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§Ó QUY HO¹CH Sö DôNG §ÊT §ÕN 2020 T¹I huyÖn NAM §μN (nghÖ an)  

Impact of Climate Change and Encountering Measures to The Land Use Planning 
in Nam Dan District by 2020 

Đoàn Văn Điếm, Nguyễn Xuân Thành 

Khoa Tài nguyên và Môi trường, Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội 

TÓM TẮT 

Huyện Nam Đàn (tỉnh Nghệ An) thuộc vùng Bắc Trung bộ, là một vùng đất dễ bị tổn thương do 
tác động của biến đổi khí hậu. Những năm gần đây đã có nhiều biểu hiện khá rõ những thay đổi về 
thiên tai như hạn hán, gió khô nóng, mưa lụt và nước biển dâng ở Nam Đàn. Tần suất thời tiết khô 
nóng gia tăng vào các tháng V, VI, VII gây ra hạn hán nghiêm trọng. Mưa lớn vào các tháng VIII và X 
kéo theo tình trạng trượt đất và xói mòn đất. Nước biển dâng tiến sâu vào đất liền thuộc các xã Nam 
Cường, Nam Phúc, đã có 4 đoạn bờ sông Lam bị sạt lở dài hàng trăm mét. Để ứng phó với biến đổi 
khí hậu, trong quy hoạch sử dụng đất huyện Nam Đàn, Dự án SEMLA đã dự tính đến năm 2020 khí 
nhà kính phát thải của khu vực nông nghiệp là 133770 CER, công nghiệp và giao thông vận tải là 
150164 CER và đề nghị các giải pháp ứng phó như trồng rừng, chuyển đổi cơ cấu cây trồng và phát 
triển nguồn năng lượng sạch…. 

Từ khóa: Biến đổi khí hậu, khí nhà kính, thời tiết, ứng phó. 

SUMMARY 
The district of Nam Dan, belonging to Northern Central Vietnam, is a zone prone to injury by 

impacts of climate change. In recent years, there have been clear manifestations of calamities such as 
drought, dry and hot wind, floods and rising sea level in Nam Dan district. Frequencies of dry hot 
weather increased in May, June, July, resulting in serious drought. Heavy rains between August and 
October brought about land sliding and erosion. The sea level rising was penetrating deep into the 
mainland of Nam Cuong and Nam Phuc communes. Four sections of Lam River dam were broken with 
hundreds meters long. The SEMLA project in land use planning of Nam-Dan district has estimated 
that the increase of greenhouse gas emission from agriculture and from industry and traffic by 2020 
would be 133,770 and 150,164 CER, respectively. The project proposed some measures to combat 
these problems, among others, afforestation, cropping system conversion and clean energy 
development. 

Key words: Climate change, greenhouse gas, land use planning.  

1. §ÆT VÊN §Ò 

§øng thø 5 vÒ kh¶ n¨ng dÔ tæn th−¬ng 
do t¸c ®éng cña biÕn ®æi khÝ hËu (B§KH), 

ViÖt Nam ®· ®−îc Liªn Hîp Quèc chän lμ 
quèc gia ®Ó tiÕn hμnh nghiªn cøu ®iÓn h×nh 
vÒ B§KH vμ ph¸t triÓn con ng−êi. Theo 
UNDP (2008), ®Õn n¨m 2070 ph©n bè vïng 
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s¶n xuÊt c¸c lo¹i c©y trång ë ViÖt Nam cã thÓ 
sÏ lªn tíi ®é cao 550 mÐt vμ h−íng lªn phÝa 
B¾c 100 - 200 km so víi hiÖn t¹i. C¸c loμi c©y 
¸ nhiÖt ®íi suy gi¶m..., s¶n xuÊt n«ng, l©m, 
ng− nghiÖp sÏ buéc ph¶i ®iÒu chØnh. Mùc 
n−íc biÓn d©ng cao 5 m sÏ g©y t¸c ®éng ®Õn 
16% diÖn tÝch ®Êt ®ai, 35% d©n sè vμ 35% 
tæng s¶n phÈm quèc néi (GDP). Phã Gi¸m 
®èc Quèc gia UNDP t¹i ViÖt Nam, «ng 
Christopher Bahuet khuyÕn nghÞ, ViÖt Nam 
cÇn gi¶i quyÕt ë c¶ ba cÊp ®é: céng ®ång, 

chÝnh s¸ch vμ n¨ng lùc thÓ chÕ… ë cÊp ®é 
chÝnh s¸ch, cÇn x©y dùng chiÕn l−îc quèc gia 
còng nh− ®Þa ph−¬ng. C¸c yÕu tè biÕn ®æi 
khÝ hËu cÇn ®−îc lång ghÐp víi chÝnh s¸ch 
ph¸t triÓn kinh tÕ - x· héi.  

Nam §μn lμ mét huyÖn cña tØnh NghÖ 
An, n»m ë h¹ l−u s«ng Lam, thuéc vïng B¾c 
Trung bé, cã diÖn tÝch tù nhiªn 293,90 km2, 
kÐo dμi tõ 18034’ ®Õn 18047’ vÜ B¾c vμ tr¶i 
réng tõ 105024’ ®Õn 105037’ kinh §«ng, trong 
®ã diÖn tÝch ®Êt n«ng nghiÖp chiÕm 48%, cßn 
l¹i lμ ®Êt l©m nghiÖp vμ ®åi nói. Nam §μn cã 
®iÒu kiÖn thêi tiÕt, khÝ hËu kh¸ kh¾c nghiÖt. 
H»ng n¨m mïa kh«, nãng kÐo dμi tõ th¸ng 
III ®Õn th¸ng IX, mïa m−a tõ th¸ng IX  ®Õn 
th¸ng XII. L−îng m−a hμng n¨m trung b×nh 
lμ 1944,3 mm. B·o lôt th−êng x¶y ra vμo 
th¸ng IX, X, g©y óng lôt trªn diÖn tÝch réng, 
trong mét thêi gian dμi. Lμ mét vïng dÔ bÞ 
tæn th−¬ng do biÕn ®æi khÝ hËu, Nam §μn cã 
nguy c¬ bÞ ¶nh h−ëng bëi n¹n n−íc biÓn 
d©ng, thiªn tai khÝ t−îng nh− b·o, lôt, x©m 
mÆn, lë ®Êt, h¹n h¸n vμ giã kh« nãng ngμy 
mét gia t¨ng. V× vËy cÇn ph¶i cã nh÷ng gi¶i 
ph¸p øng phã víi B§KH trong quy ho¹ch 
®Êt ®ai còng nh− c¸c chÝnh s¸ch ph¸t triÓn 
kinh tÕ - x· héi.  

Bμi b¸o nμy tr×nh bμy kÕt qu¶ ®¸nh gi¸ 
t¸c ®éng cña B§KH vμ dù tÝnh ph¸t th¶i khÝ 
nhμ kÝnh ë Nam §μn theo ph−¬ng ¸n quy 
ho¹ch sö dông ®Êt ®ai b−íc ®Çu, khi ch−a 
tÝnh ®Õn B§KH cña huyÖn nh»m cung cÊp 
th«ng tin vÒ B§KH cho Dù ¸n SEMLA ®Ó 
lång ghÐp ®iÒu chØnh quy ho¹ch ®Õn 2020. 

2. PH¦¥NG PH¸P NGHI£N CøU 

§Ó t×m hiÓu t¸c ®éng cña B§KH tíi 
huyÖn Nam §μn, chóng t«i tiÕn hμnh ph©n 
tÝch sè liÖu khÝ t−îng tr¹m Vinh (vÜ ®é  = 
18040’N; kinh ®é  =  105040’E; ®é cao h = 6,0 
mÐt) c¸ch Nam §μn tõ 20 km, thu thËp qua 
2 nguån sau: 

- Sè liÖu khÝ hËu tõ n¨m 1904 ®Õn 1985 
(Ch−¬ng tr×nh 42A,ViÖn KTTV - 1989). 

- Sè liÖu khÝ t−îng tõ 1990 – 2008 (§μi 
khÝ t−îng vïng B¾c Trung bé). 

Sö dông phÇn mÒm Excel 6.0 vÏ ®å thÞ 
®Ó xem xÐt diÔn biÕn cña c¸c yÕu tè khÝ 
t−îng trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y (1990 – 
2008) so víi trung b×nh nhiÒu n¨m (1904 – 
1985) mμ Ch−¬ng tr×nh 42A, ViÖn KTTV ®· 
c«ng bè.  

KiÓm kª khÝ nhμ kÝnh theo ph−¬ng ph¸p 
cña IPCC (1996) dùa vμo HÖ sè ph¸t th¶i 
(SIF) tÝnh theo diÖn tÝch ®Êt ngËp n−íc, ®Çu 
gia sóc, gia cÇm vμ møc tiªu hao nhiªn liÖu 
trong giao th«ng, c«ng nghiÖp (trÝch dÉn tõ 
WMO & UNEP, 1996). 

3. KÕT QU¶ NGHI£N CøU Vμ TH¶O 
    LUËN 

3.1. T¸c ®éng cña biÕn ®æi khÝ hËu ë 
        huyÖn Nam §μn 

3.1.1. BiÕn ®æi chÕ ®é nhiÖt vμ thêi tiÕt 
           giã Lμo  

KÕt qu¶ nghiªn cøu cho thÊy, nhiÖt ®é 
th¸ng V ë Nam §μn trong nh÷ng n¨m gÇn 
®©y so víi trung b×nh nhiÒu n¨m cã xu thÕ 
t¨ng nh−ng ch−a râ rÖt, chØ cã 4/18 n¨m 
nhiÖt ®é cao h¬n so víi trung b×nh nhiÒu 
n¨m, trÞ sè cùc ®¹i ®¹t 2,30C (§å thÞ 1). Tuy 
nhiªn, nhiÖt ®é c¸c th¸ng VI, VII, VIII cã xu 
thÕ t¨ng lªn kh¸ râ, cã 15/18 n¨m nhiÖt ®é 
th¸ng VI cao h¬n so víi trung b×nh nhiÒu 
n¨m kho¶ng 1,50C víi trÞ sè cùc ®¹i cao h¬n 
2,30C (§å thÞ 2). 
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 §å thÞ 1. NhiÖt ®é th¸ng V (1990-2007) so              §å thÞ 2. NhiÖt ®é th¸ng VI (1990-2007) so  
   víi trung b×nh nhiÒu n¨m (1904-1985)                   víi trung b×nh nhiÒu n¨m (1904-1985) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 §å thÞ 3. NhiÖt ®é th¸ng VII (1990-2007)               §å thÞ 4. NhiÖt ®é th¸ng VIII (1990-2007)  
so víi trung b×nh nhiÒu n¨m (1904-1985)          so víi trung b×nh nhiÒu n¨m (1904-1985) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

   §å thÞ 5. NhiÖt ®é n¨m (1990-2007)                       §å thÞ 6. NhiÖt ®é n¨m (1990-2007)  
so víi trung b×nh nhiÒu n¨m (1904-1985)         so víi trung b×nh nhiÒu n¨m (1904-1985) 

Th¸ng VII vμ th¸ng VIII cã 9/18 vμ 11/18 
n¨m nhiÖt ®é cao h¬n trung b×nh nhiÒu n¨m. 
NhiÖt ®é th¸ng VII, VIII cao h¬n trung b×nh 
nhiÒu n¨m kho¶ng 10C víi trÞ sè cùc ®¹i tõ 
1,2 ®Õn 1,40C (§å thÞ 3 vμ 4). §Æc biÖt xu thÕ 

nhiÖt ®é trung b×nh n¨m gÇn ®©y t¨ng lªn râ 
rÖt so víi nhiÖt ®é ®Çu thÕ kû XX (1904-1985). 
Cã 15/18 n¨m nhiÖt ®é n¨m cao h¬n trung 
b×nh nhiÒu n¨m víi trÞ sè cùc ®¹i lμ 1,50C (§å 
thÞ 5). T−¬ng tù nh− nhiÖt ®é, tÇn sè thêi tiÕt 
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giã Lμo x¶y ra ë Nam §μn thêi gian gÇn ®©y 
còng cã xu h−íng t¨ng dÇn, thÓ hiÖn râ nhÊt 
lμ c¸c th¸ng VI, VII (§å thÞ 6).  

Nh− vËy, xu thÕ biÕn ®æi chÕ ®é nhiÖt ë 
Nam §μn kh«ng nh÷ng ph¶n ¸nh ®óng xu 
thÕ t¨ng nhiÖt ®é toμn cÇu do biÕn ®æi khÝ 
hËu mμ cßn cho thÊy nhiÒu gi¸ trÞ nhiÖt ®é 
cùc ®oan nguy hiÓm th−êng xuÊt hiÖn cÇn 
®−îc quan t©m nghiªn cøu. 

3.1.2. BiÕn ®æi chÕ ®é m−a ë Nam §μn trong  
          nh÷ng n¨m gÇn ®©y 

B§KH th−êng lμm gia t¨ng thiªn tai 
khÝ t−îng nh− b·o, m−a lín vμ lôt léi. §Ó 
®¸nh gi¸ sù thay ®æi chÕ ®é m−a ë huyÖn 
Nam §μn do B§KH g©y ra, l−îng m−a 
trung b×nh nhiÒu n¨m ®Çu thÕ kû XX (1904-
1985) ®−îc so s¸nh víi l−îng m−a c¸c th¸ng 
trong mïa m−a vμ tæng l−îng m−a n¨m giai 
®o¹n gÇn ®©y (1990-2007). KÕt qu¶ ph©n 
tÝch ®−îc tr×nh bμy ë c¸c ®å thÞ 7, 8, 9 vμ 10. 
L−îng m−a th¸ng VIII nh÷ng n¨m gÇn ®©y 
®Òu t¨ng rÊt cao so víi trung b×nh nhiÒu 
n¨m, trÞ sè v−ît trung b×nh kho¶ng 70,6 
mm/th¸ng, trong ®ã cùc ®¹i v−ît 480,0 
mm/th¸ng. Cã 6/18 n¨m l−îng m−a th¸ng 
VIII thÊp h¬n vμ 9/18 n¨m v−ît trung b×nh 
nhiÒu n¨m (§å thÞ 7). Tr¸i l¹i, l−îng m−a 
th¸ng IX cã xu thÕ gi¶m so víi trung b×nh 
nhiÒu n¨m, trÞ sè chªnh lÖch lμ 77,2 
mm/th¸ng. ChØ cã 5/18 n¨m l−îng m−a 
th¸ng IX v−ît trung b×nh nhiÒu n¨m víi trÞ 
sè v−ît kh«ng cao (tõ 30 mm ®Õn 310 mm 
nh−ng cã 10/18 n¨m thÊp h¬n so víi trung 
b×nh nhiÒu n¨m víi trÞ sè chªnh lÖch tõ 
100,0 ®Õn 400 mm/th¸ng (§å thÞ 8). L−îng 
m−a th¸ng X nh÷ng n¨m gÇn ®©y cao h¬n so 
víi trung b×nh nhiÒu n¨m kh«ng ®¸ng kÓ, trÞ 
sè chªnh lÖch lμ 39,2 mm/th¸ng, tuy nhiªn 
sù biÕn ®éng gi÷a c¸c n¨m l¹i rÊt lín. Cã 
7/18 n¨m l−îng m−a th¸ng X v−ît trung 
b×nh nhiÒu n¨m víi trÞ sè v−ît tõ 70 mm ®Õn 
800 mm vμ 10/18 n¨m thÊp h¬n so víi trung 
b×nh nhiÒu n¨m víi trÞ sè chªnh lÖch tõ 30,0 
®Õn 300,0 mm/th¸ng (§å thÞ 9). Do cã sù biÕn 
®éng vÒ l−îng m−a th¸ng X gi÷a c¸c n¨m rÊt 
lín nªn Nam §μn th−êng bÞ lò lôt nghiªm 
träng vμo thêi gian nμy.  

Nh÷ng n¨m gÇn ®©y, tæng l−îng m−a 
trong n¨m cã xu thÕ gi¶m ®¸ng kÓ so víi 
trung b×nh nhiÒu n¨m, trÞ sè trung b×nh 
gi¶m 17,7 mm/n¨m. Cã 7/18 n¨m tæng l−îng 
m−a/n¨m thÊp h¬n trung b×nh nhiÒu n¨m tõ 
200 mm ®Õn 480 mm/n¨m vμ 7/18 n¨m cao 
h¬n trung b×nh nhiÒu n¨m tõ 100-800 
mm/th¸ng. Nh×n chung sù biÕn ®éng tæng 
l−îng m−a/n¨m nh÷ng n¨m gÇn ®©y rÊt cao. 

3.1.3. §é nhiÔm mÆn vμ s¹t lë ven bê s«ng Lam 

Vμo mïa kh« (tõ th¸ng XII ®Õn th¸ng IV 
n¨m sau), mùc n−íc s«ng Lam t−¬ng ®èi thÊp, 
khi gÆp triÒu c−êng hiÖn t−îng x©m nhËp mÆn 
th−êng x¶y ra. Tuy nhiªn, møc ®é x©m nhËp 
mÆn s«ng Lam t¹i Nam §μn ch−a nghiªm 
träng do c¸ch xa cöa biÓn tíi trªn 20 km, l−u 
tèc dßng ch¶y vμo mïa kh« vÉn cßn t−¬ng 
®èi cao. Sè liÖu ph©n tÝch cña ViÖn ®Þa lÝ, 
Trung t©m khoa häc vμ c«ng nghÖ Quèc gia 
(2007) cho thÊy, nång ®é muèi cao nhÊt t¹i 
®o¹n s«ng thuéc x· Nam Trung chØ ë møc 0,8 
gam NaCl/lÝt (t−¬ng ®−¬ng ®é mÆn 0,08%). 
(TrÝch dÉn tõ B¸o c¸o tæng hîp hiÖn tr¹ng 
m«i tr−êng tØnh NghÖ An, 2007). Do ®o¹n 
s«ng Lam ch¶y qua huyÖn Nam §μn uèn 
l−în nhiÒu, dßng ch¶y ®æi h−íng liªn tôc nªn 
g©y ra s¹t lë bê s«ng kh¸ nghiªm träng, ®Æc 
biÖt lμ vμo mïa m−a. HiÖn nay cã bèn ®o¹n 
bê s«ng bÞ s¹t lë th−êng xuyªn gåm: 

- §o¹n 1 kÐo dμi tõ xãm 6 x· Nam 
Th−îng ®Õn xãm 1 x· Nam T©n dμi kho¶ng 
400 mÐt, s¹t lë s©u ®Õn h¬n 50 mÐt trong 
vßng 2 n¨m trë l¹i ®©y. 

- §o¹n 2 t¹i xãm 4 x· V©n Diªn dμi trªn 
200 mÐt, møc ®é s¹t lë ch−a nghiªm träng 
nh−ng nguy c¬ ngμy cμng m¹nh h¬n. 

- §o¹n 3 t¹i th«n §ång V¨n x· Hïng TiÕn 
dμi gÇn 200 mÐt, møc ®é s¹t lë t−¬ng tù ®o¹n 2. 

- §o¹n 4 t¹i xãm 12, Xu©n L©m dμi gÇn 
300 mÐt, møc ®é s¹t lë nghiªm träng t−¬ng 
tù ®o¹n 1. 

Cho ®Õn nay, chÝnh quyÒn ®Þa ph−¬ng 
ch−a cã biÖn ph¸p nμo kh¶ thi ®Ó ng¨n chÆn 
®−îc hiÖn t−îng s¹t lë nμy do c¸c vÊn ®Ò trÞ 
thñy, chØnh dßng ch¶y, kÌ bê... ®ßi hái nguån 
kinh phÝ lín, yªu cÇu kü thuËt cao.  
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§å thÞ 7. L−îng m−a th¸ng VIII (1990-2007)        §å thÞ 8. L−îng m−a th¸ng IX (1990-2007) 
        so víi TB nhiÒu n¨m (1904-1985)                       so víi TB nhiÒu n¨m (1904-1985) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

§å thÞ 9. L−îng m−a th¸ng X (1990-2007)           §å thÞ 10. L−îng m−a n¨m (1990-2007) 
so víi trung b×nh nhiÒu n¨m (1904-1985)         so víi trung b×nh nhiÒu n¨m (1904-1985) 

3.2. C¸c gi¶i ph¸p øng phã víi B§KH 
        ®Õn n¨m 2020 cho huyÖn Nam §μn 

3.2.1. KiÓm kª ph¸t th¶i khÝ nhμ kÝnh 

Theo h−íng dÉn cña Ch−¬ng tr×nh 
SEMLA (2008), ®Ó ®−a ra nh÷ng gi¶i ph¸p 
øng phã víi B§KH ë huyÖn Nam §μn lång 
ghÐp vμo quy ho¹ch sö dông ®Êt ®Õn 2020, 
chóng t«i tiÕn hμnh tÝnh to¸n l−îng ph¸t 
th¶i khÝ nhμ kÝnh dùa vμo mét sè chØ tiªu 
Quy ho¹ch sö dông ®Êt b−íc ®Çu, khi ch−a 
tÝnh ®Õn B§KH.  

a) Khu vùc n«ng nghiÖp 
KÕt qu¶ tÝnh to¸n dùa theo ph−¬ng ¸n 1 

lμ ph−¬ng ¸n ph¸t triÓn hμi hoμ gi÷a c«ng 

nghiÖp, n«ng nghiÖp, th−¬ng m¹i vμ dÞch vô 
du lÞch. Ngμnh dÞch vô du lÞch ®−îc coi lμ 
ngμnh mòi nhän trong tiªu chÝ ph¸t triÓn 
cña huyÖn. Thùc hiÖn ph−¬ng ¸n nμy sÏ 
®¶m b¶o ®−îc c¸c môc tiªu ph¸t triÓn kinh 
tÕ x· héi cña huyÖn ®Ò ra, ph¸t huy ®−îc 
c¸c nguån lùc vμ Ýt ¶nh h−ëng tíi c¶nh 
quan, m«i tr−êng. Theo ph−¬ng ph¸p cña 
WMO & UNEP (1996), sö dông hÖ sè ph¸t 
th¶i trong n«ng nghiÖp ®−îc −íc tÝnh ®−îc 
tæng l−îng ph¸t th¶i khu vùc n«ng nghiÖp 
n¨m 2020 (B¶ng 1) lªn tíi 6371,3 tÊn CH4, 
quy ®æi ra ®¬n vÞ ph¸t th¶i (1CER = 1 tÊn 
CO2) thu ®−îc l−îng ph¸t th¶i lªn tíi 
133770 CER. 
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B¶ng 1. HÖ sè ph¸t th¶i (SIF)* vμ l−îng ph¸t th¶i khÝ nhμ kÝnh t¹i Nam §μn, NghÖ An 

Số lượng nguồn Phát thải 
(tấn CH4) TT Nguồn phát thải Hệ số phát thải CH4 

(SIF) 
2007 2020 2007 2020 

1 Bò thịt (con) 46 kg/con/năm 33.316 56.773 1.532,5 2.611,6 

2 Trâu (con) 58 kg/con/năm 9.904 4.747 574,4 275,3 

3 Lợn (con) 8 kg/con/năm 61.289 66.176 490,3 529,4 

4 Gia cầm (con) 0,023 kg/con/năm 709.579 1.446.313 16,3 33,3 

5 Đất lúa nước (ha) 375 kg/ha 7.696 6.777 2.886,0 2 541,4 

6 Đất ngập nước NTTS 375 kg/ha 546 1.014 204,7 380,3 

 Tổng số    5.704,2 6.371,3 

Nguồn: * Reference manual (Vol III) IPCC 1996 (trích dẫn từ WMO & UNEP (1996).  

B¶ng 2. Tæng l−îng ph¸t th¶i khÝ « nhiÔm n¨m 2020 tõ c«ng nghiÖp 
vμ giao th«ng vËn t¶i 

Khu vực công nghiệp Giao thông vận tải 

Hệ số phát thải 
(kg/lít)* 

Khí ô 
nhiễm Hệ số phát thải*          

(kg/ha/24h) 
Lượng phát thải 

(tấn/năm) 
Xăng Di-ê-zen 

Lượng phát thải 
(tấn/năm) 

CO - - 0,004 0,005 97,2 

CO2 78,27 4 852,74 3,2 4,3 81 496,8 

SO2 2,42   150,04 0,06 0,08  1 716,0 

NO2 5,11   316,82 0,03 0,04     852,0 

Tổng  5 319,60   84 162,0 

      Nguồn: * Reference manual (Vol III) IPCC 1996 (trích dẫn từ WMO & UNEP (1996) và Lê Nguyên Tường (2001). 

b) Khu vùc c«ng nghiÖp vμ giao th«ng 
            vËn t¶i 

Theo quy ho¹ch ®Õn 2020, Nam §μn sÏ 
cã 4 khu c«ng nghiÖp tËp trung ®−îc x©y 
dùng. Víi tèc ®é t¨ng tr−ëng kinh tÕ, ®Õn 
n¨m 2020 Nam §μn sÏ cã kho¶ng 66.000 xe 
m¸y, 22.000 «t« con vμ 6.600 «t« vËn t¶i. 
MÆc dï víi ®Þnh h−íng ph¸t triÓn c«ng 
nghiÖp s¹ch, Ýt g©y « nhiÔm, nh−ng do cã 
nhiÒu ngμnh nghÒ kh¸c nhau nªn hËu qu¶ 
cña « nhiÔm kh«ng khÝ do c«ng nghiÖp vμ 
giao th«ng vÉn rÊt lín. Dùa vμo hÖ sè ph¸t 

th¶i khÝ « nhiÔm −íc tÝnh tõ khèi l−îng 
nhiªn liÖu tiªu thô, tæng l−îng ph¸t th¶i do 
c«ng nghiÖp vμ GTVT thu ®−îc lμ 89481,6 
tÊn khÝ « nhiÔm. Quy ®æi ra ®¬n vÞ ph¸t th¶i 
CO2 thu ®−îc l−îng ph¸t th¶i lªn tíi  
150164,1 CER (B¶ng 2). 

3.2.2. C¸c gi¶i ph¸p øng phã víi B§KH 
           ®Õn n¨m 2020 ë huyÖn Nam §μn 

§Ó lμm gi¶m l−îng ph¸t th¶i khÝ nhμ 
kÝnh vμ nh÷ng t¸c ®éng do B§KH g©y ra, 
trong quy ho¹ch sö dông ®Êt ®Õn 2020 ë 
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huyÖn Nam §μn cÇn ph¶i ®iÒu chØnh quy 
ho¹ch theo c¸c h−íng sau ®©y:  

a) Ph¸t triÓn diÖn tÝch rõng 

Trång rõng trªn c¸c lo¹i ®Êt dèc, ®Êt 
ch−a sö dông hoÆc trªn c¸c bê ®ª bao s«ng, 
hå… Rõng gióp b¶o vÖ bÇu khÝ quyÓn do c©y 
trång quang hîp hÊp thu CO2 vμ s¶n xuÊt ra 
O2. NÕu tæng hîp 180 gam C6H12O6 sÏ gi¶m 
ph¸t th¶i 264 gam CO2. §Ó gi¶m 1 tÊn CO2 

(t−¬ng ®−¬ng 1 ®¬n vÞ gi¶m ph¸t th¶i - 
1CER) sÏ cÇn trång rõng ®Ó tæng hîp 0,682 
tÊn s¶n phÈm quang hîp. V× n¨ng suÊt rõng 
®¹t kho¶ng 10 tÊn s¶n phÈm/ha/n¨m nªn 
trång 1 ha rõng sÏ gãp phÇn gi¶m ®−îc 14,7 
CER/ha/n¨m. §Ó c©n b»ng víi l−îng ph¸t 
th¶i n¨m 2020 cña c¶ 2 khu vùc n«ng nghiÖp 
vμ c«ng nghiÖp, giao th«ng th× Nam §μn cÇn 
cã 9206,4 ha rõng th−êng xanh. 

b) ChuyÓn ®æi c¬ cÊu c©y trång 

CÇn ®−a vμo quy ho¹ch s¶n xuÊt nh÷ng 
gièng c©y trång chÞu h¹n ®Ó chèng l¹i t¸c h¹i 
cña h¹n h¸n vμ giã kh« nãng. ChuyÓn ®æi c¬ 
cÊu thêi vô ®Ó nÐ tr¸nh h¹n h¸n, giã Lμo vμ 
lò lôt. Trªn diÖn tÝch ®Êt bÞ nhiÔm mÆn nªn 
trång c¸c lo¹i c©y phï hîp ®Ó thu ®−îc hiÖu 
qu¶ kinh tÕ cao. §Æc biÖt cã thÓ ph¸t triÓn 
diÖn tÝch c¸c lo¹i c©y chÞu mÆn nh− cãi hoÆc 
nu«i trång thuû s¶n. Mét phÇn diÖn tÝch cöa 
s«ng cã thÓ trång rõng ngËp mÆn chèng l¹i 
sù x©m thùc do thuû triÒu… 

c) BiÖn ph¸p c«ng tr×nh 

Gia cè ®ª s«ng kÕt hîp n¹o vÐt lßng s«ng 
®Ó gi¶m nhÑ t¸c h¹i cña lò lôt vμo mïa m−a. 
Khoanh vïng ngËp mÆn b»ng ®ª bao ®Ó 
tr¸nh sù ph¸t triÓn më réng khi n−íc biÓn 
d©ng cao. 

d) Ph¸t triÓn c¸c nguån n¨ng l−îng s¹ch 

TËn dông nguån chÊt th¶i h÷u c¬ tõ 
ngμnh ch¨n nu«i x©y dùng c¸c bÓ biogas sinh 
khÝ metan (CH4) thay thÕ chÊt ®èt lμ than, 
gç, cñi, x¨ng dÇu… lμm gi¶m ph¸t th¶i khÝ 
nhμ kÝnh. Theo Lª Nguyªn T−êng (2001), c¸c 
chuyªn gia kiÓm kª khÝ nhμ kÝnh chØ ra r»ng, 

víi l−îng ph©n bãn cña 4 con lîn hoÆc 1 con 
tr©u 2 lîn ®ñ ®Ó x©y dùng 1 bÓ Biogaz dung 
tÝch 5 m3 víi chi phÝ 190 USD sÏ thu ®−îc 
l−îng khÝ ®èt trÞ gi¸ 526 USD/n¨m t−¬ng 
®−¬ng 1800 kg cñi/n¨m. Mçi hÖ thèng bÓ nμy 
gi¶m ph¸t th¶i khÝ nhμ kÝnh hμng n¨m ®−îc 
28 kg khÝ CH4. Theo c¸ch tÝnh nμy, nÕu hμng 
n¨m Nam §μn cã 1/3 ®μn gia sóc sö dông 
biogas cã thÓ gãp phÇn lμm gi¶m ph¸t th¶i 
®−îc hμng chôc ngh×n ®¬n vÞ ph¸t th¶i 
(CER). N¨ng l−îng bøc x¹ mÆt trêi vμ giã lμ 
nh÷ng tμi nguyªn thiªn nhiªn dåi dμo cña 
huyÖn Nam §μn. Trong quy ho¹ch sö dông 
®Êt ®Õn n¨m 2020, cÇn bæ sung ph−¬ng ¸n 
x©y dùng c¸c côm ph¸t ®iÖn sö dông nguån 
n¨ng l−îng s¹ch nμy t¹i thÞ trÊn Nam §μn, 
nói Hoμnh S¬n vμ nói Trung CÇn. 

4. KÕT LUËN Vμ §Ò NGHÞ 
Nam §μn thuéc vïng B¾c Trung bé, lμ 

mét vïng ®Êt dÔ bÞ tæn th−¬ng do t¸c ®éng 
cña biÕn ®æi khÝ hËu. Nh÷ng n¨m gÇn ®©y ®· 
cã nhiÒu biÓu hiÖn kh¸ râ nh÷ng thay ®æi vÒ 
thiªn tai. NhiÖt ®é c¸c th¸ng VI, VII, VIII cã 
xu thÕ t¨ng lªn kh¸ râ, th¸ng VI cã 15/18 
n¨m, th¸ng VII cã 9/18 n¨m vμ th¸ng VIII cã 
11/18 n¨m nhiÖt ®é cao h¬n so víi trung b×nh 
nhiÒu n¨m tõ kho¶ng 10C ®Õn 2,30C. TÇn sè 
giã Lμo t¨ng m¹nh vμo th¸ng VI vμ th¸ng 
VII. L−îng m−a th¸ng VIII nh÷ng n¨m gÇn 
®©y cao h¬n so víi trung b×nh nhiÒu n¨m, trÞ 
sè trung b×nh v−ît kho¶ng 70,6 mm/th¸ng, 
cùc ®¹i v−ît 480,0 mm/th¸ng. §· cã 4 ®o¹n 
®ª s«ng Lam ch¶y qua huyÖn bÞ s¹t lë.  

§Ó øng phã víi biÕn ®æi khÝ hËu, trong 
quy ho¹ch sö dông ®Êt huyÖn Nam §μn khi 
ch−a lång ghÐp B§KH th× dù tÝnh ®Õn n¨m 
2020 khÝ nhμ kÝnh ph¸t th¶i cña khu vùc 
n«ng nghiÖp lμ 133770 CER, c«ng nghiÖp vμ 
giao th«ng vËn t¶i lμ 150164 CER.  

§Ò nghÞ Dù ¸n SEMLA ¸p dông c¸c gi¶i 
ph¸p øng phã gåm ®iÒu chØnh quy ho¹ch 
trång rõng, chuyÓn ®æi c¬ cÊu c©y trång vμ 
ph¸t triÓn nguån n¨ng l−îng s¹ch….   
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