; các tiêu chí như khả năng thực hiện các thủ tục, thời gian hoàn thành các thủ tục; 
việc thu phí, lệ phí; khả năng tiếp cận dịch vụ; sự hài lòng với cán bộ ở mức cao. Kết quả điều tra 
cán bộ công chức, viên chức cho thấy mức độ công khai thủ tục hành chính, việc phối hợp giữa các 
cơ quan liên quan, số lượng cán bộ của chi nhánh văn phòng, các văn bản hướng dẫn được đánh giá 
ở mức rất cao (giá trị trung bình > 4,20 điểm). Về cơ sở vật chất, sự hiểu biết pháp luật của người 
dân được đánh giá ở cao (giá trị trung bình là > 3,40 điểm). Riêng tiêu chí chất lượng hệ thống hồ 
sơ địa chính được đánh giá ở mức trung bình, với giá trị trung bình chung là 3,03 điểm. Để khắc 
phục những tồn tại trên, cần thực hiện đồng bộ các giải pháp sau: giải pháp về tổ chức, thực hiện; 
hoàn thiện hệ thống hồ sơ địa chính, trang thiết bị kỹ thuật; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực.
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ẢNH HƯỞNG CỦA NHIỆT ĐỘ TĂNG DO BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU ĐẾN 
CÁC THÔNG SỐ THỦY VĂN VÀ THÀNH PHẦN CÂN BẰNG NƯỚC 

TẠI LƯU VỰC DONG-ÉR, HUNGARY
Trần Quang Hợp1, 2

1Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội 
2Đại học Szeged, Hungary

Tóm tắt
Các hiện tượng thời tiết cực đoan và biến đổi khí hậu đang xảy ra thường xuyên hơn ở khu 

vực Trung Âu, trong đó có Hungary. Trong tương lai gần, các hiện tượng như hạn hán, mưa lớn 
sẽ gia tăng và biến đổi khó lường hơn trước, gây nên những thiệt hại nghiêm trọng đến tài nguyên 
nước của địa phương. Kết quả nghiên cứu về biến đổi khí hậu cho thấy, các hiện tượng thời tiết 
cực đoan sẽ khó dự báo hơn trước, đặc biệt là trong bối cảnh số liệu thực đo còn thiếu. Để có thể 
đánh giá ảnh hưởng của biến đổi khí hậu đến môi trường và các hoạt động kinh tế - xã hội cần phải 
nghiên cứu, tìm hiểu mối quan hệ tổng hợp giữa các thông số, như: bốc thoát hơi, dòng chảy, độ 
thấm, nước mặt, nước ngầm và các quá trình thủy văn. Đây là những thông số cơ bản hình thành 
nên cân bằng nước của khu vực. Trong bài nghiên cứu này, tác giả đã thiết lập lại một số các số 
liệu đầu vào và phát triển thêm mô hình MIKE SHE do DHI Hungary thiết lập, nhằm mục đích mô 
phỏng các quá trình thủy văn và cân bằng nước tại lưu vực Dong-ér, thuộc Hungary. Quá trình 
thực hiện nghiên cứu đã sử dụng phương pháp one-at-time để phân tích độ nhạy của các số liệu 
đầu vào. Cụ thể là số liệu nhiệt độ đầu vào đã được gia tăng phù hợp với các kịch bản biến đổi khí 
hậu và các số liệu đầu vào khác vẫn giữ nguyên theo mô hình cơ sở của năm 2018. Bài báo xem 
xét ảnh hưởng của nhiệt độ tăng đến các thông số thủy văn và các thành phần cân bằng nước, dựa 
trên kết quả mô phỏng của các kịch bản. Kết quả mô phỏng năm 2018 sẽ là số liệu tham khảo để 
làm cơ sở so sánh độ nhạy của của việc biến đổi số liệu nhiệt độ đầu vào đến các thông số thủy 
văn và thành phần cân bằng nước trong bối cảnh biến đổi khí hậu.

Từ khóa: Kênh Dong-ér; MIKE SHE; Phân tích độ nhạy; Cân bằng nước.
Abstract

Effects of temperature increase by climate change on hydrological parameters and water 
balance composition in Dong-ér basin, Hungary

Extreme weather and climate changes are emerging more frequently in Central Europe, 
Hungary, and in the near future the increase in prolonged droughts, high-intensity precipitation 
events and the temporal variations of precipitation are expected, which may increase the magnitude 
of local water damages. As a result of climate change, these extreme weather events will be more 
frequent, however it is difficult to predict them, as until now insufficient number of observations 
are available on smaller watercourses and on refined territorial water balances. For the future 
assessment of the environmental and economic impacts of climate change, it is essential to explore 
the integrated relationship of evapotranspiration, runoff, infiltration, surface and subsurface 
waters, and other hydrological processes, which can fundamentally describe regionally the water 
management conditions. In this research, an earlier study on the catchment area of the main 
canal of the Dong-ér Brook is pursued to continue the development of the MIKE SHE model in a 
more complex manner. During the research process, one-at-time method was used to analyze the 
sensitivity of the input data. Specifically, the input temperature data has been increased in line with 
climate change scenarios and other input data do not change according to the base simulation of 

http://www.u-szeged.hu/english/
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2018. Based on simulation results of scenarios, considering the influence of temperature rise on 
hydrological parameters and water balance components. Using data from 2018 as reference, the 
sensitivity of the changes in daily mean temperature has been assessed to estimate the effects of the 
future climate change on hydrological parameters and water balance components.

Keywords: Dong-ér Brook; MIKE SHE; Sensitivity analysis; Water balance.

1. Giới thiệu
Quản lý tài nguyên nước đóng vai trò quan trọng trong việc giảm nhẹ các ảnh hưởng của biến 

đổi khí hậu cực đoan. Hiện tượng khí hậu cực đoan có thể được nhận biết dưới hình thức khô hạn 
với thời gian dài hơn, với cường độ lớn hơn và với tần suất thường xuyên hơn. Theo kết quả khảo 
sát của Ladányi cùng các cộng sự (2014) tại miền Nam Hungary, hiện tượng khô hạn, thiếu nước 
gây thiệt hại lớn hơn so với hiện tượng ngập úng. Cụ thể là biến đổi khí hậu, đặc biệt là khô hạn 
ảnh hưởng trực tiếp đến phát triển bền vững ngành nông nghiệp, qua đó, ảnh hưởng gián tiếp đến 
an ninh lương thực (Singh, 2014, Ladányi, 2010). Theo quan sát thực tế tại Hungary, cứ 10 năm lại 
có 04 năm xảy ra hiện tượng khô hạn nghiêm trọng. Như vậy, cần phải có phương pháp tiếp cận 
mang tính tổng hợp để có thể đánh giá từ nhiều góc nhìn khác nhau của mối quan hệ phức tạp giữa 
các quá trình thủy văn và các thành phần cân bằng nước. Để thực hiện điều này cần phải có giải 
pháp là ứng dụng công cụ là các mô hình tổng hợp. Nhiệm vụ này đã được ghi rõ trong Kế hoạch 
Quản lý lưu vực sông Tisza được ban hành bởi Tổng cục Quản lý nước Hungary (OVF) năm 2015.

Với sự phát triển của ngành công nghệ thông tin, ứng dụng Hệ thống thông tin địa lý (GIS) 
và các mô hình thủy văn đã tạo điều kiện cho các nhà nghiên cứu có nhiều công cụ để thực hiện 
các mô phỏng hơn. Trong số các mô hình thì mô hình MIKE SHE nổi lên như một mô hình tổng 
hợp, một công cụ hiệu quả trong công tác quản lý tổng hợp tài nguyên nước. Mô hình cho thấy tính 
hiệu quả trong việc mô phỏng mối quan hệ tương tác giữa nước mặt và nước ngầm (Graham and 
Butts, 2005). Nhóm tác giả Lu và các cộng sự (2006) đã có những nhận xét tích cực liên quan đến 
tính hiệu quả của mô hình trong việc mô phỏng dòng chảy trên toàn lưu vực. 

Mô hình MIKE SHE được sử dụng rộng rãi trong các nghiên cứu như là xác định ảnh hưởng 
của biến đổi sử dụng đất đến cân bằng nước vùng chưa bão hòa và vùng bão hòa (Asadusjjaman 
and Farnaz, 2014). Một số nghiên cứu lại kết hợp giữa MIKE SHE và GIS để mô phỏng quá trình 
thủy văn trên các lưu vực khác nhau (Paparrizos và Maris, 2015; Právetz và các cộng sự, 2015) và 
đánh giá ảnh hưởng của biến đổi sử dụng đất và biến đổi khí hậu đến nước ngầm và hệ sinh thái 
do Keilholz và các cộng sự (2015) thực hiện. Mô hình MIKE SHE cũng được áp dụng tại Hungary 
như tại lưu vực kênh Fehértó-majsa. Lưu vực này nằm cách lưu vực Dong-ér về phía Nam do 
Benyhe và các cộng sự thực hiện năm 2015. Nhóm tác giả đã ứng dụng cả ba mô hình bao gồm 
BUDYKO, HEC-RAS và MIKE SHE để mô phỏng các quá trình thủy văn và nhận định rằng, mô 
hình MIKE SHE hiệu quả hơn nhiều so với hai mô hình kia. Nhóm tác giả Leeuwen (2016) đã 
kết hợp MIKE SHE và hình ảnh viễn thám để kiểm định mô hình và cho thấy tính hiệu quả của 
mô hình MIKE SHE trong công tác dự báo mức độ, phạm vi và thời gian diễn ra ngập úng. Nhóm 
nghiên cứu Nagy và các cộng sự (2019) đã xây dựng mô hình MIKE SHE để mô phỏng ngập úng, 
lập bản đồ ngập úng cho lưu vực kênh Dong-ér. Các nghiên cứu ở trên đều cho thấy một nhược 
điểm của mô hình này là cần rất nhiều số liệu đầu vào với chất lượng tốt. Tại lưu vực kênh Dong-
ér, các số liệu là không đầy đủ, không có số liệu mực nước và lưu lượng nước ở các con kênh và 
một số các thống số khác, như: chỉ số LAI, độ sâu của rễ, chỉ số độ dẫn thủy lực không được kiểm 
định. Nagy và các cộng sự (2019) đã hiệu chỉnh mô hình dựa trên số liệu thực đo của mực nước 
ngầm vào mùa xuân năm 2015 và năm 2018. Kết quả là chênh lệch giữa kết quả mô phỏng và số 
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liệu thực đo là 45 cm - kết quả có thể nói là khá tốt trong bối cảnh các thông số không được kiểm 
định và có nhiều những rủi ro. Kết quả cho thấy, mô hình xây dựng cho lưu vực kênh Dong-ér đã 
được hiệu chỉnh một cách tương đối chính xác và có thể kế thừa để tính toán và phân tích các khía 
cạnh khác của thủy văn trong mối quan hệ giữa nước mặt và nước ngầm. Nhu cầu hiểu rõ cân bằng 
nước tại lưu vực có nhiều ảnh hưởng bởi hạn hán là cần thiết và đóng vai trò quan trọng trong công 
tác quản lý, phân bổ, sử dụng hiệu quả và bền vững tài nguyên nước (The EU Water Framework 
Directive, 2004; OVF, 2009). Hai tác giả là Sipos và Právecz (2014) đã nhận định rằng, chỉ với 
công cụ mô hình cân bằng nước cục bộ mới có thể tính toán và đánh giá tính hiệu quả của việc sử 
dụng nước bền vững trong mùa khô và tích trữ nước trong mùa mưa. 

Một trong những lợi thế của mô hình MIKE SHE là bao gồm một công cụ tính toán cân bằng 
nước tổng hợp và toàn diện tại cục bộ và cho toàn lưu vực trong mọi thời điểm mô phỏng. Số liệu 
đầu ra của kết quả cân bằng nước bao gồm các dòng chảy, biến đổi lượng nước lưu trữ trong hệ 
thống và các biến đổi về cán cân nước (DHI, 2017). Giá trị của các thông số này đóng vai trò quan 
trọng trong việc đánh giá cân bằng nước tại lưu vực kênh Dong-ér. Có rất nhiều các yếu tố tác 
động trực tiếp và gián tiếp đến cân bằng nước tại lưu vực. Đầu tiên phải kể đến đó là lượng mưa và 
nhiệt độ. Đây là hai yếu tố đóng vai trò chủ lực trong việc vận hành vòng tuần hoàn nước và có ảnh 
hưởng lớn đến cân bằng nước lưu vực. Câu hỏi được đặt ra là, các thông số thủy văn và các thành 
phần cân bằng nước sẽ thay đổi thế nào khi số liệu đầu vào bị biến đổi do ảnh hưởng của biến đổi 
khí hậu? Theo các nghiên cứu của Hamby (1994) và Lenhart và các cộng sự (2002) thì biến đổi số 
liệu đầu vào ảnh hưởng đến kết quả của mô hình và phải áp dụng phương pháp phân tích độ nhạy 
xem thông số thủy văn nào hay thành phần cân bằng nước nào bị ảnh hưởng nhiều nhất. 

Mục tiêu của nghiên cứu này là mô phỏng các điều kiện khí hậu khác nhau và áp dụng phương 
pháp phân tích độ nhạy để đánh giá ảnh hưởng của biến đổi số liệu đầu vào đến các thông số thủy 
văn và thành phần cân bằng nước. Có rất nhiều các phương pháp phân tích độ nhạy, tuy nhiên, phần 
lớn các phương pháp đều có những độ phức tạp khác nhau, khó áp dụng cho lưu vực kênh Dong-ér. 
Tác giả đã sử dụng phương pháp đơn giản nhất đó là phương pháp one-at-a-time. Với phương pháp 
này thì chỉ một thông số biến đổi, còn lại các thông số khác vẫn giữ nguyên. Nhược điểm của phương 
pháp phân tích độ nhạy này là chỉ phân tích cục bộ tại điểm nghiên cứu và không thể áp dụng cho 
toàn bộ lưu vực (Hamby, 1994). Tuy nhiên, với việc mô phỏng linh hoạt trong không gian và thời 
gian của mô hình MIKE SHE thì nhược điểm này có thể được khắc phục. Để có cái nhìn tổng hợp và 
toàn diện hơn về các quá trình thủy văn đang diễn ra tại lưu vực nghiên cứu, tác giả đã kế thừa các số 
liệu của mô hình MIKE SHE, do Nagy và cộng sự xây dựng năm 2019 cho lưu vực kênh Dong-ér. 
Tuy nhiên, để áp dụng phương pháp one-at-a-time, tác giả đã điều chỉnh, thay đổi, cập nhật các thông 
số mới nhất và thiết lập mô đun tính toán cân bằng nước tại lưu vực để đánh giá tổng hợp biến đổi 
nhiệt độ có ảnh hưởng thế nào đến các thông số thủy văn và thành phần cân bằng nước. Để thực hiện 
điều này cần phải (1) Xem xét tính phù hợp, xác định ưu và nhược điểm của mô hình MIKE SHE cho 
lưu vực nghiên cứu; (2) Mô phỏng các quá trình thủy văn và biến đổi cân bằng nước trong bối cảnh 
số liệu nhiệt độ đầu vào thay đổi; (3) Các kết quả mô phỏng được so sánh với nhau để xác định độ 
nhạy của các thông số thủy văn và thành phần cân bằng nước. Như vậy, mục tiêu của nghiên cứu này 
là đánh giá ảnh hưởng của biến đổi khí hậu, đặc biệt là nhiệt độ đến các thông số thủy văn và thành 
phần cân bằng nước trong tương lai tại lưu vực Dong-ér, Hungary. 

2. Vùng nghiên cứu 

Lưu vực kênh Dong-ér nằm ở khu vực sườn cát, thuộc đồng bằng giữa sông Danube và sông 
Tisza, cách biên giới phía Nam của Hungary là 50 km. Lưu vực có diện tích khoảng 2127 km2.
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Hình 1: Khu vực nghiên cứu

Lưu vực kênh Dong-ér bao gồm nhiều kênh nhỏ khác nhau và được xây dựng nhằm mục 
đích thu gom nước chảy tràn rồi đổ vào dòng kênh chính là kênh Dong-ér. Kênh Dong-ér bắt nguồn 
từ thị trấn Kiskunhalas và đổ vào sông Tisza tại khu vực thị trấn Baks (Hình 1). Quá trình khảo sát 
thực địa cho thấy, đoạn đầu của dòng kênh có lưu lượng nước mặt rất thấp, thậm chí chỉ là lòng 
kênh khô với nhiều loại thực vật khác nhau. Như vậy, nguồn nước mặt ở khu vực này không đủ 
số lượng, vì vậy, lượng nước ngầm đã được sử dụng (Kozák, 2020). Ở những đoạn gần thị trấn 
Kiskunhalas đã bắt đầu thấy có nhiều nước ở trong kênh. Lưu lượng nước của kênh Dong-ér vào 
khoảng 2 - 3 m3/s, trong giai đoạn không có mưa. Trong khi đó, vào thời điểm mùa xuân thì lưu 
lượng nước trong kênh có thể đạt tới 20 - 30 m3/s. Tuy nhiên, vào những tháng mùa hè thì các kênh 
tại lưu vực khô hoàn toàn (K&K Mérnöki Iroda Kft, 2013). Hướng gió chủ đạo ở lưu vực có hướng 
Tây Bắc, với tốc độ gió trung bình vào khoảng 2 - 3 m/s. Ở lưu vực có đặc điểm là những đụn cát 
thì gió có ảnh hưởng đến quá trình kiến tạo địa hình. Trong khi đó, địa hình lại tạo nên các hệ thống 
dòng chảy mặt. Dòng kênh Dong-ér có hướng chảy từ phía Tây Nam về phía Đông Bắc, trong khi 
đó, các kênh phụ có hướng chảy từ phía Tây Bắc đổ vào kênh Dong-ér ở Đông Nam. Trong mùa 
mưa, nước ngầm có thể xuất hiện tại những vùng đất trũng và tạo nên hiện tượng ngập úng cục bộ 
(Sipos và Právecz, 2014).

Theo nghiên cứu của Trung tâm Khí tượng Hungary (2018), dựa trên hai mô hình khí hậu 
khu vực và hai kịch bản biến đổi khí hậu thì nhiệt độ trung bình tại Hungary sẽ tăng từ 3 - 4 0C ở 
cuối thế kỷ này và có thể chạm đến mức tăng lên 2 0C sớm hơn dự kiến. Lưu vực kênh Dong-ér là 
một trong những khu vực chịu ảnh hưởng mạnh mẽ bởi hiện tượng khô hạn (Sipos and Právecz, 
2014). Cũng theo số liệu của Trung tâm Khí tượng Hungary (OMSZ) và số liệu từ 25 trạm quan 
trắc khí tượng trong giai đoạn từ năm 2010 đến năm 2018, lượng mưa trung bình năm tại khu vực 
nghiên cứu vào khoảng 611 mm, nhưng vào những thời điểm cực đoan có thể chạm tới lương mưa 
là 842 mm (trong năm 2014) hoặc rất thấp vào khoảng 203 mm (trong năm 2000). Trong giai đoạn 
từ 2000 cho đến 2018, nhiệt độ trung bình tháng thấp nhất là - 5,2 0C, đo được vào tháng 02 năm 
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2012 và tháng 01 năm 2017, nhiệt độ cao nhất là + 24,5 0C, đo được trong tháng 08 năm 2018. Độ 
dày trung bình của tuyết trong các tháng mùa Đông vào khoảng 18 - 22 cm. Theo tính toán của Ủy 
ban liên Chính phủ về biến đổi khí hậu (IPCC), thì nhiệt độ trung bình của Trái đất sẽ tăng 1.5 0C, 
trong giai đoạn từ 2030 - 2052 (IPCC, 2018). 

Tại lưu vực nghiên cứu, diện tích đất trồng trọt chiếm đến ~41 %, sau đó là diện tích đồng 
cỏ, chiếm ~13 %, rừng lá rộng chiếm ~10 % trên tổng diện tích lưu vực, còn lại những mục đích sử 
dụng đất khác, như các mô hình canh tác khác nhau, khu dân cư. Dựa trên bản đồ đất nông nghiệp, 
các loại đất ở lưu vực rất đa dạng. Loại đất đặc trưng nhất là loại đất cát, Chernozem và đất nhiễm 
mặn. Đây là những loại đất có độ thấm cao. Từ những năm 1970 đã có xu hướng suy giảm lượng 
mưa ở khu vực. Điều này dẫn đến việc giảm mực nước ngầm ở khu vực đồng bằng giữa hai sông 
Danube và Tisza (Fehér, 2019). Sau những năm mưa nhiều, tình trạng thiếu ngầm ở lưu vực đã 
được khôi phục. Trên thực tế, đôi khi mực nước ngầm đã tăng đến mức có hại, gây ra hiện tượng 
ngập úng cục bộ (Szatmári and van Leeuwen, 2013).

3. Số liệu và phương pháp nghiên cứu

3.1. Các số liệu sử dụng trong mô hình

3.1.1. Số liệu khí tượng
Dữ liệu khí tượng quan trọng nhất trong một chu kỳ thủy văn là lượng mưa, nhiệt độ và sự 

thoát hơi nước. Tại khu vực nghiên cứu, số liệu mưa quan trắc được bởi 25 trạm khí tượng trong 
giai đoạn 2010 - 2018 đã được Cục Quản lý nước vùng hạ lưu sông Tisza (ATIVIZIG) cung cấp. 
Theo đó, lượng mưa trung bình tháng của khu vực nghiên cứu dao động trong khoảng 46 mm. 
Vào năm khô hạn 2000, có thể đo được khoảng 29 mm ở Szeged (OMSZ, 2018a), nhưng một số 
năm mưa nhiều như năm mưa 2014 với lượng mưa là 89 mm. Lưu trữ tuyết là một trong những 
trạng thái vật lý của lượng mưa và chỉ khác ở thời gian chảy tràn và tham gia vào chu trình nước 
chậm hơn. Nhiệt độ là một yếu tố có thể đẩy nhanh quá trình chảy tràn hoặc hội tụ nước thông 
qua quá trình tan chảy. Nhiệt độ cũng ảnh hưởng trực tiếp (bốc hơi nước trong ao, bốc hơi đất) 
và gián tiếp (thoát hơi nước bởi thảm thực vật) đến bốc thoát hơi nước. Nhiệt độ biến đổi khiến 
một số yếu tố khí hậu quan trọng cũng thay đổi theo, những yếu tố này ảnh hưởng lớn đến sự 
cân bằng nước của khu vực. Dữ liệu nhiệt độ cho giai đoạn từ năm 2014 đến năm 2018 được 
lấy từ cơ sở dữ liệu Đánh giá và Dữ liệu Khí hậu châu Âu (European Climate Assessment and 
Dataset, ECAD). Dữ liệu nhiệt độ trung bình hàng ngày của năm 2000 được lấy từ cơ sở dữ liệu 
OMSZ (2018a). 

Bốc thoát hơi nước là thông số khó xác định nhất. Không có số liệu thực đo và số liệu tính 
toán trong khu vực nghiên cứu. Để tính lượng bốc thoát hơi nước, Tổ chức Lương thực và Nông 
nghiệp của Liên Hợp Quốc (FAO) khuyến nghị kết hợp các phương trình FAO - 56 Penman-
Monteith (Allen et al., 1998). Do thiếu dữ liệu đầu vào, việc sử dụng phương trình FAO - 56 
Penman-Monteith bị hạn chế. Giá trị bốc thoát hơi nước tiềm năng (ETP) vẫn có thể được ước tính 
dễ dàng và đơn giản hóa bằng hàm lũy thừa sau đây (Fiala và cộng sự, 2018):

0.07T
P refET ET e= =

Trong đó: 
 ETref là giá trị bốc thoát hơi tham chiếu; 
 T là nhiệt độ Celsius.



Nghiên cứu chuyển giao, ứng dụng khoa học công nghệ trong sử dụng hợp lý tài nguyên, 
bảo vệ môi trường và phát triển bền vững

538

3.1.2. Số liệu thảm phủ thực vật
Trong mô hình hiện tại đã xác định được 23 loại hình sử dụng đất khác nhau. Mỗi loại hình 

thảm phủ thực vật có những đặc điểm khác nhau về khả năng tán ngăn nước, bốc hơi nước, thoát 
hơi nước, hình thành dòng chảy và khả năng giữ nước của rễ. Mô hình sử dụng Corine Land Cover 
(EEA, 2018) làm tiêu chuẩn thực tế về sử dụng đất và quan trắc thảm phủ thực vật ở cấp độ châu Âu 
(Feranec, 2016; Aune - Lundberg và Geir-Harald, 2020). Chỉ số diện tích Lá (LAI) được xác định 
bằng sự kết hợp của hình ảnh MODIS (Myneni và cộng sự, 2015) và giá trị độ sâu của rễ được tham 
chiếu từ kết quả của các nghiên cứu cho từng loại thảm phủ khác nhau (Nagy và cộng sự, 2019).

3.1.3. Số liệu đất
Việc xác định chính xác các đặc trưng của đất (hàm lượng nước của đất không bão hòa và 

bão hòa) là rất quan trọng trong việc xây dựng mô hình, vì cả Rakonczai và cộng sự (2011) và 
Farsang (2014) đều chỉ ra mối quan hệ tương tác giữa đất và cân bằng nước. Các thông số của đất 
trong mô hình hiện tại được xây dựng dựa trên Cơ sở dữ liệu thủy lực đất 3D, với độ phân giải 
250 m của châu Âu (Tosth và cộng sự, 2017). Nghiên cứu hiện tại được thiết lập dựa trên lớp đất 
sâu 2 m của cơ sở dữ liệu này, đây là số liệu đáng tin cậy và tốt nhất hiện nay. Tác giả đã cập nhật 
các thông số này vào mô hình: hàm lượng nước bão hòa, độ dẫn thủy lực bão hòa và đường cong 
giữ ẩm. Các thông số của các lớp địa chất sâu hơn được ước tính dựa trên 13 hồ sơ lỗ khoan, do 
ATIVIZIG cung cấp.

3.1.4. Số liệu địa hình
Các điều kiện địa hình ảnh hưởng đáng kể đến các dòng chảy trên mặt đất và dòng chảy 

ngầm, cho nên một mô hình số độ cao (DEM) chính xác là rất quan trọng cho một mô hình tối ưu. 
Nghiên cứu hiện tại dựa trên DEM, có độ phân giải 10 × 10 m. Để chạy mô hình MIKE SHE, cần 
phải chuyển đổi dữ liệu DEM thành tệp điểm lưới không gian (.dfs2). Tệp điểm được tạo bằng 
ArcGIS và có thể được chuyển đổi thành tệp .dfs2 bằng hộp công cụ MIKE Zero (DHI, 2017). Số 
liệu lưới không gian có thể được sử dụng làm dữ liệu đầu vào.

3.1.5. Số liệu hệ thống kênh
Trong mô hình này mạng lưới nước do ATIVIZIG cung cấp và nó có thể được phân thành hai 

nhóm chính. Nhóm đầu tiên bao gồm các mạng lưới nước từ thời kỳ trước, cung cấp các dữ liệu về 
bình đồ, dữ liệu mặt cắt và dữ liệu được thiết lập dưới dạng các điểm GIS 3D. Còn lại là các loại 
kênh khác do ATIVIZIG quản lý. Trong trường hợp này, các số liệu bình đồ được cung cấp dưới 
dạng Polyline shapefile, dữ liệu mặt cắt ngang được xác định theo trắc dọc. Những dữ liệu này 
được thiết lập trong mô đun thủy lực chuyên dụng là MIKE Hydro. Mô đun cho phép lập mô hình 
hóa mạng lưới sông và có thể được liên kết với mô hình MIKE SHE để mô phỏng toàn diện mô 
hình thủy văn của lưu vực nghiên cứu.

3.1.6. Dữ liệu nước ngầm
Nước ngầm có mực nước ổn định hơn và ít bị ảnh hưởng bởi các yếu tố bên ngoài hơn so 

với vùng không bão hòa hoặc ở các kênh. Số liệu nước ngầm do ATIVIZIG cung cấp từ 33 trạm đo 
nước ngầm, với tọa độ cụ thể từ năm 2010 đến năm 2018. Mực nước ngầm thay đổi theo địa hình 
và đều đổ vào sông Tisza. Theo số liệu quan trắc trong giai đoạn 2010 - 2018, mực nước ngầm cao 
nhất thường xuất hiện vào tháng 04 - 05, thấp nhất vào tháng 10 - 12. 

3.1.7. Các lớp tính toán
Để mô phỏng các quá trình dòng chảy xảy ra trong vùng bão hòa, cần phải xác định các lớp 

tính toán. Sự phân bố không gian của của tầng chứa nước thấp nhất có độ sâu là - 75 m. Độ dày lớp 
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tối thiểu được áp dụng với giá trị là 2 m, nhằm ngăn chặn các lớp có độ dày bằng 0 hoặc rất mỏng. 
Để xác định các điều kiện biên ngoài, mô hình này áp dụng Fixed head type, dựa trên tệp .dfs2, 
phân bố theo không gian và thay đổi theo thời gian, được trích xuất từ mực nước ngầm. Mực nước 
ngầm được thiết lập dựa trên dữ liệu cao độ nước ngầm hàng ngày, từ năm 2010 đến năm 2018. 
Mực nước ngầm được chia thành các ô lưới với độ phân giải 200 m × 200 m. Sau đó, mô hình nội 
suy từ tệp.dfs2 theo thời gian và không gian đến biên đầu tại mỗi bước thời gian (DHI, 2017a).

3.1.8. Dữ liệu hiệu chỉnh
Mô hình MIKE SHE được xây dựng cho lưu vực Dong-ér thiếu nhiều dữ liệu, như mực nước 

trong kênh và lưu lượng để được hiệu chỉnh và kiểm định đầy đủ. Mô hình hiện tại chỉ tập trung 
hiệu chỉnh dựa trên dữ liệu nước ngầm cho mùa xuân năm 2018, bởi Nagy et al. (2019). So sánh 
kết quả mô phỏng và dữ liệu đo được, phương sai khoảng 45 cm là đạt yêu cầu trong bối cảnh thiếu 
các số liệu hiệu chỉnh và các yếu tố không chắc chắn (như bản đồ địa hình, đặc điểm thảm thực 
vật và đặc điểm đất). Có nhiều thông số cần hiệu chỉnh để mô hình hoàn thiện hơn, ví dụ, độ dẫn 
thủy lực bão hòa để hiệu chuẩn dòng chảy không bão hòa và độ dẫn thủy lực, năng suất riêng, lưu 
trữ cụ thể để hiệu chuẩn dòng nước ngầm. Tuy nhiên, do thiếu dữ liệu và không phải mục tiêu của 
nghiên cứu cho nên đã không được đề cập đến.

3.2. Các số liệu đầu ra của mô hình 

Kết quả đầu ra của mô hình MIKE SHE phụ thuộc vào quá trình mô phỏng đã chọn. Theo 
Hướng dẫn sử dụng MIKE SHE (2017), mô hình lưu kết quả trong 03 nhóm tệp như sau: (1) Tệp 
ASCII, là danh mục tất cả các tệp đầu ra (.sheres) của mô phỏng; (2) Tệp đầu ra nhị phân chứa tất 
cả thông tin tĩnh của mô phỏng (.frf); (3) Các tệp được tạo theo chuỗi thời gian, đơn giản hơn là 
.dfs0, được xác định theo 02 chiều .dfs2 và theo 3 chiều .dfs3.

Trong nghiên cứu này, các kết quả ở định dạng .sheres và kết quả chuỗi thời gian (dfs0, dfs2 
và dfs3) cho cân bằng nước được kiểm tra ở Bảng 2. Mô phỏng cân bằng nước có thể được thực 
hiện với một mô đun riêng biệt bằng cách tính toán dữ liệu được lưu trữ trong tệp .sheres.

Cách hiểu thông thường cho rằng, tất cả nước chảy vào hệ thống là dương (+) và tất cả các 
dòng chảy ra hoặc mất nước là âm (-). Dự trữ của hệ thống nước là dương (+), trong trường hợp 
gia tăng lưu trữ. Thay đổi cân bằng nước cho kết quả là dương (+), nghĩa là, sự thay đổi trong lưu 
trữ cộng với tổng dòng chảy ra nhỏ hơn tổng dòng chảy vào (∆Lưu trữ + Dòng chảy ra < Dòng 
chảy vào). 

Các thông số thủy văn và các thành phần cân bằng nước được xem xét trong Bảng 1 và Bảng 2.
Bảng 1. Các thông số thủy văn đầu ra được sử dụng cho nghiên cứu 

Các thông số Đơn vị Ghi chú

Bốc hơi nước thực thế mm/ngày Sự thoát hơi nước thực tế phụ thuộc vào lượng nước 
sẵn có ở độ sâu của rễ và chỉ số diện tích lá (LAI)

Thoát hơi nước thực tế mm/ngày Sự thoát hơi nước phần lớn qua các lỗ khí của lá.

Bốc hơi đất thực tế mm/ngày Sự bốc hơi thực tế của đất phụ thuộc vào các yếu tố như 
đặc điểm của đất, sử dụng đất, thảm thực vật. 

Độ sâu của nước bề mặt m Nó là lượng nước ở bề mặt.
Dòng chảy mặt theo hướng x 
và y m3/s Dòng chảy trên trục ngang và trục dọc

Dòng thấm vào vùng chưa bão 
hòa mm/ngày Dòng chảy thẳng đứng xuống sẽ có giá trị dương.
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Các thông số Đơn vị Ghi chú

Sự thiếu hụt ở vùng chưa bão 
hòa mm

Sự thiếu ở vùng chưa bão hòa là lượng không khí có 
trong vùng chưa bão hòa. Do đó, sự thiếu hụt giảm dần 
có nghĩa là không khí bị nước đẩy ra ngoài nhiều hơn, 
đất dần trở nên ẩm ướt hơn.

Lượng nước trung bình ở vùng 
rễ - Nó phụ thuộc vào lượng mưa, đặc điểm của đất, dòng 

nước ngầm và các đặc điểm của thảm thực vật.
Lượng nước trung bình ở vùng 
chưa bão hòa - Ngược lại với sự thiếu hụt ở vùng không bão hòa

Dòng chảy ngầm theo hướng 
x và y m3/s Dòng nước ngầm chảy theo trục ngang và trục dọc.

Nguồn: DHI, 2017

Bảng 2. Các thành phần cân bằng nước đầu ra được sử dụng cho nghiên cứu 
Tên các thành phần Đơn vị

Lượng mưa mm
Bốc thoát hơi nước mm
Các dòng chảy Dòng chảy mặt biên vào 

Dòng chảy mặt biên ra 
Dòng chảy mặt vào sông 
Dòng chảy dưới đất biên vào 
Dòng chảy dưới đất biên ra 
Dòng chảy cơ sở vào sông
Dòng chảy cơ sở từ sông 

mm

Các kho lưu trữ nước Lượng lưu trữ trên tán cây 
Lượng lưu trữ tuyết 
Lượng lưu trữ dưới đất bao gồm cả lưu trữ vùng chưa bão 
hòa và lưu trữ vùng bão hòa

mm

Biến đổi cân bằng nước mm

Nguồn: DHI, 2017
3.3. Quá trình mô phỏng

Trong giai đoạn đầu tiên của phân tích độ nhạy, dữ liệu đầu vào được chia thành hai nhóm, 
phụ thuộc vào sự thay đổi theo thời gian của chúng. Nhóm đầu tiên là không thay đổi trong khoảng 
thời gian dài, bao gồm: địa hình, mạng lưới nước (sông và hồ), tính chất đất, đặc điểm địa chất. 
Nhóm này có những thay đổi không đáng kể hoặc không thay đổi trong thời gian dài nếu không 
có các tác động của con người. Nhóm còn lại bao gồm các số liệu thay đổi nhanh chóng, có thể là 
thay đổi trong từng phút, từng giờ, từng ngày hay theo mùa. Đó là lượng mưa ngày, nhiệt độ trung 
bình ngày, lượng thoát hơi nước tham chiếu và lớp phủ đất (bao gồm cả thảm thực vật).

Sau đó, ba kịch bản mô phỏng MIKE SHE được xây dựng, bao gồm mô phỏng cơ sở (BS), 
mô phỏng SIM1, SIM2 (Hình 2). Mô phỏng cơ sở (BS) được sử dụng để mô phỏng các quá trình 
thủy văn tổng hợp và cân bằng nước ở lưu vực Dong-ér vào năm 2018. Lý do năm 2018 được chọn 
để chạy mô hình cơ sở là: (1) Mô hình đã được hiệu chỉnh bởi Nagy và cộng sự (2019) theo mực 
nước ngầm đo được vào năm 2018; (2) Dữ liệu về lớp phủ thực vật được lấy từ Corine Land Cover 
năm 2018; (3) Các thông số van Genuchten về khả năng giữ ẩm và độ dẫn thủy lực được tác giả 
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cập nhật từ Cơ sở dữ liệu thủy lực đất 3D trong năm 2017 (số liệu mới nhất); (4) Lượng mưa đo 
được trong năm 2018 gần với mức trung bình nhiều năm. Kết quả mô phỏng cơ sở được sử dụng 
làm giá trị tham chiếu để so sánh với các kịch bản mô phỏng khác.

Phân tích độ nhạy của nhiệt độ là xác định ảnh hưởng của sự gia tăng nhiệt độ đến sự thay 
đổi kết quả của các thông số thủy văn và các thành phần cân bằng nước. Dựa trên kết quả của IPCC 
(2018) cho thấy, đến năm 2100, nhiệt độ trung bình toàn cầu sẽ tăng lên + 1,5 0C so với giai đoạn 
1986 - 2005 theo kịch bản RCP 2.6 và theo các nghiên cứu về mô hình khí hậu của OMSZ (2018b), 
đến năm 2060, nhiệt độ sẽ tăng lên + 2 0C theo kịch bản cực đoan nhất là RCP 8.5. Trên cơ sở này, 
số liệu nhiệt độ của mô hình tham chiếu 2018 (BS) đã được tăng lên + 1,5 0C (SIM1) và + 2,2 0C 
(SIM2). Trong khi, các thông số khác như là số liệu mưa, thảm phủ thực vật không thay đổi. Các 
thông số có mối quan hệ trực tiếp với nhiệt độ đều gia tăng với các mức độ khác nhau như thông 
số bốc thoát hơi (bốc hơi nước mặt, bốc hơi đất, bốc hơi lưu trữ trên cây, bốc hơi tuyết, thoát hơi 
nước thực vật). Sau đó, kết quả mô phỏng của ba mô hình sẽ được phân tích và đánh giá. 

Hình 2:  Sơ đồ nghiên cứu

4. Kết quả

Do hạn chế về thời gian và khả năng lưu trữ cho nên các kết quả thủy văn chỉ được trích xuất 
từ các ô lưới gần khu vực thị trấn Tiszaalpár, chứ không được trích xuất từ toàn bộ lưu vực. 

Kết quả phân tích độ nhạy của các thông số thủy văn dưới tác động của nhiệt độ tăng + 1,5 
0C và + 2,2 0C được thể hiện trong Hình 3. Sự thoát hơi nước thực tế tăng 41 %, dưới ảnh hưởng 
của + 1,5 0C và tăng 67 % khi nhiệt độ hàng ngày tăng + 2,2 0C. Giá trị thiếu hụt vùng không bão 
hòa cũng cho thấy độ nhạy cao, cụ thể, mức tăng lần lượt là 37 % và 57 %. Nhiệt độ tăng thêm 
+ 1,5 0C làm cho sự thoát hơi nước thực tế tăng 6 % so với sự bốc hơi của đất. Sự thay đổi tỷ lệ 
nghịch lớn nhất là dòng chảy trên đất liền theo hướng x, giảm 21 % đối với + 1,5 0C và giảm 28 
% khi nhiệt độ tăng + 2,2 0C (Hình 3). Vì vậy, các thông số thủy văn này nhạy cảm nhất đối với sự 
gia tăng nhiệt độ.
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Hình 3: Các thông số thủy văn biến đổi do nhiệt độ tăng lên + 1,5 0C và + 2,2 0C, so với giá trị 
tham chiếu vào ngày 10 tháng 8 năm 2018 (trục Y = 0)

Trong số các thông số thủy văn trong Hình 3, thâm hụt vùng không bão hòa, thoát hơi nước 
thực tế và thẩm thấu vào vùng không bão hòa nổi lên là các yếu tố chính, có ảnh hưởng lớn đến 
vòng tuần hoàn thủy văn ở khu vực. Nhiệt độ tăng có ảnh hưởng lớn nhất đến giá trị của thâm hụt 
không bão hòa. Ngoài ra, nhiệt độ tăng cũng làm tăng sự thoát hơi nước thực tế và làm giảm sự 
thẩm thấu một cách tự nhiên. Các thông số còn lại có giá trị trong ngày nhỏ hơn 1,0 mm. Trong khi 
đó, lượng mưa vào ngày 10 tháng 8 năm 2018 là bằng không. Điều này cho thấy, lượng nước được 
mô phỏng trong ngày này có nguồn gốc từ nguồn nước đã được tích trữ ở lớp trên cùng của đất từ 
giai đoạn trước. Lượng mưa chạm đến bề mặt đất, phần lớn thấm vào đất với tốc độ chậm và phần 
còn lại sẽ chảy trên bề mặt theo hướng x (theo hướng dốc).

Hình 4: Cao độ địa hình và cao độ nước ngầm

 Cuộc khảo sát thực địa vào tháng 7 năm 2020 cho thấy, nước bắt đầu có trong kênh Dong-
ér, tại khu vực bên trong của thị trấn Kiskunhalas và lượng nước trong kênh tăng dần về phía sông 
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Tisza. Dựa trên những kết quả này, nhận định trên được khẳng định rằng nguồn gốc của dòng chảy 
trong lưu vực Dong-ér không phải do lượng mưa hoặc dòng chảy từ bên ngoài vào. Câu hỏi đặt 
ra là các kênh trong phạm vi nghiên cứu lấy nước từ đâu? Từ thị trấn Kiskunhalas trở xuôi xuống, 
nguồn cung cấp nước của các kênh được xác định từ ba nguồn. Đầu tiên là nguồn nước ngầm từ 
các khu vực có độ cao hơn chảy xuống khu vực thấp dưới tác động của trọng lực (Hình 4). 

Dựa trên Hình 4 và theo nguyên tắc bình thông nhau, nước ngầm sẽ liên tục cung cấp cho 
vùng nước mặt từ các hướng Tây Bắc, Tây Nam và phía Tây. Ở những khu vực có độ chênh lệch, 
giữa mực nước ngầm và cao độ địa hình không lớn, thậm chí mực nước ngầm cao hơn cao độ đáy 
kênh như ở các khu vực gần các thị trấn Bugc, Tisszaalpár và Baks thì nước ngầm liên tục bổ sung 
nước cho kênh và gây nên ngập úng tại các vùng đất trũng, như tại các thị trấn ven sông Tisza. Như 
vậy, có thể khẳng định, nước ngầm là nguồn cung cấp nước chính cho các con kênh tại lưu vực 
nghiên cứu. Ngoài nguồn nước ngầm ra thì còn hai nguồn nước, đó là lượng nước mưa trực tiếp bổ 
sung cho các con kênh và nguồn nước thải từ các khu dân cư, tuy nhiên, theo quan sát thực tế thì 
cả hai lượng nước này đều không đáng kể.

Để xem xét mối quan hệ và mối tương quan giữa các thành phần cân bằng nước cho toàn bộ 
lưu vực, tác giả đã sử dụng mô-đun tính toán cân bằng nước của mô hình MIKE (Hình 5 và Bảng 3).

Hình 5: Các thành phần cân bằng nước biến đổi do nhiệt độ tăng lên + 1,5 0C và + 2,2 0C so 
với giá trị tham chiếu trong cả năm 2018 (trục Y = 0)

Bảng 3. Các thành phần cân bằng nước biến đổi do nhiệt độ tăng lên + 1,5 0C và + 2,2 0C so 
với giá trị tham chiếu trong cả năm 2018

Các thông số Giá trị tham 
chiếu năm 2018 + 1,5 0C + 2,2 0C Biến đổi 

(%)
Biến đổi 

(%)
Lượng mưa (+) 589 (+) 589 (+) 589 0 0
Bốc thoát hơi nước (-) 795 (-) 889 (-) 924 12 16
Dòng chảy mặt từ bên ngoài chảy vào 0 0 0 0 0
Dòng chảy mặt chảy ra bên ngoài (-) 1042 (-) 1036 (-) 1032 - 1 - 1
Lưu trữ bởi tán cây 0 0 0 0 0
Lưu trữ tuyết 0 0 0 0 0
Dòng chảy mặt bổ sung cho kênh (-) 9 (-) 7 (-) 6 - 22 - 33
Lưu trữ nước mặt 14 12 11 - 14 - 21
Lưu trữ tại vùng không bão hòa - 98 - 153 - 168 - 56 - 71
Lưu trữ tại vùng bão hòa - 39 - 55 - 63 - 41 - 62
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Dòng chảy cơ bản vào các kênh (-) 12 (-) 11 (-) 10 - 8 - 17
Dòng chảy cơ bản từ các kênh (+) 4 (+) 4 (+) 4 0 0
Dòng chảy ngầm từ bên ngoài vào (+) 1132 (+) 1137 (+) 1140 0 1
Dòng chảy ngầm chảy ra bên ngoài (-) 101 (-) 97 (-) 95 - 4 - 6
Dòng thấm đã bao gồm bốc thoát hơi (+) 109 (+) 64 (+) 43 - 41 - 61
Thoát nước đã bao gồm bốc thoát hơi (-) 1170 (-) 1154 (-) 1147 - 1 - 2
Biến đổi cân bằng nước (-) 357 (-) 506 (-) 554 42 55

Lưu ý: Ký hiệu trong ngoặc chỉ hướng của dòng nước. 
Không nằm trong ngoặc thể hiện giá trị của thông số

Dựa trên kết quả trong Bảng 3, các thành phần dòng chảy ngầm từ bên ngoài chảy vào, dòng 
chảy mặt chảy ra bên ngoài và bốc thoát hơi nước có ảnh hưởng lớn đến cân bằng nước tại khu vực 
nghiên cứu. Cân bằng nước của lưu vực Dong-ér phụ thuộc nhiều vào ảnh hưởng của dòng chảy 
ngầm từ bên ngoài vào. Sự thoát hơi nước tăng khi nhiệt độ tăng, làm giảm đáng kể lượng lưu trữ 
dưới đất (bao gồm lưu trữ tại vùng không bão hòa và vùng không bão hòa, từ -48,5 % đến - 66,5 
%). Lưu trữ nước trên mặt đất giảm từ - 14 % xuống - 21 %, do đó, dòng chảy cơ bản vào các kênh 
và các nguồn nước bổ sung cho kênh cũng giảm theo. Nhiệt độ tăng không làm thay đổi dòng chảy 
cơ bản từ các con kênh, vì vậy, giá trị không thay đổi so với năm 2018 (tất cả đều bằng 4 mm). Kết 
luận, nhiệt độ tăng làm giảm khả năng giữ nước của các con kênh, đặc biệt là ở những nơi có địa 
hình cao hơn mực nước ngầm.

Trong cả ba điều kiện nhiệt độ, giá trị của dòng chảy mặt từ bên ngoài chảy vào đều bằng 
không, do đó ranh giới lưu vực bề mặt đã được xác định chính xác. Sự thay đổi của lưu trữ tán cây 
và lưu trữ tuyết trong cả ba điều kiện nhiệt độ đều bằng không, điều này là do các giá trị đều rất 
nhỏ, nhỏ hơn 0,03 mm, nên khi làm tròn số bằng không.

Dòng chảy ngầm từ bên ngoài chảy vào rất ổn định và đóng một vai trò quan trọng trong việc 
cân bằng nước của lưu vực Dong-ér. Dòng chảy ngầm chảy ra bên ngoài có xu hướng giảm từ - 4 
% xuống - 6 % Một phần do quá trình di chuyển đã thấm xuống, bổ sung cho nước ngầm và phần 
còn lại do bốc thoát hơi bởi thực vật. Khi xem xét các giá trị của hai thông số thấm và thoát đã bao 
gồm bốc thoát hơi, có thể kết luận rằng, trong khi nhiệt độ tăng thì độ thấm giảm mạnh hơn (- 41 
% và - 61 %), còn độ thoát giảm ít hơn.

Sự thay đổi cân bằng nước của năm 2018 vào khoảng -3 57 mm, cụ thể là 758 triệu m3 nước 
đã thoát ra khỏi hệ thống. Sự gia tăng nhiệt độ + 1,5 0C và + 2,2 0C làm giảm cân bằng nước của 
lưu vực Dong-ér, lần lượt là 42 % và 55 %, tức là, giảm hơn 316 triệu m3 và 418 triệu m3 nước so 
với năm 2018. Nhiệt độ tăng có tác động trực tiếp và gián tiếp làm tăng lượng nước thất thoát do 
bốc thoát hơi nước và do đó, cân bằng nước của lưu vực bị giảm đáng kể. Dựa trên những kết quả 
này, có thể kết luận rằng, các thành phần, như sự lưu trữ dưới đất, dòng thấm đã bao gồm bốc thoát 
hơi, thay đổi cân bằng nước, dòng chảy mặt bổ sung cho kênh, lưu trữ nước mặt thay đổi ở mức độ 
lớn hơn so với lượng bốc thoát hơi nước, tức là lớn hơn 12 % và 16 %. Vì vậy, các thông số này 
rất nhạy cảm với biểu hiện nhiệt độ ngày càng tăng của biến đổi khí hậu. 

5. Kết luận

Các thông số, như: sự thâm hụt vùng chưa bão hòa, dòng thấm vào vùng không bão hòa, bốc 
thoát hơi nước và dòng chảy mặt,... có ảnh hưởng lớn trong tuần hoàn thủy văn và có độ nhạy cao 
với các điều kiện biến đổi khí hậu. Lượng mưa nhanh chóng thấm đất và lưu trữ tạm thời ở lớp đất 
phía trên và thấm vào các lớp sâu hơn của đất với thời gian chậm trễ và phần còn lại sẽ chảy trên bề 
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mặt theo hướng x (theo hướng dốc). Trong thời gian này, một lượng lớn nước sẽ rời khỏi hệ thống 
thông qua quá trình thoát hơi nước.

Dựa trên mối quan hệ giữa các biểu hiện của biến đổi khí hậu và các thành phần cân bằng 
nước có thể kết luận, dòng chảy ngầm từ bên ngoài vào và bốc thoát hơi nước là hai động lực chính 
hình thành và điều hòa cân bằng nước của lưu vực Dong-ér. Theo kết quả mô phỏng cho thấy, cân 
bằng nước trong lưu vực Dong-ér được xác định đáng kể bởi dòng chảy ngầm từ bên ngoài vào vì 
cung cấp liên tục khoảng ~ 90 % lượng nước bề mặt. Dòng chảy ngầm từ bên ngoài vào không cho 
thấy mối quan hệ tương tác với sự thay đổi nhiệt độ. Trong khi đó, sự bốc thoát hơi nước phụ thuộc 
rất nhiều vào nhiệt độ. Do xu hướng khí hậu nóng lên, khả năng giữ nước của các kênh trong lưu 
vực Dong-ér có xu hướng giảm dần. Đặc biệt là ở những khu vực có mực nước ngầm sâu hơn lòng 
kênh. Các thành phần đóng vai trò quan trọng trong cân bằng nước của lưu vực Dong-ér theo thứ 
tự giảm dần như sau: Dòng chảy ngầm từ bên ngoài vào; Dòng chảy mặt chảy ra bên ngoài; Bốc 
thoát hơi nước và lượng mưa. Tuy nhiên, trong số các thành phần, lưu trữ nước dưới đất (bao gồm 
lưu trữ tại vùng bão hòa và không bão hòa), dòng thấm đã bao gồm bốc thoát hơi, dòng chảy mặt 
bổ sung cho kênh, lưu trữ nước mặt và bốc thoát hơi nước là nhạy cảm nhất với biến đổi khí hậu.

Dựa trên sự thay đổi cân bằng nước của mô hình, nhiệt độ tăng + 1,5 0C và + 2,2 0C làm mất 
nhiều nước hơn so với năm 2018. Điều này làm cho cân bằng nước của lưu vực Dong-ér ở trong 
tình trạng thiếu nước ngày càng trầm trọng hơn.

Kết quả nghiên cứu cũng cho thấy, mô hình MIKE SHE và mô đun tính toán cân bằng nước 
là những công cụ hữu ích để phân tích và đánh giá ảnh hưởng của biến đổi điều kiện khí hậu đến 
các vòng tuần hoàn thủy văn. Tuy nhiên, mô hình MIKE SHE cũng có những nhược điểm, như: chỉ 
tính được độ thấm theo phương thẳng đứng, điều này dẫn đến kết quả tính toán không hoàn toàn 
đúng tại những khu vực có độ dốc lớn. Bên cạnh đó, việc cần nhiều dữ liệu đầu vào với chất lượng 
tốt và sự thay đổi điều kiện môi trường trong tương lai là những vấn đề cần được cải thiện nên giá 
trị tính toán của các thông số không thể chính xác tuyệt đối nhưng cung cấp giá trị gần đúng và xu 
hướng biến đổi.

Kết quả của nghiên cứu này có thể là tài liệu tham khảo cho các nhà quản lý và các bên liên 
quan khác trong việc quy hoạch, quản lý và sử dụng hiệu quả nguồn tài nguyên nước đang trong 
tình trạng suy giảm về số lượng trong bối cảnh biến đổi khí hậu đang diễn ra ngày càng phức tạp.

Lời cảm ơn: Tác giả xin được cảm ơn Công ty DHI Hungary đã cấp phép sử dụng mô hình 
MIKE SHE. Xin cảm ơn Cục trưởng Cục Quản lý nước vùng hạ lưu sông Tisza (ATIVIZIG) Dr. 
Kozák Péter và các đồng nghiệp vì những lời khuyên và hỗ trợ chuyên môn. Tôi biết ơn Prof. Dr. 
Rakonczai János đã hỗ trợ và động viên cho việc viết bài báo này.
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ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG VÀ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP NÂNG CAO 
TÍNH CÔNG KHAI, MINH BẠCH TRONG ĐẤU GIÁ 

QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT TẠI QUẬN HÀ ĐÔNG, THÀNH PHỐ HÀ NỘI
Nguyễn Thị Khuy, Hoàng Thị Phương Thảo, Vũ Thị Hường

Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội
Tóm tắt
Công tác đấu giá quyền sử dụng đất tại quận Hà Đông, thành phố Hà Nội đóng vai trò quan 

trọng, góp phần đạt được các mục tiêu phát triển về kinh tế - xã hội của quận. Trung tâm phát triển 
quỹ đất quận Hà Đông đã tổ chức đấu giá tại 02 dự án trên địa bàn phường Kiến Hưng và Phú 
Lương. Tổng số gồm 70 lô đất, diện tích 3.516,1 m2 với diện tích mỗi lô dao động từ 49,1 m2 - 83,8 
m2, thu về cho ngân sách 140.419.550.000 đồng. Việc xác định giá khởi điểm đảm bảo đúng trình tự, 
thủ tục, công khai, minh bạch, khách quan, trung thực, đảm bảo quyền và lợi ích của các bên tham 
gia đấu giá với mức chênh lệch trung bình giữa số tiền trúng đấu giá và giá khởi điểm dao động chủ 
yếu trong phạm vi 1,3 lần đến 1,56 lần tại 02 dự án. Các lô đất đấu giá ở vị trí trung tâm, có khả 
năng sinh lời cao hơn thì mức chênh lệch lớn hơn, lên tới 1,95 lần. Để nâng cao tính công khai, minh 
bạch trong công tác đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn quận trong thời gian tới, cơ quan chức 
năng nên xem xét hình thức tổ chức đấu giá, tuyên truyền nâng cao nhận thức của người dân, đồng 
thời cũng cần áp dụng những biện pháp về khoa học công nghệ trong đấu giá quyền sử dụng đất.

Từ khóa: Đấu giá quyền sử dụng đất; Hà Đông; Hà Nội.
Abstract

Assessing the situation and proposed solutions to improve publicity and transparency in 
auctions on Land use rights in Ha Dong district, Hanoi City

The auctions on land use right in Ha Dong district, Hanoi City plays an important role, 
contributing to achieving the district’s socio-economic development goals. Ha Dong District Land 
Fund Development Center held auctions at 2 projects in Kien Hung and Phu Luong wards with a 
total of 70 land lots, area of   3.566,3 m2 with the area of   each lot ranging from 49 - 83,8 m2 collected 
for the budget 140.419.550.000 VND. The determination of the starting price ensures the correct 
order, procedures, publicity, transparency, objectivity, honesty, ensures the rights and interests 
of the auction participants with the average difference between the winning amount Auction and 
starting price fluctuated mainly in the range of 1,3 times to 1,56 times in 2 projects. The land 
plots auctioned in a central location, with higher profitability, the difference is larger, up to 1,95 
times. In order to improve the publicity and transparency in the auctions on land use right in this 
district in the coming time, the authorities should consider the form of auction organization and 
propaganda to raise people’s awareness. At the same time, it is also necessary to apply science and 
technology in the auctions on land use right.

Keywords: Auctions on Land use right; Ha Dong; Hanoi.

1. Đặt vấn đề 

Ở nước ta, “Đất đai thuộc sở hữu toàn dân do Nhà nước đại diện chủ sở hữu và thống nhất 
quản lý”, Nhà nước không trực tiếp sử dụng đất mà trao quyền sử dụng đất (QSDĐ) cho người sử 
dụng đất thông qua các hình thức, như: giao đất, cho thuê đất và công nhận quyền sử dụng đất [3]. 
Để bảo vệ quyền của người sử dụng đất, Nhà nước quy định người sử dụng đất có quyền sử dụng 
đất và quyền sử dụng đất là một quyền tài sản [1].
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Đấu giá quyền sử dụng đất (ĐGQSDĐ) là hình thức Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất, 
cho thuê đất theo hình thức đấu giá quyền sử dụng đất quy định tại Khoản 1, Điều 118 của Luật Đất 
đai năm 2013. Đấu giá quyền sử dụng đất phải được thực hiện theo nguyên tắc nhất định, đảm bảo 
quyền lợi của các chủ thể khi tham gia vào quan hệ pháp luật này. Quy định về nguyên tắc đấu giá 
quyền sử dụng đất dựa trên nguyên tắc hoạt động đấu giá nói chung và mang những đặc điểm riêng 
của hoạt động ĐGQSDĐ. Nguyên tắc này được quy định cụ thể tại Điều 117, Luật Đất đai năm 2013.

Thực tế đã chứng minh, nguồn tài nguyên đất mang lại những lợi ích to lớn cho Nhà nước, 
người sử dụng đất và cho toàn xã hội. Trong đó, hoạt động ĐGQSDĐ có vai trò quan trọng: (1) Là 
phương thức giúp Nhà nước huy động tối đa nguồn thu cho ngân sách, tạo vốn đầu tư xây dựng cơ 
sở hạ tầng và phát triển kinh tế; (2) Tạo cơ sở cho sự phát triển thị trường QSDĐ, thị trường bất 
động sản; (3) Góp phần tạo lập sự ổn định, sự minh bạch, công bằng xã hội trong hoạt động giao 
đất, cho thuê đất, đảm bảo lợi ích của Nhà nước và lợi ích của người sử dụng đất [2]. Do đó, nếu 
quá trình ĐGQSDĐ không đảm bảo tính công khai, minh bạch thì mục đích của chủ thể có QSDĐ 
đặt ra trong ĐGQSDĐ sẽ không đạt được, QSDĐ sẽ không được bán đúng với giá trị của nó, người 
có nhu cầu không có điều kiện để tham gia đấu giá. Ngược lại, những người “cò mồi” có cơ hội để 
thực hiện hành vi thông đồng, dìm giá. Bên cạnh đó, sẽ rất khó khăn, nếu không muốn nói là không 
thực hiện được việc giám sát của nhân dân và xã hội đối với quá trình ĐGQSDĐ.

Quận Hà Đông cách trung tâm Hà Nội 10 km về phía Tây Nam. Hà Đông có diện tích tự nhiên 
4.963,77 ha và 17 đơn vị hành chính phường. Hà Đông là nơi đặt trụ sở một số cơ quan hành chính 
cấp thành phố của thủ đô Hà Nội. Hà Đông vốn là một vùng đất giàu truyền thống văn hóa và hiện 
nay là một trong những địa phương có tốc độ phát triển nhanh nhất của Hà Nội. Điều này dẫn tới sự 
chuyển dịch cơ cấu sử dụng đất phù hợp với định hướng phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. 
Trong đó, công tác ĐGQSDĐ đóng vai trò quan trọng trong việc huy động nguồn tài nguyên đất, 
nguồn tài chính từ đất, nhằm góp phần đạt được các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội.

2. Phương pháp nghiên cứu

- Phương pháp thu thập số liệu thứ cấp: Được sử dụng để thu thập số liệu tại các phòng, ban 
về đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn quận Hà đông, thành phố Hà Nội.

- Phương pháp chọn điểm nghiên cứu: Quận Hà Đông có 17 đơn vị hành chính phường, 
nghiên cứu lựa chọn 02 dự án đại diện cho 02 phường để đánh giá mức chênh lệch giữa số tiền 
trúng ĐGQSDĐ và giá khởi điểm ĐGQSDĐ.

- Phương pháp điều tra, thu thập số liệu sơ cấp: Sử dụng phiếu điều tra phỏng vấn: (1) 
Cán bộ thực hiện công tác quản lý Nhà nước về đất đai (24 cán bộ các phòng ban và cán bộ địa 
chính có khu đất đấu giá); (2) Đối tượng sử dụng đất (tổ chức hoặc hộ gia đình, cá nhân) tham gia 
ĐGQSDĐ, các đối tượng thuộc khu vực có đất bị thu hồi để thực hiện dự án (mỗi dự án 30 phiếu).

- Phương pháp thống kê, phân tích, xử lý và so sánh số liệu: Thống kê, phân tích, xử lý 
số liệu thu thập tại 02 dự án bằng phần mềm Excel; xác định mức chênh lệch giữa số tiền trúng 
ĐGQSDĐ và giá khởi điểm ĐGQSDĐ.

- Phương pháp quan sát: Để đánh giá trực tiếp mức độ công khai, minh bạch trong đấu giá 
quyền sử dụng đất trên các trang thông tin điện tử và cung cấp thông tin tại chỗ.

3. Kết quả nghiên cứu và thảo luận

3.1. Quy trình đấu giá quyền sử dụng đất tại quận Hà Đông

Quy chế ĐGQSDĐ để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn thành 
phố Hà Nội được áp dụng theo Quyết định số 04/2017/QĐ-UBND ngày 24/02/2017 của Ủy ban 
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nhân dân thành phố Hà Nội quy định về Đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng 
đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn thành phố Hà Nội.

- Về trình tự, thủ tục đấu giá quyền sử dụng đất
Công tác ĐGQSDĐ trên địa bàn quận Hà Đông, thành phố Hà Nội được thực hiện theo đúng 

trình tự, thủ tục đấu giá quyền sử dụng đất theo quy định.
 - Xác định giá khởi điểm, tiền đặt trước, bước giá và phí tham gia ĐGQSDĐ
+ Giá khởi điểm được thực hiện theo đúng hướng dẫn việc xác định giá khởi điểm trong hoạt 

động ĐGQSDĐ để giao đất có thu tiền sử dụng đất. Giá khởi điểm được xác định theo Thông tư 
số 48/2012/TT-BTC và Thông tư số 02/2015/TT-BTC ngày 05/01/2015 của Bộ Tài chính về việc 
sửa đổi, bổ sung Thông tư số 48/2012/TT-BTC về việc xác định giá khởi điểm trong hoạt động 
ĐGQSDĐ để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất.

Giá khởi điểm được áp dụng dựa trên bảng giá đất do UBND thành phố quy định hoặc áp dụng 
phương pháp so sánh trực tiếp để xây dựng cụ thể cho từng lô đất thuộc các vị trí đấu giá theo từng 
dự án. Phương pháp xác định giá khởi điểm đảm bảo đúng trình tự, thủ tục, công khai, khách quan 
và trung thực. Số liệu thể hiện mức chênh lệch giữa giá khởi điểm và giá theo bảng giá đất do UBND 
thành phố ban hành hoặc theo bảng giá đất cụ thể theo Quyết định của UBND thành phố. 

- Về hình thức đấu giá quyền sử dụng đất
Hình thức ĐGQSDĐ được thể hiện cụ thể trong phương án đấu giá quyền sử dụng đất tại 

mỗi dự án trên địa bàn quận. Hình thức đấu giá được áp dụng khi thực hiện cuộc bán đấu giá theo 
từng lô và đấu giá bằng bỏ phiếu kín.

- Về công khai thông tin đấu giá quyền sử dụng đất
Các cuộc bán ĐGQSDĐ trên địa bàn quận được công khai thông tin trước, trong và sau khi 

tổ chức đấu giá. Các thông tin được công khai cho người dân như: thông tin về cuộc bán đấu giá, 
thông tin về hồ sơ bán đấu giá, thông tin cụ thể về lô đất bán đấu giá (vị trí, diện tích, mục đích, 
thời hạn sử dụng đất,…)... tại Cổng thông tin điện tử quận và thành phố, nơi bán ĐGQSDĐ, nơi có 
khu đất bán ĐGQSDĐ, trụ sở UBND phường nơi có khu đất ĐGQSDĐ và trên phương tiện thông 
tin đại chúng của địa phương. Việc công khai thông tin được thực hiện tốt, tạo thuận lợi cho người 
dân có nhu cầu tham gia ĐGQSDĐ.

3.2. Kết quả đấu giá quyền sử dụng đất tại 02 dự án nghiên cứu

3.2.1. Kết quả đấu giá quyền sử dụng đất tại dự án đấu giá phường Phú Lương
Căn cứ theo Văn bản số 5267/PTQĐ ngày 30/11/2018 của Trung tâm phát triển quỹ đất quận 

Hà Đông về việc công nhận kết quả trúng ĐGQSDĐ tại dự án đấu giá quyền sử dụng đất phường 
Phú Lương.

Về giá khởi điểm: Giá khởi điểm làm căn cứ ĐGQSDĐ đối với 35 lô đất tại phiên đấu giá 
ngày 09/05/2018 là 21.600.000 đồng/m2 đến 27.300.000 đồng/m2.

 Bước giá: UBND quận Hà Đông quy định bước giá chung cho tất cả các lô đất là 100.000 
đồng/m2 cho một bước giá (Một trăm nghìn đồng trên một mét vuông).

Phiên đấu giá được tổ chức theo hình thức bỏ phiếu kín trực tiếp 01 vòng, công bố công khai 
ngay sau khi hết thời gian bỏ phiếu hoặc trước khi hết thời gian quy định nếu toàn bộ người tham gia 
đấu giá bỏ phiếu đấu giá vào hòm phiếu.



Nghiên cứu chuyển giao, ứng dụng khoa học công nghệ trong sử dụng hợp lý tài nguyên, 
bảo vệ môi trường và phát triển bền vững

551

Bảng 1. Kết quả đấu giá quyền sử dụng đất tại dự án đấu giá phường Phú Lương
Đơn vị tính: 1.000 đồng 

TT Số lô Diện tích
(m2)

Giá khởi 
điểm

Giá trúng 
đấu giá

Số tiền  
ước thu 

Số tiền 
trúng đấu 

giá

Mức 
chênh 
lệch
(lần)

1 NO07-LK01
NO07-K014 50,0 21.600 30.500 1.080.000 1.525.000 1,41

2
NO07-LK02 
NO07-LK03
NO07-LK04

50,0 21.600 29.800 1.080.000 1.490.000 1,38

3 NO07-LK05 50,0 21.600 29.200 1.080.000 1.460.000 1,35
4 NO07-LK06 50,0 21.600 29.700 1.080.000 1.485.000 1,38
5 NO07-LK07 50,0 21.600 29.300 1.080.000 1.465.000 1,36
6 NO07-LK08 50,0 21.600 29.500 1.080.000 1.475.000 1,37
7 NO07-LK09 50,0 21.600 30.300 1.080.000 1.515.000 1,40
8 NO07-LK010 50,0 21.600 30.100 1.080.000 1.505.000 1,39
9 NO07-LK011 50,0 21.600 29.100 1.080.000 1.455.000 1,35

10 NO07-LK16 83,8 27.300 53.100 2.287.740 4.449.780 1,95
11 NO07-LK17 50,0 27.300 53.100 1.365.000 2.655.000 1,95

12 NO07-LK18 
NO07-LK19 50,0 27.300 50.200 1.365.000 2.510.000 1,84

13 NO07-LK20 50,0 27.300 48.500 1.365.000 2.425.000 1,78
14 NO07-LK21 50,0 27.300 49.000 1.365.000 2.450.000 1,79
15 NO07-LK22 50,0 27.300 47.500 1.365.000 2.375.000 1,74
16 NO07-LK23 50,0 27.300 47.000 1.365.000 2.350.000 1,72
17 NO07-LK24 50,0 27.300 46.500 1.365.000 2.325.000 1,70
18 NO07-LK25 50,0 27.300 46.100 1.365.000 2.305.000 1,69
19 NO07-LK26 50,0 27.300 45.600 1.365.000 2.280.000 1,67
20 NO07-LK27 50.0 27.300 45.800 1.365.000 2.290.000 1,68
21 NO07-LK28 50.0 27.300 46.000 1.365.000 2.300.000 1,68
22 NO08-LK01 62,0 21.600 33.200 1.339.200 2.058.400 1,54
23 NO08-LK02 50,0 21.600 29.500 1.080.000 1.475.000 1,37
24 NO08-LK03 50,0 21.600 29.100 1.080.000 1.455.000 1,35

25 NO08-LK04 
NO08-LK08 50,0 21.600 28.800 1.080.000 1.440.000 1,33

26 NO08-LK05 
NO08-LK10 50,0 21.600 29.200 1.080.000 1.460.000 1,35

27 NO08-LK06 50,0 21.600 27.200 1.080.000 1.360.000 1,26
28 NO08-LK07 50,0 21.600 27.900 1.080.000 1.395.000 1,29
29 NO08-LK11 63,0 21.600 32.900 1.360.800 2.072.700 1,52

Tổng 1.808,8 42.967.740 66.865.880 1,56
Nguồn: Trung tâm phát triển quỹ đất quận Hà Đông

Qua bảng số liệu trên, ta thấy tổng kinh phí theo giá khởi điểm thu được 42.967.740.000 
đồng và tổng kinh phí thu về từ kết quả trúng đấu giá là 66.865.880.000 đồng, mức độ chênh lệch 
trung bình của giá trúng đấu giá so với giá khởi điểm là 1,57 lần. Bên cạnh đó giá trúng đấu giá 
dao động từ 27.200.000 đồng đến 53.100.000 đồng. Dự án đấu giá phường Phú Lương gồm 35 lô 
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đất với tổng diện tích 1.808,8 m2, các lô đất có diện tích từ 50,0 m2 đến 83,8 m2 nhưng chủ yếu 
diện tích các lô đất là 50,0 m2, chiếm tỷ lệ 91,43 % trong khu vực đấu giá. Qua đó cho ta thấy, diện 
tích giống nhau nhưng vị trí khác nhau dẫn đến giá khởi điểm khác nhau (từ 21.600.000 đồng/m2 - 
27.300.000 đồng/m2 và giá trúng đấu giá có mức chênh lệch từ 1,26 đến 1,95 lần.

 Về công tác xác định giá khởi điểm tại dự án cho thấy chưa phù hợp với giá thị trường ở 
nhiều vị trí khác giá khởi điểm giống nhau. Khoảng cách giữa giá trúng đấu giá và giá khởi điểm 
tại dự án có mức chênh lệch khá cao, đặc biệt, một số vị trí của dự án có mức chênh lệch là 1,84 
lần hoặc 1,95 lần. Đó là những lô đất có vị trí gần mặt đường lớn, nằm tại ngã ba các tuyến đường. 
Sau khi phiên đấu giá kết thúc, 100 % người trúng đấu giá đã hoàn thành việc nộp tiền sử dụng đất 
vào ngân sách Nhà nước. Cơ quan chức năng có thẩm quyền tiến hành cấp Giấy chứng nhận cho 
các đối tượng trúng ĐGQSDĐ.

3.2.2. Kết quả đấu giá quyền sử dụng đất tại dự án đấu giá phường Kiến Hưng
Căn cứ theo Quyết định số 5267/PTQĐ ngày 30/11/2018 của Trung tâm phát triển quỹ đất 

quận Hà Đông về việc công nhận kết quả trúng ĐGQSDĐ tại dự án đấu giá quyền sử dụng đất 
phường Kiến Hưng.

Về giá khởi điểm: Giá khởi điểm làm căn cứ đấu giá quyền sử dụng đất đối với 35 lô đất tại 
phiên đấu giá ngày 19/10/2018 là 33.200.000 đồng/m2.

 Bước giá: UBND quận Hà Đông quy định bước giá chung cho tất cả các thửa đất là 100.000 
đồng/m2 cho một bước giá (Một trăm nghìn đồng trên một mét vuông).

Phiên đấu giá được tổ chức theo hình thức bỏ phiếu kín trực tiếp 01 vòng, công bố công khai 
ngay sau khi hết thời gian bỏ phiếu hoặc trước khi hết thời gian quy định nếu toàn bộ người tham 
gia đấu giá bỏ phiếu đấu giá vào hòm phiếu.

Bảng 2. Kết quả dự án đấu giá quyền sử dụng đất phường Kiến Hưng
Đơn vị tính: 1.000 đồng 

TT Số lô Diện tích
(m2) 

Giá khởi 
điểm 

Giá trúng 
đấu giá 

Số tiền  
ước thu 

Số tiền trúng 
đấu giá 

MCL
(lần) 

1 LK230 54,1 33.200 56.600 1.796.120 3.062.060 1,70
2 LK212 50,0 33.200 44.900 1.660.000 2.245.000 1,35
3 LK321 50,0 33.200 44.200 1.660.000 2.210.000 1,33
4 LK231 54,1 33.200 44.000 1.796.120 2.380.400 1,33

5 LK318
LK216 50,0 33.200 43.800 1.660.000 2.190.000 1,32

6

LK213
LK229 
LK304
LK305

50,0 33.200 43.600 1.660.000 2.180.000 1,31

7

LK312
LK317
LK309 
LK228

50,0 33.200 43.200 1.660.000 2.160.000 1,30

8 LK303 49,1 33.200 43.100 1.630.120 2.116.210 1,30
9 LK311 50,0 33.200 42.800 1.660.000 2.140.000 1,29

10 LK310 50,0 33.200 42.500 1.660.000 2.125.000 1,28
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TT Số lô Diện tích
(m2) 

Giá khởi 
điểm 

Giá trúng 
đấu giá 

Số tiền  
ước thu 

Số tiền trúng 
đấu giá 

MCL
(lần) 

11 LK308
LK313 50,0 33.200 42.300 1.660.000 2.115.000 1,27

12 LK222 50,0 33.200 42.200 1.660.000 2.110.000 1,27
13 LK223 50,0 33.200 42.100 1.660.000 2.105.000 1,27
14 LK315 50,0 33.200 42.000 1.660.000 2.100.000 1,27

15

LK215
LK217
LK220
LK316
LK221
LK367
LK227
LK306
LK307

50,0 33.200 41.800 1.660.000 2.090.000 1,26

16

LK214
LK218
LK219
LK226

50,0 33.200 41.700 1.660.000 2.085.000 1,26

Tổng 1.707,3   56.682.360 73.553.670 1,30

Nguồn: Trung tâm phát triển quỹ đất quận Hà Đông

Qua số liệu tại Bảng 2, dự án đấu giá phường Kiến Hưng gồm 35 lô đất có tổng diện tích 
1.757,5 m2, diện tích các lô đất đấu giá từ 49,1 m2 đến 54,1 m2, diện tích các lô đất là 50,0 m2, 
chiếm 91,43 % của dự án. Tổng kinh phí theo giá khởi điểm thu được là 56.682.360.000 đồng và 
tổng kinh phí thu về từ kết quả trúng đấu giá là 73.553.670.000 đồng, mức độ chênh lệch trung 
bình của giá trúng đấu giá so với giá khởi điểm là 1,30 lần. Bên cạnh đó, giá trúng đấu giá dao động 
từ 41.700.000 đồng/m2 đến 56.600.000 đồng/m2. 

Về công tác xác định giá khởi điểm để ĐGQSDĐ tại dự án cho thấy chưa phù hợp với giá thị 
trường các lô đất có vị trí khác nhau, diện tích khác nhau nhưng giá khởi điểm được xác định tại dự 
án là 33.200.000 đồng/m2. Khoảng cách giữa giá trúng đấu giá và giá khởi điểm tại dự án có mức 
chênh lệch khá cao, đặc biệt, một số vị trí của dự án có mức chênh lệch là 1,70 lần. Đó là những lô 
đất có vị trí gần ngã ba các tuyến đường thuận lợi về giao thông, có khả năng sinh lợi cao khi khai 
thác sử dụng. Sau khi phiên đấu giá kết thúc, 100 % người trúng đấu giá đã hoàn thành việc nộp 
tiền sử dụng đất vào ngân sách Nhà nước. Cơ quan chức năng có thẩm quyền tiến hành cấp Giấy 
chứng nhận cho các đối tượng trúng ĐGQSDĐ.

3.3. Ý kiến đánh giá của cán bộ, người sử dụng đất về công khai, minh bạch trong đấu 
giá quyền sử dụng đất

3.3.1. Đánh giá của cán bộ 
Điều tra phỏng vấn 24 cán bộ, công chức, viên chức liên quan đến công tác ĐGQSDĐ để 

đánh giá tính công khai, minh bạch trong ĐGQSDĐ.
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Bảng 3. Ý cán bộ về công khai, minh bạch trong đấu giá quyền sử dụng đất tại 02 dự án 

TT
Chỉ tiêu công khai, minh bạch

Dự án ĐGQSDĐ
Tại phường  
Phú Lương

Tại phường  
Phú Lương

Số 
phiếu

Tỉ lệ 
(%) Số phiếu Tỉ lệ (%)

1. Thông tin dự án đấu giá
1.1 Rất hài lòng 9 37,50 10 41,67
1.2 Hài lòng 6 25,00 5 20,83
1.3 Không có ý kiến 4 16,67 7 29,17
1.4 Không hài lòng 3 12,50 2 8,33
1.5 Rất không hài lòng 2 8,33 0 0,0

2. Trình tự, thủ tục ĐGQSDĐ
2.1 Rất hài lòng 6 25,00 3 12,50
2.2 Hài lòng 12 50,00 14 58,33
2.3 Không có ý kiến 5 20,83 0 0,00
2.4 Không hài lòng 0 0,00 5 20,83
2.5 Rất không hài lòng 1 4,17 2 8,33

3. Thông tin về bước giá
3.1 Rất hài lòng 18 75,0 15 62,50
3.2 Hài lòng 4 16,67 6 25,00
3.3 Không có ý kiến 1 4,17 0 0,00
3.4 Không hài lòng 0 0,00 2 8,33
3.5 Rất không hài lòng 1 4,16 1 4,16

4. Thông tin về giá khởi điểm
4.1 Rất hài lòng 3 12,50 4 16,67
4.2 Hài lòng 15 62,5 12 50,0
4.3 Không có ý kiến 6 25,0 7 29,17
4.4 Không hài lòng 0 0,00 1 4,16
4.5 Rất không hài lòng 0 0,00 0 0,00

5. Hình thức công khai, minh bạch thông tin
5.1 Đăng tải trên cổng thông tin điện tử của Quận 3 12,50 5 20,83
5.2 Niêm yết tại trụ sở cơ quan Nhà nước 9 37,50 10 41,67
5.3 Công khai trên phương tiện thông tin đại chúng 5 20,83 3 12,50
5.4 Thông qua việc tiếp công dân và họp tổ dân phố 7 29,17 6 25,00
5.5 Hình thức khác 0 0,00 0 0,00

Nguồn: Kết quả điều tra

Thành phố Hà Nội rất quan tâm, chú trọng tới việc thực hiện nội dung phổ biến, giáo dục pháp 
luật về đất đai nói chung và pháp luật liên quan đến công khai, minh bạch ĐGQSDĐ nói riêng trên 
địa bàn thành phố. Thực hiện Quyết định số 1408/QĐ-TTg ngày 15/7/2016 của Thủ tướng Chính 
phủ ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật tiếp cận thông tin, UBND thành phố ban hành Kế 
hoạch số 173/KH-UBND triển khai thi hành Luật Tiếp cận thông tin trên địa bàn thành phố. 

Từ bảng trên cho thấy, ý kiến nhận xét của các cán bộ thực hiện công tác ĐGQSDĐ hiện 
nay về trình tự, thủ tục ĐGQSDĐ và thông tin dự án đấu giá đều được công khai, minh bạch 
theo quy định. Với hình thức công khai, minh bạch thông tin để người sử dụng đất có nhu cầu 
tham gia ĐGQSDĐ được tiếp cận được thông tin. Tại quận Hà Đông, các nội dung trong quy 
trình đấu giá được công khai, minh bạch với nhiều thức khác nhau như: Đăng tải trên Cổng 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/quyet-dinh-1408-qd-ttg-ke-hoach-trien-khai-thi-hanh-luat-tiep-can-thong-tin-2016-317412.aspx


Nghiên cứu chuyển giao, ứng dụng khoa học công nghệ trong sử dụng hợp lý tài nguyên, 
bảo vệ môi trường và phát triển bền vững

555

thông tin điện tử của Quận; Niêm yết tại trụ sở cơ quan Nhà nước; Công khai trên phương tiện 
thông tin đại chúng; Thông qua việc tiếp công dân và họp tổ dân phố hoặc hình thức khác. 
Trong đó, cán bộ được phỏng vấn đều cho rằng chủ yếu công khai theo hình thức niêm yết tại 
trụ sở cơ quan Nhà nước với tỉ lệ đánh giá từ 37,50 % - 41,67 %. Các chỉ tiêu công khai, minh 
bạch cũng được các cán bộ đánh giá từ hài lòng đến rất hài lòng, như thông tin về giá khởi điểm 
công khai, minh bạch có tỉ lệ đánh giá hài lòng từ 02 dự án từ 16,67 % - 25,0 %; rất hài lòng 
từ 62,5 % - 75,0 %; thông tin về giá khởi điểm có rất nhiều cán bộ không cho ý kiến đánh giá 
với tỉ lệ đánh giá tại 02 dự án 25,0 % - 29,17 %.

3.3.2. Đánh giá của người tham gia đấu giá 
a. Về hình thức công khai, minh bạch thông tin trong ĐGQSDĐ
Điều tra đối với 60 người tham gia ĐGQSDĐ tại 02 dự án nghiên cứu. Kết quả điều tra được thể 

hiện cụ thể qua Bảng 4.
Bảng 4. Đánh giá về hình thức công khai, minh bạch thông tin trong ĐGQSDĐ của người 

tham gia đấu giá 

TT Chỉ tiêu công khai, minh bạch

Dự án ĐGQSDĐ
Tại phường  
Phú Lương

Tại phường  
Kiến Hưng

Số phiếu Tỉ lệ 
(%) Số phiếu Tỉ lệ 

(%)
1.1. Đăng tải trên cổng thông tin điện tử của quận

1.1 Rất hài lòng 3 10,00 4 13,33
1.2 Hài lòng 5 16,67 3 10,00
1.3 Không có ý kiến 2 6,67 0 0,00
1.4 Không hài lòng 16 53,33 15 50,00
1.5 Rất không hài lòng 4 13,33 8 26,67

2. Niêm yết tại trụ sở cơ quan Nhà nước
2.1 Rất hài lòng 6 20,00 7 23,33
2.2 Hài lòng 13 43,33 12 40,00
2.3 Không có ý kiến 1 3,33 2 6,67
2.4 Không hài lòng 3 10,00 6 20,00
2.5 Rất không hài lòng 7 23,33 3 10,00

3. Công khai trên phương tiện thông tin đại chúng
3.1 Rất hài lòng 5 16,67 3 10,00
3.2 Hài lòng 6 20,00 7 23,33
3.3 Không có ý kiến 3 10,00 1 3,33
3.4 Không hài lòng 11 36,67 15 50,00
3.5 Rất không hài lòng 5 16,67 4 13,33

4. Thông qua việc tiếp công dân và họp tổ dân phố
4.1 Rất hài lòng 12 40,00 8 26,67
4.2 Hài lòng 6 20,00 13 43,33
4.3 Không có ý kiến 0 0,00 2 6,67
4.4 Không hài lòng 5 16,67 4 13,33
4.5 Rất không hài lòng 7 23,33 3 10,00

Nguồn: Kết quả điều tra
Hình thức công khai được tiến hành dưới nhiều hình thức theo quy định tại Điều 18, Luật 

Tiếp cận thông tin năm 2016 quy định về hình thức và thời điểm công khai thông tin. Trong các 
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hình thức công khai thông tin tại Bảng 4, người dân đánh giá cao hình thức công khai thông tin 
đấu giá quyền sử dụng đất niêm yết tại trụ sở cơ quan Nhà nước, tỉ lệ hài lòng từ 40,0 % đến 43,33 
% và rất hài lòng đạt từ 20,0 % đến 23,33 % đối 02 dự án đấu giá quyền sử dụng đất tại phường 
Kiến Hưng và phường Phú Lương. Bên cạch đó, hình thức công khai thông tin qua việc tiếp công 
dân và họp tổ dân phố cũng được đánh giá cao với mức độ hài lòng từ 26,67 % đến 40,0 % nhưng 
chỉ phù hợp với những người ra phường thực hiện thủ tục hành chính. Quận Hà Đông đã triển khai 
thực hiện nhiều mô hình mới phổ biến giáo dục pháp luật về Luật Đất đai 2013 cũng như Luật Tiếp 
cận thông tin năm 2016. Vì vậy, đối với công tác ĐGQSDĐ tại quận đều tiến hành công khai, minh 
bạch các nguồn thông tin dưới nhiều hình thức để người dân có nhu cầu tham gia đấu giá tiếp cận 
được thông tin và lựa chọn dự án phù hợp với nhu cầu của mình.

b. Về tính công khai, minh bạch thông tin trong ĐGQSDĐ
Ý kiến đánh giá của người tham gia đấu giá về công khai, minh bạch về trình tự, thủ tục trong 

đấu giá quyền sử dụng đất chi tiết tại Bảng 5.

Bảng 5. Đánh giá tính công khai, minh bạch thực hiện trình tự, thủ tục ĐGQSDĐ của người 
tham gia đấu giá 

TT Chỉ tiêu công khai, minh bạch

Dự án ĐGQSDĐ
Tại phường  
Phú Lương

Tại phường  
Kiến Hưng

Số phiếu Tỉ lệ (%) Số phiếu Tỉ lệ (%)
1. Thông tin dự án ĐGQSDĐ

1.1 Rất hài lòng 5 16,67 4 13,33
1.2 Hài lòng 7 23,33 6 20,00
1.3 Không có ý kiến 6 20,00 3 10,00
1.4 Không hài lòng 7 23,33 8 26,67
1.5 Rất không hài lòng 5 16,67 9 30,00

2. Trình tự, thủ tục ĐGQSDĐ
2.1 Rất hài lòng 4 13,33 6 20,00
2.2 Hài lòng 15 50,00 16 53,33
2.3 Không có ý kiến 0 0,00 2 6,67
2.4 Không hài lòng 7 23,33 4 13,33
2.5 Rất không hài lòng 4 13,33 2 6,67

3. Thông tin về bước giá 
3.1 Rất hài lòng 2 6,67 5 16,67
3.2 Hài lòng 11 36,67 14 46,67
3.3 Không có ý kiến 1 3,33 0 0,00
3.4 Không hài lòng 7 23,33 5 16,67
3.5 Rất không hài lòng 9 30,00 6 20,00

4. Thông tin về giá khởi điểm 
4.1 Rất hài lòng 6 20,00 7 23,33
4.2 Hài lòng 15 50,00 12 40,00
4.3 Không có ý kiến 1 3,33 3 1000
4.4 Không hài lòng 3 10,00 2 6,67
4.5 Rất không hài lòng 5 16,67 6 20,00

Nguồn: Kết quả điều tra

Qua Bảng 5 cho thấy, trình tự, thủ tục ĐGQSDĐ và thông tin dự án đấu giá đều được 
công khai, minh bạch theo quy định với mức độ đánh giá hài lòng đối với trình tự, thủ tục là 
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50,0 % - 53,33 % tại 02 dự án nghiên cứu. Bên cạch đó cũng có một số thành viên tham gia 
phỏng vấn không tiếp cận được thông tin của dự án khi công khai, minh bạch, cụ thể là ý kiến 
không hài lòng là 23.33 % đến 26,67 %. Tại dự án đấu giá quyền sử dụng đất tại phường Kiến 
Hưng có tới 30,0% ý kiến rất không hài lòng. Vì vậy, cần có quy định rõ chính sách pháp luật trong 
ĐGQSDĐ, có sự giám sát của công dân trong trình tự thực hiện và minh bạch, công khai thông tin 
để ĐGQSDĐ mang tính công bằng, công khai, minh bạch và khách quan.

3.4. Đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao tính công khai, minh bạch trong đấu giá 
quyền sử dụng đất 

3.4.1. Giải pháp về cải cách thủ tục hành chính trong đấu giá quyền sử dụng đất
Quá trình tổ chức, thực thi ĐGQSDĐ có tác động lớn tới tính công khai, minh bạch và nâng 

cao hiệu quả của công tác ĐGQSDĐ, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của Nhà nước cũng như 
của tổ chức, cá nhân tham gia ĐGQSDĐ. Để việc thực thi ĐGQSDĐ thực sự hiệu quả, cần quan 
tâm tới một số những nội dung sau:

- Mối quan hệ giữa các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền trong thực hiện pháp luật về 
ĐGQSDĐ;

- Thủ tục hành chính về ĐGQSDĐ;
- Thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm trong công khai, minh bạch ĐGQSDĐ.
3.4.2. Giải pháp về công nghệ thông tin trong đấu giá quyền sử dụng đất
Với những thành tựu khoa học công nghệ hiện nay, việc khai thác những mặt tích cực của 

CNTT để truyền tải các quyết sách đến người dân có cơ hội tiếp cận thông tin liên quan đến quyền 
và lợi ích của họ là cấp thiết và có ý nghĩa thực tiễn cao. Để hoạt động ĐGQSDĐ thực sự hiệu 
quả, đảm bảo tính công khai, minh bạch cần quan tâm tới việc ứng dụng công nghệ vào trong 
ĐGQSDĐ, thể hiện qua một số những nội dung sau:

- Xây dựng CSDL về ĐGQSDĐ và hoàn thiện cơ sở hạ tầng CNTT.
- Áp dụng công nghệ thông tin trong triển khai ĐGQSDĐ trực tuyến.
3.4.3. Giải pháp về tuyên truyền, chính sách, pháp luật về đấu giá quyền sử dụng đất
Công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật có vị trí vô cùng quan trọng trong việc 

nâng cao hiệu quả trong công tác ĐGQSDĐ nói chung và trong tăng cường công khai, minh 
bạch ĐGQSDĐ nói riêng. Thực tế cho thấy, việc thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến giáo 
dục pháp luật là một phần nguyên nhân ảnh hưởng tới hiệu quả tính công khai, minh bạch trong 
ĐGQSDĐ. Việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về ĐGQSDĐ để các công 
dân và đặc biệt là các tổ chức, cá nhân có nhu cầu ĐGQSDĐ có thể hiểu rõ được những quy định 
của pháp luật về trình tự, thủ tục, quyền và nghĩa vụ của mình. Thực hiện tốt nội dung này sẽ góp 
phần nâng cao được sự hiểu biết, niềm tin cho người dân, đồng thời để người dân có thái độ tích 
cực khi tham gia vào ĐGQSDĐ.

4. Kết luận
Quy trình thực hiện ĐGQSDĐ tại quận Hà Đông phù hợp với quy định của pháp luật và tình 

hình thực tiễn tại địa phương. Việc xác định giá khởi điểm đảm bảo đúng trình tự, thủ tục, công 
khai, minh bạch, khách quan, trung thực, đảm bảo quyền và lợi ích của các bên tham gia đấu giá, 
với mức chênh lệch trung bình giữa số tiền trúng đấu giá và giá khởi điểm dao động chủ yếu trong 
phạm vi 1,3 lần đến 1,56 lần tại 02 dự án. Các lô đất đấu giá ở vị trí trung tâm, có khả năng sinh lời 
cao hơn thì mức chênh lệch lớn hơn, lên tới 1,95 lần. Trung tâm phát triển quỹ đất quận Hà Đông 
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đã tổ chức đấu giá tại 02 dự án trên địa bàn phường Kiến Hưng và Phú Lương với tổng số 70 lô 
đất, diện tích 3.516,1 m2 với diện dích tích mỗi lô dao động từ 49,1 - 83,8 m2, thu về cho ngân sách 
140.419.550.000 đồng. 

Đánh giá ý kiến của những cán bộ thực hiện công tác đấu giá quyền sử dụng đất hiện nay 
về trình tự, thủ tục ĐGQSDĐ và thông tin dự án đấu giá đều được công khai, minh bạch theo 
quy định, với tỷ lệ hài lòng từ 50,0 - 58,33 % tại 02 dự án. Với hình thức công khai, minh bạch 
thông tin đa dạng đã giúp được nhiều người sử dụng đất có nhu cầu tham gia ĐGQSDĐ tiếp cận 
được thông tin. Tuy nhiên, hình thức công khai niêm yết tại trụ sở cơ quan quản lý Nhà nước 
được đánh giá tỷ lệ cao nhất, từ 37,50 - 41,67 %. Đối với người tham gia đấu giá quyền sử dụng 
đất đánh giá là hài lòng và rất hài lòng về công khai, minh bạch thông tin về đấu giá quyền sử 
dụng đất, với tỷ lệ 50,0 - 53,33 % đối với công khai trình tự thủ tục đấu giá, niêm yết tại trụ 
sở cơ quan Nhà nước về thông tin ĐGQSDĐ được đánh giá với tỷ lệ 40,0 - 43,33 % tại 02 dự án.

Để nâng cao hiệu quả tính công khai, minh bạch trong công tác ĐGQSDĐ trên địa bàn quận 
trong thời gian tới, cơ quan chức năng nên xem xét hình thức tổ chức đấu giá, tuyên truyền nâng 
cao nhận thức của người dân, đồng thời cũng cần áp dụng những biện pháp về khoa học công nghệ 
trong đấu giá quyền sử dụng đất.
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ỨNG DỤNG ẢNH VỆ TINH LANDSAT 8 OLI - TIR VÀ GIS ĐÁNH GIÁ 
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Tóm tắt
Bài báo này đã sử dụng chỉ số khô hạn nhiệt độ - thực vật (TVDI), chỉ số thực vật (NDVI) và 

dữ liệu nhiệt độ bề mặt (LST) chiết xuất từ dữ liệu ảnh vệ tinh đa phổ Landsat 8 OLI - TIR (có độ 
phân giải trung bình) để theo dõi, đánh giá nguy cơ hạn hán ở huyện Thuận Bắc, tỉnh Ninh Thuận, 
giai đoạn 2015 - 2020. Bản đồ kết quả đưa ra được hiện trạng khô hạn thể hiện bằng năm mức độ: 
không khô hạn, khô hạn thấp, trung bình, nặng và rất nặng. Sau đó được so sánh với hệ thống cảnh 
báo hạn hán khu vực Nam Trung Bộ. Kết quả cho thấy, khu vực xã Bắc Sơn, Bắc Phong, Phước 
Kháng và Lợi Hải là nơi có hiện tượng khô hạn cao hơn tại thời điểm mùa khô (chiếm khoảng 75 
% tổng diện tích huyện).

Từ khóa: Hạn hán; Viễn thám; Nhiệt độ bề mặt; Chỉ số khô hạn nhiệt độ - thực vật; Landsat 
8 OLI-TIRS.

Abstract
Application Landsat 8 OLI-TIRS satellite image and gis protection assesses the risk of drought 

in Thuan Bac district, Ninh Thuan province in the period 2015 - 2020

This article used temperature vegetation dryness index (TVDI), normalized difference 
vegetation index (NDVI) and land surface temperature data (LST) extracted from Landsat 8 OLI 
multi-spectral satellite image data - TIR (medium resolution) to monitor and evaluate drought risk 
in Thuan Bac district, Ninh Thuan province in the period of 2015 - 2020. The results map shows 
the current state of drought expressed by severity of drought: no drought, low drought, medium, 
heavy and very severe drought, then compared with the drought warning system in the South 
Central region. The results show that the drought phenomenon of the area of Bac Son, Bac Phong, 
Phuoc Khang and Loi Hai communes is higher than that of other communes in the dry season 
(accounting for about 75 % of the total district area).

Keywords: Drought; Remote sensing; Land surface temperature; TVDI; Landsat 8 OLI - TIRS.

1. Đặt vấn đề 

Hạn hán là một hiện tượng tự nhiên gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường sống và 
hoạt động sản xuất của người dân. Hạn hán được đánh giá là thiên tai gây thiệt hại nặng nề, đứng 
thứ ba sau lũ, bão và có xu hướng xảy ra ngày càng gay gắt, khó kiểm soát hơn do tác động của 
biến đổi khí hậu. Ở Việt Nam, hạn hán xảy ra ở hầu khắp cả nước, với mức độ và thời gian khác 
nhau. Trong đó, tình trạng này diễn ra đặc biệt nghiêm trọng tại khu vực miền Trung và Tây 
Nguyên, gây ra những thiệt hại to lớn đối với kinh tế - xã hội, đặc biệt là nguồn nước và trong sản 
xuất nông nghiệp. 

Để đánh giá hiện trạng và diễn biến khô hạn tại các tỉnh thường xuyên khô hạn này, đa phần 
hay dùng phương pháp quan trắc truyền thống, tức là dựa hoàn toàn vào kết quả đo lượng mưa 
nên rất khó thu được số liệu trong thời gian thực, dẫn đến việc thực hiện rất khó khăn. Bên cạnh 
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đó, việc đầu tư hệ thống Trạm quan trắc mưa còn rất hạn chế, có khu vực không có Trạm quan trắc 
nào [1].

Hạn hán thường xảy ra trên diện rộng, do vậy, việc quan trắc và nghiên cứu bằng các phương 
pháp truyền thống gặp rất nhiều khó khăn. Trên thực tế, không thể đặt các Trạm quan trắc với mật 
độ dày đặc do chi phí tương đối lớn. Dữ liệu viễn thám cung cấp thông tin về bề mặt Trái đất ở các 
kênh phổ khác nhau và độ phủ trùm rộng đã được sử dụng hiệu quả trong quan trắc và giám sát hạn 
hán. Đã có rất nhiều nghiên cứu trên thế giới sử dụng tư liệu viễn thám hồng ngoại nhiệt trong xác 
định nhiệt độ và độ ẩm đất nhằm đánh giá mức độ khô hạn của bề mặt [2, 3]. Ở Việt Nam, một số 
nghiên cứu đã sử dụng ảnh nhiệt MODIS, NOAA/AVHRR trong xác định độ ẩm đất, dựa trên mối 
quan hệ giữa nhiệt độ bề mặt và các loại hình lớp phủ [4]. Tuy nhiên, độ phân giải không gian của 
ảnh MODIS, NOAA/AVHRR là rất thấp và không thích hợp cho các nghiên cứu chi tiết. Bài báo 
này trình bày kết quả đánh giá nguy cơ hạn hán tại khu vực huyện Thuận Bắc (Ninh Thuận), sử 
dung tư liệu ảnh hồng ngoại nhiệt LANDSAT 8. Ảnh hồng ngoại nhiệt LANDSAT 8 với độ phân 
giải không gian trung bình (60 - 120 m), cung cấp thông tin rõ ràng hơn về sự thay đổi độ ẩm bề 
mặt so với ảnh MODIS, NOAA/AVHRR, do vậy, có thể được sử dụng hiệu quả trong nghiên cứu 
và giám sát hiện tượng hạn hán.

2. Khu vực nghiên cứu và dữ liệu

2.1. Khu vực nghiên cứu

Khu vực thực nghiệm được lựa chọn trong nghiên cứu là huyện Thuận Bắc (Ninh Thuận). 
Thuận Bắc là một trong hai huyện của tỉnh Ninh Thuận, có nguy cơ suy thoái đất và hoang mạc 
hóa hàng đầu ở khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ, trong đó nguyên nhân chính là do hạn hán gây 
ra. Với đặc điểm khí hậu và địa hình tự nhiên đặc trưng đã làm cho Thuận Bắc khô nóng quanh 
năm, hình thành nên chế độ khí hậu bán khô hạn và trở thành một trong những vùng khô hạn nhất 
cả nước. Nhiệt độ trung bình hàng năm là 27 0C, lượng mưa hàng năm từ 700 - 800 mm, mùa mưa 
thường bắt đầu vào tháng 09 và kết thúc vào tháng 11 hàng năm. Theo số liệu đã được công bố của 
UBND tỉnh Ninh Thuận, trong giai đoạn 2015 - 2020, Ninh Thuận đã xảy ra thiên tai (hạn hán) ở 
cấp độ 03 và riêng huyện Thuận Bắc là ở cấp độ 04. Cụ thể, tháng 03 năm 2016, hạn hán đã làm 
cho tình trạng thiếu nước sinh hoạt và nước sản xuất xảy ra tại nhiều địa phương của tỉnh. Nhiều 
diện tích cây trồng bị thiệt hại, một số diện tích phải dừng sản xuất. Nhiều vùng sản xuất nông 
nghiệp của các địa phương trong tỉnh Ninh Thuận đã có tới 05 vụ không sản xuất được. Toàn tỉnh 
Ninh Thuận chỉ sản xuất 15.000 heta, tổng thiệt hại ước tính khoảng 240 tỉ đồng. Đặc biệt, trong 
vụ Đông Xuân 2015 - 2016 này, hạn hán làm thiếu nước tưới và gây thiệt hại cho 67 hecta lúa. Bên 
cạnh đó, đàn gia súc của Ninh Thuận tại nhiều nơi thiếu thức ăn và nước uống do hạn hán gây ra. 
Tháng 03 năm 2020, lưu lượng nước được chứa ở 21 hồ lớn, nhỏ trên địa bàn tỉnh chỉ dừng ở mức 
24,99 triệu m3 (chiếm 12,84 % /194,49 triệu m3). Được biết, với số liệu đo được này, đây là mức 
nước thấp nhất trong vòng 05 năm qua ở tỉnh Ninh Thuận.

Trong những năm gần đây, do những biến động khó lường của khí hậu cũng như những tác 
động tiêu cực từ hoạt động của con người đã làm cho tình trạng hạn hán ở các tỉnh Nam Trung 
Bộ, Tây Nguyên nói chung và Ninh Thuận nói riêng diễn ra ngày càng nghiêm trọng. Hạn hán 
diễn ra thường xuyên hơn, không những vào mùa khô mà còn diễn ra ngay cả trong mùa mưa, 
ảnh hưởng rất lớn đến hoạt động sản xuất cũng như đời sống sinh hoạt của người dân. Do vậy, 
ứng dụng tư liệu viễn thám phục vụ công tác giám sát và ứng phó với hạn hán là một vấn đề có 
ý nghĩa thực tiễn.
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2.2. Dữ liệu

Dữ liệu chính dùng trong nghiên cứu này là ảnh viễn thám Landsat 8 OLI_TIR, được chọn 
với lợi thế có bổ sung thêm 02 kênh phổ. Trong đó, 01 kênh cho phép phát hiện mây li ti và chỉnh 
sửa các hiệu ứng khí quyển, kênh còn lại cho phép thu thập thông tin ở tầng nước sâu. Mặt khác, 
kênh hồng ngoại của Landsat 8 được chia làm 02, cho phép xác định nhiệt độ chính xác hơn. Số 
hiệu cảnh ảnh của tỉnh Ninh Thuận là: LC08_L1TP_123052_20150126_20170413_01_T1, chụp 
ngày 26 tháng 01 năm 2015 và LC08_L1TP_123052_20191223_20200110_01_T1, chụp ngày 10 
tháng 01 năm 2020. Ảnh được chụp vào mùa khô, là thời gian cao điểm của hạn hán ở khu vực, 
được tải về từ Trang điện tử của Cơ quan Địa chất Hoa Kỳ (USGS) (Hình 1). Với độ phân giải 
không gian trung bình (30 m ở các kênh đa phổ, 60 - 120 m ở kênh hồng ngoại nhiệt, 15 m ở kênh 
toàn sắc), đặc biệt, được cung cấp hoàn toàn miễn phí với chu kì cập nhật 16 ngày, ảnh Landsat 8 
là nguồn tư liệu quý giá phục vụ nghiên cứu về tài nguyên thiên nhiên và giám sát môi trường [5]. 
Ngoài ra, dữ liệu bản đồ chuyên đề về khô hạn vùng Tây Nguyên và các tỉnh Nam Trung Bộ do 
Viện Công nghệ vũ trụ thành lập năm 2016 (được thành lập bằng phương pháp tổng hợp và xử lý 
số liệu, tài liệu khí tượng thủy văn), cùng thời điểm mùa khô cũng được sử dụng như là tài liệu hỗ 
trợ trong quá trình kiểm tra so sánh kết quả sau thành lập bản đồ. 

Ngày 26 - 01 - 2015 Ngày 10 - 01 - 2020
Hình 1: Ảnh Landsat 8 khu vực Thuận Bắc (Ninh Thuận) tổ hợp màu 6:5:4

3. Phương pháp nghiên cứu

Tín hiệu nhiệt của vật chất được thu nhận bởi các bộ cảm biến nhiệt. Các bộ cảm biến ghi 
nhận cường độ bức xạ điện từ bề mặt đất được thể hiện theo giá trị số nguyên (Digital Number - 
DN) với mỗi kênh. Do vậy, để xác định các chỉ số từ ảnh viễn thám, bước đầu tiên phải tiến hành 
hiệu chỉnh bức xạ để chuyển đổi giá trị số nguyên của ảnh Landsat về giá trị thực của bức xạ điện 
từ (Wm-2μm-1). 

Với ảnh Landsat 8 OLI, giá trị bức xạ được xác định như sau [6]:

                                                         Lλ=ML+Qcal+AL (1)
Trong đó
ML; AL - hệ số chuyển đổi, được cung cấp trong file Metadata ảnh LANDSAT 8; 
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Qcal - giá trị số của kênh ảnh. 
Giá trị bức xạ phổ được tính ở bước trên được dùng để tính nhiệt độ độ sáng (Brightness 

Temperature) theo công thức:

                                                 
(2)

Trong đó, các hệ số K1, K2 được cung cấp trong file Metadata ảnh LANDSAT (Bảng 1).
Bảng 1. Giá trị K1, K2 đối với dữ liệu ảnh hồng ngoại nhiệt LANDSAT 8

Kênh Vệ tinh K1 K2

10 LANDSAT 8 774.89 1321.08
11 LANDSAT 8 480.89 1201.14

Nhiệt độ độ sáng sẽ được hiệu chỉnh trên cơ sở độ phát xạ bề mặt để xác định nhiệt độ bề mặt 
(Land Surface Temperature) theo công thức sau [2, 7]:

                                                         
(3)

Trong đó:  λ: Giá trị bước sóng trung tâm kênh hồng ngoại nhiệt;
   ρ=hc/σ =1.4388.10-1=14388 (μmK);
    σ - hằng số Stefan – Boltzmann (1,38.10-23J/K);
   h - hằng số Plank (6,626.10-34 J.sec );
    c - vận tốc ánh sáng (2,998.108 m/s);
    ε - độ phát xạ bề mặt.
Độ phát xạ bề mặt có thể được xác định từ tư liệu viễn thám, dựa trên kết quả phân loại các 

loại hình lớp phủ hoặc chỉ số thực vật NDVI. Trong đó, phương pháp dựa trên chỉ số thực vật 
NDVI có nhiều ưu điểm hơn do có thể xác định độ phát xạ chi tiết đến từng Pixel. Để xác định độ 
phát xạ bề mặt, trong nghiên cứu sử dụng phương pháp do Valor E., Caselles V. đưa ra, dựa trên 
chỉ số thực vật NDVI và có thể áp dụng trên các khu vực không đồng nhất với nhiều kiểu bề mặt 
thay đổi. Trong phương pháp này, độ phát xạ của một Pixel được tính bằng tổng độ phát xạ của các 
thành phần chứa trong đó [8]: 

                              (4)

Trong đó: 
 εv, εs là độ phát xạ đặc trưng cho đất và thực vật thuần nhất;
 Pv - tỉ lệ thực vật trong một Pixel;
 Pv có giá trị bằng 0 đối với đất trống và bằng 1 đối với khu vực được phủ kín bởi thực vật. 

Giá trị Pv được xác định theo công thức [8].
              Pv = [(NDVI - ND3VImin)/(NDVImax - NDVImin)]

2 (5)
Trong đó, chỉ số thực vật NDVI (Normalized Difference Vegetation Index) đối với ảnh 

LANDSAT được xác định như sau [2, 4, 7]:

(6)
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Trong đó: NIR: kênh cận hồng ngoại;
   RED: kênh đỏ.
a. Chỉ số khô hạn nhiệt độ - thực vật TVDI (Temperature Vegetation Dryness Index)
Chỉ số khô hạn nhiệt độ - thực vật sử dụng mối quan hệ giữa nhiệt độ bề mặt và độ ẩm của 

đất (độ ẩm tương đối) để phản ánh mức độ hạn hán. Do vậy, chỉ số TVDI xem xét toàn diện mối 
quan hệ và sự thay đổi giữa NDVI và LST. Thiếu nước cây cối vẫn có thể xanh lúc ban đầu nhưng 
nhiệt độ bề mặt có thể tăng lên nhanh chóng dẫn đến tình trạng thiếu nước. Kết hợp giữa nhiệt độ 
và NDVI, có thể cung cấp thông tin về thực vật và độ ẩm ở điều kiện bề mặt [1, 9, 11]. 

Hình 2: Tam giác không gian “nhiệt độ / NDVI” [9]

Giá trị của TVDI là [0, 1], giá trị của TVDI càng lớn, độ ẩm của đất càng thấp, mức độ hạn 
hán sẽ càng cao và ngược lại. TVDI được xác định theo công thức:

                                                   
(7)

Trong đó: 
LST là nhiệt độ bề mặt của bất kỳ Pixel ảnh nào;
LSTmin là đường nằm ngang dưới của tam giác, xác định cạnh ướt; 
LSTmax là nhiệt độ bề mặt tối đa, xác định mép khô:

                                                    (8)

                                                   (9)

Phương trình (8) được gọi là phương trình cạnh ướt và (9) được gọi là phương trình cạnh 
khô. Cả hai phương trình đều được xác định bằng phương pháp phân tích hồi quy tuyến tính. a1, b1 
và a2, b2 lần lượt là hệ số của phương trình cạnh ướt và phương trình cạnh khô.

4. Kết quả và thảo luận

Để xác định các chỉ số NDVI, nhiệt độ bề mặt LST và chỉ số TVDI trong bài báo đã sử dụng 
phần mềm Arcgis Desktop 10.8.
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Ngày 26 - 01 - 2015 Ngày 10 - 01 - 2020
Hình 3: Chỉ số thực vật NDVI khu vực huyện Thuận Bắc (Ninh Thuận)

Kết quả thực nghiệm nhận được cho thấy, giá trị NDVI đối với ảnh LANDSAT 8 khu vực 
nghiên cứu nằm trong khoảng - 0.2 đến + 0.6. 

Ngày 26 - 01 - 2015 Ngày 10 - 01 - 2020
Hình 4: Kết quả xác định nhiệt độ bề mặt (LST) khu vực huyện Thuận Bắc (Ninh Thuận)

Hình 5: Các bản đồ chỉ số nhiệt độ - thực vật TVDI khu vực huyện Thuận Bắc (Ninh Thuận)
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Kết quả xác định nhiệt độ bề mặt khu vực huyện Thuận Bắc (Ninh Thuận) được trình bày 
trên các Hình 4. Phân tích kết quả nhận được cho thấy, những vùng có nhiệt độ bề mặt cao phân 
bố chủ yếu ở những khu vực không có thực vật che phủ. 

Bảng 2. Phân cấp mức độ khô hạn đối với chỉ số TVDI
STT Giá trị TVDI Mức độ khô hạn

1 0.0 - 0.2 Không khô hạn
2 0.2 - 0.4 Khô hạn nhẹ
3 0.4 - 0.6 Khô hạn trung bình
4 0.6 - 0.8 Khô hạn nặng
5 0.8 - 1.0 Khô hạn rất nặng

Chỉ số TVDI nhận giá trị trong khoảng từ 0 đến 1. Phân cấp mức độ khô hạn bề mặt đối với 
chỉ số TVDI được trình bày trong bảng 2 [3, 10]. Trong đó, giá trị TVDI nhỏ hơn 0,2, tương ứng 
với các vùng không có nguy cơ hạn hán (bề mặt nước, thực vật tươi tốt, đất nông nghiệp ngập 
nước). Nếu chỉ số TVDI trong khoảng từ 0,2 đến 0,4, tương ứng với các khu vực ít có nguy cơ khô 
hạn (khu vực đất rừng); chỉ số TVDI trong khoảng 0,4 - 0,6, tương ứng với các khu vực khô hạn 
trung bình; trong khoảng 0,6 - 0,8 - khô hạn nặng. Nếu giá trị chỉ số TVDI lớn hơn 0,8, khu vực có 
mức độ khô hạn rất nặng [3, 10]. 

Sau khi tính toán và thống kê ta có kết quả, khu vực có mức độ khô hạn trung bình là gần 
126 km2 (2015) và 128 km2 (2020). Tiếp đến là khu vực có mức độ hạn hán nhẹ là 90 km2 (2015) 
và 91 km2 (2020). Khu vực có mức độ hạn hán nặng là 71 km2 (2015) và 70 km2 (2020). Còn lại 
khu vực không có mức độ hán hán và hạn hán rất nặng chiếm diện tích nhỏ hơn, lần lượt là gần 18 
km2, 9,9 km2 (2015) và 20 km2, 7 km2 (2020). 

Bản đồ phân vùng mức độ khô hạn tương đối khu vực huyện Thuận Bắc (Ninh Thuận) trên 
cơ sở chỉ số TVDI được thể hiện như Hình 6. Phân tích kết quả nhận được cho thấy, phần lớn diện 
tích huyện Thuận Bắc có mức độ khô hạn trung bình và nặng, chiếm hơn 60 % tổng diện tích khu 
vực. Diện tích các khu vực dự báo không hoặc ít có nguy cơ khô hạn chiếm hơn 30 % diện tích khu 
vực. Diện tích khu vực có mức độ khô hạn rất nặng không quá lớn, chỉ chiếm từ 2 - 3 %. Cụ thể, 
dựa vào bản đồ khô hạn có thể thấy các xã Bắc Sơn, Bắc Phong, Phước Kháng và Lợi Hải có mức 
độ khô hạn cao. Trong đó, xã Bắc Sơn là cao nhất. Còn lại, xã Phước Chiến và Công Hải có mức 
độ khô hạn thấp hơn. Trong giai đoạn 2015 - 2020, diện tích khu vực không khô hạn có xu hướng 
tăng nhẹ; khu vực khô hạn nhẹ - trung bình tăng không nhiều; còn khu vực khô hạn nặng - rất nặng 
có chiều hướng giảm xuống. Cụ thể năm 2015, khu vực không khô hạn chiếm 5,98 % diện tích 
toàn huyện thì năm 2020 đã tăng lên 6,54 %. Khu vực khô hạn nhẹ tăng từ 28,38 % lên 28,73 %. 
Khu vực khô hạn trung bình tăng từ 39,88 % lên 40,33 %. Khu vực khô hạn nặng giảm từ 22,62 % 
xuống 22,18 %. Khu vực khô hạn rất nặng cũng giảm từ 3,14 % xuống 2,22 % (Bảng 3). Như vậy, 
nhìn chung, hiện tượng hạn hán ở Thuận Bắc (Ninh Thuận) vẫn đang có xu hướng diễn ra thường 
xuyên và khá mạnh ở một số xã trong khu vực, tuy không tăng mạnh nhưng cũng không có dấu 
hiệu giảm qua các năm mà vẫn giữ ở mức khá cao, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường 
sống và hoạt động sản xuất của người dân. 

Kết quả nhận được trong nghiên cứu cũng cho thấy vai trò quan trọng của lớp phủ thực vật 
trong việc giảm nguy cơ hạn hán. Ở những vùng đã và mới được phủ xanh bởi rừng trồng, nhiệt 
độ bề mặt thấp nên mức độ khô hạn cũng thấp và ngược lại, những khu vực dân cư, thưa thớt cây 
xanh sẽ có nhiệt độ bề mặt cao đồng nghĩa với mức độ khô hạn cao.
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Bảng 3. Phân vùng mức độ khô hạn tương đối khu vực Thuận Bắc (Ninh Thuận)
                          Năm 

Mức độ khô hạn

2015 2020
Diện tích

(km²) (%) (km²) (%)
Không khô hạn 18,9819 5,98 20,7639 6,54
Khô hạn nhẹ 90,1134 28,38 91,2141 28,73
Khô hạn trung bình 126,6273 39,88 128,0511 40,33
Khô hạn nặng 71,8218 22,62 70,4304 22,18
Khô hạn rất nặng 9,9594 3,14 7,0443 2,22

Hình 6: Bản đồ phân cấp mức độ khô hạn khu vực huyện Thuận Bắc (Ninh Thuận)

Độ chính xác của bản đồ khô hạn được kiểm tra bằng cách sử dụng một trong số các bản đồ 
khô hạn đã được thành lập cho khu vực Tây Nguyên và các tỉnh Nam Trung Bộ, trích cho khu vực 
nghiên cứu và phủ lên bản đồ khô hạn để đánh giá độ chính xác tổng thể. Mặc dù việc so sánh trực 
tiếp giữa hai bản đồ này không hoàn toàn hợp lệ do tính thời gian, không gian và tính năng động 
của các sự kiện mưa nắng, lượng bốc hơi,... Tuy nhiên, kết quả so sánh cũng đã phản ánh được độ 
tin cậy của phương pháp. Bảng 4 cho thấy tại khu vực xã Phước Chiến, diện tích hạn hán chênh 
lệch ít nhất là 0,45 %. Tại khu vực xã Bắc Sơn, diện tích hạn hán chênh lệch nhiều nhất là 4,9 %. 
Điều này được giải thích bởi khu vực huyện Phước Chiến có phần lớn diện tích là đồi núi thấp, 
chênh cao địa hình < 600 m, còn khu vực xã Bắc Sơn là nơi đông dân cư, mức độ bê tông hóa cao 
ảnh hưởng đến tính toán nhiệt độ là chỉ số liên quan trực tiếp đến xác định mức độ khô hạn.

Bảng 4. So sánh kết quả

Khu vực Diện tích tự 
nhiên (km2)

Diện tích hạn hán trên Bản 
đồ thành lập năm 2015

Diện tích hạn hán trên Bản 
đồ so sánh

km2 % km2 %
Xã Bắc Sơn 61,3665 29,8 48,56 32,8 53,45
Xã Phước Kháng 46,5192 13,4 28,80 13,0 27,95
Xã Bắc Phong 22,1733 14,7 66,29 13,7 61,79
Xã Lợi Hải 68,8959 17,6 25,55 18,6 27,00
Xã Phước Chiến 44,0352 3,0 6,81 2,8 6,36
Xã Công Hải 74,5200 3,3 4,43 4,2 5,64
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5. Kết luận

Sử dụng chỉ số TVDI được chiết xuất từ dữ liệu ảnh vệ tinh đa phổ Landsat 8 OLI - TIR trong 
việc theo dõi độ ẩm bề mặt. Qua đó, theo dõi và dự báo hạn hán trong khu vực. Một trong những 
ưu điểm nổi bật là việc tính toán chỉ số TVDI tương đối đơn giản và nhanh chóng, có thể tự động 
hóa. Tuy nhiên, việc kiểm nghiệm chỉ số TVDI với những số liệu quan trắc khí tượng thủy văn thực 
tế cần được tiến hành bổ sung để tăng thêm độ tin cậy việc xác định khô hạn.

Kết quả nghiên cứu (năm 2015 và 2020) cho thấy, toàn khu vực huyện Thuận Bắc (Ninh 
Thuận) có mức độ khô hạn trung bình và nặng, chiếm hơn 60 % tổng diện tích khu vực. Diện tích 
các khu vực dự báo không hoặc ít có nguy cơ khô hạn, chiếm hơn 30 % diện tích khu vực. Diện 
tích khu vực có mức độ khô hạn rất nặng không quá lớn, chỉ chiếm từ 2 - 3 %. Kết quả nghiên cứu 
hỗ trợ đánh giá điều kiện hạn hán góp phần ứng phó và giảm thiểu ảnh hưởng của hạn hán đến môi 
trường sống và hoạt động sản xuất của người dân. 
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XÁC ĐỊNH THÀNH PHẦN CÁC ION HÒA TAN TRONG NƯỚC 
TRONG BỤI TỔNG BỤI LƠ LỬNG TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Nguyễn Duy Đạt, Nguyễn Minh Đức
Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP. HCM

Tóm tắt
Trong nghiên cứu này mẫu tổng bụi lơ lửng (TSP) được lấy tại Thành phố Hồ Chí Minh 

trong mùa khô và mùa mưa năm 2021 bằng máy lấy mẫu thể tích lớn, nhằm mục đích xác định 
thành phần các ion hòa tan trong nước, từ đó dự đoán nguồn gốc của TSP. Các anion (SO4

2-, NO3
-, 

Cl-) và cation (K+, Na+, Ca2+, Mg2+) được phân tích bằng máy sắc ký ion. Kết quả cho thấy nồng 
độ TSP trong mùa khô (64.4 ± 22.3 µg/m3) cao hơn mùa mưa (42.2 ± 12.8 µg/m3) một cách rõ rệt 
(p<0.05). Nồng độ của các ion được sắp xếp theo thứ tự SO4

2- > NO3
- > Ca2+ > K+ > Na+ > NH4

+ 
> Mg2+ > Cl- vào mùa khô. Tuy nhiên vào mùa mưa tỉ lệ này có một sự thay đổi nhỏ với nồng độ 
SO4

2- > NO3
- > Ca2+ > Na+ > K+ > Mg2+ > Cl- > NH4

+. Kết quả cũng cho thấy các ion đặc trưng 
cho bụi thứ cấp (SO4

2-, NO3
-) và công trình xây dựng (Ca2+) và đốt sinh khối (K+) chiếm chủ yếu. 

Trong các ion được phân tích, các ion đại diện cho nguồn thứ cấp (SO4
2-, NO3

-, NH4
+) chiếm 73.8 

% vào mùa khô và 73.0 % vào mùa mưa. Tổng nồng độ các ion hòa tan trong nước chiếm 18.8 % 
khối lượng TSP vào mùa khô và 20.9 % vào mùa mưa. Kết quả phân tích nguồn sơ bộ cho thấy 
rằng, nguồn gốc chủ yếu của bụi TSP thu được là hoạt động của con người và phản ứng thứ cấp 
trong khí quyển.

Từ khóa: TSP; Ion hòa tan trong nước; Nguồn gốc bụi; Thành phố Hồ Chí Minh.
Abstract

Determination of the composition of water soluble ions and total suspended particles in Ho 
Chi Minh City

In this study, the total suspended particles (TSP) were collected in Ho Chi Minh City during 
the dry season and the rainy season in 2021 by a high-volume sampler with the aim to the levels 
of water-soluble ions (WSIs) and predict the sources of the TSP collected. Anions (SO4

2-, NO3
-, 

Cl-) and cations (K+, Na+, Ca2+, Mg2+) were analyzed by ion chromatography. The results showed 
that the concentration of TSP in the dry season (64.4 ± 22.3 µg/m3) was significantly higher than 
in the rainy season (42.2 ± 12.8 µg/m3) (p < 0.05). Concentration of WSIs in decreasing order in 
dry season was SO4

2- > NO3
- > Ca2+ > K+ > Na+ > NH4

+ > Mg2+ > Cl-, while that in rainy season 
was SO4

2- > NO3
- > Ca2+ > Na+ > K+ > Mg2+ > Cl- > NH4

+. The results also showed that ions 
characterize for secondary aerosol (SO4

2-, NO3
-), construction works (Ca2+), and biomass burning 

(K+) account for the majority. Three secondary ions (SO4
2-, NO3

-, NH4
+) accounted for 73.8 % in 

the dry season and 73.0 % in the rainy season. The total concentration of WSIs accounted for 18.8 
% of the TSP mass in the dry season and 20.9 % in the rainy season. Preliminary source analysis 
results showed that the main source of TSP collected is human activities and secondary aerosol.

Keywords: TSP; Water-soluble ions; Source of aerosol; Ho Chi Minh City.

1. Mở đầu

Ô nhiễm không khí đang là một vấn đề nghiêm trọng, thu hút nhiều sự quan tâm của cộng 
đồng, đặc biệt là ở những thành phố lớn. Thành phố Hồ Chí Minh (HCMC) và Hà Nội là nơi tập 
trung đông dân cư với nhiều phương tiện giao thông và khu công nghiệp dẫn đến chất lượng không 
khí xấu đi trong những năm gần đây. Số ngày có nồng độ bụi PM2.5 và PM10 vượt tiêu chuẩn ở 
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HCMC và Hà Nội tăng trong năm gần đây [1]. Tiếp xúc với bụi mịn gây ra các bệnh liên quan đến 
đường hô hấp, và các ảnh hưởng sức khỏe khác. Do đó, giảm thiểu ô nhiễm không khí là một nhu 
cầu cấp thiết, cần được quan tâm nghiên cứu. 

Các ion hòa tan trong nước (water soluble ions - WSIs) được báo cáo là thành phần chính của 
bụi mịn, chiếm lên đến 60 - 70 % hàm lượng bụi mịn [2]. Thành phần của bụi có liên quan mật thiết 
đến nguồn gốc phát sinh của bụi. Ví dụ, bụi phát sinh từ biển có các thành phần Na+, Cl-; trong khi 
bụi có nguồn gốc từ đốt sinh khối có thành phần đặt trưng là K+. Bụi từ các công trình xây dựng 
có thành phần đặc trưng của Ca2+, Mg2+. Bụi được hình thành từ các phản ứng thứ cấp trong khí 
quyển thường có các thành phần SO4

2-, NO3
-, NH4

+ [3]. Do đó, nghiên cứu về thành phần WSIs sẽ 
cho ta thấy được tính chất chung của bụi và từ đó có thể nghiên cứu sâu hơn về nguồn gốc của bụi 
mịn. Tuy nhiên, chưa có nghiên cứu nhiều nghiên cứu về thành phần WSIs trong bụi thu được ở 
các thành phố lớn ở Việt Nam. 

Trong nghiên cứu này, các ion hòa tan trong nước phổ biến sẽ được phân tích trong bụi tổng 
(TSP) được lấy từ không khí xung quanh ở TP. HCM với các mục đích như sau: (1) Xác định thành 
phần các ion hòa tan trong nước có trong bụi TSP; (2) Đánh giá sự thay đổi thành phần các ion 
trong bụi TSP trong mùa khô và mùa mưa ở TP. HCM; (3) Bước đầu phân tích nguồn gốc của bụi 
TSP thu được. Nghiên cứu này sẽ cung cấp những thông tin cần thiết về thành phần WSIs trong 
bụi ở HCMC, là nền tảng cho những nghiên cứu tiếp theo về bụi ở thành phố này.

2. Phương pháp nghiên cứu

Mẫu TSP được lấy tại lầu 5, tòa nhà trung tâm của Đại học Sư phạm Kỹ Thuật TP. HCM, 
đây là nơi giao nhau giữa các trục giao thông chính của thành phố Thủ Đức (Hình 1). Mẫu được 
lấy bằng thiết bị lấy mẫu thể tích lớn (PS1, USA) với lưu lượng 225 L/phút. Thời gian lấy mẫu là 
24 h với tổng thể tích mỗi mẫu khoảng 300 m3. Bụi được lấy trên giấy lọc sợi thạch anh (đường 
kính 110 mm, Whatman) đã được cân trong phòng cân trong điều kiện ổn định (25 0C, độ ẩm 40 
%). Trong quá trình lấy mẫu, các thông số khí tượng như nhiệt độ, độ ẩm, lượng mưa, hướng gió 
được ghi nhận. Thời gian lấy mẫu từ 05/3/2021 đến 08/4/2021 vào mùa khô và 14/4/2021 đến 
04/5/2021 cho mùa mưa.

Hình 1: Vị trí lấy mẫu TSP
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Sau khi lấy mẫu, giấy lọc chứa bụi được để ổn định trong phòng cân, và cân đến khi khối 
lượng ổn định để tính toán nồng độ TSP. Mẫu bụi được trích trong 30 mL nước khử ion, trong bể 
siêu âm. Sau khi trích, mẫu được lọc qua màng lọc có kích thước 0.2 m (Whatman) trước khi 
phân tích thành phần các ion bằng máy sắc ký ion (Dionex, ICs-3000) với tốc độ dòng là 1 mL/
phút. Các anion gồm SO4

2-, NO3
-, Cl- được phân tích với pha động là KOH 34 mM, cột AS4A-SC 

IC (Dionex) và bộ triệt nền CERS 4 mm có dòng triệt nền là 99 mA. Trong khi các cation gồm K+, 
Na+, Ca2+, Mg2+, NH4

+ được phân tích với pha động là H2SO4 10 mM, cột CS12A IC (Dionex) và 
bộ triệt dòng AERS 4 mm có dòng triệt nền là 75 mA.

3. Kết quả, thảo luận

3.1. Nồng độ bụi và các ion hòa tan trong nước
Kết quả cho thấy thấy không có sự khác biệt về thống kê về nhiệt độ giữa các lần lấy mẫu, 

nhiệt độ nằm trong khoảng từ 23 - 35 0C vào cả mùa khô và mùa mưa. Nhiêt độ trung bình của 
mùa khô là 29,4 0C, mùa mưa là 28,5 0C. Độ ẩm có sự khác nhau giữa 2 mùa, mùa khô, độ ẩm 
trong không khí vào khoảng 31 - 90 % trung bình là 65,2 %, vào mùa mưa độ ẩm tăng cao hơn vào 
khoảng 50 - 90 %, trung bình là 78,4 %. Gió Đông Bắc là hướng gió chính vào mùa khô. Vào mùa 
mưa gió hướng Tây Nam là hướng gió chính tại TP. HCM với tốc độ gió cả 2 mùa vào khoảng 1 - 4 
m/s. Lượng mưa tập trung chủ yếu vào mùa mưa chiếm 88,2 % lượng mưa toàn thời gian lấy mẫu. 

Nồng độ TSP vào mùa khô (64,4 ± 22,3 µg/m3) cao hơn so với mùa mưa (42,2 ± 12,8 µg/
m3), p < 0,05. Sở dĩ có sự khác biệt như vậy là do vào mùa mưa, các cơn mưa đã rửa trôi một phần 
bụi bẩn trong không khí làm cho nồng độ bụi giảm xuống. Nồng độ này cũng thấp hơn so với nồng 
độ bụi tại Xi’an, Trung Quốc (31,4 - 577 µg/m3) theo nghiên cứu của Zhang và các cộng sự [4]. 
Tuy nhiên nồng độ TSP đo được trong nghiên cứu này lại cao hơn so với Yokohama, Nhật Bản 
(19,7 - 50,3 µg/m3) [5].

Bảng 1 cho thấy sự khác biệt về nồng độ các WSIs vào mùa khô và mùa mưa, có thể dễ dàng 
nhận thấy các ion chiếm ưu thế bao gồm SO4

2-, NO3
- và Ca2+ và K+, nồng độ % của chúng được 

sắp xếp theo thứ tự SO4
2- (mùa khô: 4,63 ± 1,60 µg/m3; mùa mưa: 3,44 ± 0,7 µg/m3) > NO3

- (mùa 
khô: 4,13 ± 1,34 µg/m3; mùa mưa: 2,86 ± 0,58 µg/m3) > Ca2+ (mùa khô: 1,25 ± 0,40 µg/m3; mùa 
mưa: 1,24 ± 0,14 µg/m3) > Na+ (mùa khô: 0,81 ± 0,26 µg/m3; mùa mưa: 0,38 ± 0,22 µg/m3). Trong 
đó SO4

2-, NO3
- và NH4

+ là các ion đặc trưng cho aerosol thứ cấp chiếm phần lớn tổng nồng độ các 
ion. Nhìn chung nồng độ của các ion trên đều thấp hơn so với một số nghiên cứu ở các thành phố 
khác vào mùa xuân (từ tháng 3 đến tháng 6) ở Trung Quốc (được thể hiện trong Bảng 2). Nồng độ 
% của các ion chiếm 18.8 % khối lượng TSP vào mùa khô và 20,9 % vào mùa mưa. Tỷ lệ này thấp 
hơn rất nhiều so với nồng độ % của các ion trong PM2.5: 45,56 - 51,27 % vào mùa xuân (từ tháng 
3 đến tháng 6) tại Xiamen, Trung Quốc [6].

Bảng 1. Nồng độ TSP và WSIs vào mùa khô và mùa mưa

Thành phần Mùa khô µg/m3 Mùa mưa µg/m3

Mean Median Min Max Mean Median Min Max
TSP 64,4 ± 23,3 52,5 42,1 100,6 42,2 ± 12,8 42,2 23,2 57,7
Cl- 0,18 ± 0,04 0,14 0,13 0,24 0,18 ± 0,05 0,06 0,04 0,14

SO4
2- 4,63 ± 1,60 4,02 3,08 7,50 3,34 ± 0,76 3,61 2,25 4,22

NO3
- 4,13 ± 1,34 4,19 2,50 6,69 2,86 ± 0,58 2,97 2,15 3,43

Ca2+ 1,25 ± 0,40 1,21 0,74 1,77 1,24 ± 0,14 1,19 1,11 1,47
Mg2+ 0,21 ± 0,09 0,21 0,09 0,32 0,13 ± 0,04 0,13 0,09 0,20
K+ 0,71 ± 0,45 0,35 0,31 1,53 0,52 ± 0,12 0,56 0,28 0,62

NH4
+ 0,15 ± 0,09 0,13 0,05 0,30 0,14 ± 0,09 0,12 0,06 0,27

Na+ 0,81 ± 0,26 0,75 0,51 1,27 0,38 ± 0,22 0,37 0,06 0,69
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Bảng 2. So sánh nồng độ SO4
2-, NO3

- và NH4
+ tại TP. HCM và các thành phố khác

Vị trí Ion Nồng độ trung bình Tài liệu tham khảo

TP. Hồ Chí Minh
SO4

2- 4,63 Nghiên cứu nàyNO3
- 4,13

NH4
+ 0,15

Xi’an
SO4

2- 21,2
[4]NO3

- 9,6
NH4

+ 4,7

Beijing
SO4

2- 13,5
[7]NO3

- 11,9
NH4

+ 6,5

Shanghai
SO4

2- 11,7
[8]NO3

- 9,1
NH4

+ 4,1

Quindao
SO4

2- 11,9 [9]NO3
- 3,4

NH4
+ 5,8

3.2. Phân bố nồng độ WSIs

Hình 2 cho ta sự tương quan giữa nồng độ các ion và tổng khối lượng bụi. Nhìn chung khi 
nồng độ bụi tăng, nồng độ các ion cũng tăng theo, với hệ số tương quan (correlation) là 0,82. Tổng 
nồng độ các ion nằm trong khoảng từ 7,71 - 18,8 µg/m3 vào mùa khô và 7,13 - 10,0 µg/m3 và mùa 
mưa tương ứng với tổng nồng độ bụi vào mùa khô và mùa mưa lần lượt trong khoảng 42,1 - 100 
µg/m3 và 23,2 - 57,7 µg/m3. Tổng nồng độ các ion trong nghiên cứu này cao hơn so với nghiên cứu 
tại Ulsan, Hàn Quốc với tổng nồng độ các ion là 0,17 - 9,86 µg/m3 trên nồng độ bụi là 1,84 - 47,2 
µg/m3 [10] và thấp hơn so nghiên cứu tại Chhattisgarh, Ấn độ với nồng độ các ion và nồng độ bụi 
lần lượt nằm trong khoảng 1,11 - 41,9 µg/m3 và 2,67 - 263 µg/m3 [11].

Hình 2: Sự thay đổi nồng độ của các ion hòa tan trong nước vào mùa khô và mùa mưa

Hình 3 cho ta thấy nồng độ % các ion vào mùa khô (từ 05/3 - 8/4) và mùa mưa (từ 14/4 - 4/5). 
Nồng độ của các ion được sắp xếp theo thứ tự SO4

2- > NO3
- > Ca2+ > K+ > Na+ > NH4

+ > Mg2+ > Cl- 
vào mùa khô. Tuy nhiên vào mùa mưa tỉ lệ này có một sự thay đổi nhỏ với nồng độ SO4

2- > NO3
- > 

Ca2+ > Na+ > K+ > Mg2+ > Cl- > NH4
+. Trong cả 2 mùa, 2 ion SO4

2-, NO3
- chiếm tỷ lệ cao trong tổng 

nồng độ WSIs. Với tổng nồng độ của 3 ion thứ cấp là SO4
2-, NO3

-, NH4
+ là 73,8 % vào mùa khô và 
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73,0 % vào mùa mưa, điều này tương tự với nghiên cứu tại đồng bằng sông Yangtze [12] và nghiên 
cứu tại Xi’an, Trung Quốc [4].

Vào mùa khô SO4
2- là ion có sự đóng góp lớn nhất (33,0 - 41,9 %) sau đó là NO3

- (27,9 - 41,3 
%), Ca2+ (8,47 - 11,6 %), K+ (3,03 - 11,1 %) tương tự như vậy Na+, Mg2+, NH4

+, Cl- đóng góp ít nhất 
vào tổng nồng độ các ion và lần lượt chiếm 4,29 - 9,95 %; 0,81 - 2,68 %; 0,26 - 2,1 %; 1,03 - 2,09 
%. Vào mùa mưa SO4

2- vẫn là ion đóng góp lớn nhất (31,6 - 45,7 %) sau đó lần lượt là NO3
- (23,3 - 

37,4 %), Ca2+ (12,5 - 16,0 %), K+ (3,84 - 8,3 %) và cuối cùng là các ion Na+, Mg2+, NH4
+, Cl- tương 

ứng với 0,86 - 9,66 %; 1,26 - 2,17 %; 0,76 - 2,9 %; 0,42 - 1,56 %.

Hình 3: Sự thay đổi về nồng độ khối lượng của các ion hòa tan trong nước vào mùa khô và 
mùa mưa (a: mùa khô; b: mùa mưa)

3.3. Nguồn gốc WSIs
Kết quả hệ số tương quan giữa nồng độ TSP và nồng độ WSIs được thể hiện trong Bảng 3. 

Nhìn chung nồng độ WSIs đều có mối liên hệ mật thiết đối với nồng độ TSP. Cl- và Na+ có hệ số 
tương quan rất cao (0,81), nghĩa là phần lớn 2 ion trên sẽ tồn tại dưới dạng muối NaCl. Ngoài ra 
SO4

2- có hệ số tương quan cao với các cation kim loại, vì nồng độ SO4
2- rất cao nên sẽ tồn tại ở 

dưới nhiều dạng muối khác nhau. Tuy nhiên đa phần SO4
2- sẽ tồn tại ở dạng CaSO4, điều này phụ 

hợp với vị trí lấy mẫu trong khu vực có nhiều công trình đang xây dựng. Tương tự với NO3
- cũng 

có hệ số tương quan rất lớn với các cation, tuy nhiên hệ số tương quan giữa NO3
- và NH4

+ là rất bé 
(0,28) điều này phù hợp với nhận định NH4NO3 không ổn định trong điều kiện độ ẩm tương đối 
thấp và nhiệt độ cao [13] vì đa phần các mẫu đều được được lấy ở nhiệt độ trung bình là 29,4 0C 
và độ ẩm trung bình là 60 %.

Bảng 3. Hệ số tương quan giữa TSP và WSIs
 Cl- SO4

2- NO3
- Ca2+ Mg2+ K+ NH4

+ Na+ TSP
Cl- 1

SO4
2- 0,727 1

NO3
- 0,549 0,771 1

Ca2+ 0,283 0,734 0,745 1
Mg2+ 0,738 0,708 0,729 0,543 1
K+ 0,402 0,645 0,613 0,830 0,643 1

NH4
+ 0,353 0,711 0,282 0,468 0,230 0,256 1

Na+ 0,812 0,692 0,593 0,344 0,763 0,474 0,258 1
TSP 0,681 0,712 0,722 0,734 0,827 0,895 0,262 0,613 1



Nghiên cứu chuyển giao, ứng dụng khoa học công nghệ trong sử dụng hợp lý tài nguyên, 
bảo vệ môi trường và phát triển bền vững

573

Ngoài ra việc phân biệt các thành phần có nguồn gốc muối biển (ss) và không có nguồn gốc 
muối biển (nss) là điều cần thiết cho các nghiên cứu về nguồn gốc của ion. Các thành phần không 
có nguồn gốc từ muối biển được tính theo các công thức sau [4]: 

                                     (1)

                                (2)

                                   (3)

                                          (4)

Bảng 4. Kết quả thành phần ion không có nguồn gốc từ muối biển.
µg/m3 nss - SO4

2- nss - Ca2+ nss - Mg2+ nss - K+

Mùa nắng 4,42 ± 1,46 1,22 ± 0,37 0,117 ± 0,064 0,678 ± 0,425
Mùa mưa 3,34 ± 0,71 1,22 ± 0,13 0,086 ± 0,035 0,508 ± 0,108

Hình 4: Truy xuất luồng không khí đi qua các khu vực vào mùa mưa trước khi đến vị trí lấy 
mẫu. a) mùa khô b) mùa mưa

Kết quả trình bày cho thấy nss-SO4
2- chiếm 96,1 % tổng nồng độ SO4

2- vào cả mùa khô cũng 
như mùa mưa. Điều này cho thấy, phần lớn SO4

2- được tạo ra là do các tác động của con người. 
Trong đó SO4

2- là chất ô nhiễm thứ cấp được hình thành thông qua các phản ứng hóa học của các 
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tiền chất ở thể khí như Dimethyl sulfide và SO2. Nồng độ SO4
2- tăng cao có nhiều khả năng là do 

bức xạ từ mặt tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình chuyển đổi SO2 từ khói xe và khí thải các khu 
công nghiệp thành SO4

2-. Vào mùa mưa nồng độ SO4
2- giảm đi đôi chút do mất đi một phần nhiệt 

từ bức xạ mặt trời. Tương tự như vậy nss-Ca2+, nss-K+, nss-Mg2+ cũng chiếm phần lớn trong tổng 
nồng độ của chúng và lần lượt chiếm 97,5 %, 95,8 % và 56,0 % vào mùa khô và chiếm 98,8 %; 
97,3 %; 65,4 % vào mùa mưa. Điều này là hoàn toàn phụ hợp với sự ảnh hưởng của gió đến nồng 
độ của các ion. Vào mùa khô, hướng gió chính là Đông Bắc thổi vào, quãng đường từ biển vào đến 
địa điểm lấy mẫu gần hơn so với hướng gió Tây Nam mùa mưa. 

Để truy xuất nguồn gốc của các khối khí trước khi đến vị trí lấy mẫu, mô hình HYSPLIT 
transport and dispersion lấy từ cơ sở dữ liệu mở của NASA được sửa dụng. Nguồn gốc và đường 
đi của khối khí được truy ngược lại trong suốt thời gian lấy mẫu là 24 h cho mỗi lần lấy mẫu. Hình 
3 cho thấy rằng đường đi của khối khí trước khi đến vị trí lấy mẫu ở 2 mùa là hoàn hoàn ngược 
nhau. Điều này giải thích 1 phần lý do cho sự khác nhau của đặc điểm bụi và WSIs trong mùa mưa 
và mùa khô. Nhìn vào Hình 4 ta có thể thấy được, hướng gió chính vào mùa khô là Đông Bắc, 
thổi từ biển vào đến đất liền. Tuy nhiên do đặc trưng địa lý của vị trí lấy mẫu, hầu hết khối khí từ 
biển không ảnh hướng đến nồng độ WSIs. Phần lớn khối khí có ảnh hưởng lớn (màu đỏ) đều nằm 
trong đất liền và độ cao dưới 500 m. Vào mùa mưa, gió Tây Nam là hướng gió chính, với vùng 
ảnh hưởng nhiều đến vị trí lấy mẫu vẫn nằm trong đất liền và độ cao của các khối khí đang phần 
dưới 500 m. Đều này giúp ta kết luận nguồn gốc của aerosol chủ yếu là từ hoạt động của con người 
trong khu vực lân cận và ít bị ảnh hường bởi những nguồn ở xa.

4. Kết luận

Trong nghiên cứu này, thành phần 8 ion hòa tan trong nước có trong mẫu TSP được lấy tại 
TP.HCM đã được phân tích. Kết quả cho thấy các ion đặc trưng cho bụi thứ cấp (SO4

2-, NO3) và 
Ca2+ chiếm thành phần chủ yếu. Nồng độ % các ion hòa tan trong nước chiếm 18,8 % khối lượng 
TSP vào mùa khô và 20,9 % vào mùa mưa. Phân tích nguồn cũng cho thấy nguồn phát sinh chủ 
yếu của bụi TSP tại vị trí lấy mẫu chủ yếu bắt nguồn từ hoạt động của con người (đốt sinh khối, 
công trình xây dựng) và các phản ứng thứ cấp trong khí quyển. Việc phân tích kỹ hơn, hoạt động 
nào chiếm vai trò quan trọng hay đóng góp chủ yếu vào nồng độ bụi cần được tiến hành khi phân 
tích đầy đủ các thành phần khác trong bụi.

Lời cảm ơn: Nhóm tác giả cảm ơn Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP. HCM đã tạo điều 
kiện cho việc lấy mẫu và về trang thiết bị phân tích mẫu cho đề tài. Cảm ơn các sinh viên Phan 
Hoàng Long, Nguyễn Gia Phú, Phan Thị Như Ý, Nguyễn Ngọc Diễm My đã hỗ trợ lấy mẫu.
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Tóm tắt 
Việt Nam là một trong những quốc gia chịu tác động mạnh mẽ nhất của thiên tai và biến đổi 

khí hậu. Các loại hình thiên tai gây ra những tổn thương lớn nhất tới tài sản và tính mạng con 
người là nắng nóng, hạn hán, mưa lớn gây lũ, lũ quét, ngập lụt trên diện rộng, bão, lốc xoáy, sạt lở 
bờ sông, bờ biển. Biến đổi khí hậu với nắng nóng gia tăng, mùa khô dài hơn và ít mưa hơn. Trong 
khi đó, mùa mưa ngắn hơn nhưng có nhiều cơn mưa có cường độ lớn hơn; các cơn bão mạnh nhiều 
hơn sẽ làm gia tăng thiên tai và mức độ tổn thương do thiên tai. Báo cáo này trình bày các kết quả 
của một nghiên cứu điển hình về đánh giá và xây dựng các giải pháp quản lý tổn thương do thiên 
tai và biến đổi khí hậu tại Việt Nam thông qua đánh giá và xây dựng các giải pháp quản lý tổn 
thương do thiên tai và biến đổi khí hậu tại tỉnh Bình Thuận. Các kết quả của nghiên cứu không chỉ 
áp dụng được tại tỉnh Bình Thuận mà có thể áp dụng được tại các khu vực khác của Việt Nam có 
điều kiện tương tự như tỉnh Bình Thuận. 

Từ khóa: Tổn thương do thiên tai; Biến đổi khí hậu; Giải pháp quản lý rủi ro thiên tai và 
biến đổi khí hậu; Tỉnh Bình Thuận.

Abstract
Natural hazard and climate change management - pilot study at Binh Thuan province

Viet Nam is one of the countries most impacted by natural hazards and climate change. Most 
severe natural hazards in Vietnam are heavy rainfall causing floods and flash floods, typhoons, 
tornados, river bank land slide and coastal erosion, hot weather and drought. Climate change 
with more hot days, longer dry season with less rainfall; and shorter rainy seasons with more 
heavy rainfalls, more strong typhoons will increase natural hazards and vulnerability due to 
hazards. Through a research at Binh Thuan province, this paper presents results of a pilot study 
on the assessment of vulnerability due to natural hazard and climate change in Vietnam, and the 
development of measures for the management of the vulnerability. Results of the research can be 
applied not only in Binh Thuan province, but also in areas with conditions similar to that of Binh 
Thuan province. 

Keywords: Natural hazard vulnerability; Climate change; Measures for natural hazard risk 
and climate change management; Binh Thuan province.

1. Giới thiệu chung

Việt Nam là một trong những quốc gia chịu nhiều tác động, ảnh hưởng bởi thiên tai. Thiên 
tai đã gây các tác động, ảnh hưởng xấu tới hầu như toàn bộ dân số Việt Nam (Anh và nnk, 2016; 
IMHEN và UNDP, 2015). Thiên tai tại Việt Nam rất đa dạng về loại hình, bao gồm: mưa lớn 
gây lũ, lũ quét, ngập lụt trên diện rộng tại các vùng núi cao và một số khu vực đồng bằng miền 
Trung; bão với gió mạnh cùng với nước dâng do bão gây ngập lụt trên diện rộng; xói mòn, sạt lở 
bờ sông, bờ biển. Hàng năm, thiên tai đã gây thiệt hại lớn tới kinh tế - xã hội, môi trường, thậm 
chí là tính mạng của người dân. Theo Rentschler và nnk (2020), ngập lụt sông và ngập lụt tại 
vùng bờ biển Việt Nam hàng năm làm ngành nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, du lịch và công 
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nghiệp thiệt hại khoảng 852 triệu đô la Mỹ (tương đương với 0,5 % GDP cả nước) và 316.000 
lao động bị mất việc.

Các kết quả nghiên cứu trên thế giới và ở Việt Nam cho thấy, biến đổi khí hậu với nhiệt độ 
không khí và nước biển tăng lên làm gia tăng số lượng những ngày nắng nóng, làm mùa mưa ngắn 
hơn nhưng với lượng mưa tăng lên, mùa khô dài hơn nhưng với lượng mưa giảm đi; số lượng các 
cơn bão có thể ít hơn nhưng số các cơn bão mạnh lại tăng lên; mực nước biển dâng sẽ làm gia tăng 
tình trạng xâm nhập mặn vào các cửa sông và nước dưới đất, gia tăng ngập lụt và xói lở bờ tại vùng 
bờ biển (IPCC, 2019; Vũ Thanh Ca, 2017; MONRE, 2016). Nước biển dâng do biến đổi khí hậu 
cùng với suy giảm lượng phù sa từ thượng nguồn do các đập thủy điện, thủy lợi sẽ làm gia tăng xói 
lở bờ biển, làm gia tăng tính dễ bị tổn thương của vùng bờ biển Việt Nam do thiên tai kết hợp với 
biến đổi khí hậu (Steven và nnk, 2020; IPCC, 2019). 

Theo UNISDR (2015), tổn thất trung bình hàng năm do thiên tai ở Việt Nam tại thời điểm 
năm 2015 vào khoảng 8,1 tỷ đô la tính theo sức mua tương đương (PPP), và khoảng 2,7 tỷ đô la 
tính theo giá trị thực. Tuy nhiên, theo Rentschler và nnk (2020), nếu tính cả tổn thất và thiệt hại, 
bao gồm cả thiệt hại về năng lực ứng phó và phục hồi của các hộ gia đình, ước tính tổn thất hàng 
năm do thiên tai của Việt Nam sẽ khoảng từ 1,5 đến 2,07 % GDP; tức là, chi phí xã hội của thiên tai 
ở Việt Nam vào khoảng 11 tỷ đô la Mỹ theo PPP. Các kết quả nghiên cứu, đánh giá của Rentschler 
và nnk (2020) cũng cho thấy, nếu chậm triển khai với thời gian khoảng 10 năm đối với các giải 
pháp tăng cường tính chống chịu ở vùng bờ biển để ứng phó với thiên tai, thích ứng với biến đổi 
khí hậu thì nền kinh tế vùng bờ biển Việt Nam có thể thiệt hại thêm tới 4,3 tỷ USD. Do vậy, đánh 
giá khả năng tổn thương do thiên tai và xây dựng các giải pháp phòng chống có ý nghĩa rất quan 
trọng để đảm bảo phát triển bền vững cho Việt Nam.

Bình Thuận là một tỉnh nằm tại khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ, trên vùng địa hình có 
nhiều biến đổi và chia cắt mạnh, có chế độ thủy hải văn khá phức tạp. Vùng nước trồi ngoài khơi 
tồn tại vào mùa hè, có tâm là vùng biển Bình Thuận, với nước từ sâu mát lạnh được đưa lên mặt 
nước nên tạo ra vùng phân kỳ không khí với gió biển thổi vào đất liền rất mát mẻ. Do có vùng phân 
kỳ không khí nên khu vực ven biển phía Bắc tỉnh Bình Thuận và cả tỉnh Ninh Thuận là những khu 
vực khô hạn nhất cả nước. Về phía Nam tỉnh Bình Thuận, ảnh hưởng của vùng nước trồi và phân 
kỳ không khí giảm đi nên mưa nhiều hơn. Sông suối ngắn, độ dốc khá lớn, lưu vực hẹp nên mưa 
to tại các vùng núi và cửa sông đôi khi sẽ sinh ra lũ lụt (kể cả lũ quét), gây ra những hậu quả nhất 
định tới tính mạng và tài sản của nhân dân, làm ảnh hưởng đến sự phát triển bền vững của kinh 
tế - xã hội. Ngoài ra, tác động đồng thời của nước biển dâng do biến đổi khí hậu và thiếu hụt bùn 
cát do hệ thống hồ đập được xây trên thượng nguồn các con sông đã làm một số khu vực ven biển 
với các bãi cát đẹp, đang hoặc có tiềm năng là nơi tập trung nhiều khu du lịch - nghỉ dưỡng tầm cỡ 
của khu vực bị đe dọa do xói lở bờ biển.

Biến đổi khí hậu toàn cầu tác động đến môi trường và phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh 
thông qua yếu tố tăng số ngày nắng nóng, có khả năng gây tẩy trắng san hô, khô hạn kéo dài, mưa 
với thời gian ngắn nhưng cường độ lớn hơn gây ngập lụt cần được xem xét đánh giá nhằm đề xuất 
các giải pháp giảm thiểu và thích ứng, đảm bảo phát triển bền vững kinh tế - xã hội của tỉnh.

Với các lý do nêu trên, việc nghiên cứu, đánh giá và xây dựng các giải pháp giảm thiểu mức 
độ rủi ro và tổn thương do thiên tai và biến đổi khí hậu tại tỉnh Bình Thuận như một trường hợp 
nghiên cứu điển hình để có thể áp dụng cho các khu vực có điều kiện tương tự tại Việt Nam là rất 
cần thiết.
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2. Cơ sở lý thuyết và phương pháp nghiên cứu

Theo Luật Phòng chống thiên tai, “Thiên tai là hiện tượng tự nhiên bất thường có thể gây 
thiệt hại về người, tài sản, môi trường, điều kiện sống và các hoạt động kinh tế - xã hội, bao gồm: 
bão, áp thấp nhiệt đới, lốc, sét, mưa lớn, lũ, lũ quét, ngập lụt, sạt lở đất do mưa lũ hoặc dòng chảy, 
sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy, nước dâng, xâm nhập mặn, nắng nóng, hạn hán, rét hại, 
mưa đá, sương muối, động đất, sóng thần và các loại thiên tai khác. Rủi ro thiên tai là thiệt hại mà 
thiên tai có thể gây ra về người, tài sản, môi trường, điều kiện sống và hoạt động kinh tế - xã hội”. 
Rủi ro thiên tai có thể được định nghĩa là tích của thiên tai nhân với khả năng mà một hệ thống 
xã hội hoặc tự nhiên có thể bị tổn thương do thiên tai (UNISDR, 2004). Thiên tai được đánh giá 
bằng cường độ của thiên tai và xác suất xảy ra thiên tai. Theo McCarthy và nnk (2001), tính dễ bị 
tổn thương do thiên tai là “Khả năng dễ bị hoặc không có khả năng ứng phó với các tác động của 
biến đổi khí hậu của một hệ thống, trong đó có cả biến đổi khí hậu và khí hậu cực đoan. Tính dễ 
bị tổn thương là một hàm số của các đặc tính, mức độ và tỷ lệ biến đổi khí hậu của một hệ thống 
được xác định qua độ phơi lộ, độ nhạy cảm và khả năng thích ứng của hệ thống đó”. Tính dễ bị tổn 
thương (V) của một hệ thống đối với biến đổi khí hậu là một hàm của (i) mức độ phơi lộ (E) của hệ 
thống trước các tác động bất lợi của biến đổi khí hậu; (ii) mức độ nhạy cảm (S) của hệ thống trước 
những thay đổi của khí hậu; và (iii) năng lực thích ứng (AC) với biến đổi khí hậu. Mức độ phơi lộ 
được thể hiện bằng mức độ mà một hệ thống bị phơi bày ra trước thiên tai và được đo bằng một số 
thông số cụ thể như hệ thống hạ tầng kỹ thuật (đường sá, nhà cửa, đê điều, v.v.) hoặc các thông số 
đánh giá mức độ mà một hệ sinh thái bị phơi bày trước thiên tai. Mức độ phơi lộ của một hệ thống 
trước thiên tai có thể được lượng hóa qua các chỉ tiêu phơi lộ, được xác định một cách định tính 
hoặc định lượng qua các số liệu về thiên tai trong một năm hay trong một khoảng thời gian nào đó, 
tính bằng số năm. Cụ thể:

- Bão, áp thấp nhiệt đới (ATNĐ): Số cơn bão/ATNĐ, cường độ (tốc độ và bán kính gió lớn 
nhất) của các cơn bão mạnh nhất và thiệt hại do bão/ ATNĐ gây ra. 

- Lũ, ngập lụt: Số trận, thời gian xuất hiện lũ, ngập lụt; mực nước lũ, ngập lụt cao nhất; thiệt 
hại do lũ, ngập lụt gây ra.

- Nhiệt độ không khí: Nhiệt độ không khí tối cao, tối thấp và thiệt hại do nắng nóng hoặc rét 
hại gây ra.

- Lượng mưa: Lượng mưa ngày, 05 ngày lớn nhất; số ngày có lượng mưa trên 50 mm, 100 
mm; thiệt hại do mưa lớn gây ra.

- Hạn hán: Tần suất, thời gian kéo dài hạn hán, thiệt hại do hạn hán gây ra.
Độ nhạy cảm đối với thiên tai của một hệ thống là mức độ mà hệ thống đó phản ứng tích cực 

hoặc tiêu cực khi gặp thiên tai, được xác định theo các yếu tố tiếp xúc trong hệ thống, ảnh hưởng 
đến xác suất bị tổn hại ở những thời điểm nguy hại của thiên tai. Độ nhạy cảm đối với thiên tai liên 
quan đến các đặc tính của hệ thống. 

Năng lực thích ứng hay chống chịu của một hệ thống đối với thiên tai là năng lực mà hệ thống 
đó điều chỉnh để chịu được những nhiễu động thiên tai gây ra và duy trì hiệu quả các hoạt động của 
các thành phần kinh tế - xã hội, môi trường, vật lý của hệ thống. Nếu như sự phơi lộ thể hiện sự phơi 
bày của tài sản, tính mạng con người hoặc một hệ sinh thái trước thiên tai thì khả năng thích ứng hay 
chống chịu lại đặc trưng cho các biện pháp mà con người sử dụng trước thiên tai nhằm chống lại 
những tổn thương do thiên tai gây ra. Đối với một hệ thống kinh tế - xã hội, năng lực thích ứng hay 
chống chịu đối với thiên tai được quyết định bởi hệ thống hạ tầng vật chất (đê điều, đường sá, nhà 
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cửa, các cơ sở tránh trú, nếu cần thiết), hệ tầng thể chế, chính sách (tổ chức, cơ chế phối hợp phòng 
chống, các chính sách hỗ trợ phòng, chống thiên tai), năng lực tài chính của quốc gia và địa phương, 
nhận thức và sự chuẩn bị sẵn sàng của người dân để phòng chống thiên tai,...

Rủi ro thiên tai hay tính dễ bị tổn thương do thiên tai của một hệ thống phụ thuộc vào mức 
độ phơi lộ với thiên tai, mức nhạy cảm với thiên tai và năng lực thích ứng của hệ thống đó với tác 
động thiên tai. Có thể biểu diễn tính dễ bị tổn thương do thiên tai qua Phương trình (1)

V = (E + S) / AC                                                            (1)
Trong đó: 
 V - tính dễ bị tổn thương do thiên tai;
 E - nguy cơ hứng chịu thiên tai;
 S - mức độ nhạy cảm với nguy cơ thiên tai;
 AC - khả năng thích ứng hay chống chịu với thiên tai.
Ngoài ra, tác động của thiên tai I có thể được xác định theo Phương trình (2).

I = E x S                                                                  (2)
Các chỉ tiêu của các tiêu chí phơi lộ, nhạy cảm và thích ứng trong Phương trình (1) được lựa 

chọn và phân cấp theo công thức chung (3) dưới đây:

                                                             (3)

Trong đó: 
 Vmax: là giá trị lớn nhất của chỉ tiêu; 
 Vmin: là giá trị nhỏ nhất của chỉ tiêu; 
 n: là thứ tự của ngưỡng, có giá trị từ 1 đến m; 
 m: là số ngưỡng cần phân cấp, tùy thuộc vào biên độ giá trị của chỉ tiêu. 
Bộ chỉ tiêu của tiêu chí nhạy cảm với thiên tai bao gồm các chỉ tiêu được lựa chọn được chia 

nhóm như sau:
- Sự tác động của thiên tai đến yếu tố dân sinh: 
+ Mật độ dân số: Số dân càng đông, mật độ dân cư càng lớn, địa phương càng nhạy cảm với 

thiên tai; 
+ Giới tính: Số lượng nữ giới càng đông, cộng đồng càng dễ nhạy cảm đối với các thiên tai 

và ngược lại;
+ Nghề nghiệp hay nguồn thu nhập: Nông nghiệp rất nhạy cảm với thiên tai, phụ thuộc vào 

tự nhiên, trong khi các ngành nghề hay nguồn thu nhập thuộc lĩnh vực công nghiệp, thương mại - 
dịch vụ ít nhạy cảm hơn. Nghề công nhân hay làm công thu nhập thấp cũng bị ảnh hưởng khá mạnh 
bởi thiên tai. Công chức, viên chức hoặc người làm các ngành công nghiệp, dịch vụ công nghệ cao 
thì thu nhập khá ổn định dù có thiên tai hay không;

+ Số người phụ thuộc: số người phụ thuộc vào lao động chính của hộ càng nhiều thì hộ gia 
đình càng nhạy cảm với các thiệt hại của thiên tai; 

+ Cơ cấu lao động: lao động làm việc trong lĩnh vực nông lâm ngư nghiệp rất nhạy cảm với 
thiên tai. Lao động làm việc trong các lĩnh vực công nghiệp, xây dựng, thương mại, dịch vụ ít nhạy 
cảm hơn,…

- Tỷ lệ hộ dân không có điện: hộ không có điện sẽ bị hạn chế trong việc sử dụng các thiết 
bị truyền thông, thông tin về cảnh báo, dự báo thiên tai, trong thiên tai cũng khó xoay sở hơn so 
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với các hộ có điện. Vì vậy, địa phương càng nhiều hộ không sử dụng điện thì càng có tính nhạy 
cảm cao;

+ Tỷ lệ hộ nghèo: nhiều hộ nghèo thì địa phương có ít phương tiện và nguồn lực tài chính để 
ứng phó với thiên tai nên sẽ nhạy cảm với thiên tai;

- Sự tác động của thiên tai đến hạ tầng: hạ tầng càng tốt thì tính nhạy cảm với thiên tai càng 
thấp.

- Các thiệt hại do thiên tai: những nơi thường xuyên bị tổn thất, thiệt hại do thiên tai được 
đánh giá là nơi có tính nhạy cảm cao với thiên tai. Các thiệt hại do thiên tai thống kê nhiều năm, 
bao gồm các tổn thất, thiệt hại về người, nhà cửa, công trình - kiến trúc, tổn thất về nông - lâm - ngư 
nghiệp, giao thông thủy lợi, công nghiệp, các công trình cung cấp nước sạch, giáo dục, thông tin 
liên lạc, xây dựng,… Tổn thất quy đổi giá trị càng cao thì tính nhạy cảm càng cao.

Các số liệu, tài liệu phục vụ nghiên cứu, đánh giá và xây dựng giải pháp quản lý thiên tai và 
biến đổi khí hậu của các tác giả được thu thập từ các Sở, ban, ngành và các địa phương trên địa bàn 
tỉnh Bình Thuận cũng như điều tra, khảo sát tại hiện trường.

3. Kết quả và thảo luận

3.1 Hiện trạng thiệt hại và các giải pháp giảm thiểu rủi ro do thiên tai và biến đổi khí hậu 
của tỉnh Bình Thuận

3.1.1. Hạn hán
Hạn hán trên địa bàn tỉnh Bình Thuận xảy ra thường xuyên, gây thiệt hại đáng kể tới sản xuất 

và đời sống nhân dân. Trong những năm gần đây, do tác động của BĐKH, dòng chảy năm và dòng 
chảy mùa lũ trên các lưu vực sông thuộc tỉnh Bình Thuận có xu thế tăng nhẹ. Tuy nhiên, dòng chảy 
tự nhiên mùa cạn có xu thế ngày càng giảm, dẫn đến việc gia tăng tình trạng thiếu nước trên các 
lưu vực sông. Mùa khô của tỉnh Bình Thuận có xu thế kéo dài hơn, với nhiệt độ không khí có xu 
thế tăng cao hơn, làm nước bốc hơi nhiều hơn, kết hợp lượng mưa giảm vào mùa khô khiến cho 
nguồn nước vào mùa khô ngày càng khan hiếm. Khu vực phía Đông sát biển của tỉnh Bình Thuận 
là vùng khô hạn thường xuyên với lượng mưa hàng năm trung bình chỉ 500 - 700 mm, có thể được 
coi là vùng đất bán sa mạc, rất khó phát triển sản xuất nông nghiệp. Thiệt hại do hạn hán tới nông, 
lâm nghiệp ở mức khá lớn, điển hình năm 2004, ước tính tới trên 287 tỷ đồng (nông nghiệp khoảng 
hơn 264 tỷ đồng và lâm nghiệp khoảng 23 tỷ đồng). Nguyên nhân của thiệt hại là do mưa ít nên 
nước tích trong các hồ, đập chỉ khoảng 40 % so với bình quân nhiều năm. Hạn hán cũng làm thiếu 
nước cho sinh hoạt vào cuối mùa khô. Đặc biệt, vào mùa khô cuối năm 2019 đầu năm 2020, lượng 
mưa từ đầu mùa khô đến tháng 05/2020 thấp hơn mức trung bình nhiều năm từ 20 % đến 90 %. 
Do thiếu nước, toàn tỉnh Bình Thuận đã phải cắt giảm gần 14.000 ha diện tích cây trồng trong vụ 
Đông - Xuân và hơn 30.000 ha lúa vụ Hè - Thu. Ngoài trồng trọt, tình trạng thiếu nước còn ảnh 
hưởng tới đàn gia súc của tỉnh, do thiếu nước ăn và nước uống. Từ cuối tháng 04/2020 tới tháng 
05/2020, toàn tỉnh đã có 38 xã, phường, thị trấn Trong đó, có 26.000 hộ dân với trên 97.000 nhân 
khẩu ở khu vực nông thôn thiếu nước sinh hoạt cục bộ. Đặc biệt, tại vùng núi phía Đông Bắc của 
tỉnh, tất cả các giếng đào hoặc là cạn khô, hoặc bị nhiễm phèn không dùng được và người dân phải 
mua nước sạch mới mức giá từ 15.000 - 20.000 đồng/m3 (Vũ Thanh Ca và Vũ Hồng Hà, 2021).

Hạn hán không chỉ xảy ra vào mùa khô mà còn xảy ra vào mùa mưa. Tại huyện Hàm Tân và 
phần phía Nam của các huyện Đức Linh và Tánh Linh, mặc dù lượng mưa vào mùa mưa khá cao 
nhưng do chưa có các công trình thủy lợi dẫn nước tưới, hạn hán vẫn có thể xảy ra trong mùa mưa, 
trong khoảng thời gian giữa hai đợt mưa khá dài.
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Để khắc phục hậu quả của hạn hán, tỉnh Bình Thuận đã đầu tư xây dựng và đưa vào vận 
hành một hệ thống, gồm: 49 hồ chứa lớn nhỏ với tổng dung tích 442 triệu m3. Ngoài hệ thống các 
hồ chứa lớn nhỏ, tỉnh còn có hệ thống 29 ao nhưng có tổng dung lượng khá nhỏ. Ngoài ra, tỉnh 
Bình Thuận cũng đã xây dựng được một hệ thống các kênh tiếp nước, dẫn nước, chuyển nước từ 
lưu vực sông La Ngà rất dư thừa nước về các lưu vực sông thiếu nước như sông Lòng Sông, Sông 
Lũy, Sông Quao, sông Cà Ty và Sông Dinh. Tỉnh cũng đã xây dựng được hệ thống kênh thủy lợi 
nội đồng, với tổng chiều dài tới hơn 2.000 km. Tổng lưu lượng nước dưới đất đang được khai thác 
trên địa bàn toàn tỉnh được ước tính khoảng 118.700 m3/ngày.đêm. Tỉnh cũng đã xây dựng và đưa 
vào vận hành các quy định về điều tiết nước và thứ tự ưu tiên cấp nước trong điều kiện hạn hán. 
Với hệ thống thủy lợi hiện tại, về cơ bản, tỉnh đã giảm được rất đáng kể mức độ tổn thương do hạn 
hán trên địa bàn tỉnh; và chỉ những năm hạn nặng tỉnh mới không điều tiết đủ nước phục vụ chống 
hạn (Vũ Thanh Ca và Vũ Hồng Hà, 2021). 

3.1.2. Ngập lụt
Với địa hình có độ dốc lớn từ các núi cao ra đến biển, hàng năm, về mùa mưa, khi có mưa lớn 

kéo dài ở thượng nguồn, nước trên sườn dốc tập trung nhanh, tràn về gây lũ quét và ngập lụt cho 
một số điểm cục bộ ở các huyện Đức Linh, Hàm Tân, Hàm Thuận Nam, và một số khu vực đồng 
bằng ven biển, như thị xã La Gi và thành phố Phan Thiết. Ngập lụt ở tỉnh Bình Thuận thường xảy 
ra hàng năm, từ tháng 7 đến tháng 10, với tần suất xuất hiện trên dưới 30 %/tháng vào các tháng 8, 
9, 10. Vào tháng 7 và tháng 11, tỷ lệ xuất hiện ít hơn 4 %. Diện tích bị ngập lụt hàng năm thường 
khoảng từ 4.000 đến 6.000 ha. Năm lũ lớn có diện tích ngập trên 15.000 ha, thời gian ngập liên tục 
kéo dài từ vài tuần đến một vài tháng. Các điểm ngập sâu là khu vực hạ lưu các suối Loăng Quăng, 
suối Cát và cuối đồng bằng, thuộc các xã Đức Hạnh và Phú Điền. Thiệt hại do mỗi trận lũ từ vài 
tỷ đến vài chục tỷ đồng tùy thuộc lũ lớn hay nhỏ.

Các năm có lũ lớn tại Bình Thuận là các năm 1978, 1979, 1982, 2011, 2012, 2013, 2014, 
2017 và 2020. Đặc biệt, vào năm 2013, lũ quét xảy ra vào ngày 25/8, tại xã La Ngâu, huyện Tánh 
Linh và ngày 14/9 tại xã Đông Hà, huyện Đức Linh. Lũ quét còn xảy ra tại huyện Bắc Bình vào 
các ngày 8 - 12/6 và tại thị trấn Phan Rí Thành và ngày 10 - 11/08, gây nhiều thiệt hại cho sản xuất 
nông nghiệp và cơ sở hạ tầng.

Trong năm 2014, tại huyện Bắc Bình, vào 01/6 xảy ra lũ quét cục bộ tại thôn Kà Lúc, xã Phan 
Sơn, làm chết 01 người (học sinh lớp 7) đang tắm sông, vào bờ không kịp. Thị xã La Gi ngày 21/6, 
mưa lớn ở thượng nguồn sông Dinh, nước lũ đổ về hạ lưu làm trôi một số thuyền đánh cá công suất 
lớn xuống khu vực neo đậu xuồng máy phía hạ lưu gây va đập, nhấn chìm 21 chiếc xuồng máy của 
ngư dân khu phố 5, 6, phường Bình Tân và xã Tân Bình đang neo đậu. 

Tháng 10/2017, mưa lớn trên diện rộng đã khiến nước tràn qua đập thủy lợi Ba Bàu gây lũ ở 
hạ lưu, làm ngập nhiều nhà dân và hàng nghìn ha cây thanh long, cây trồng các loại khác ở các xã 
Mương Mán và Hàm Mỹ, huyện Hàm Thuận Nam và một số khu vực thuộc thành phố Phan Thiết.

Gần nhất, năm 2020 là một năm đặc biệt của Bình Thuận, với đầu năm hạn hán nặng nhưng 
cuối năm lại có mưa lớn gây ngập lụt. Từ ngày 09/10 đến ngày 15/10/2020, trên địa bàn huyện 
Đức Linh đã xảy ra mưa lớn kéo dài làm ngập là 430 ha lúa mới gieo sạ, làm thiệt hại khoảng 03 
tỷ đồng. Mưa lớn trong thời gian đầu tháng 10/2020 cũng gây thiệt hại ở huyện Bắc Bình với tổng 
thiệt hại khoảng 14 tỷ đồng. Đặc biệt, vào đêm 28/8/2021, do có mưa lớn tại thượng nguồn, lũ quét 
bất ngờ xảy ra tại cửa Sông Dinh đã cuốn trôi 1 xà lan, 25 tàu cá loại vừa và lớn cùng nhiều tàu 
nhỏ khác, gây hư hỏng, thiệt hại tài sản rất lớn cho ngư dân.

Với tổng lưu lượng năm vào khoảng 5,4 tỷ m3 nước, dòng chảy trên các lưu vực sông của 
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Bình Thuận chủ yếu tập trung vào mùa mưa (Vũ Thanh Ca và Vũ Hồng Hà, 2021). Như vậy, với 
tổng dung tích 442 tr. m3, mặc dù đã có quy trình vận hành liên hồ chứa để chống lũ và ngập lụt, 
khi mưa lớn, các hồ chứa hiện có của tỉnh Bình Thuận vẫn chưa đủ khả năng điều tiết để chống lũ 
và ngập lụt cho những khu vực có mức độ tổn thương cao do ngập lụt.

3.1.3. Xói lở bờ sông, bờ biển
Đặc điểm của các sông Bình Thuận là ngắn, dốc nên vào mùa lũ nước chảy rất xiết. Những 

năm gần đây, nhiều hồ, đập thủy lợi được xây dựng trên thượng nguồn các con sông nên chặn 
nguồn bùn cát về hạ nguồn. Hiện tượng khai thác cát tại lòng sông do nhu cầu xây dựng cùng với 
thiếu hụt cát từ thượng nguồn về đã làm gia tăng độ dốc tại bờ sông, gây ra xói lở nguy hiểm trên 
nhiều đoạn sông khi lũ về. Vi dụ, trên bờ Sông Lũy, xói lở xảy ra trên đoạn xã Phan Thanh với 
chiều dài khoảng 300 m, tại khu vực Chợ Lầu với chiều dài khoảng 200 m. Việc khai thác cát trên 
sông La Ngà khiến bờ sông thuộc xã Huy Khiêm (huyện Tánh Linh) bị sạt lở nặng với chiều dài 
sạt lở khoảng 1,5 km. 

Để chống xói lở, cùng với kiểm soát tốt hơn việc khai thác cát trên sông, tỉnh Bình Thuận đã 
xây dựng các bờ kè chống xói lở tại các khu vực có xói lở. Ví dụ, trên bờ Sông Lũy, đã xây dựng 
kè bờ sông tại khu vực xã Phan Thanh với chiều dài 330 m, kè bờ sông tại khu vực Chợ Lầu với 
chiều dài 220 m và đã cơ bản chống được xói lở. Tuy nhiên, do hiện tượng khai thác trộm cát nên 
xói lở bờ sông vẫn xảy ra (Vũ Thanh Ca và Vũ Hồng Hà, 2021).

Do thiếu hụt bùn cát cung cấp từ thượng nguồn nên các con sông, bờ biển tỉnh Bình Thuận 
hiện đang bị xói lở nghiêm trọng. Theo Báo cáo hiện trạng môi trường 05 năm (2016-2020) của 
tỉnh Bình Thuận, tính riêng từ 2015 đến 2020 đã có 407 hộ dân phải di dời do sạt lở. Nhiều nhà 
cửa, trụ sở cơ quan, cơ sở hạ tầng khu du lịch trên địa bàn các huyện, thị xã, thành phố ven biển bị 
thiệt hại, ảnh hưởng nặng nề đến đời sống kinh tế người dân và doanh nghiệp. Đặc biệt, tại một số 
khu vực như: bãi Đồi Dương, thành phố Phan Thiết, bờ biển Hàm Tiến, Mũi Né, xói lở đã làm mất 
bãi tắm và đang đe dọa đến các khu nghỉ dưỡng, nhà hàng, khách sạn trên bờ. Tỉnh đã xây dựng 
những công trình bảo vệ bờ nhưng do thiếu kinh phí và chưa được tính toán, thiết kế tốt nên các 
công trình này chưa ngăn chặn được xói lở bờ biển, bảo vệ các bãi cát một cách hiệu quả.

3.1.4. Bão, nước dâng, gió mạnh, sóng lớn
Bình Thuận là một tỉnh ít bão, nhưng bão, nước dâng bão, gió mạnh, sóng lớn đã gây ra 

những thiệt hại đáng kể. Đặc biệt là trong mùa mưa bão năm 2017, bão với gió mạnh, mưa lớn, 
ngập lụt vùng ven biển đã làm 06 người chết, hơn 280 căn nhà bị sập, tốc mái, ngập, hư hỏng và 
hơn 14.000 ha diện tích nông nghiệp bị thiệt hại. Tổng giá trị thiệt hại toàn tỉnh hơn 99 tỷ đồng. 
Đồng thời, cũng vào năm này gió mạnh, sóng lớn liên tục xảy ra trên biển, đã gây ra 88 vụ tai nạn, 
sự cố, làm chết 36 người, mất tích 14 người, chìm 25 tàu cá. Riêng 08 tháng năm 2018, sóng gió 
trên biển Bình Thuận đã gây ra 43 vụ tai nạn làm chết 21 người, chìm 9 tàu cá.

3.2. Mức độ tổn thương do thiên tai và biến đổi khí hậu tỉnh Bình Thuận vào năm 2030

Để đánh giá mức độ tổn thương do thiên tai của tỉnh Bình Thuận vào năm 2030, trong nghiên 
cứu này đã sử dụng các số liệu, tài liệu như dưới đây:

- Số liệu địa hình tỉnh Bình Thuận tỷ lệ 1:10.000;
- Số liệu thiên tai tỉnh Bình Thuận: hạn hán, mưa lớn, ngập lụt, lũ quét, xói lở bờ biển,...
- Số liệu dân số, quy hoạch sử dụng đất, phát triển cơ sở hạ tầng và dự báo phát triển kinh 

tế - xã hội của tỉnh Bình Thuận vào năm 2030, được lấy từ Dự thảo Báo cáo Quy hoạch tỉnh Bình 
Thuận giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn 2050 (Viện Chiến lược và Phát triển, 2021).
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- Số liệu hồ chứa và các số liệu khí tượng, thủy văn tỉnh Bình Thuận lấy từ dự thảo Báo cáo 
định hướng Phương án quy hoạch tài nguyên nước tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn 
2050 (Vũ Thanh Ca và Vũ Hồng Hà, 2021).

Trên cơ sở các tính toán về mức độ dễ bị tổn thương do thiên tai của tỉnh Bình Thuận theo 
các phương pháp tính toán trình bày trong mục 2, nhóm nghiên cứu đã xây dựng được bản đồ mức 
độ tổn thương do thiên tai và biến đổi khí hậu của tỉnh Bình Thuận như trên Hình 1. Để có thể làm 
rõ mức độ tổn thương do thiên tai và biến đổi khí hậu tại tỉnh Bình Thuận, căn cứ vào các kết quả 
đánh giá, trong báo cáo này đã phân mức độ tổn thương do thiên tai và biến đổi khí hậu tại tỉnh 
Bình Thuận thành 07 mức: ít bị tổn thương, khả năng tổn thương thấp, dễ bị tổn thương, tổn thương 
trung bình, tổn thương hơn trung bình, tổn thương cao và tổn thương rất cao. Các khu vực ít bị tổn 
thương hoặc tổn thương thấp là những khu vực đã được xây dựng cơ sở hạ tầng cũng như có các 
nguồn lực để đảm bảo phòng chống và khắc phục hậu quả tác hại do thiên tai và biến đổi khí hậu. 
Các khu vực từ dễ bị tổn thương tới tổn thương rất cao là những khu vực chưa được đầu tư cơ sở 
hạ tầng đầy đủ hoặc chưa có đủ nguồn lực tài chính, tổ chức, thể chế để phòng chống thiên tai, 
biển đổi khí hậu. Do vậy, cần được đầu tư thỏa đáng để tăng mức chống chịu nhằm đảm bảo phát 
triển bền vững kinh tế - xã hội.

Hình 1: Bản đồ mức độ tổn thương do thiên tai và biến đổi khí hậu tỉnh Bình Thuận  
giai đoạn 2021 - 2030

Từ Hình 1 có thể thấy, khu vực miền núi phía Tây Bắc, thuộc địa phận huyện Đức Linh và 
một phần nhỏ huyện Tánh Linh của tỉnh có mức độ dễ bị tổn thương từ cao tới rất cao. Đây là khu 
vực thuộc lưu vực Sông La Ngà, có mưa lớn, địa hình dốc, thoát nước kém nên thường xuyên bị 
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ngập lụt và lũ quét. Khu vực này cũng là khu vực có diện tích đất nông nghiệp lớn, với nhiều loại 
cây trồng khác nhau, đặc biệt là cây Thanh long nên tác động của ngập lụt khá nghiêm trọng. Các 
khu vực có mức độ tổn thương từ cao tới rất cao là khu vực cửa Sông Phan, thị xã La Gi, khu vực 
cửa Sông Cà Ty, thành phố Phan Thiết, khu vực cửa Sông Lũy, thị trấn Phan Rí Cửa và khu vực 
cửa Sông Lòng Sông, thị trấn Liên Hương. Đây là những khu vực dễ bị ngập lụt, thậm chí là lũ 
quét do mưa lớn. Ngoài ra, khu vực phía Bắc của thị trấn Liên Hương và phía Nam của xã Vĩnh 
Tân cũng đang bị xói lở mạnh và có nguy cơ bị ngập lụt vào dịp cuối năm, khi có sóng lớn trong 
gió mùa Đông Bắc. Các khu vực có nguy cơ tổn thương hơn trung bình cũng là những khu vực có 
nguy cơ ngập lụt do mưa lớn. Tất cả các khu vực cửa sông ven biển đều là các khu vực tập trung 
dân cư và các hoạt động kinh tế - xã hội với mật độ cao nên mức độ tổn thương khi có có ngập lụt 
cũng nằm trong khoảng tư trên trung bình tới rất cao. 

Các khu vực bị hạn hán, bao gồm hầu hết các huyện thuộc tỉnh Bình Thuận như khu vực 
thuộc huyện Bắc Bình, một phần của huyện Tuy Phong, Hàm Thuận Bắc, Hàm Thuận Nam, Hàm 
Tân, Tánh Linh và Đức Linh có mức tổn thương từ thấp đến trung bình. Cần chú ý như chỉ ra trên 
Hình 1, mặc dù xâm nhập mặn vào nước dưới đất tại khu vực ven biển tỉnh Bình Thuận khá nghiêm 
trọng nhưng do các chính sách hạn chế khai thác nước dưới đất tại các khu vực bị xâm nhập mặn 
nên mức độ tổn thương do xâm nhập mặn gây ra là không đáng kể.

Theo các tính toán (Vũ Thanh Ca và Vũ Hồng Hà, 2021), vào năm 2030, tổng lượng nước 
cần thiết vào mùa khô với thời gian khoảng 07 tháng của tỉnh Bình Thuận là 782 triệu m3. Theo 
Quy hoạch tỉnh, để đảm bảo an ninh nguồn nước, phục vụ chống hạn vào mùa khô, trong thời gian 
từ nay tới 2030, tỉnh Bình Thuận cần xây dựng thêm các Hồ Ka Pét, La Ngà 3, Cà Tót và Tân Lê 
với tổng dung tích là 542 triệu m3. Các hồ chứa mới xây cùng với các hồ chứa hiện có đã nâng tổng 
dung tích của tất cả các hồ chứa của tỉnh Bình Thuận lên thành 984 triệu m3. Như vậy, tổng dung 
tích các hồ chứa trong tỉnh đã lớn hơn khá nhiều so với nhu cầu nước trong mùa khô của tỉnh và 
cùng với lượng nước dưới đất được khai thác, nếu quản lý tốt thì tỉnh Bình Thuận sẽ đảm bảo đủ 
nước để cung cấp phục vụ phát triển bền vững kinh tế - xã hội.

Với tổng lượng dòng chảy năm trên các lưu vực sông khoảng 5,4 tỷ m3, tập trung chủ yếu vào 
mùa lũ, ngay cả khi đã xây thêm được 04 hồ chứa mới, nếu không dự báo chính xác được lượng 
mưa và vận hành hiệu quả các hồ chứa để điều tiết lũ thì trong những trận mưa lớn, những khu vực 
bị tổn thương cao do lũ và ngập lụt của tỉnh vẫn có nguy cơ cao bị tổn thương do lũ và ngập lụt. 
Vì vậy, cần tiếp tục nghiên cứu xây dựng mới hoặc nâng cấp các hệ thống thoát nước nhằm giảm 
thiểu mức độ tổn thương do ngập lụt gây ra.

Hiện tại, tỉnh Bình Thuận mới xây dựng được một số bờ kè để chống xói lở bờ biển. Đây là 
những bờ kè mới có tác dụng ngăn sóng mà chưa đảm bảo được việc tạo bãi cát. Do vậy, nguy cơ 
xói lở bờ biển của tỉnh Bình Thuận vẫn ở mức trung bình cao.

Huyện đảo Phú Quý hiện nay đã được đầu tư chống xói lở bờ đảo. Nếu được đầu tư để 
xây dựng thêm một số hồ chứa thì sẽ đủ nước sinh hoạt và sản xuất nên mức tổn thương do 
thiên tai thấp.

Tỉnh cũng đã đầu tư xây dựng hệ thống tự động quan trắc môi trường, giám sát tài nguyên 
nước và nâng cấp hệ thống dự báo, cảnh báo thiên tai. Ngoài ra, tỉnh luôn chú ý hoàn thiện hệ thống 
thể chế, chính sách, nâng cao nhận thức của cán bộ quản lý để giảm thiểu tổn thương do thiên tai 
trên địa bàn tỉnh.
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3.3. Các giải pháp quản lý thiên tai để giảm mức độ tổn thương do thiên tai và biến đổi 
khí hậu tỉnh Bình Thuận

Để giảm mức độ tổn thương do thiên tai và biến đổi khí hậu, tỉnh Bình Thuận cần tập trung 
thực hiện một số giải pháp như dưới đây:

1) Tiếp tục hoàn thiện cơ chế phối hợp và các chính sách quản lý thiên tai và biến đổi khí hậu. 
Tiếp tục hoàn thiện và đưa vào sử dụng quy trình vận hành liên hồ chứa trong cả mùa lũ và mùa 
khô hạn để đảm bảo sử dụng tối ưu các hồ chứa để điều tiết lũ và cấp nước chống hạn.

2) Xây dựng mới 04 hồ chứa như nêu trên và duy tu, nâng cấp các hồ chứa thủy điện, hồ chứa 
thủy lợi và hệ thống kênh chuyển nước, tiếp nước, kênh tiêu nước và hệ thống thủy lợi nội đồng 
hiện có để phục vụ điều tiết lũ và trữ nước chống hạn.

3) Thường xuyên kiểm tra và nạo vét các sông, xây dựng mới hoặc nâng cấp các hệ thống 
kênh thoát nước để tăng khả năng thoát lũ. Tạo quỹ đất, di dời dân khỏi các vùng có nguy cơ ngập 
lụt cao. Tiếp tục trồng rừng, khôi phục rừng đầu nguồn để tăng khả năng giữ nước làm giảm lũ và 
cung cấp nước cho mùa khô hạn.

4) Cần đầu tư nâng cấp hệ thống giám sát, dự báo, cảnh báo thiên tai để phục vụ xây dựng 
và thực hiện các kế hoạch phòng tránh thiên tai một cách hiệu quả.

5) Đối với các khu vực dân cư thưa thớt, khó có điều kiện xây dựng các công trình thuỷ lợi 
để dẫn nước về phục vụ chống hạn, cần điều tra và hỗ trợ kinh phí khoan các giếng nước ngầm tầng 
sâu phục vụ cấp nước sinh hoạt ổn định cho người dân vào mùa khô hạn.

6) Tạo các mỏ cát ổn định, nhất là tại các vị trí các con sông đổ vào các hồ chứa để khai thác 
cát phục vụ xây dựng. Hạn chế tới mức thấp nhất hiện tượng khai thác cát lậu tại các lòng sông, 
dẫn tới sạt lở bờ sông.

7) Cần nghiên cứu, áp dụng các giải pháp công trình hỗn hợp để chống xói lở và khôi phục 
lại các bãi cát của tỉnh Bình Thuận.

8) Cần xây dựng một hệ thống tài chính bền vững để phòng chống thiên tai và biển đổi khí 
hậu. Tăng cường xóa đói giảm nghèo, nhất là tại các khu vực có tính tổn thương do thiên tai cao, 
để giảm mức độ phơi lộ và tăng cường sức chống chịu của các cộng đồng dân cư với thiên tai.

9) Cần tăng cường hơn nữa công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người dân về 
phòng chống thiên tai và biến đổi khí hậu.

4. Kết luận và kiến nghị

- Việt Nam là một quốc gia có rủi ro và tính dễ bị tổn thương do thiên tai và biến đổi khí hậu 
cao. Nếu không có những giải pháp cấp bách để quản lý thiên tai thì trong tương lai, những thiệt 
hại do thiên tai có thể là rất lớn.

- Quản lý thiên tai và biến đổi khí hậu bằng các giải pháp kỹ thuật, công nghệ, cơ sở hạ tầng, 
thể chế, chính sách, nâng cao nhận thức của cán bộ quản lý là các giải pháp bền vững để giảm thiểu 
những thiệt hại do thiên tai.

- Do có những nỗ lực đầu tư cơ sở hạ tầng phục vụ phòng chống thiên tai, về cơ bản tỉnh Bình 
Thuận đã giảm được mức tổn thương do thiên tai và biến đổi khí hậu xuống mức trung bình. Tuy 
vậy, vẫn có những khu vực có mức tổn thương cao hoặc rất cao. Để đảm bảo tối thiểu hóa thiệt hại 
do thiên tai và biến đổi khí hậu và phát triển bền vững kinh tế - xã hội, Bình Thuận, nhất là trong 
điều kiện phát triển mạnh mẽ kinh tế - xã hội trong thời gian tới, cần tiếp tục đầu tư thỏa đáng cho 
các giải pháp quản lý, phòng chống thiên tai và biến đổi khí hậu.



Nghiên cứu chuyển giao, ứng dụng khoa học công nghệ trong sử dụng hợp lý tài nguyên, 
bảo vệ môi trường và phát triển bền vững

586

TÀI LIỆU THAM KHẢO
[1]. Bộ Tài nguyên và Môi trường (MONRE) (2016). Tóm tắt kịch bản biến đổi khí hậu và nước biển dâng 
cho Việt Nam.

[2]. CARE Quốc tế tại Việt Nam, Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc (UNDP) tại Việt Nam và Tổng 
cục Phòng, Chống thiên tai (2020). Tài liệu hướng dẫn phương pháp đánh giá nhu cầu phục hồi và tái thiết 
do thiên tai.

[3]. Đặng Nguyên Anh, I. Leonardelli và A.A. Dipierri (2016). Đánh giá bằng chứng di cư, môi trường và 
biến đổi khí hậu tại Việt Nam. Internatinal Organization for Migration.

[4]. Dazé A., K. Ambrose và C. Ehrhart (2009). Cẩm nang phân tích tình trạng dễ bị tổn thương và năng 
lực ứng phó với biến đổi khí hậu. Care International.

[5]. IMHEN và UNDP (2015). Báo cáo đặc biệt của Việt Nam về Quản lý rủi ro thiên tai và hiện tượng 
cực đoan nhằm thúc đẩy thích ứng với biến đổi khí hậu [Trần Thục, Koos Neefjes, Tạ Thị Thanh Hương, 
Nguyễn Văn Thắng, Mai Trọng Nhuận, Lê Quang Trí, Lê Đình Thành, Huỳnh Thị Lan Hương, Võ Thanh 
Sơn, Nguyễn Thị Hiền Thuận, Lê Nguyên Tường]. Nxb. Tài nguyên Môi trường và Bản đồ Việt Nam, Hà 
Nội, Việt Nam.

[6]. McCarthy J. J., O.F. Canziani, N. A. Leary, D. J. Dokken, and K. S. White (2001). Climate Change 
2001: Impacts, Adaptation, and Vulnerability. Contribution of Working Group II to the Third Assessment 
Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change. Cambridge Univerity Press.

[7]. IPCC (2019). Special Report on the Ocean and Cryosphere in a Changing Climate [H.- O. Pörtner, 
D.C. Roberts, V. Masson-Delmotte, P. Zhai, M. Tignor, E. Poloczanska, K. Mintenbeck, A. Alegría, M. 
Nicolai, A. Okem, J. Petzold, B. Rama, N.M. Weyer (eds.)].

[8]. Quốc hội nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (2013). Luật phòng chống thiên tai. Luật số: 
33/2013/QH13.

[9]. Rentschler J., de Vries Robbé S., Braese J., Nguyễn Huy Dũng, van Ledden M. và Pozueta Mayo B. 
(2020). Tăng cường khả năng chống chịu cho khu vực ven biển: Đảm bảo an toàn cho sự phát triển khu vực 
ven biển Việt Nam trước rủi ro thiên tai. Washington, DC: Ngân hàng Thế giới.

[10]. Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Thuận (2020). Báo cáo hiện trạng môi trường (2016 - 2020).

[11]. Steven A.D.L., Appeaning Addo K., Llewellyn G. and Vu T. C. et al. (2020). Coastal Development: 
Resilience, Restoration and Infrastructure Requirements. Washington, DC: World Resources Institute. www.
oceanpanel.org/blue-papers/coastal-development-resilience-restoration-and-infrastructurerequirements.

[12]. UNISDR (2004). Living with Risk: A Global Review of Disaster Reduction Initiatives. Geneva: UN 
Publications.

[13]. UNISDR (2015). Báo cáo đánh giá toàn cầu về giảm nhẹ rủi ro thiên tai. https://tinyurl.com/y83ckc9x.

[14]. Viện Chiến lược và Phát triển (2021). Dự thảo Báo cáo quy hoạch tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2021 - 
2030, tầm nhìn 2050.

[15]. Vũ Thanh Ca và Vũ Hồng Hà (2021). Dự thảo Báo cáo định hướng phương án quy hoạch tài nguyên 
nước tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn 2050.

[16]. Vu Thanh Ca (2017). A Climate Change Assessment via Trend Estimation of Certain Climate 
Parameters with In Situ Measurement at the Coasts and Islands of Viet Nam. Climate, 5(2), 36; 
doi:10.3390/cli5020036. Available online at: http://www.mdpi.com/2225-1154/5/2/036/html.

Ngày chấp nhận đăng: 10/11/2021. Người phản biện: PGS.TS. Trần Duy Kiều

http://www.oceanpanel.org/blue-papers/coastal-development-resilience-restoration-and-infrastructurerequirements
http://www.oceanpanel.org/blue-papers/coastal-development-resilience-restoration-and-infrastructurerequirements
https://tinyurl.com/y83ckc9x
http://dx.doi.org/10.3390/cli5020036
http://www.mdpi.com/2225-1154/5/2/036/html


NHÀ XUẤT BẢN KHOA HỌC TỰ NHIÊN VÀ CÔNG NGHỆ
    Nhà A16 - Số 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội

       Điện thoại: Phòng Phát hành: 024.22149040;
         Phòng Biên tập: 024.37917148;
     Phòng Quản lý Tổng hợp: 024.22149041;

Fax: 024.37910147; Email: nxb@vap.ac.vn; Website: www.vap.ac.vn

NGHIÊN CỨU CHUYỂN GIAO, ỨNG DỤNG KHOA HỌC CÔNG NGHỆ 
TRONG SỬ DỤNG HỢP LÝ TÀI NGUYÊN, BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG VÀ 

PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

Bộ Tài nguyên và Môi trường
Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội

Chịu trách nhiệm xuất bản
Giám đốc, Tổng biên tập

PHẠM THỊ HIẾU

Biên tập:   Nguyễn Văn Vĩnh, 
    Nguyễn Thị Chiên, 
    Hà Thị Thu Trang                              

Trình bày kỹ thuật: Nguyễn Đức Mạnh 

Trình bày bìa:  Nguyễn Đức Mạnh

Liên kết xuất bản:
Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội

41A đường Phú Diễn, Bắc Từ Liêm, Hà Nội

In 200 cuốn, khổ 20,5 × 29,5 cm, tại Công ty CP Khoa học và Công nghệ Hoàng Quốc Việt. Địa chỉ: 
Số 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội.
Số xác nhận đăng ký xuất bản: 4138-2021/CXBIPH/03-51/KHTNVCN.
Số quyết định xuất bản: 80a/QĐ-KHTNCN, cấp ngày 25 tháng 11 năm 2021.
In xong và nộp lưu chiểu quý IV năm 2021.

                            ISBN: 978-604-9988-83-7




	_GoBack
	OLE_LINK138
	OLE_LINK139



