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TỪ KẾT QUẢ DỰ ÁN

• Phát triển đô thị ở vùng trũng thấp 
và vùng thoát lũ làm mực nước lũ 
dâng cao và thay đổi hình thái ngập 
lụt, gây ngập lụt trầm trọng hơn ở 
khu vực đô thị và những khu vực 
lân cận có cao trình thấp vốn đã 
thường xuyên ngập lụt tại Đà Nẵng; 

• Biến đổi khí hậu (BĐKH) và nước biển 
dâng (NBD) sẽ làm tăng cường độ 
mưa và tần suất các đợt mưa cực trị ở 
Đà Nẵng và các khu vực xung quanh; 

• Ngập lụt là vấn đề rất quan trọng 
cần phải từng bước được giải quyết; 

• Người dân ở vùng trũng thấp bị 
ảnh hưởng thường xuyên của 
ngập lụt sẽ chịu sự gia tăng về 
thiệt hại và chi phí khắc phục 
hậu quả do ngập lụt gây ra;

• Ngập lụt làm ảnh hưởng tới vị 
thế của thành phố cũng như giá 
đất trong tương lai, đồng thời 
chính quyền thành phố sẽ tốn 
nhiều chi phí để khắc phục thiệt 
hại của cơ sở hạ tầng đô thị; 

Ảnh:  ISET-Quốc Tế, 2013
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• Việc lập, thẩm định các đồ án Quy 
hoạch hạ tầng đô thị (đặc biệt là 
san nền, thoát nước) dựa trên cơ 
sở mốc báo lũ của các trận lũ quá 
khứ và số liệu thuỷ văn mực nước từ 
Trung tâm Khí tượng Thuỷ văn Trung 
Trung bộ sẽ không an toàn do quá 
trình phát triển đô thị và diễn biến 
của BĐKH và NBD trong tương lai; 

• Việc điều chỉnh Quy hoạch xây 
dựng Đà Nẵng đến năm 2030 
tầm nhìn 2050 nếu theo hướng 
đô thị hoá toàn bộ khu vực phía 
Nam thành phố thì có thể làm gia 
tăng mực nước lũ và tình trạng 
ngập lụt đô thị trong tương lai; 

• Theo kinh nghiệm thế giới về quy 
hoạch đô thị và phát triển những 
“thành phố xanh,” việc bảo vệ 
những vùng đất thấp, vùng thoát 
lũ để làm nơi trữ lũ khẩn cấp là cần 
thiết. Các khu vực này chỉ dành cho 
mục đích về giải trí và nông nghiệp. 



4 XÂY DỰNG KHẢ NĂNG THÍCH ỨNG VỚI BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU TỪ KẾT QUẢ DỰ ÁN MÔ HÌNH NGẬP LỤT  2. KẾT QUẢ DỰ ÁN 54 XÂY DỰNG KHẢ NĂNG THÍCH ỨNG VỚI BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU TỪ KẾT QUẢ DỰ ÁN MÔ HÌNH NGẬP LỤT 

1. MỤC TIÊU CHÍNH CỦA DỰ ÁN

Trong khuôn khổ chương trình “Các thành phố ở châu Á có khả năng chống chịu với biến đổi 
khí hậu” (ACCCRN) do Quỹ Rockefeller tài trợ, Sở Xây dựng Thành phố Đà Nẵng (DOC) phối 
hợp với Viện nghiên cứu chuyển đổi môi trường và xã hội (ISET) đề xuất dự án xây dựng mô 
hình ngập lụt đô thị với các mục tiêu sau:

• Xây dựng bộ cơ sở dữ liệu cho thành phố Đà Nẵng phục vụ cho 
sự phát triển kinh tế - xã hội, công tác quản lý và phát triển đô thị 
trong tương lai có xét đến tác động của BĐKH và NBD;

• Xây dựng mô hình thủy văn-thủy lực, lập các bản đồ ngập lụt đô thị ứng 
với các kịch bản phát triển đô thị, kịch bản BĐKH và NBD khác nhau;

• Nâng cao nhận thức của người dân và các cơ quan về tác động 
tiềm ẩn của BĐKH và MBD đến quá trình phát triển đô thị;

• Góp phần định hướng việc quy hoạch thành phố phát triển bền vững trong điều 
kiện biến đổi khí hậu và nước biển dâng diễn biến ngày càng phức tạp; và

• Nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ tại các cơ quan về ứng dụng 
mô hình thủy văn-thủy lực trong công tác quản lý đô thị, thiết kế đô thị 
nhằm xây dựng khả năng thích ứng của thành phố trước các tác động 
tiềm ẩn của BĐKH và NBD đến quá trình phát triển bền vững.

Hội nghị cấp cao về “Giải pháp quy  
hoạch phát triển đô thị thích ứng 
với ngập lụt”  tổ chức tại Đà Nẵng 
ngày 18 /03/2014 với sự tham gia 
của Bộ Xây Dựng, Uỷ ban Nhân Dân 
thành phố Đà Nẵng, ISET, NISTPASS 
và các sở ban ngành liên quan. 

Ảnh: ISET-Quốc tế, 2014

2. KẾT QUẢ DỰ ÁN

Dự án được thực hiện từ năm 2011 và kết thúc năm 2013 với các sản phẩm chính sau: 

2.1  BỘ CƠ SỞ DỮ LIỆU CỦA MÔ HÌNH

Bản đồ cao độ địa hình (DEM) cho thành phố Đà Nẵng: DEM quá khứ, hiện tại và tương lai được xây 
dựng dựa trên các bản vẽ hiện trạng, bản vẽ khớp nối quy hoạch chiều cao và thoát nước đến thời 
điểm tháng 6/2011, bản đồ Dự thảo Điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng Đà Nẵng đến năm 2030 
tầm nhìn 2050 (thời điểm năm 2011).

2.2 MÔ HÌNH THUỶ VĂN-THUỶ LỰC

Dựa vào số liệu các trận lũ lịch sử (2007, 2009, 2010) của thành phố, dùng DEM quá khứ và phần 
mềm MIKE NAM và MIKE FLOOD, các bộ thông số thủy văn, thuỷ lực đã được xây dựng, làm cơ sở 
lập bản đồ ngập lụt cho Đà Nẵng.

Kết quả bản đồ ngập lụt các trận lũ lịch sử cho thấy cao trình mực nước lũ và độ sâu tại trạm đo Cẩm 
Lệ, các mốc báo lũ cơ bản là phù hợp với thực tế. Do vậy, bộ thông số tìm được đủ cơ sở để lập các 
bản đồ ngập lụt cho các tần suất ngập lụt và các kịch bản BĐKH và NBD khác nhau.   

2.3 KỊCH BẢN NGẬP LỤT THEO KỊCH BẢN BĐKH VÀ TẦN SUẤT NGẬP LỤT   

Xây dựng bản đồ ngập lụt ứng với các kịch bản BĐKH và MBD, các kịch bản tần suất khác nhau (P = 
1%, 2%, 3%, 5%, 10%) với Quy hoạch khớp nối cao độ thoát nước đến thời điểm tháng 6/2011 và Dự 
thảo Quy hoạch phát triển đô thị thành phố Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 với bộ 
thông số lựa chọn.

Các bản đồ ngập lụt dạng GIS thể hiện được vị trí, độ sâu, diện tích ngập, cao trình mức nước theo 
các kịch bản và tần suất khác nhau.

HÌNH 1. DỰ THẢO ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH CHUNG XÂY DỰNG THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG ĐẾN NĂM 
2030 VÀ TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2050* TẠI THỜI ĐIỂM NĂM 2011 ĐỂ LẬP “MÔ HÌNH THUỶ VĂN THUỶ 
LỰC SỰ PHÁT TIỂN ĐÔ THỊ”

* Trong vùng khoanh tròn là khu vực đề xuất phát triển mở rộng khu dân cư ở khu vực đồng bằng thấp trũng phía nam.
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HÌNH 2A. BẢN ĐỒ DEM QUÁ KHỨ THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG (ĐẤT LIỀN)

HÌNH 2B. BẢN ĐỒ DEM HIỆN TẠI THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG (ĐẤT LIỀN)
2.4 NHẬN XÉT KẾT QUẢ CỦA DỰ ÁN

Kết quả tính toán ngập lụt dựa trên số liệu của các kịch bản BĐKH tại các thời điểm năm 2030 
và 2050, mực nước biển dâng các năm 2030, 2050 và 2100 trên cơ sở các số liệu của đợt lũ năm 
2007 cho thấy: 

i. Lưu lượng tại các sông Yên, Cẩm Lệ, và Quá Giáng tăng đều theo đúng qui luật; 

ii. Mực nước tại Cẩm Lệ cũng có sự gia tăng tương ứng.

Kết quả tính toán cho thấy BĐKH sẽ làm cho mực nước sông tại Cẩm Lệ tăng thêm 0,105cm 
vào năm 2030, và sẽ tăng thêm 0,62 cm nữa nếu như khu vực phía Nam thành phố được đô thị 
hoàn toàn theo Dự thảo điều chỉnh Quy hoạch chung (san lấp toàn bộ đến cao trình từ 4.0 m 
đến 6.50 m khu vực dọc các sông Cẩm Lệ, sông Yên và sông Quá Giáng).

Cụ thể, mực nước tại trạm đo Cẩm Lệ là 3,98 m khi chưa đô thị hoá khu vực phía Nam thành 
phố và tăng lên 4,6 m khi khu vực phía Nam thành phố được đô thị hoá hoàn toàn.  Do vậy, việc 
xem xét Điều chỉnh Dự thảo quy hoạch chung và các giải pháp công trình cho phù hợp để hạn 
chế sự gia tăng mực nước lũ, cũng như tình trạng ngập úng nghiêm trọng cho thành phố trong 
tương lai là hết sức cần thiết.       

HÌNH 2C. BẢN ĐỒ DEM TƯƠNG LAI THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG (ĐẤT LIỀN)
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3. CÁC GIẢI PHÁP ĐIỀU CHỈNH 
QUY HOẠCH CHUNG CỦA 
THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG HƯỚNG TỚI 
PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG TỪ 
KẾT QUẢ MÔ HÌNH THỦY VĂN

3.1 PHƯƠNG PHÁP TIẾP CẬN VỀ ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH CHUNG PHÍA NAM THÀNH PHỐ DO 
CÁC CHUYÊN GIA ISET ĐỀ XUẤT

Để hạn chế ngập lụt đô thị, cần mở rộng hành lang thoát lũ dọc theo các dòng sông và trong 
những khu vực thấp trũng, phát triển những vùng tập trung nhà cao tầng nhằm giảm thiểu việc 
cản nước. Các khu vực thấp trũng có mật độ dân cư thấp và nhà thấp tầng cần thiết kế để có thể 
đóng vai trò thoát lũ. 

Phương án giảm lũ khu vực phía Nam thành phố do các chuyên gia ISET nghiên cứu được thể hiện 
trong hình 4.

HÌNH 4. PHƯƠNG PHÁP QUY HOẠCH PHÍA NAM THÀNH PHỐ DO CHUYÊN GIA ISET-QUỐC TẾ ĐỀ XUẤT
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3.2 ĐIỀU CHỈNH DỰ THẢO QUY HOẠCH CHUNG THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG ĐẾN NĂM 2030 VÀ 
TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2050

Từ kết quả của mô hình và phương án tiếp cận nêu trên, Sở Xây dựng thành phố Đà Nẵng đã 
phối hợp với Viện Quy hoạch Xây dựng Đà Nẵng (đơn vị lập quy hoạch chung) nhằm nghiên cứu 
điều chỉnh quy hoạch chung theo hướng mở rộng hành lang thoát lũ và giữ lại chỉnh trang đa số 
các khu vực nông thôn có cao độ thấp để tham gia thoát lũ, điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất 
tại các khu vực ven sông nhằm thích ứng và giảm tối đa ngập lụt đô thị trong tương lai. Hiện nay, 
đồ án Điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng Thành phố Đà Nẵng đến năm 2030 và tầm nhìn 
đến năm 2050 đã được Thủ Tướng phê duyệt tại Quyết định số 2357/QĐ-TTg ngày 4/12/2013 
theo hướng như trên (xem hình 5 ở trang bên).

3.3 CÁC GIẢI PHÁP CỤ THỂ TIẾP THEO 

a. Khẩn trương triển khai, hoàn thành Quy hoạch phân khu và Quy hoạch chuyên ngành hạ 
tầng kỹ thuật (gồm quy hoạch cao độ nền và thoát nước), trong đó lưu ý các việc như sau: 

• Nghiên cứu phân tích những khu vực chịu ảnh hưởng/không chịu ảnh hưởng của lũ lụt để 
điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất cho phù hợp với thực tế. Đặc biệt quan tâm các khu vực 
trũng thấp dọc theo Sông Yên, Sông Tuý Loan, Sông Quá Giáng, sông Cẩm Lệ và sông Cu Đê; 

• Nghiên cứu tiếp tục mở rộng hành lang thoát lũ khu vực phía Nam thành phố, 
kết kợp với các giải pháp công trình như kè chắn và các khoảng cách ly kiến 
trúc kết hợp làm công viên bảo tồn hệ sinh thái ven sông, tạo vành đai xanh 
cho đô thị để giảm mực nước và vận tốc dòng chảy lũ, hạn chế chiều cao đất 
đắp, nhằm giảm kinh phí đầu tư nhưng vẫn đảm bảo cảnh quan đô thị;

• Nghiên cứu đề xuất cao độ nền xây dựng kết kợp giải pháp thoát 
nước và các công trình kè cho phù hợp, có xét đến tác động của BĐKH 
và NBD, nhằm hạn chế tối đa dòng chảy lũ đi qua đô thị; 

• Nghiên cứu bổ sung các hồ điều tiết trong đô thị để giảm áp lực cho hệ thống thoát nước và 
hạn chế tối đa ngập lụt đô thị, nghiên cứu các giải pháp công trình như nhà tránh lũ, trạm 
bơm chống ngập, đê kè chống lũ cho các khu vực dân cư hiện nằm trong vùng ngập lũ; 

• Từng bước đầu tư xây dựng trung tâm cảnh báo thiên tai cho khu vực; 

b. Tuyên truyền, nâng cao nhận thức trong cộng đồng dân cư thích ứng với lũ lụt;

c. Nghiên cứu mẫu nhà phù hợp đối với các khu vực dân cư hiện nằm trong vùng ngập lũ, từ đó 
khuyến cáo, vận động người dân xây dựng các công trình phù hợp với điều kiện địa hình nhằm 
đảm bảo khả năng ứng phó với lũ lụt;

d. Nghiên cứu xây dựng và triển khai chiến lược phát triển công trình xanh, hướng tới một nền 
xây dựng bền vững, sử dụng hiệu quả tài nguyên thiên nhiên, thí điểm mô hình xây dựng khu đô 
thị xanh, công trình xanh;       

Kết quả mô hình thuỷ văn là cơ cở rất quan trọng để lập, thẩm định và phê duyệt các đồ án quy 
hoạch không gian kiến trúc đô thị và quy hoạch hạ tầng đô thị (như quy hoạch các hệ thống giao 
thông, cấp nước, thoát nước mưa, thoát nước thải, cây xanh và điện chiếu sáng).H
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Dự án được tài trợ và thực hiện bởi:

Để tìm hiểu thêm thông tin và cơ sở dữ liệu của dự án, liên hệ:

“Xây dựng mô hình thủy văn cho thành phố Đà Nẵng và Mô phỏng sự 
phát triển đô thị” là dự án thuộc khuôn khổ chương trình “Các thành phố 
ở châu Á có khả năng chống chịu với biến đổi khí hậu” (ACCCRN) do Quỹ 
Rockefeller tài trợ, do Sở Xây dựng Thành phố Đà Nẵng và Viện nghiên 
cứu chuyển đổi môi trường và xã hội (ISET-Quốc Tế) phối hợp thực hiện 

trong thời gian gần 3 năm từ 01/01/2011 tới 31/08/2013. 

Từ kết quả của mô hình và phương án tiếp cận do các chuyên gia ISET 
nghiên cứu, Sở Xây dựng thành phố Đà Nẵng đã phối hợp với Viện Quy 
hoạch Xây dựng Đà Nẵng nghiên cứu điều chỉnh quy hoạch chung theo 
hướng mở rộng hành lang thoát lũ, giữ lại chỉnh trang đa số các khu vực 
nông thôn có cao độ thấp và điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất tại các 
khu vực ven sông nhằm thích ứng và giảm tối đa ngập lụt đô thị trong 

tương lai. Hiện nay, đồ án Điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng Thành 
phố Đà Nẵng đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050 đã được 

Thủ Tướng phê duyệt tại Quyết định số 2357/QĐ-TTg ngày 4/12/2013 
theo hướng như trên.

Sở Xây dựng thành phố Đà Nẵng

Địa chỉ: 106 Hoàng Văn Thụ, Đà Nẵng
Điện thoại: (0511) 3565 538
Fax: (0511) 3828 587
Email: sxd@danang.gov.vn
Website: sxd.danang.gov.vn 

Viện Chuyển đổi Môi trường và Xã hội-Quốc 
Tế (ISET-Quốc Tế) 
TS. Trần Văn Giải Phóng, Phụ trách kỹ thuật
Địa chỉ: Số 18, ngách 1/42, ngõ 1 Âu Cơ, 
Tây Hồ, Hà Nội
Điện thoại: (04) 3718 6702
Fax: (04) 3718 6721
Email: phongtran@i-s-e-t.org
Website: i-s-e-t.org
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