VIỆT NAM
ĐÀ NẴNG

Các bài học từ Chương trình ACCCRN tại Việt Nam

angaa

KINH NGHIỆM CẢI TẠO
CHỈNH TRANG ĐÔ THỊ ỨNG
PHÓ VỚI BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU
TẠI ĐÀ NẴNG
Bài học từ khu vực đô thị hóa của Hòa Tiến, Hòa Châu,
huyện Hòa Vang, Thành phố Đà Nẵng
Tháng 11, 2017

© Institute for Social and Environmental Transition-International, 2017

Tháng 11, 2017
Các bài học từ Chương trình ACCCRN tại Việt Nam

KINH NGHIỆM CẢI TẠO CHỈNH TRANG ĐÔ THỊ
ỨNG PHÓ VỚI BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU TẠI ĐÀ NẴNG
Bài học từ khu vực đô thị hóa của Hòa Tiến, Hòa Châu, huyện Hòa Vang, Thành
phố Đà Nẵng
(Từ dự án của CCCO Đà Nẵng và Viện chuyển đổi Môi trường và Xã hội (ISET))

TÁC GIẢ

TRÍCH YẾU

ISET-VIỆT NAM

Tài liệu này tổng hợp các nghiên cứu liên quan tại thành phố Đà Nẵng

Trần Văn Giải Phóng
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Stephen Tyler

Ứng phó với biến đổi khí hậu thành phố Đà Nẵng (CCCO) phối hợp với
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các tổ chức, đơn vị liên quan ở Đà Nẵng thực hiện. Nghiên cứu cho thấy
biến đổi khí hậu (BĐKH) được dự báo làm tăng cường độ và tần suất các
đợt mưa cực trị ở Đà Nẵng và các khu vực xung quanh. Trong khi đó,
việc phát triển đô thị ở vùng thoát lũ, vùng trũng thấp đã và đang gây
ngập lụt trầm trọng hơn ở những khu vực vốn đã thường xuyên ngập
lụt tại Đà Nẵng và Quảng Nam. Ngập lụt sẽ 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; doanh nghiệp, người dân ở vùng thấp lụt sẽ phải gánh chịu sự
gia tăng về thiệt hại và chi phí khắc phục hậu quả do ngập lụt gây ra.
Cách làm truyền thống về quy hoạch đô thị, thiết kế cơ sở hạ tầng và các
tiêu chuẩn về san lấp nền xây dựng dựa trên kinh nghiệm và số liệu từ

Từ khoá
Rủi ro thiên tai ở đô thị
CCCO Đà Nẵng
Ngập lụt ở đô thị
Khả năng chống chịu với thiên
tai ở đô thị
Biến đổi khí hậu

các trận lụt trong quá khứ sẽ gặp thách thức trước các hiểm họa tương
lai. Do đó, việc khôi phục các hệ sinh thái tự nhiên, giữ nguyên và bảo vệ
những vùng đất thấp, vùng đệm ven sông để làm nơi trữ lũ khẩn cấp là
cần thiết. Các khu vực này có thể linh hoạt sử dụng cho mục đích về giải
trí hay nông nghiệp. Phát triển đô thị ở vùng thoát lũ và vùng đất thấp
trũng trong bối cảnh BĐKH là không bền vững.
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Hình 1. BẢN ĐỒ HIỆN TRẠNG NĂM 2013 KHU VỰC NGHIÊN CỨU

BỐI CẢNH CHUNG

trình hạ tầng. Hòa Tiến, Hòa Châu là những địa bàn

GIA TĂNG CAO TRÌNH VÀ
THIẾU CÁC HẠNG MỤC THOÁT
NƯỚC CỦA CÁC CÔNG TRÌNH
GIAO THÔNG

đặc trưng của thành phố có sự thay đổi lớn về hạ

Năm 2009, Bộ Giao thông vận tải là chủ đầu tư xây

tầng đô thị. Hạ tầng giao thông được cải thiện đáng

dựng tuyến đường đi qua địa bàn xã Hòa Tiến, với

kể, đường bê tông trên thôn, xóm đến hầu hết các

nguồn kinh phí từ Ngân hàng phát triển Châu Á (ADB)

gia đình.

nên người dân thường gọi là tuyến đường ADB5. Hầu

Những năm qua, Đà Nẵng phát triển đô thị mạnh mẽ
với sự mở rộng diện tích đô thị về phía Nam thành
phố, kéo theo sự phát triển nhanh chóng các công

Tuy nhiên, tình trạng ngập sâu cục bộ trong các khu
dân cư của Hòa Tiến, Hòa Châu ngày một gia tăng.
Vậy, nguyên nhân nào dẫn đến những thay đổi này?

hết người dân được phỏng vấn cho biết, công trình
này liên quan nhiều đến sự thay đổi mức ngập giữa
các thôn phía Nam và phía Bắc của xã. Đường có cao
độ khoảng 2,5 m so với địa hình tự nhiên tại khu vực
này, đây là con đường mới để đáp ứng nhu cầu đi lại
của người dân của ba xã (Hòa Tiến, Hòa Châu và Hòa
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Phước) lên huyện Hòa Vang. Tuy nhiên, sau khi tuyến
đường được xây dựng cải tạo, các khu vực dân cư ở
phía trên đường (La Bông, Bắc An, An Trạch, Lệ Sơn 2)
trở nên bị ngập sâu hơn. Trận lụt năm 2013 cho thấy,
con đường đã góp phần cản trở dòng chảy lũ. Nước lũ
dâng cao vượt cao trình của đường (2,5 m), tràn vào
các khu vực dân cư tạo thành những ô chứa nước lớn.
Sau khi hết lũ, khu vực này vẫn còn lượng nước rất lớn
ứ lại do cao trình đường và hệ thống thoát nước của
tuyến đường quá nhỏ.

VẬN HÀNH CÁC THỦY ĐIỆN Ở
THƯỢNG NGUỒN GÂY TRẦM
TRỌNG THÊM MỨC NGẬP LỤT
Ở KHU VỰC HẠ DU
Về nguyên tắc, các hồ chứa thủy điện trong mùa lũ
có nhiệm vụ cắt lũ, làm chậm lũ cho hạ du do các hồ
này khi thiết kế đã dành một phần dung tích để chứa
lũ. Tuy nhiên, hầu hết các thủy điện trên hệ thống Vu
Gia – Thu Bồn đều không có dung tích phòng lũ (trừ

Bên cạnh đó, việc nâng cấp các tuyến giao thông cũ,

thủy điện A Vương), hoặc có nhưng không đáng kể. Vì

san nền các khu đô thị liền kề và xây dựng mới một

vậy, các thủy điện này gần như không có vai trò trong

số công trình ở những vùng trũng thấp—và đặc biệt

việc giảm lũ cho hạ du vào mùa lũ. Kể cả việc vận hành

ngay trên hướng thoát lũ của dòng chảy—đã làm gia

theo quy trình liên hồ trong mùa lũ cũng gặp rất nhiều

tăng thêm mức ngập cục bộ trong khu vực. Thôn Tây

khó khăn do việc dự báo lũ về hồ trong thời đoạn

An, xã Hòa Châu là địa bàn bị ảnh hưởng.

ngắn, các hồ không thể chủ động xả trước một phần

Tuyến đường ĐT605 ở phía Tây thôn Tây An khiến
nước lũ tràn xuống khu vực này muộn hơn. Nhưng
sau khi đã tràn qua ĐT605, lũ lại rút ngược trở lại sông
Cẩm Lệ qua các cống. Các cống thoát nước ở tuyến
đường này nhỏ và ít (cống hộp như cống Cửa đình,
cống Đông Hòa) nên nước rút đi chậm. Việc nâng cấp
Quốc lộ 1A (năm 2003), đường ven sông và khu dân cư
Nam Cẩm Lệ (năm 2003-2004) và công trình Đài phát
sóng An Hải cũng góp phần làm cản trở hướng thoát
lũ. Việc nâng cấp các tuyến giao thông và sắp tới là
những công trình khác nữa sẽ góp phần làm cản trở

dung tích đủ để chứa lũ, và nếu có xả thì cũng không
kịp do lũ về quá nhanh. Mặt khác, do các hồ này đều
có dung tích nhỏ nên khả năng cắt lũ là không đáng
kể. Cụ thể ở trận lũ năm 2013, khi trên thượng nguồn
mưa lớn kéo dài trong 6 giờ thì phía hạ lưu hầu như
không mưa, và chỉ 2 giờ sau khi mưa thì hồ thủy điện
Đắk Mi 4 đã đầy. Do không thể dự báo, không xả nước
trước để đón lũ nên khi đó nhà máy buộc phải mở cửa
xả để xả lũ khẩn cấp. Kết quả là dẫn đến tình trạng
ngập lụt nhanh và lớn đối với vùng hạ du và gây ra
những hậu quả nghiêm trọng.

dòng chảy và gia tăng ngập lụt cục bộ trong các khu
vực dân cư.
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SAN NỀN KHU VỰC HÒA XUÂN,
MỘT PHẦN HÒA CHÂU VÀ
PHÁT TRIỂN CÁC CÔNG TRÌNH
TRÊN ĐƯỜNG THOÁT LŨ GÓP
PHẦN LÀM CẢN TRỞ DÒNG
CHẢY

là cánh đồng trồng lúa, còn vào mùa lũ thì đây cũng

Việc nâng cao các tuyến giao thông cũ như QL1A,

góp phần làm cản trở dòng chảy và gia tăng sự ngập

DT605, san nền các khu đô thị liền kề và xây dựng mới

lụt cục bộ trong các khu vực dân cư phía trên nếu

một số công trình ở những vùng trũng thấp cũng góp

không có những giải pháp về kỹ thuật về thoát nước

phần làm co hẹp dòng chảy lũ. Quá trình san lấp các

phù hợp cho cả khu vực và các giải pháp thích ứng

khu vực trũng thấp để phát triển đô thị phần nào cũng

kèm theo.

chính là những vùng trũng để chứa nước ngập.
Nếu đánh giá từng hạng mục công trình sẽ rất khó để
nhận ra được các nguyên nhân căn bản làm gia tăng
ngập lụt tại khu vực, nhưng với sự thay đổi hàng loạt
các hạng mục trong khu vực—như sự nâng cao các
tuyến giao thông như QL1A, DT605, Đài phát sóng An
Hải và sắp tới là những công trình khác—chắc chắn

làm thay đổi địa hình thoát nước tự nhiên của cả khu
vực này. Các khu vực liền kề chưa được san lấp đồng
bộ trở thành điểm ngập úng cục bộ như Tây An, Đông
Hòa của xã Hòa Châu.
Qua nhiều năm, việc nâng cấp Quốc lộ 1A (năm 2003),
đường DT605, đường ven sông và khu dân cư Nam
Cẩm Lệ (năm 2003-2004) cũng gây cản hướng thoát
của nước lũ. Trận lụt năm 2007, Tây An bị ngập sâu tới
2 m. Nước chảy xiết từ phía thượng nguồn đổ về, gây
thiệt hại về hoa màu, gia súc gia cầm và môi trường.
Thời gian lụt kéo dài 3 ngày, làm gián đoạn sinh hoạt,
học tập, sản xuất. Trận lụt này có lượng mưa ít hơn so
với các năm trước nhưng theo như bà con cho biết,
nguyên nhân gây lụt không phải do bão và mưa nhiều
tại địa bàn mà do thay đổi về địa hình. Việc làm đường
ĐT605 ở phía Tây khiến nước lũ tràn xuống khu vực
này muộn hơn, nhưng sau khi đã tràn qua ĐT605, lũ
lại rút ngược trở lại ra sông Cẩm Lệ qua các cống. Các
cống thoát nước ở tuyến đường này nhỏ và ít (các
cống hộp như cống Cửa đình, cống Đông Hòa) nên

VẤN ĐỀ NẢY SINH KHÁC ĐỐI
VỚI KHU VỰC
Một rủi ro khác về mặt xã hội tác động đến đời sống
người dân khu vực là việc phát triển đô thị nhưng
chưa đồng bộ về mặt phát triển kinh tế - xã hội. Việc
chuyển đổi phần lớn diện tích đất nông nghiệp đã
làm thay đổi nghề nghiệp truyền thống của phần lớn
cộng đồng. Khi các sinh kế nông nghiệp bị suy giảm,
người dân đã tự phát chuyển sang những việc làm ở
thành phố nên thu nhập phần lớn là không ổn định,
nhất là những hộ khó khăn lại càng khó khăn hơn.
Một số hoạt động nông nghiệp tại khu vực tiếp tục
được đầu tư, phát triển, như trồng rau sạch, trồng nấm,
chăn nuôi nhưng đây lại là địa bàn thực sự rủi ro cao
về ngập lụt. Do đó, hiệu quả sản xuất nông nghiệp
nếu đạt được chắc chắn sẽ không cao và có nguy cơ
mất trắng bởi những trận lũ bất thường và không
lường trước.

nước rút đi chậm. Trước đây, xung quanh khu vực này
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Hình 2. BẢN ĐỒ MÔ TẢ HƯỚNG DÒNG CHẢY VÀ CÁC THÔN
THƯỜNG BỊ NGẬP SÂU CỦA XÃ HÒA CHÂU

Hình 3. ĐÀI PHÁT SÓNG AN HẢI, THÔN TÂY AN, XÃ HÒA CHÂU,
HUYỆN HÒA VANG*

Hình 4. CÁNH ĐỒNG RAU CẨM NÊ, XÃ HÒA TIẾN, HUYỆN
HÒA VANG*

*Source: CCCO, August 2014

Bên cạnh đó, một số diện tích tương đối lớn đất nông
nghiệp (phần lớn ở Hòa Châu, Hòa Xuân và Hòa
Phước) tuy không chuyển sang đất đô thị nhưng cũng
bị ảnh hưởng bởi các dự án bao quanh, không sản
xuất được do không có kênh tưới hoặc không thoát
nước được.
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Hình 5. QUY HOẠCH ĐẾN NĂM 2020 (PHÊ DUYỆT NĂM 2002)

NGUYÊN NHÂN SÂU XA TÁC
ĐỘNG CỦA CÔNG TÁC QUY
HOẠCH ĐÔ THỊ, PHÁT TRIỂN
CÁC CÔNG TRÌNH HẠ TẦNG,
DÂN SINH ĐẾN VẤN ĐỀ NGẬP
LỤT
QUY HOẠCH ĐÔ THỊ TẠI KHU VỰC NGHIÊN
CỨU (PHÊ DUYỆT NĂM 2002 VÀ 2013)1
Đồ án Quy hoạch phê duyệt vào năm 2013 đã kế thừa
quy hoạch chung đã được duyệt của năm 2002 trên cơ
sở phân tích đánh giá những mặt được và chưa được
trong quá trình thực hiện. Trong đồ án mới này, các

Hình 6. QUY HOẠCH ĐẾN NĂM 2030 (PHÊ DUYỆT NĂM 2013)

yếu tố thích ứng với lũ lụt, biến đổi khí hậu đã được
xem xét, cụ thể:
• Đặt vấn đề về sự thay đổi thời tiết, khí hậu, sự
gia tăng nhiệt độ, xu hướng nước biển dâng cao,
ảnh hưởng trực tiếp đến các vùng ven sông, ven
biển, do đó cốt san nền trong công tác quy hoạch
chung đã được xem xét để điều chỉnh lại cho
phù hợp.
• Cụ thể hóa tiêu chuẩn về cao độ nền phù hợp với
an toàn chống ngập và các khu vực đặc thù:
++ Chọn cao trình nền xây dựng tối thiểu bằng
cao trình mực nước sông ứng với P=1-5%.
++ Theo quy chuẩn quy hoạch đô thị QCXDVN
01:2008/BXD, cao độ nền xây dựng là từ 1%
đến 3% (tùy theo tính chất đô thị của từng khu
vực). Tuy nhiên trong quá trình triển khai xây
1
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Hình 7. BẢN ĐỒ QUY HOẠCH THOÁT NƯỚC HÒA XUÂN

Tuy nhiên, vẫn còn một số tác động bởi có sự thay
đổi sau:

a. Thay đổi lớn về mật độ xây dựng:
Theo Quy hoạch phê duyệt năm 2002, Hòa Xuân là
khu vực trũng thấp, tham gia thoát lũ, nên định hướng
Hòa Xuân là khu đô thị sinh thái trên cơ sở cao độ hiện
trạng, hiện trạng hạ tầng kỹ thuật, xã hội để thiết kế
khu đô thị sinh thái cho phù hợp. Cao độ san nền thấp
từ 1,5 đến 2,0 m. Với cao độ này, khu vực sẽ tham gia
thoát lũ khi có lũ về, với các công trình dự kiến thiết kế
tối thiểu hai tầng, tầng một sẽ tham gia thoát lũ. Thực
tế, Hòa Xuân hiện nay không phải khu đô thị sinh thái
mà là các khu dân cư mới, các khu biệt thự ven sông
kết hợp với các công trình công cộng, khu công viên,
dựng cơ sở hạ tầng các khu dân cư, khu đô

hồ điều tiết cảnh quan, khu liên hợp thể thao, cây

thị mới trong những năm vừa qua, thành phố

xanh… tạo thành một khu đô thị hiện đại. Đây là vị trí

đã lựa chọn tần suất nền xây dựng trên cơ sở

hấp dẫn về mặt đô thị với không gian mặt nước (ngay

đảm bảo an toàn chống ngập ở mức tương đối
cao (khoảng 20-100 năm ngập một lần) để tiết
kiệm kinh phí và vừa khớp nối hợp lý với các
khu xây dựng hiện hữu của thành phố.
++ Đối với khu vực trung tâm thành phố, ở những

tại ngã ba sông: Sông Hàn, sông Vĩnh Điện, Sông Cổ
Cò); giao thông đường bộ, đường thủy rất thuận lợi;
kết nối giao thông với khu vực Biển Đông rất gần với
khu đô thị.

khu vực đã xây dựng không có khả năng cải

Với sự thay đổi mật độ phát triển và xây dựng của đô

tạo nền, khi xây dựng công trình mới cần san

thị, các giải pháp thoát nước tại khu vực cũng thay đổi

nền cục bộ cho từng công trình.

theo. Các tuyến cống thoát lũ trên đường Quốc Lộ 1A

++ Cao độ xây dựng tối thiểu đối với khu vực đô

được đấu nối thông suốt ra sông Vĩnh Điện, đảm bảo

thị cũ kế thừa đồ án điều chỉnh quy hoạch

thoát lũ thượng lưu các cống ngang trên đường Quốc

chung thành phố Đà Nẵng đến năm 2020.

Lộ 1A và lưu vực thoát nước bản thân của dự án. Ngoài

++ Cao độ xây dựng tối thiểu tại các khu đô thị

ra, để xử lý cao độ thoát nước và giảm tải cho hệ thống

mới thuộc các quận Liên Chiểu, Cẩm Lệ, Ngũ

thoát nước, đã tạo rất nhiều hồ điều tiết nước mưa,

Hành Sơn, huyện Hòa Vang bằng cao trình

điều tiết lũ đồng thời tạo cảnh quan, điều hòa khí hậu

mực nước ứng với tần suất 5%.

môi trường cho khu vực. Cao độ san nền được thiết

++ Độ dốc nền quy hoạch tối thiểu từ 0,1%
đến 0,2%.
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sông Cẩm Lệ, sông Vĩnh Điện từ 3.5 đến 4.00 m, đảm

kịp thời, theo phương án giữ nguyên hiện trạng tại

bảo tần suất P=5% và trận lụt tương đương năm 2009.

các khu vực này, để giảm rủi ro gia tăng cao trình mực

Các giải pháp thoát nước khu vực Hòa Xuân
Như vậy, việc đắp đất để hình thành đô thị tại vị trí
trũng thấp vốn dĩ tham gia thoát lũ khi lũ về có nguy
cơ sẽ làm cho mực nước lũ dâng cao hơn, ảnh hưởng

nước sông.

b. Một số công trình giao thông huyết mạch,
công trình xây dựng quan trọng chưa tính toán
đảm bảo an toàn đối với ngập lụt, thoát nước

đến khu vực thượng lưu. Vấn đề này khi lập quy hoạch

Tuyến đường ADB5 có chiều dài khoảng 5km, nối

cao độ nền, đơn vị tư vấn quy hoạch đã có tính thêm

từ đường Quốc Lộ 14B (trước trung tâm hành chính

0,5 m (thay vì 0,3 m theo qui chuẩn) an toàn phòng

huyện Hoà Vang) đến đường DT605, nằm ở phía Bắc

cho trường hợp phát triển đô thị tại Hòa Xuân. Trong

đường Hoà Phước – Hoà Khương (hạ lưu cầu sông

thực tế, việc san nền cho cả khu vực rộng lớn đã không

Yên của tuyến đường). Cao độ tim đường thấp nhất

thể thực hiện, cụ thể như khu vực thôn Đông Hòa đã

là 4,73 m tại khu vực hai bên cầu sông Yên và sông

giữ nguyên hiện trạng và trở thành vùng thấp trũng.

Tây Tịnh, tương ứng tần suất thiết kế thực tế khoảng

Với tình trạng không cải thiện hệ thống cống thoát

P=20%, chủ yếu bám theo đường hiện trạng cũ và nhà

nước, khu vực này sẽ bị tác động đầu tiên bởi ngập

dân hai bên tuyến đường. Cao độ hiện trạng tại đỉnh

úng và thời gian ngập lụt cũng tăng lên.

cầu sông Yên là 8,50, đỉnh cầu sông Tây Tịnh là 6,21.

Các đơn vị tư vấn đã tính toán việc đắp nền ở khu vực
Hòa Xuân với diện tích 1.000 ha là nhỏ so với khu vực
phía Nam thành phố và cho rằng mực nước lũ dâng
cao là không lớn (mực nước lũ tại trạm Cẩm Lệ tăng
lên 0,42 m). Tuy nhiên, vấn đề tác động không phải

Hệ thống thoát nước ngang có tổng cộng 16 tuyến
cống ngang có khẩu độ nhỏ nhất là D1000, cao nhất
2x(2000x2000) m; có 2 cầu bản: Cầu qua sông Yên
khẩu độ (12+3x24+12) m, cầu qua sông Tây Tịnh khẩu
độ L=24m. Tổng diện tích thoát nước là 751 m2.

gia tăng tại khu vực mà gia tăng ở các khu vực phía

Toàn bộ khu vực này tham gia thoát lũ của Sông Yên.

thượng lưu. Đặc biệt, tổn thất do lũ có quan hệ bình

Tuy nhiên, khi thiết kế hệ thống thoát nước ngang,

phương với mức ngập lũ, do đó mức độ rủi ro và thiệt

đơn vị tư vấn tính toán chưa đủ khẩu độ thoát nước và

hại do lũ gây ra trong khu vực này sẽ gia tăng đáng

cao độ thiết kế tim đường cũng chưa hợp lý nên lũ từ

kể. Cho đến nay, chưa xảy ra trận lũ nào tương tự năm

sông Vu Gia đổ về đã làm cho mực nước lũ thượng lưu

2007 để kiểm định việc tính toán tác động ngập lụt

dâng cao, gây ngập sâu cục bộ.

của khu vực.

Cũng trong lưu vực này, tuyến đường Hòa Phước –

Như vậy, nếu tiếp tục phát triển đô thị với mật độ dân

Hòa Khương chuẩn bị triển khai, đoạn đường ảnh

cư và xây dựng cao ở Hòa Tiến và Hòa Châu, nguy cơ

hưởng đến lũ Sông Yên là đoạn đường nối từ Quốc Lộ

làm gia tăng dòng chảy trên sông Cẩm Lệ sẽ là 4,62 m

1A đến đường DT605 có tổng cộng 18 cống ngang với

(kết quả dự án HUDSIM [Trần & Trần, 2014]). Do đó, quy

khẩu độ nhỏ nhất là D1500, cao nhất 3x(3500x3000) m;

hoạch được duyệt của thành phố đã có sự điều chỉnh

có tổng cộng bốn cầu: Cầu phía Tây cầu sông Yên lần
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lượt là 9x(5000x3500) m, 4x(5000x3500) m, cầu sông

trình đô thị khi tính đến tác động đồng thời của lũ tự

Yên L=200m, cầu Tây Tịnh 6x(5000x6000) m; tổng diện

nhiên và việc xả nước của thủy điện.

tích thoát nước 1856 m2. Như vậy, khả năng lũ của
tuyến đường lớn hơn rất nhiều so với đường ADB và

DỰ BÁO XU HƯỚNG NGẬP LỤT

đường 409.

Biến đổi khí hậu sẽ tác động và gây gia tăng mức độ
ngập lụt ở đô thị. Rủi ro về lũ lụt trong những năm tới

KẾT LUẬN

cần xem xét tới các mối đe dọa từ nước dâng do bão

NGUYÊN NHÂN NGẬP LỤT

từ việc quản lý các hồ chứa ở thượng lưu, hồ điều hòa,

Lũ và ngập lụt có xu hướng ảnh hưởng ngày một gia

kênh mương thoát nước trong đô thị.

xảy ra cùng thời điểm với mưa lớn, và các thách thức

tăng đối với phát triển đô thị. Quá trình phát triển đô
thị, trong đó, việc thay đổi mật độ phát triển và xây
dựng của đô thị, mở rộng thêm các công trình hạ tầng,
dân sinh, là những yếu tố đã làm gia tăng tác động của
ngập lụt vốn đang có chiều hướng gia tăng bởi biến
đổi khí hậu.
Việc chuyển đổi tính chất, chức năng của các khu vực
đô thị và công tác quy hoạch đô thị nếu không được
xem xét tổng thể có thể hạn chế ngập úng ở khu vực
này, nhưng sẽ là nguyên nhân sâu xa, cơ bản tác động
đối với các khu vực lân cận. Do đó, việc tính toán cao
độ nền đơn thuần tại vị trí quy hoạch là chưa đủ.
Việc xây dựng các tuyến đường giao thông cắt ngang
các dòng chảy lũ hay các công trình ngay trong lưu
vực chứa nước, thiếu sự nghiên cứu kỹ về hành lang
thoát lũ, cao trình, lưu vực dòng chảy, có thể giảm tình
trạng ngập lụt phía hạ lưu so với trước nhưng sẽ góp
phần tăng cao mực nước lũ ở phía thượng lưu, ngập
lụt sẽ có nguy cơ nghiêm trọng hơn. Một vấn đề nảy
sinh là việc tiêu tốn kinh phí cho việc khắc phục các
giải pháp thoát lũ khi vấn đề ngập lụt xảy ra. Cần xem
xét khả năng thoát lũ trong công tác thiết kế các công
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CẦN TIẾP TỤC CHÚ TRỌNG CẢI
THIỆN QUY HOẠCH ĐÔ THỊ
THÍCH ỨNG VỚI NGẬP LỤT,
BĐKH
Quy hoạch đô thị cần có sự lồng ghép tính toán yếu tố
ngập lụt, BĐKH rõ nét. Tuy nhiên, vẫn còn một số điểm

thích ứng để góp phần bảo vệ tính mạng và tài
sản của người dân.

CÁC KHUYẾN NGHỊ CẢI THIỆN
CÔNG TÁC PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ
CẤP QUỐC GIA VÀ THÀNH PHỐ

quy hoạch cần tiếp tục coi trọng và xem xét cải thiện:

Ngập lụt ngày càng có xu hướng gia tăng, ảnh hưởng

• Cần hạn chế việc phát triển đô thị ở những vị trí

ven đô thị. Công tác quy hoạch, phát triển đô thị cần

trũng thấp để hạn chế việc nâng cao độ nền các
đô thị, công trình, góp phần giảm tải dòng chảy
trên sông. Việc nâng cao trình tại các khu vực
trũng thấp tham gia thoát lũ sẽ gây rủi ro cao
khi điều kiện khí hậu ngày càng có xu hướng cực
đoan và đồng thời tác động bởi việc vận hành các
công trình thủy điện ở thượng lưu không thể kiểm
soát được.
• Ưu tiên mở rộng hành lang thoát lũ, vùng đệm,
duy trì các vùng chứa lũ tự nhiên, hạn chế các giải
pháp công trình cưỡng bức dòng chảy trên sông.
• Việc lựa chọn cao độ nền dựa trên cơ sở điều tra
các trận lũ quá khứ là chưa an toàn, cần nghiên
cứu thêm các phương án khác phù hợp hơn. Cần
xem xét đến các yếu tố liên vùng khi quy hoạch
chi tiết, giữa đô thị trung tâm và các đô thị vệ
tinh. Coi trọng việc đầu tư đồng bộ để hạn chế tác
động bất lợi từ đô thị trung tâm đẩy sang các đô
thị vệ tinh.

đến đời sống cộng đồng, đặc biệt những khu vực
tiếp tục hoàn thiện về quy trình và lồng ghép những
giải pháp kỹ thuật phù hợp. Qua kết quả nghiên cứu,
chúng tôi đề xuất một số khuyến nghị đến các cấp liên
quan như sau:

BỘ XÂY DỰNG
• Chú trọng nghiên cứu, phê duyệt quy hoạch vùng
để làm cơ sở cho các đô thị trong vùng trong việc
lập quy hoạch, điều chỉnh và triển khai phù hợp
với quy hoạch vùng. Chú trọng xây dựng cơ chế
điều hành quy hoạch vùng được duyệt làm cơ sở
điều phối và hợp tác hỗ trợ lẫn nhau của các địa
phương, các đô thị trong vùng trong mọi lĩnh vực
phát triển kinh tế xã hội và phát triển đô thị.
• Tăng cường kiểm soát việc thực hiện quy hoạch
chung đô thị, tránh việc phát triển đô thị không
phù hợp với đồ án được duyệt, hay quá thời
hạn điều chỉnh. Các vấn đề phát sinh trong quá
trình phát triển vùng cần được phối hợp để xử lý
kịp thời.

• Trước tình hình biến đổi khí hậu và mực nước
biển dâng diễn biến phức tạp, lượng mưa tăng,
mực nước lũ sẽ tiếp tục gia tăng, những khu vực
thường xuyên ngập lụt cần có những giải pháp
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UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ

như huyện Hòa Vang, Cẩm Lệ, Ngũ Hành Sơn và

• Chú trọng việc phối hợp liên vùng (cụ thể với tỉnh

Liên Chiểu), đề xuất các quy định cấm hoặc hạn

Quảng Nam) trong việc lập quy hoạch thoát lũ,

chế xây dựng trong các khu vực, trình duyệt làm

đảm bảo an toàn của cộng đồng khu vực hạ du

cơ sở cho địa phương trong công tác truyền thông

các sông.

cho nhân dân biết và chấp hành.

• Chú trọng để điều chỉnh kịp thời các khu vực phát

• Tổ chức nghiên cứu quy hoạch thoát nước, thoát

triển đô thị nằm ở các vùng trũng thấp trong

lũ để có cơ sở đề xuất UBND thành phố về cốt nền

phạm vi hành lang thoát lũ. Sớm có quy định cụ

đô thị mới có xem xét yếu tố biến đổi khí hậu để

thể việc hạn chế phát triển đô thị ở các khu vực

hướng dẫn cho nhà đầu tư và nhân dân trong quá

trũng thấp, vùng tham gia thoát lũ tự nhiên, đặc

trình xây dựng nhà và công trình, chú trọng tại các

biệt tại khu vực phía Nam thành phố.

thôn Đông Hòa, Tây An của xã Hòa Châu và Cẩm

• Chú trọng việc thực hiện đánh giá môi trường
chiến lược đối với các đồ án quy hoạch đô thị

Nê, Bắc An của xã Hòa Tiến.
• Nghiên cứu lập quy hoạch hành lang thoát lũ trên

và đánh giá tác động môi trường đối với các

các sông chính của thành phố: sông Yên, Quá

dự án phát triển đô thị. Định hướng quy hoạch

Giáng, Vĩnh Điện, Cầu Đỏ, Cẩm Lệ, Túy Loan và

theo hướng tăng diện tích cây xanh, diện tích

sông Hàn và thoát lũ các lưu vực nhỏ, xung yếu

công cộng, hình thành các khu vực chứa nước lũ

như Hòa Trung, Phú Lộc. Trong khi chưa có quy

tự nhiên.

hoạch hành lang thoát lũ, cần đảm bảo không quy

• Sớm tổ chức và phê duyệt điều chỉnh cốt nền xây
dựng các khu đô thị phù hợp với yêu cầu ứng phó
với biến đổi khí hậu, rà soát lại khả năng ngập lụt

hoạch dự án, công trình xâm lấn bãi sông, bờ sông
và lòng sông.
• Chú trọng công tác lập đánh giá môi trường chiến

đối với các khu đô thị Hòa Xuân, Hòa Quý để có

lược và đánh giá tác động môi trường đối với các

những phương án thích ứng phù hợp.

đồ án quy hoạch và dự án phát triển đô thị.

SỞ XÂY DỰNG THÀNH PHỐ
• Sớm xây dựng cơ chế phối hợp với các cơ quan có
liên quan trong quá trình thẩm định quy hoạch và
thẩm tra thiết kế công trình xét đến yếu tố ngập
lụt và ứng phó với BĐKH.

• Tiếp tục hoàn thiện các Quy hoạch chuyên ngành
hạ tầng kỹ thuật theo hướng: (1) Nghiên cứu bổ
sung các hồ điều tiết để giảm áp lực cho hệ thống
thoát nước và dòng chảy trên sông, cụ thể tại khu
vực Hòa Xuân của quận Cẩm Lệ và Đông Hòa của
xã Hòa Châu; (2) Nghiên cứu đề xuất cao độ nền

• Nghiên cứu, đề xuất lập quy hoạch điều chỉnh các

xây dựng kết hợp giải pháp thoát nước, công trình

khu đô thị mới, khu đô thị cải tạo theo hướng tạo

kè, hồ chứa; (3) Nghiên cứu mẫu nhà phù hợp với

hành lang thoát lũ (liên quan đến các địa phương

khu vực dân cư hiện trạng trong vùng ngập lụt, cụ
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thể ở thôn Đông Hòa, Tây An của xã Hòa Châu và

của thành phố, đặc biệt phát triển các công trình

thôn Cẩm Nê, Bắc An của xã Hòa Tiến; và (4) Xem

mới, công trình thay thế, xen kẽ vào các khu vực,

xét việc cập nhật và sử dụng mô hình thủy văn

công trình hiện có.

để tham khảo trong công tác thẩm định và phê
duyệt các đồ án quy hoạch thoát nước đô thị. Cần
sử dụng mô hình để tính toán lại mức độ ngập lụt
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