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BĐKH: Biến đổi khí hậu  

TBTN: Tai biến thiên nhiên 

SXNN: Sản xuất nông nghiệp 

NTTS:  Nuôi trồng thủy sản 

TBNN: Tai biến nông nghiệp 

UBND: Ủy ban nhân dân 

SWSI: Chỉ số cấp nƣớc mặt 

NBD: Nƣớc biển dâng 

GIS: Hệ thống thông tin địa lý 

THCS/THPH: Trung học cơ sở/Trung học phổ thông 

XNM: Xâm nhập mặn 

VND: Việt Nam đồng 

NOAA: National Organization American Asian 

              (Cơ quan Khí quyển Đại dƣơng Quốc gia Hoa Kỳ) 

PIS: “Participatory Information System” 

     (Hệ thống thông tin có sự tham gia)  
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MỞ ĐẦU 

1. Tính cấp thiết  

Tai biến thiên nhiên là một dạng thiên tai gây tổn thất cho con ngƣời cả về vật 

chất và tính mạng. Những tác động tiêu cực của tai biến thiên tới hoạt động nông 

nghiệp nhƣ làm giảm năng suất, sản lƣợng cây trồng, vật nuôi [3].  

Tai biến thiên nhiên (đặc biệt là tai biến ngập lụt) có thể gây thiệt hại rất lớn 

về kinh tế trong đó chủ yếu là hoạt động sản xuất nông nghiệp (nhƣ làm giảm diện 

tích canh tác, sản lƣợng các loại cây trồng vật nuôi, làm mùa màng mất trắng…vv). 

Quảng Ninh là huyện thuần nông nằm ở phía Nam tỉnh Quảng Bình, trong lƣu 

vực sông Nhật Lệ có lãnh thổ trải dài từ biển tới biên giới phía tây, với 25 km đƣờng 

bờ biển và 35 km đƣờng biên giới với Lào. Địa hình của huyện đƣợc phân hóa rõ nét 

theo hƣớng Đông – Tây, với các dạng địa hình chính: dải cát ven biển, đồng bằng, 

đồi, núi. Địa hình cồn cát ven biển thuộc khu vực xã Hải Ninh và một phần lãnh thổ 

xã Võ Ninh là điều kiện thuận lợi để phát triển kinh tế mô hình sinh thái trên đất cát 

ven biển; vùng đồng bằng phát triển nông nghiệp (trồng trọt, nuôi trồng thủy sản); 

vùng đồi phát triển kinh tế rừng sản xuất và các loại cây công nghiệp; vùng núi phía 

tây phát triển rừng phòng hộ và du lịch.  

Võ Ninh thuộc huyện Quảng Ninh nằm ở hạ lƣu con sông Nhật Lệ, cách bờ 

biển Quảng Bình 7-10 km. Sản xuất nông nghiệp ở Võ Ninh chiếm tỷ trọng lớn 

trong cơ cấu các ngành kinh tế, nguồn thu nhập chính của ngƣời dân ở Võ Ninh chủ 

yếu dựa vào sản xuất nông nghiệp, trồng trọt và nuôi trồng thủy sản là 2 hoạt động 

sản xuất chính mang lại nguồn thu cho ngƣời dân địa phƣơng. Là một trong những 

khu vực điển hình thƣờng xuyên chịu tác động của các hiện tƣợng tai biến thiên 

nhiên cực đoan (ngập lụt, hạn hán, xâm nhập mặn, bão). Những tai biến thiên nhiên 

cực đoan này tác động tới đời sống ngƣời dân gây thiệt hại hết sức nặng nề; hàng 

nghìn hộ dân bị ngập lụt; các công trình bị tàn phá; sản xuất nông nghiệp chịu ảnh 

hƣởng nặng nề; các hoạt động kinh tế - xã hội bị gián đoạn…vv. 

Trong giai đoạn 2008 - 2012 ở Võ Ninh, tai biến thiên nhiên (ngập lụt) gây 

thiệt hại lớn về kinh tế (nhà cửa bị ngập, thiệt hại về nuôi trồng thủy sản, trồng trọt 

và chăn nuôi, giao thông bị phá hủy, đất canh tác giảm). Đặc biệt, năm 2010, ngập 

lụt bất thƣờng xảy ra tại Võ Ninh làm 2 ngƣời chết, nhiều nhà bị ngập, hƣ hỏng 

nặng, thiệt hại về kinh tế khoảng 3,154 tỷ đồng đặc biệt là nông nghiệp. 

Do vậy, Nghiên cứu tác động của tai biến thiên nhiên tới hoạt động sản 

xuất nông nghiệp xã Võ Ninh, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình là cần thiết. 
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2. Mục tiêu và nội dung nghiên cứu 

2.1.  Mục tiêu nghiên cứu 

Nghiên cứu, đánh giá tác động của tai biến thiên nhiên tới hoạt động sản xuất 

nông nghiệp xã Võ Ninh giai đoạn 2008 – 2013, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội 

địa phƣơng trong thời gian tới. 

2.2.  Nội dung nghiên cứu 

- Nghiên cứu hiện trạng tai biến thiên nhiên (ngập lụt, hạn hán, xâm nhập mặn, 

bão) xã Võ Ninh, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2008-2013 

- Phân tích đánh giá thiệt hại mà các loại tai biến (ngập lụt, hạn hán, bão, xâm 

nhập mặn) tác động tới họat động sản xuất nông nghiệp trên địa bàn xã Võ Ninh 

giai đoạn 2008 - 2013. 

- Đề xuất một số giải pháp nhằm giảm thiệt hại cho ngƣời dân trong hoạt động 

sản xuất nông nghiệp và định hƣớng phát triển sản xuất nông nghiệp ở xã Võ Ninh 

trong thời gian tới. 

3. Nhiệm vụ nghiên cứu 

- Hệ thống hóa cơ sở lý luận về tác động của tai biến thiên nhiên, và những tác 

động của nó tới hoạt động sản xuất nông nghiệp. 

- Nghiên cứu, phân tích tai biến thiên nhiên xã Võ Ninh, huyện Quảng Ninh, 

tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2008 - 2013. 

- Đánh giá tác động của tai biến thiên nhiên tới hoạt động sản xuất nông 

nghiệp, đề xuất các giải pháp nhằm hạn chế những tác động của tai biến thiên nhiên 

và định hƣớng phát triển nông nghiệp ở Võ Ninh trong thời gian tới. 

4. Giới hạn phạm vi nghiên cứu 

Phạm vi không gian: xã Võ Ninh, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình 

Phạm vi nội dung: Tai biến thiên nhiên gồm nhiều loại khác nhau, trong luận 

văn này; TBTN chủ yếu đánh giá tác động của ngập lụt tới hoạt động sản xuất nông 

nghiệp xã Võ Ninh, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình.  

5. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn luận văn 

- Ý nghĩa khoa học: Kết quả nghiên cứu chỉ ra những tác động tiêu cực do tai 

biến thiên nhiên ảnh hƣởng tới hoạt động sản xuất nông nghiệp xã Võ Ninh; đồng 

thời đƣa ra một số giải pháp nhằm hạn chế tối đa những thiệt hại do tác động tiêu 

cực của TBTN tới hoạt động sản xuất nông nghiệp và đời sống của ngƣời dân trong 

thời gian tới.  
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- Ý nghĩa thực tiễn: Kết quả luận văn là tài liệu tham khảo bổ ích về “Nghiên 

cứu tác động của tai biến thiên nhiên tới hoạt động sản xuất nông nghiệp”, đồng 

thời định hƣớng phát triển kinh tế - xã hội ở quy mô nhỏ (cấp vi mô). 

6. Cấu trúc luận văn 

(Ngoài phần mở đầu và kết luận, luận văn bao gồm 3 chƣơng) 

Chƣơng 1. Cơ sở lý luận và phƣơng pháp nghiên cứu 

Chƣơng 2. Đặc điểm tai biến thiên nhiên xã Võ Ninh, huyện Quảng Ninh, tỉnh 

Quảng Bình. 

Chƣơng 3. Đánh giá tác động của tai biến thiên nhiên tới hoạt động sản xuất nông 

nghiệp xã Võ Ninh, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình. 
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Chƣơng 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

1. 1. Cơ sở lý luận về tai biến thiên nhiên  

1.1.1. Khái niệm về tai biến thiên nhiên  

Tai biến thiên nhiên (natural hazard-H) là các hiện tƣợng tự nhiên cực đoan 

hoặc hiếm hoi có nguồn gốc khác nhau (khí tƣợng - thủy văn, địa chất - địa mạo, 

v.v.) xảy ra trên quy mô cũng rất khác nhau từ toàn cầu, khu vực cho đến cục bộ địa 

phƣơng, hoặc là khả năng có thể xảy ra một sự kiện cực đoan nào đó (động đất, lũ 

lụt, hạn hán, trƣợt đất, v.v.) có sức phá hoại tiềm ẩn trên một lãnh thổ nào đó. Khi 

một hiện tƣợng tự nhiên có thể là mối đe dọa đối với đời sống hoặc tài sản của con 

ngƣời gọi là tai biến thiên nhiên [15]. 

Tai biến thiên nhiên trở thành tai họa khi gây ra sự phá hoại đáng kể đối với sự 

sống và tài sản của con ngƣời. Chẳng hạn, một trận lũ trung bình tràn lên bãi bồi sau 

mỗi chu kỳ vài năm thƣờng không gây ra điều phiền toái gì cả. Nhƣng khi có một 

trận lũ lớn tấn công, thì nó có thể dẫn đến tai họa làm chết ngƣời, mất tài sản, mất 

chỗ ở của nhiều ngƣời [15]. 

Thảm họa (Catastrophe): Là một tai biến thiên nhiên có sức phá hoại ghê gớm 

- làm chết nhiều ngƣời, phá hủy tài sản trên diện rộng…vv [15]. 

Tai biến thiên nhiên (natural hazard-H): Là hiện tƣợng cực đoan của tự nhiên 

khi vƣợt qua giới hạn, tác động lên khu vực nhạy cảm làm tổn thƣơng tới con ngƣời 

khi đó gọi là tai họa tự nhiên, tai họa diễn ra ở quy mô lớn và có sức tàn phá mạnh 

thì gọi là thảm họa (Catastrophe).  

Tai biến thiên nhiên là một dạng thiên tai có thể xảy ra ở một vùng, một khu 

vực nhất định nhƣ: (sấm, sét,..), hay một quốc gia (hạn hán, ngập lụt…) hoặc có thể 

cho toàn thế giới (Warming Global, En Nino, La Nina,…) sự đe dọa hoặc xác suất 

xảy ra của một hiện tƣợng có khả năng gây thiệt hại trong một khoảng thời gian 

nhất định và khu vực [15]. 

1.1.2. Phân loại tai biến thiên nhiên ở Việt Nam 

Tai biến thiên nhiên là thuật ngữ tƣơng đƣơng với hiểm họa tự nhiên và có thể 

chia làm 3 nhóm chính căn cứ theo nguyên nhân: a) Nhóm thứ nhất bao gồm hiểm 

họa có nguồn gốc từ khí quyển (mƣa, bão, lốc…); b) Nhóm thứ hai có nguồn gốc 

thủy quyển (lũ, ngập lụt…); c) Nhóm thứ ba có nguồn gốc địa quyển (trƣợt lở, sạt lở 

và động đất…). 

Các loại tai biến: Ngập lụt, hạn hán, bão, xâm nhập mặn là những tai biến khí 

tƣợng thủy văn đƣợc phân loại theo nguồn gốc phát sinh. 
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Việt Nam đƣợc xem là nƣớc thƣờng xuyên xảy thảm họa thiên nhiên (Natural 

Disasters) gắn với các loại tai biến (Ngập lụt, hạn hán, bão, sƣơng mù, xói mòn, 

xâm nhâp mặn….). Theo nghiên cứu của đơn vị quản lý thiên tai (Disaster 

Management Unit – DMU), có thể phân ra theo mức độ liên quan đến tần suất xuất 

hiện thiên tai ở Vệt Nam nhƣ sau: 

Bảng 1.1. Mức độ các loại tai biến thiên nhiên ở Việt Nam  

Cao Trung bình Thấp 

Lũ lụt Mƣa lớn Động đất 

Bão Hạn hán Sƣơng mù 

Ngập lụt Trƣợt đất  

Xói mòn/bồi lắng Cháy  

Xâm nhập mặn Phá rừng  

Nguồn: [3] 

Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn [3]: Theo dõi trong những năm 

gần đây có nhiều biểu hiện thiên tai và thời tiết cực đoan, không bình thƣờng theo 

những quy luật chung lâu nay vẫn có bao gồm: bão, ngập lụt, xâm nhập mặn, hạn 

hán…thƣờng diễn ra bất thƣờng, không theo quy luật nào. 

Ngập lụt, xâm nhập mặn, bão: Là các loại tai biến xuất hiện thƣờng xuyên 

hàng năm ở mức độ cao ở nƣớc ta. Tuy nhiên hiện tƣợng tai biến xâm nhập mặn chỉ 

xuất hiện ở khu vực Đồng bằng sông Cửu Long; bão và ngập lụt thƣờng xuyên xuất 

hiện với tần xuất cao ở khu vực bắc Trung bộ (Thanh Hóa, Quảng Bình, Nghệ An, 

Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên – Huế…).  

Trên cơ sở khảo sát thực tế thì luận văn chỉ tập trung nghiên cứu các loại tai 

biến (ngập lụt, hạn hán, xâm nhập mặn, bão) gọi chung là thủy tai. Nhƣ vậy thủy tai 

là những hiện tƣợng tai biến liên quan tới thủy văn bao gồm (lũ lụt, lũ quét, mƣa 

lớn, ngập lụt, hạn hán, xâm nhập mặn…). Tuy nhiên luận văn chỉ tập trung nghiên 

cứu các loại tai biến (hạn hán, xâm nhập mặn, bão và ngập lụt).  

1.1.3. Tác động của tai biến thiên nhiên tới hoạt động sản xuất nông nghiệp 

Nông nghiệp là ngành chịu thiệt hại nặng nề do tác động của các loại tai biến 

thiên nhiên cực đoan bao gồm: Tác động và gây ảnh hƣởng trực tiếp tới năng suất, 

sản lƣợng hầu hết các loại cây trồng, vật nuôi; ảnh hƣởng tới sinh trƣởng cây trồng, 

vật nuôi; suy giảm khả năng chống chịu bệnh tật của cây trồng, vật nuôi; tăng khả 

năng phát sinh các dịch bệnh làm cho cây trồng vật nuôi làm giảm năng suất, chất 

lƣợng sản phẩm; thay đổi thói quen sinh sản của vật nuôi; phá hủy khu vực trồng 

trọt, chăn nuôi và nuôi trồng thủy sản. 
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Thiệt hại mà các loại tai biến thiên nhiên tác động tới sản xuất nông nghiệp ở 

Việt Nam hàng năm trong giá trị ngành nông nhiệp chiếm tới 54,03% so với tổng 

thiệt hại trong GDP, giá trị nông nghiệp chiếm tỷ lệ thấp trong GDP nhƣng là nguồn 

sống của trên 70% dân số, do vậy thiệt hại nông nghiệp sẽ mang lại tổn thƣơng 

nhiều hơn đối với nông dân nghèo và khả năng phục hồi là rất khó khăn vì cần có 

thời gian dài. 

Thiệt hại trung bình hàng năm đối với nông nghiệp ở Việt Nam khoảng 

781,764 tỷ đồng chiếm (11,6%) và thiệt hại giá trị đối với GDP là (0,67%) [3]. 

1.2. Các loại tai biến thiên ở Việt Nam và tác động tới sản xuất nông nghiệp 

1.2.1. Một số dạng tai biến thƣờng gặp ở Việt Nam 

a) Tai biến ngập lụt là một dạng của tai biến thiên nhiên: Nguyên do các 

dòng nƣớc có lƣu lƣợng lớn, động năng mạnh dị thƣờng, thƣờng diễn ra trong phạm 

vi các lòng dẫn của dòng chảy tự nhiên hay nhân tạo, hoặc mở rộng trên các địa 

hình trũng thấp kề cận các dòng chảy, với sức nƣớc có thể cuốn đi các vật cản tự 

nhiên nhƣ (đất, đá, cây cối) và các công trình nhân tạo của nhân dân (nhà cửa, cầu 

cống, đê đập…), phá hủy địa hình và đe dọa đến tính mạng con ngƣời. Dòng chảy 

này đi kèm sau các trận bão, mƣa lớn, tùy thuộc vào đặc điểm hoạt động, tính chất 

có thể phân ra làm các loại tai biến khác nhau nhƣ (ngập lụt hoặc lũ quét). 

Lũ lụt (Flood): Bao hàm hai hiện tƣợng đi kèm nhau trong đó là lũ diễn ra 

trƣớc và lụt là hệ quả kéo theo và đƣợc giải thích: Khi nƣớc trong sông, hồ tràn qua 

đê hoặc gây vỡ đê làm cho nƣớc tràn vào các vùng đất đƣợc đê bảo vệ. Trong khi 

kích thƣớc của hồ hoặc các vực nƣớc có thể thay đổi theo mùa phụ thuộc vào giáng 

thủy hoặc tuyết tan, nó không có nghĩa là ngập lụt trừ khi lƣợng nƣớc này tràn ra 

gây nguy hiểm cho cho các vùng đất nhƣ làng, thành phố hoặc khu định cƣ khác. 

Ngập lụt (inundation): Hiện tƣợng này là kết quả do mƣa lớn tại chỗ vƣợt quá 

khả năng thẩm thấu của đất và khả năng tiêu thoát nƣớc các con sông và vùng ven 

biển. Nguồn cung cấp cho ngập lụt có thể là do lũ, mƣa lớn, bão, triều cƣờng. Địa 

hình, hệ thống thủy văn và tính chất bề mặt sẽ liên quan tới khả năng thoát lũ, thiệt 

hại của các trận ngập lụt phụ thuộc vào thời gian và độ sâu ngập. 

Liên quan đến ngập lụt có nhiều khái niệm khác vì vậy trong giới hạn phạm vi 

luận văn này chỉ đề cập đến hiện tƣợng ngập lụt do sông liên quan đến mƣa lớn và 

kéo dài liên tục vƣợt qua khả năng tiêu thoát nƣớc của dòng chảy gây ra hiện tƣợng 

nƣớc tràn bề mặt nhấn chìm các vùng đất thấp ở các bài bồi sông. 

Theo nguồn gốc phát sinh thì tai biến ngập lụt đƣợc xếp vào nhóm tai biến 

“Khí tƣợng – thủy văn”. Tuy nhiên hầu hết các loại tai biến ngập lụt đều liên quan 

trực tiếp tới hoạt động phá hủy địa hình.  
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Các đặc điểm lũ: 

+ Độ lớn lũ: là độ cao mà mực nƣớc sông dâng lên trong mùa lũ, xem nhƣ là 

lƣu lƣợng cực đại của dòng chảy trong trận lũ. 

+ Lũ đƣợc phân biệt thành các loại:   

Phân loại lũ Đặc điểm 

Lũ nhỏ Đỉnh lũ thấp hơn mức đỉnh lũ trung bình nhiều năm 

Lũ vừa Đỉnh lũ đạt mức đỉnh lũ trung bình nhiều năm 

Lũ lớn Đỉnh lũ cao hơn mức đỉnh lũ trung bình nhiều năm 

Lũ đặc biệt lớn Đỉnh lũ cao hiếm thấy trong thời kỳ quan trắc 

Lũ lịch sử Đỉnh lũ đạt mức đỉnh cao nhất trong thời kỳ quan trắc 

+ Đỉnh lũ: Là mực nƣớc cao nhất quan trắc đƣợc trong một trận lũ tại một 

tuyến đo Hmax hoặc lƣu lƣợng nƣớc lớn nhất Qmax. Đỉnh lũ của năm là đỉnh lũ đo 

đƣợc cao nhất trong năm, đỉnh lũ trung bình thời kỳ là trị số trung bình của các đỉnh 

lũ năm trong thời kỳ quan trắc. 

 

Hình 1.1. Đồ thị diễn tả một quá trình ngập lụt 

+ Tần suất lũ: Là khoảng thời gian lặp lại (recurrence interval – RI), khoảng 

thời gian trung bình giữa các trận lũ có độ lớn nhật định, có quan hệ với xác suất 

xảy ra thông qua mối tƣơng quan theo công thức: 1/P = RI 

Ví nhƣ P = 0,01, nghĩa là khoảng thời gian lặp lại của nó là 100 năm. Tuy 

nhiên không phải lúc nào cũng vậy, có thể một nơi nào đó vừa trải qua một trận lũ 

lịch sử với chu kỳ hằng trăm năm, nhƣng vẫn có thể lặp lại vào vài năm tiếp theo. 

b) Hạn hán (drought): Hạn hán là hiện tƣợng lƣợng mƣa thiếu hụt nghiêm 

trọng kéo dài, làm giảm hàm lƣợng ẩm trong không khí và hàm lƣợng nƣớc trong 

đất, làm suy kiệt dòng chảy sông suối, hạ thấp mực nƣớc ao hồ, mực nƣớc trong các 

tầng chứa nƣớc dƣới đất gây ảnh hƣởng xấu đến sự sinh trƣởng của cây trồng, làm 

môi trƣờng suy thoái gây đói nghèo và dịch bệnh...vv. 
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Theo tổ chức Khí tƣợng Thế giới (WMO) hạn hán đƣợc phân ra 4 loại: hạn khí 

tƣợng, hạn nông nghiệp, hạn thuỷ văn và hạn kinh tế xã hội. 

Hạn khí tượng: Thiếu hụt nƣớc trong cán cân lƣợng mƣa, lƣợng bốc hơi, nhất 

là trong trƣờng hợp liên tục mất mƣa (lƣợng mƣa tiêu biểu cho phần thu và lƣợng 

bốc hơi tiêu biểu cho phần chi của cán cân nƣớc), do lƣợng bốc hơi đồng biến với 

cƣờng độ bức xạ, nhiệt độ, tốc độ gió và nghịch biến với độ ẩm nên hạn hán gia 

tăng khi nắng nhiều, nhiệt độ cao, gió mạnh, thời tiết khô ráo. 

Hạn thuỷ văn: Dòng chảy sông suối thấp hơn trung bình nhiều năm rõ rệt và 

mực nƣớc trong các tầng chứa nƣớc dƣới đất hạ thấp. Ngoài lƣợng mƣa ra, hạn thuỷ 

văn chịu ảnh hƣởng của nhiều yếu tố khác: dòng chảy mặt, nƣớc ngầm tầng nông, 

nƣớc ngầm tầng sâu. Hạn thủy văn đƣợc đặc trƣng bằng sự suy giảm dòng chảy 

sông và thiếu hụt các nguồn nƣớc mặt và nƣớc ngầm thông qua hàm W = G - L (W: 

là lƣợng nƣớc có trong hệ thống; G: Lƣợng nƣớc đến; L: Lƣợng nƣớc tổn thất) 

Chỉ số khô hạn (Kkh) = Lƣợng mƣa (R) – Lƣợng bốc hơi (E)) 

Hệ số cạn (Kc) = Lƣu lƣợng thời đoạn i của năm j (Qi) – Lƣu lƣợng năm (Qj) – 

Lƣu lƣợng trung bình nhiều năm (Q0). 

Hệ số hạn (Kh) có thể phân thành 3 cấp theo Kh (hạn nhẹ Kh<0.6; hạn vừa 0.6 

< Kh <1; hạn nặng Kh >1) 

Mức độ khô hạn của khí tƣợng đƣợc đánh giá nhờ vào chỉ số cấp nƣớc mặt 

SWSI, chỉ số SWSI đƣợc tính với thời đoạn tháng và có giá trị trong khoảng (–4.2) 

đến (+4.2); giá trị âm thể hiện mức độ thiếu nƣớc; giá trị dƣơng thể hiện trạng thái 

dƣ thừa nƣớc.  

Bảng 1.2. Chỉ số phân cấp hạn theo SWSI 

SWSI Tình trạng cấp nƣớc 

>= - 4 Hạn cực nặng 

-4 ÷ -3 Hạn rất nặng 

-2.9 ÷ -2 Hạn vừa 

-1.9 ÷ -1 Hơi khô 

-0.9 ÷ 0.9 Gần nhƣ bình thƣờng 

1 ÷ 1.9  Hơi ẩm 

2 ÷ 2.9  Ẩm vừa 

3 ÷ 4 Rất ẩm 

-4  Cực ẩm 

Nguồn: [2] 

Hạn nông nghiệp: Hạn nông nghiệp thực chất là hạn sinh lý đƣợc xác định 

bởi điều kiện nƣớc thích nghi hoặc không thích nghi của cây trồng, hệ canh tác 

nông nghiệp, thảm thực vật tự nhiên. Ngoài lƣợng mƣa ra, hạn nông nghiệp liên 

quan với nhiều điều kiện tự nhiên (địa hình, đất...) và điều kiện xã hội (tƣới, chế độ 

canh tác...). 
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Hạn hán kinh tế - xã hội: Nƣớc không đủ cung cấp cho nhu cầu của các hoạt 

động kinh tế - xã hội. 

Nguyên nhân hiện tƣợng hạn hán: Nguyên nhân khách quan (tự nhiên liên 

quan tới BĐKH): Do khí hậu thời tiết bất thường gây nên lượng mưa thường xuyên 

ít ỏi hoặc nhất thời thiếu hụt. Tình trạng này có thể xảy ra trên hầu khắp các vùng, 

kể cả vùng mƣa nhiều, mƣa trung bình, những vùng khô hạn, bán khô hạn trong một 

thời gian nhất định trƣớc đó không mƣa hoặc mƣa chỉ đáp ứng nhu cầu tối thiểu của 

sản xuất và môi trƣờng xung quanh, các vùng khí hậu gió mùa, có sự khác biệt rõ 

rệt về lƣợng mƣa giữa 2 mùa (mùa mƣa và mùa khô).  

Nguyên nhân chủ quan do con người: Tình trạng phá rừng bừa bãi làm mất 

nguồn nƣớc ngầm dẫn đến cạn kiệt nguồn nƣớc; việc trồng cây không phù hợp 

(vùng ít nƣớc cũng trồng cây cần nhiều nƣớc “lúa”) làm cho việc sử dụng nƣớc quá 

nhiều, dẫn đến việc cạn kiệt nguồn nƣớc; công tác quy hoạch sử dụng nƣớc bố trí 

công trình không phù hợp nhiều công trình không phát huy đƣợc tác dụng (vùng cần 

nhiều nƣớc lại bố trí công trình nhỏ, còn vùng thiếu nƣớc lại bố trí xây dựng công 

trình lớn).  

Hạn hán đƣợc đặc trƣng bằng chỉ số Kt chỉ số khô hạn theo tháng (năm); Pt 

khối lƣợng bốc hơi theo tháng (năm); Rt lƣợng mƣa tháng (năm) [Piche]. 

Thế nào là hạn tháng: Hạn hán trong một tháng nào đó của 12 tháng trong một 

chu kỳ năm đƣợc kí hiệu là H(th)t xảy ra khi R(th)t <= C(th) (R(th)t: Lƣợng mƣa 

tháng t; C(th): Tiêu chuẩn hạn lƣợng mƣa tháng). Nhƣ vậy với lƣợng mƣa cả tháng 

bằng hoặc it hơn 30 mm thì gọi là tháng hạn (tần suất hạn theo tháng ký hiệu là Pth). 

Thế nào là hạn tuần: Theo thông lệ tuần là 10 ngày trong 20 ngày đầu của 

tháng hoặc 10 ngày cuối của tháng, hạn hán trong một tuần nào đó của 36 tuần 

trong năm đƣợc ký hiệu là H(t)t xảy ra khi R(t)t <= Ct: R(t)t là lƣợng mƣa tuần t; Ct 

là tiêu chuẩn hạn của lƣợng mƣa tuần. 

c) Xâm nhập mặn: Nƣớc biển có thể "ăn" sâu vào đất liền theo sông, thẩm 

thấu hoặc tiềm sinh, xâm nhập mặn xảy ra ở những khu vực ven các cửa sông tùy 

theo chế độ thủy triều có thể hiện tƣợng xâm nhập mặn tiến sâu vào đất liền có 

những nơi vào khoảng vài chục cây số. 

Sự xâm nhập mặn của nƣớc biển vào sông đƣợc giải thích là do mùa khô, 

nƣớc sông cạn kiệt khiến nƣớc biển theo các sông, kênh dẫn tràn vào gây mặn. 

Ngoài ra những vùng đất ven biển cũng có nguy cơ nhiễm mặn do thẩm thấu hoặc 

do tiềm sinh.  

Mặt khác những nơi có nguồn gốc là vùng sình lầy ven biển, trong quá trình 

khai hoang lấn biển biến thành vùng ngọt hóa để trồng lúa, đất và keo sét của vùng 

này giữ hàm lƣợng muối nhất định, khi ngăn mặn vùng sình lầy sẽ bị tù hóa, chuyển 

từ môi trƣờng có mặn tiềm sinh thành môi trƣờng bị ôxy hóa. 
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Xâm nhập mặn là sự chuyển động của nƣớc mặn vào tầng nƣớc ngọt ở những 

vùng ven biển nó xảy ra tự nhiên do các thủy lực kết nối giữa nƣớc ngầm và nƣớc 

biển (Hình 1.2) 

  
Hình 1.2. Hình minh họa sự xâm nhập nƣớc biển vào tầng nƣớc ngọt ven bờ 

(St. Johns River Water Management District, 2008) 

Nƣớc biển trong quá trình xâm nhập mặn sẽ gặp một khu vực gọi là vùng phân 

tán nơi nƣớc ngọt và nƣớc mặn gặp nhau kết hợp tạo thành một giao diện (gọi là 

vùng nhiễm mặn), giao diện này qua lại một cách tự nhiên bởi vì sự biến động về 

hàm lƣợng giữa lƣợng nƣớc ngọt và nƣớc mặn, vì vậy khu vực giao diện này có thể 

kéo dài vài kilômét. 

Nguyên nhân của sự nhiễm mặn: Nhiễm mặn nước mặt: Khi mực nƣớc ở 

khu vực cửa sông xuống thấp do lƣợng mƣa ít dòng chảy các con sông bị suy kiệt 

dẫn đến mực nƣớc trên các sông đều thấp nƣớc biển sẽ theo các con sông “ăn” sâu 

vào vùng cửa sông theo chế độ thủy triều.   

Nhiễm mặn do thẩm thấu: Do việc khai thác nƣớc ngầm phục vụ cho sinh hoạt 

của ngƣời dân các vùng ven biển dẫn đến việc lƣợng nƣớc ngọt bị suy kiệt tạo điều 

kiện cho nƣớc ngầm xâm nhập gây ra hiện tƣợng mặn hóa đất đai khu vực này gây 

ảnh hƣởng xấu tới sản xuất đặc biệt là sản xuất nông nghiệp của ngƣời dân.   

d) Hiện tƣợng tai biến bão: Bão là một loại hình tai biến thiên nhiên hình 

thành khi nhiệt độ nƣớc biển vƣợt quá 26
0
c, hỗn hợp nhiệt và hơi ẩm hình thành nên 

một vùng áp thấp; hƣớng gió xoay quanh vùng áp thấp sâu, áp suất giảm nhanh theo 

hƣớng vào tâm; Áp thấp trở thành bão khi vận tốc gió đạt tới cấp 11 hoặc với vận 

tốc gió từ 103 – 119 km/h, hàng năm ở Việt Nam trung bình có khoảng 5 cơn bão, 

số lƣợng bão đổ bộ vào Việt Nam theo 7 phân vùng giảm dần từ Bắc vào Nam, 

thƣờng suất hiện vào các tháng 7,8 và 9; Việt Nam đƣợc xem là khu vực chịu tác 

động mạnh nhất của các loại tai biến thiên nhiên đặc biệt là tai biến bão. 



11 

 

1.2.2. Tác động của tai biến thiên nhiên tới sản xuất nông nghiệp 

a) Tai biến bão, ngập lụt  

Lịch sử nƣớc ta trong vòng 10 thế kỷ (từ thế kỷ X – XIX), Việt Nam có 188 

cơn lũ lớn làm vỡ đê sông Hồng; Các trận lũ điển hình vào các năm 1814, 1824, 

1835, 1872, 1893. Trận lụt năm 1893 mực nƣớc đỉnh lũ tại Hà Nội lên tới 13 mét, 

trong thế kỷ XX đã hơn 20 lần vỡ đê ở hạ lƣu sông Hồng và sông Thái Bình. 

Trận lũ 8/1945 làm vỡ với tổng chiều dài đê là 4.180 mét, làm khoảng 2 triệu 

ngƣời chết lụt và chết đói 312.100 ha hoa màu bị ngập lụt. 

Năm 2008 tại miền Bắc và các tỉnh Bắc Trung bộ, một trận mƣa lớn kỷ lục 

trong hơn 100 năm gần đây đã diễn ra và kéo dài trong nhiều ngày. Đợt mƣa lớn 

vƣợt quá mọi dự báo và trái mùa này đã gây ra một trận lụt lịch sử ở Hà Nội với 

những thiệt hại nặng nề; ngập trên diện rộng, giao thông hỗn loạn, nhiều xe cộ ngập 

nƣớc; nhiều ngƣời chết (theo thống kê sơ bộ có khoảng 20 ngƣời thiệt mạng); thị 

trƣờng hàng hóa sốt giá; nhiều cơ sở ngừng hoạt động; đê phía bắc có nguy cơ vỡ, 

tràn; nguy cơ bệnh tật bùng phát cao; thiệt hại lớn về vật chất: ƣớc tính thiệt hại ban 

đầu là khoảng 3.000 tỷ đồng. 

Năm 2010 tại các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa 

Thiên – Huế, lũ lụt gây thiệt hại về ngƣời và của (làm 32 ngƣời chết và mất tích, 

hàng chục ngàn ngôi nhà bị ngập trong nƣớc lũ, giao thông đƣờng bộ và đƣờng sắt 

tê liệt. Lũ lớn còn đe dọa sự an toàn của các đập thủy điện, làm hàng chục nghìn 

ngƣời phải sơ tán), diện tích các loại cây màu trong nông nghiệp bị mất trắng. 

Theo thống kê từ Trung tâm Phòng chống lụt bão – Tìm kiếm cứu nạn (PCLB 

– TKCN) khu vực miền Trung – Tây Nguyên, trận lũ diễn ra vào tháng 11/2011, các 

tỉnh từ Quảng Nam đến Phú Yên đã tiến hành sơ tán 19.349 hộ/78.395 ngƣời từ các 

vùng ven biển không an toàn, vùng có nguy cơ lũ quét, sạt lở đất, trũng thấp. 

Ở Đồng bằng sông Cửu Long ngoài những cơn ngập lũt bình thƣờng, hằng 

năm trên sông MeKong, cần kể đến các trận lũ lịch sử năm 1961, 1966, 1978, 1984, 

1991, 1994, 1996 và 2000. Điển hình là trận lũ năm 1994 làm chết gần 500 ngƣời, 

ngập hơn 200.000 ha đất trong đó chủ yếu là đất nông nghiệp (đất trồng các loại cây 

lƣơng thực và đất nuôi trồng thủy sản), thiệt hại ƣớc chừng 210 triệu dollars. 

Năm 2011 là trận lụt tồi tệ nhất trong hơn một thập niên qua ở Đồng bằng 

sông Cửu Long, ƣớc tính thiệt hại từ trận lụt lên tới 70 triệu USD. 

Tác động của tai biến ngập lụt tới hoạt động sản xuất nông nghiệp (trồng trọt, 

chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản) ở các khía cạnh: tốc độ sinh trƣởng và phát triển, 

năng suất cây trồng, thời vụ gieo trồng, làm tăng nguy cơ sâu bệnh, đi đôi với nó là 

những tác động đến sự sinh trƣởng và phát triển của những đàn gia súc, gia cầm và 

nuôi trồng thủy sản. 
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Hoạt động nông nghiệp Tác động của ngập lụt tới sản xuất nông nghiệp 

Trồng trọt - Diện tích đất canh tác giảm 

- Mùa màng bị thiệt hại 

- Năng suất cây trồng giảm 

- Thu nhập của ngƣời nông dân bị giảm do năng suất 

mùa vụ giảm 

- Xuất hiện các loại sâu bệnh  

- Chi phí cho hoạt động sản xuất nông nghiệp tăng 

Chăn nuôi - Năng suất giảm 

- Chi phí cho chăn nuôi tăng (chi phí thức ăn, xây 

dựng cơ sở hạ tầng) 

- Dịch bệnh tăng 

- Tỷ lệ vật nuôi bị chết tăng 

Nuôi trồng thủy sản - Môi sinh của sinh vật bị thay đổi 

- Năng suất, sản lƣợng giảm 

- Thiệt hại mất mùa tăng 

- Chi phí cho hoạt động nuôi trồng (xây dựng ao nuôi, 

thức ăn cho nuôi trồng tăng) 

- Dịch bệnh tăng 

b) Hạn hán  

Hạn hán là hiện tƣợng tai biến thiên nhiên xảy ra hàng năm ở Việt Nam thiệt 

hại chỉ đứng sau bão, lũ, ngập lụt. Thiệt hại do hạn hán gây ra nghiêm trọng nhất là 

về sinh kế (hoạt động sản xuất nông nghiệp, đời sống và kinh tế ngƣời dân).  

Hạn hán tác động đến hoạt động sản xuất nông nghiệp nhƣ giảm năng suất cây 

trồng, giảm diện tích gieo trồng và sản lƣợng cây trồng, chủ yếu là sản lƣợng cây 

lƣơng thực; tăng chi phí sản xuất nông nghiệp, giảm thu nhập của lao động nông 

nghiệp; tăng giá thành và giá cả các loại cây lƣơng thực; giảm giá trị sản phẩm chăn 

nuôi (sản lƣợng các loại gia súc, gia cầm giảm mạnh). Do ảnh hƣởng của dịch bệnh 

mà hạn hán mang lại, đặc biệt là nguồn nƣớc cho hoạt động sản xuất nông nghiệp. 

Trong vòng 50 năm qua, có không ít những năm hạn nặng và hạn nghiêm 

trọng ở hầu hết các vùng miền trên cả nƣớc; ở Bắc bộ những năm xảy ra hạn nặng 

vào vụ Đông xuân là 1959, 1961, 1970, 1984, 1986, 1989, 1993, 1998 và Hè Thu 

1960, 1961, 1963, 1964; ở Trung và Nam Bộ hạn hán diễn ra vào các năm 1983, 

1987, 1988, 1990, 1992, 1993, 2003, 2004. Đặc biệt hạn rất nghiêm trọng vào năm 

1993 và 1998; gây thiệt hại nặng nề về kinh tế nhất là trong lĩnh vực nông nghiệp 

(trồng trọt và nuôi trồng thủy hải sản). 
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Hạn hán thiếu nước  

Hạn hán thiếu nƣớc nghiêm trọng trong vụ Đông xuân 1992-1993, Hè Thu 

1993, ở hầu hết các vùng thuộc Bắc và Bắc Trug bộ (Tổng diện tích lúa Đông xuân 

bị hạn trên 176.000 ha, diện tích cây lƣơng thực bị chết trên 22.000ha. 

Năm 1993 Hạn hán tác động mạnh nhất đến nông nghiệp các tỉnh Thanh Hoá - 

Bình Thuận (gần 1/2 diện tích lúa vụ Hè thu năm 1993 bị hạn, chết 24.093 ha). 

Năm 1997-1998: khu vực Tây Nguyên, Đông Nam bộ và Đồng bằng sông 

Cửu Long hầu nhƣ không mƣa từ tháng 3 đến tháng 6/1998; Trung bộ là từ tháng 6-

9/1998. Hạn hán, thiếu nƣớc mùa khô 1997-1998 nghiêm trọng nhất, gây thiệt hại 

nghiêm trọng: Lúa (Đông xuân, Hè thu) trên 750.000 ha (mất trắng trên 120.000 

ha); cây công nghiệp và cây ăn quả bị hạn trên 236.000 ha (bị chết gần 51.000 ha). 

Tổng số thiệt hại về kinh tế khoảng 5.000 tỷ đồng, những thiệt hại khác chƣa thống 

kê và tính toán hết đƣợc nhƣ vấn đề kinh tế, môi trƣờng, xói mòn đất, sa mạc hoá. 

   

 

Tác động của hạn hán tới hoạt động sản xuất nông nghiệp bao gồm (trồng trọt, 

chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản) 

c) Xâm nhập mặn 

Xâm nhập mặn sẽ ảnh hƣởng không nhỏ tới sự sinh trƣởng và phát triển của 

cây lúa nhƣ: sinh trƣởng của cây trồng bị ảnh hƣởng, sức đề kháng giảm, dịch bệnh 

xuất hiện nhiều hơn, giảm khả năng sinh trƣởng của các loại cây trồng, giảm năng 

suất cây lúa và các loại cây lƣơng thực khác; trung bình năng suất lúa và các loại 

cây lƣơng thực có thể giảm tới 20 - 25% thậm chí tới 50% hoặc cũng có thể mất 

trắng 100%. Hoạt động nông nghiệp ở ĐBSCL chiếm khoảng 40% GDP nông 

nghiệp, và 70% GDP thủy sản của cả nƣớc. 

Hình 1.3a. Hạn hán ở Hà Tĩnh Hình 1.3b. Hạn hán ở Quảng Bình 
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Tháng 3/2012 ở Đồng bằng sông Cửu Long xâm nhập mặn “ăn” sâu tới 70 km 

với độ mặn 0,1‰ và độ mặn đạt 0,5‰ khoảng 50 km ở các cửa sông (cửa Tiểu, cửa 

Đại và cửa Hàm Luông) tại Tiền Giang và Bến Tre. Ở sông Cổ Chiên, Cung Hầu, 

nƣớc mặn có độ mặn từ 0,4‰ trở lên xâm nhập sâu 55 km đến xã Đức Mỹ (huyện 

Càng Long, tỉnh Trà Vinh). Nƣớc mặn có độ mặn 0,1‰ xâm nhập sâu 70 km đến xã 

Long Thới (huyện Tiểu Cần, tỉnh Trà Vinh) và xã Trung Thành Tây (huyện Vũng 

Liêm, tỉnh Vĩnh Long). Sông Định An, Trần Đề, nƣớc mặn có độ mặn 0,4‰ xâm 

nhập sâu 60 km đến xã An Phú Tân (huyện Tiểu Cần, tỉnh Trà Vinh) và xã Nhơn 

Mỹ (huyện Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng). Nƣớc mặn có độ mặn 0,1‰ xâm nhập sâu 70 

km đến thị trấn Trà Ôn (huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long) và xã Phú Hữu (huyện 

Châu Thanh, tỉnh Hậu Giang). Tại Cà Mau, trên sông Ông Đốc, Cái Lớn, nƣớc mặn 

có độ mặn từ 4-29‰ xâm nhập sâu 65 km đến thị trấn U Minh (huyện U Minh) và 

xã Hỏa Lựu (thị xã Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang). Ở khu vực huyện Đại Ngãi, Sóc 

Trăng độ mặn là 15‰; TX Trà Vinh 12,1‰; Cà Mau tới 27,5‰ (Sông Đốc 29,9‰). 

Độ mặn đo đƣợc trên sông Hàm Luông có nơi đạt tới 7,9‰, sông Cổ Chiên tại Trà 

Vinh là 6,4‰. Còn tại nơi rất xa biển là sông Vàm Cỏ Đông (khu vực Bến Lức, tỉnh 

Long An) độ mặn cũng đã tới 2,6‰, tổng diện tích đất nông nghiệp ở Đồng bằng 

sông Cửu Long bị nhiễm mặn khoảng 45% [Nguồn: 3]. 

Ở ĐBSH có khoảng 66% lao động sống bằng hoạt động sản xuất nông nghiệp 

và nuôi trồng thủy sản với diện tích 306.100 ha chủ yếu là đất canh tác lúa nƣớc và 

đất cá lúa. 

Hàng năm vùng ven biển ĐBSH có khoảng 3.061 đến 6.122 ha (chiếm 10 đến 

20%) diện tích đất nông nghiệp vụ Đông xuân bị hạn hoặc khó khăn về nguồn nƣớc 

tƣới; mặc dù chi phí cho nông nghiệp tăng cao hơn nhƣng sản lƣợng lúa trung bình 

giảm đi 6 -10% tổng sản lƣợng lúa thu hoạch [Vũ Thế Hải]. 

1.3. Tổng quan về các công trình nghiên cứu  

1.3.1. Các nghiên cứu về tác động của TBTN tới hoạt động sản xuất nông 

nghiệp trên thế giới 

Các công trình nghiên cứu về ngập lụt  

Những năm 1960, thế giới đã bắt đầu quan tâm hơn tới những tác động của tai 

biến thiên nhiên mang tính chất toàn cầu. Tuy nhiên mãi tới những năm 1970 với 

xuất hiện những nghiên cứu về tai biến ngập lụt ở khu vực các đồng bằng delta ở 

Đông và Đông Nam Á của tác giả Oya (1973 và 1977) và của H.Th. Verstappen 

(1983). Các công trình này chủ yếu tập trung vào đo vẽ thành lập bản đồ địa mạo 

nhằm phân loại các khu vực có nguy cơ ngập lụt khác nhau ở các đồng bằng châu 

thổ trên các con sông Kiso, Chikugo, Yoshino, Yahagi, Shonai, Neyagawa (Nhật 

Bản), sông Mê Kông (Việt Nam), sông Nile (Ai Cập), và một số khu vực Tokio, 

đồng bằng trung tâm Thái Lan, thành phố Padang và lân cận miền tây Sumatra 
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(Indonexia). Phƣơng pháp chủ yếu của nghiên cứu là đo vẽ, phân loại và thành lập 

bản đồ địa mạo chi tiết, từ đó đánh giá mức độ ảnh hƣởng của ngập lụt (Tình trạng 

ngập lụt, hƣớng dòng chảy trong lũ và khả năng bị lầy hóa, hiện tƣợng bồi lấp). 

Hƣớng tiếp cận và phƣơng pháp trong thời gian gần đây về nghiên cứu ngập 

lụt là tiếp cận theo hƣớng nghiên cứu cảnh báo tai biến dƣới sự hỗ trợ của công 

nghệ viễn thám và hệ thống thông tin địa lý (GIS): Hess D.P. 2004, Peter .G; Van 

Westen C.J; Montoya L, 2002; Bathurst J.C và nnk, 2003; K.T.Chau; K.H.Lo, 2003. 

Phƣơng pháp thứ hai là tiếp cận theo thủy văn dòng chảy bằng cách sử dụng mô 

hình Mike (thông qua kết quả thực địa đo đạc các vết lũ). 

Một số hƣớng nghiên cứu ngập lụt bằng phƣơng pháp đánh giá tổn thƣơng 

của: Watts and Bohle (1993) [36] đã xem xét đến bối cảnh xã hội của các mối nguy 

hiểm và liên hệ tính dễ bị tổn thƣơng xã hội tới khả năng phục hồi, chống chịu của 

cộng đồng. Nhằm đơn giản hóa khái niệm đó thông qua các nghiên cứu sâu hơn về 

nền tảng xã hội. 

Dự án SPHERE (Systematic Paleoflood and Historical Data For ImprovEment 

of Plood Risk Estimation) tích hợp dữ liệu ngập lụt trong quá khứ và tƣ liệu lịch sử 

nhằm nâng cao công tác cảnh báo nguy cơ tai biến ngập lụt (2000 - 2003) do Trung 

tâm Khoa học Môi trƣờng (CSIC) Tây Ban Nha là một dự án lớn xuyên quốc gia 

đƣợc triển khai ở châu Âu với 2 khu vực nghiên cứu Pháp và Tây Ban Nha. Dự án 

này nghiên cứu về cảnh báo ngập lụt và cách tiếp cận đa phƣơng pháp (địa chất, địa 

mạo, lịch sử, thống kê và hệ thống thông tin địa lý). Nội dung bao gồm: phân tích 

đánh giá các vết lũ trong quá khứ; phân tích các tài liệu về lịch sử (các bức ảnh, tài 

liệu ghi chép); sự biến đổi khí hậu và cổ khí hậu; thống kê xác định tần suất lũ; các 

dữ liệu đơn tính đƣợc tích hợp trong (GIS) cảnh báo các kịch bản tai biến ngập lụt. 

Các công trình nghiên cứu hạn hán  

Thế giới đã có rất nhiều các nghiên cứu về hạn hán và đi đến kết luận: Hạn 

hán là hiện tƣợng hết sức phức tạp mà sự hình thành là do cả hai nguyên nhân: tự 

nhiên và con ngƣời. 

- Các yếu tố tự nhiên gây hạn nhƣ sự dao động của các dạng hoàn lƣu khí 

quyển ở phạm vi rộng và các vùng xoáy nghịch, hoặc các hệ thống áp thấp cao, sự 

biến đổi khí hậu, sự thay đổi nhiệt độ mặt nƣớc biển nhƣ El Nino và các nguyên 

nhân do con ngƣời nhƣ nhu cầu nƣớc ngày càng gia tăng, phá rừng, ô nhiễm môi 

trƣờng ảnh hƣởng tới nguồn nƣớc, quản lý đất và nƣớc kém bền vững, gây hiệu ứng 

nhà kính...vv.  
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- Qua các nghiên cứu, đến nay các nƣớc phát triển trên thế giới đã hƣớng đến 

việc quản lý hạn hán, việc giám sát và quản lý hạn đƣợc dựa trên các chỉ số hạn và 

các ngƣỡng hạn (Tsakiris & nnk, 2004).  

- Ngày nay, rất nhiều chỉ số/hệ số hạn khác nhau đã đƣợc phát triển và ứng 

dụng ở các nƣớc trên thế giới nhƣ: chỉ số ẩm Ivanov (1948), chỉ số khô Budyko 

(1950), chỉ số khô Penman, chỉ số gió mùa GMI, chỉ số mƣa chuẩn hóa SPI, chỉ số 

Sazonov, chỉ số Koloskov (1925), hệ số khô, hệ số cạn, chỉ số Palmer (PDSI), chỉ số 

độ ẩm cây trồng (CMI), chỉ số cấp nƣớc mặt (SWSI), chỉ số RDI (Reclamation 

Drought Index).  

- Kinh nghiệm trên thế giới cho thấy hầu nhƣ không có một chỉ số nào có ƣu 

điểm vƣợt trội so với các chỉ số khác trong mọi điều kiện. Do đó, việc áp dụng các 

chỉ số/hệ số hạn phụ thuộc vào điều kiện cụ thể của từng vùng cũng nhƣ hệ thống 

cơ sở dữ liệu quan trắc sẵn có ở vùng đó (UN/ISRD, 2007). 

Một số nƣớc phát triển trên thế giới thành lập các Trung tâm quan sát, dự báo 

hạn hán. 

a) Mỹ: Trung tâm Quốc gia về giảm nhẹ hạn hán (The National Drought 

Mitigation Center - NDMC). Các dạng thông tin về hạn hán đƣợc phát hành thƣờng 

xuyên cho các ngành ở Mỹ, đặc biệt là cho nông nghiệp với các nhiệm vụ chính; 

+ Đánh giá các điều kiện hạn gần đây và hiện trạng hạn hán dựa trên sự phối 

hợp giám sát hạn hán toàn diện giữa các cơ quan của Bộ Nông nghiệp và Trung tâm 

Quốc gia về giảm nhẹ hạn hán; 

+ Các bản đồ chỉ số hạn của Cơ quan Khí quyển Đại dƣơng Quốc gia (NOAA) 

cho 6, 12 tuần; 

+ Nhận định về hạn hán mùa do Trung tâm Dự báo Khí hậu thuộc NOAA 

(đƣợc cập nhật hàng tháng); 

+ Tính toán của NOAA về lƣợng mƣa cần có đến cuối các đợt hạn hán trên 

toàn nƣớc Mỹ; 

+ Giám sát hạn hán của NOAA thông qua các chỉ số hạn, bao gồm: Chỉ số 

chuẩn hoá lƣợng mƣa, tỷ chuẩn lƣợng mƣa hàng tháng; chỉ số hạn khắc nghiệt theo 

Palmer (cập nhật hàng tuần); chỉ số ẩm cây trồng (cập nhật hàng tuần). 

Nhƣ vậy ở Mỹ tập trung vào 3 hoạt động bắt buộc của kế hoạch phòng chống 

hạn hán là: 1) Giám sát và cảnh báo sớm; 2) Đánh giá nguy cơ rủi ro và tác động; 3) 

Giảm nhẹ và ứng phó với hạn hán. 
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b) Úc: Từ năm 1965 đã thành lập tổ chức theo dõi và phục vụ phòng chống 

hạn hán (Bureau's Drought Watch Service) với sự liên kết giữa cơ quan khí tƣợng 

Úc (BOM) và cơ quan nông nghiệp trên toàn quốc đến tận các bang (Tổ chức này 

cung cấp thời điểm bắt đầu thống nhất để cảnh báo hạn trên toàn quốc). Kể từ khi 

thực hiện “Chính sách quốc gia về hạn hán” năm 1992, tổ chức này đã triển khai các 

công việc phân tích tình hình mƣa; các sản phẩm phân tích mƣa đƣợc công bố thông 

qua bản tin thời tiết hoặc qua hệ thống webGIS của tổ chức này; các thông tin viễn 

thám đƣợc ứng dụng rộng rãi trong việc xây dựng các sản phẩm về giám sát và cảnh 

báo hạn hán. 

c) Trung Quốc: Chính phủ Trung Quốc rất coi trọng việc giám sát, dự báo và 

đánh giá ảnh hƣởng của hạn hán. Trung tâm Khí hậu Quốc gia (NCC) thuộc Cục 

Khí tƣợng Trung Quốc (CMA) đƣợc thành lập từ năm 1995 đã xây dựng và vận 

hành một hệ thống giám sát và cảnh báo sớm hạn hán với nhiều sản phẩm khác 

nhau nhƣ các bản tin hạn hán hàng tháng, hàng năm. Ở Trung Quốc đã thực hiện 

thành công việc đánh giá phạm vi tác hại của hạn hán, đặc biệt là giám sát và dự 

báo, cảnh báo hạn hán cũng nhƣ đánh giá mức độ ảnh hƣởng. Đánh giá, giám sát và 

dự báo hạn hán đƣợc tiến hành với sự trợ giúp của công nghệ viễn thám, sử dụng số 

liệu về chỉ số thực vật đo từ vệ tinh VCI (Vegetation Condition Index) và chỉ số 

cung cấp nƣớc thực vật WSVI (Water Supplying Vegetation Index). Việc sử dụng 

mô hình WSVI để giám sát và dự báo hạn hán đƣợc tiến hành trên cơ sở phân tích 

cƣờng độ hạn hán, phân bố không gian - thời gian của hạn hán; cƣờng độ hạn hán 

và các dị thƣờng về hạn hán đã đƣợc kiểm chứng và sau đó vận dụng các kỹ thuật 

phi tuyến tính phổ động lực học để xây dựng mô hình dự báo hạn hán với các 

ngƣỡng thời gian khác nhau. Mô hình dự báo với độ chính xác trung bình là 85%, 

việc dự báo hạn nông nghiệp và xác định nhu cầu tƣới bằng viễn thám đƣợc tiến 

hành dựa trên cơ sở mô hình cân bằng nƣớc và quan hệ giữa cây trồng với các điều 

kiện môi trƣờng. Bằng mô hình này có thể dự báo sự biến động của lƣợng nƣớc 

trong đất và nhu cầu tƣới tiêu, với các khoảng thời gian dự báo là 10 ngày, 20 ngày, 

30 ngày, với độ chính xác là 95%, 90% và 88% theo từng mức thời gian. Căn cứ 

vào các kết quả nghiên cứu thực nghiệm đã xác định đƣợc các chỉ tiêu và các cấp 

hạn hán đối với một số cây trồng nhƣ: tiểu mạch, ngô, bông từ đó có thể dự báo, 

cảnh báo đƣợc mức độ hạn hán. 

d) Một số nƣớc và tổ chức khác: Chƣơng trình Phát triển Liên hiệp quốc 

(UNDP), Tổ chức Khí tƣợng Thế giới cũng đã thành lập các Trung tâm Giám sát 

hạn ở Nairobi (Kenya), ở Harare (Zimbabwe) từ năm 1989 để cảnh báo sớm hạn và 

đƣa ra các giải pháp giảm nhẹ tác động của các thiên tai khí tƣợng đến sản xuất 

nông nghiệp và nguồn nƣớc cho các nƣớc vùng Đông và Nam Phi. 

Nhiều nƣớc khác nhƣ: Nigeria, India, Brazil, Hungaria, Bồ Đào Nha, cũng đã 

có các hệ thống cảnh báo sớm về hạn hán. 
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Các nƣớc ASEAN từ năm 1987 đã triển khai thử nghiệm nghiệp vụ Hệ thống 

theo dõi hạn hán (Drought Watch System - DWS) giống nhƣ ở Úc đặt tại Kedah, 

Malaysia: lúc đầu chủ yếu tính toán lƣợng mƣa tháng theo các tỷ lệ phần trăm, sau 

đó đƣa ra thông tin vùng “thiếu hụt lƣợng mƣa trầm trọng” (severe rainfall 

deficiency) và các “đợt hạn” (drought spell). 

Philipines đã xây dựng một hệ thống giám sát và cảnh báo hạn hán trên toàn 

quốc; các chỉ số hạn hán đang đƣợc sử dụng trong nghiệp vụ nhằm xác định và cảnh 

báo hạn hán nhƣ (chỉ số khả năng ẩm MAI, chỉ số cực đoan mƣa REI). 

1.3.2. Các nghiên cứu về tác động của TBTN tới hoạt động sản xuất nông 

nghiệp ở Việt Nam 

Các nghiên cứu về tai biến ngập lụt: Ở nƣớc ta các nghiên cứu về tai biến 

ngập lụt liên quan đến địa chất đô thị và địa chất môi trƣờng của nhiều tác giả. Tuy 

nhiên mãi tới những năm cuối của thế kỷ XX dƣới sự chỉ đạo quản lý của Bộ khoa 

học - Công nghệ và Môi trƣờng thì hàng loạt các dự án, đề tài cấp nhà Nƣớc, cấp 

Bộ mới tập trung vào nghiên cứu về tai biến thiên nhiên. 

Các công trình nghiên cứu liên quan hƣớng luận văn: 

Tiếp cận nghiên cứu thủy văn: “Nghiên cứu và cảnh báo ngập lụt phục vụ 

phòng tránh thiên tai ở các lưu vực sông miền Trung” do Viện khí tƣợng thủy văn. 

“Nghiên cứu cơ sở khoa học cho các giải pháp tổng thể dự báo phòng chánh ngập 

lụt miền Trung” do Viện Địa lý – Viện Khoa học & Công nghệ Việt Nam (chủ trì). 

Tập trung cho việc hoàn thiện các nghiên cứu về công nghệ dự báo diện và mức độ 

ngập lụt các lƣu vực sông vừa và nhỏ: Nhật Lệ (Quảng Bình); Thạch Hãn (Quảng 

Trị); Hƣơng (Thừa Thiên – Huế); Thu Bồn (Quảng Nam); Ba (Phú Yên); bằng 

phƣơng pháp ứng dụng các bộ phần mền HEC, LTANK, KRSAL, ANN, kết hợp 

với công cụ hệ thống thông tin địa lý (GIS); Nghiên cứu của Trịnh Việt (2010) 

“Đánh giá rủi ro do lũ cho lưu vực sông Thạch Hãn tỉnh Quảng Trị” [14]; Nghiên 

cứu của Đặng Mai Nguyễn (2010) “Đánh giá các thống số rủi ro lũ ở vùng ngập 

lụt sông Đáy, đồng bằng sông Hồng, Việt Nam”. Khái niệm dễ bị tổn thƣơng đƣợc 

mở rộng đánh giá bao gồm các vấn đề về kinh tế, xã hội và môi trƣờng, Tác giả 

đánh giá trọng số ảnh hƣởng tới các yếu tố dễ bị tổn thƣơng (mật độ dân số, nhận 

thức cộng đồng và các công trình công cộng); Nghiên cứu của Richard F. Conner 

(2007) [33] sử dụng biện pháp công trình và phi công trình vào tính toán chỉ số tổn 

thƣơng lũ, thể hiện khả năng chống chịu của cộng đồng dân cƣ; Sebastian Scheuer 

(2010) [34] xác định tính tổn thƣơng lũ là sự kết hợp giữa xác suất tác động (thiệt 

hại) và khả năng chống chịu của cộng đồng. 
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Các nghiên cứu về hạn hán:  

Các nghiên cứu hạn hán ở Việt Nam đã đƣợc triển khai trong 10 năm trở lại 

chủ yếu tập trung vào các hƣớng chính: 

(1) Các nghiên cứu cơ bản về hạn hán và tác động tới dân sinh, kinh tế - xã 

hội. 

(2) Các giải pháp, phòng chống và giảm nhẹ hạn hán bao gồm: 

- Giải pháp công trình xây dựng các công trình dự trữ, điều tiết nƣớc; 

- Các giải pháp phi công trình nghiên cứu xây dựng các hệ thống dự báo, cảnh 

báo sớm, các giải pháp về thể chế chính sách giảm nhẹ hạn hán, sử dụng tài nguyên 

nƣớc hiệu quả, hợp lý..vv. 

 “Nghiên cứu các giải pháp giảm nhẹ thiên tai hạn hán ở các tỉnh Duyên hải 

Miền trung từ Hà Tĩnh đến Bình Thuận", do GS.TS. Đào Xuân Học [1999 – 2001]; 

TS. Lê Trung Tuân “Nghiên cứu ứng dụng các giải pháp KHCN phòng chống hạn 

hán phục vụ phát triển nông nghiệp bền vững ở các tỉnh miền Trung”; PGS.TS. 

Trần Thục “Xây dựng bản đồ hạn hán và mức độ thiếu nước sinh hoạt ở Nam 

Trung bộ và Tây Nguyên"; TS. Nguyễn Văn Thắng “Nghiên cứu và xây dựng công 

nghệ dự báo và cảnh báo sớm hạn hán ở Việt Nam" 

Các công trình nghiên cứu ở nƣớc ta về hạn hán thực hiện ở tầm vĩ mô (lãnh 

thổ cấp khu vực) chƣa có công trình nào thực hiện ở cấp vi mô (lãnh thổ cấp tỉnh, 

huyện). Vì vậy nghiên cứu là cơ sở cho việc tính thiệt hại do hạn hán gây ra trong 

nông nghiệp, phục vụ ngày càng hiệu quả hơn cho sản xuất, đời sống và môi trƣờng 

ở quy mô cấp thấp. 

Các nghiên cứu về xâm nhập mặn 

Các nghiên cứu về xâm nhập mặn ở Việt Nam, phần lớn là những công trình 

nghiên cứu ở khu vực Đồng bằng sông Cửu Long của Lê Hữu Thuần (2012-2013) 

“Nghiên cứu cơ sở khoa học xác định nguyên nhân, đề xuất giải pháp ứng phó với 

xâm nhập mặn trong điều kiện Biến đổi khí hậu ở vùng đồng bằng sông Cửu Long - 

BĐKH- 05”; Vũ Thế Hải và nhóm nghiên cứu (2011) “Nghiên cứu đề xuất các giải 

pháp thủy lợi kết hợp nông nghiệp để ứng phó với hạn hán và xâm nhập mặn tại các 

tỉnh ven biển Đồng bằng sông Hồng” báo cáo về hạn hán, xâm nhập mặn tác động 

tới sản xuất nông nghiệp và nuôi trồng thủy sản; về xâm nhập mặn nƣớc dƣới đất thì 

có nghiên cứu của Hoàng Văn Hoan “Nghiên cứu xâm nhập mặn nước dưới đất 

trầm tích đệ tứ tỉnh Nam Định” [2014]; Nghiên cứu của Trần Ngọc Anh và nhóm 

nghiên cứu (2009) “Dự tính xâm nhập mặn trên các sông chính tỉnh Quảng Trị theo 

các kịch bản phát triển kinh tế - xã hội đến năm 2020”; Nghiên cứu của Nguyễn 

Mạnh Thắng và nhóm nghiên cứu “Đánh giá tác động của biến đổi khí hậu đến 

diễn biến xâm nhập mặn các lưu vực sông Hồng – Thái Bình và Đồng Nai”  
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1.3.3. Các công trình nghiên cứu tại khu vực nghiên cứu 

Ở Võ Ninh nói riêng huyện Quảng Ninh nói chung và lƣu vực sông Kiến 

Giang, Nhật Lệ có các nghiên cứu của Trần Anh Tuấn về “Nghiên cứu xác lập cơ 

sở địa lý phục vụ phát triển kinh tế và sử dụng hợp lý tài nguyên huyện Quảng Ninh, 

tỉnh Quảng Bình” [2013]; Hoàng Thái Bình “Xây dựng bản đồ ngập lụt hạ lưu hệ 

thống sông Nhật Lệ (Mỹ Trung - Tám Lu - Đồng Hới)” [2009]; Nguyễn Thị Ninh 

“Nghiên cứu, đánh giá cảnh quan phục vụ xác lập các mô hình hệ kinh tế sinh thái 

xã Võ Ninh huyện Quảng Ninh tỉnh Quảng Bình” [2008]. Tuy nhiên chƣa có nghiên 

cứu nào về tác động của các hiện tƣợng tai biến thiên nhiên cực đoan ảnh hƣởng tới 

hoạt động sản xuất nông nghiệp. 

1.4. Quan điểm nghiên cứu 

1.4.1. Quan điểm lịch sử 

Nghiên cứu quá khứ để có đƣợc những đánh giá đúng đắn hiện tại, phân tích 

nguồn gốc phát sinh, phát triển là cơ sở đƣa ra các dự báo về xu hƣớng diễn biến 

trong tƣơng lai theo một quy luật nào đó. Quan điểm này đƣợc vận dụng trong quá 

trình phân tích các giai đoạn chủ yếu của quá trình hình thành, phát triển các loại tai 

biến thiên nhiên, các phân hệ cũng nhƣ xu hƣớng phát triển của các loại tai biến. 

1.4.2. Quan điểm hệ thống 

Tất cả các yếu tố tự nhiên, kinh tế-xã hội đều nằm trong một hệ thống. Xét 

trên góc độ tự nhiên, TBTN là một sản phẩm của tự nhiên và có thể xảy ra bất kỳ 

lúc nào, các loại tai biến này hình thành theo một quy luật của tự nhiên, gây tác 

động tiêu cực tới ngƣời dân về mọi mặt.   

1.4.3. Quan điểm tổng hợp lãnh thổ 

Tất cả mọi hoạt động không thể tách rời một lãnh thổ cụ thể. Theo 

E.A.kotliarov (1978), thể tổng hợp lãnh thổ là sự kết hợp giữa các nhân tố tự nhiên 

và kinh tế - xã hội, gọi là liên kết địa lý. Các nguồn tài nguyên thiên nhiên và kinh 

tế - xã hội của lãnh thổ. Theo quan điểm này thì lãnh thổ tự nhiên trong đó con 

ngƣời làm chủ thể đƣợc tổ chức là một hệ thống liên kết không gian của các đối 

tƣợng trên cơ sở tác động qua lại và ảnh hƣởng lẫn nhau. 

1.4.4. Quan điểm phát triển bền vững 

Theo WCED (1987), Phát triển bền vững là sự phát triển sử dụng tài nguyên 

thiên nhiên, điều kiện môi trƣờng hiện có để thỏa mãn nhu cầu của các thế hệ con 

ngƣời đang sống, nhƣng lại phải đảm bảo cho các thế hệ tƣơng lai những điều kiện 

tài nguyên và môi trƣờng cần thiết để có thể sống tốt hơn. Trên quan điểm phát triển 

bền vững, nghiên cứu tác động của tai biến thiên nhiên tới hoạt động sản xuất nông 

nghiệp đến cộng đồng địa phƣơng sinh sống trong khu vực Võ Ninh nhằm đƣa ra 

những giải pháp hạn chế và phù hợp cho phát triển nông nghiệp trong thời gian tới. 
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1.5. Phƣơng pháp nghiên cứu 

1.5.1. Phƣơng pháp thu thập, tổng hợp tài liệu 

Phƣơng pháp này thực hiện trên cơ sở kế thừa, phân tích và tổng hợp các 

nguồn tài liệu, tƣ liệu, số liệu thông tin có liên quan (các tài liệu thu thập đƣợc từ 

các cơ quan cấp tỉnh, huyện, xã nhƣ; Niên giám thống kê của huyện Quảng Ninh; 

Nghị quyết và đề án xây dựng nông thôn mới xã Võ Ninh, Quy hoạch sử dụng đất 

xã Võ Ninh đến năm 2020, Định hƣớng phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Quảng Bình. 

Hệ thống tài liệu thu thập bao gồm: Các tài liệu về điều kiện tự nhiên, kinh tế - 

xã hội, các báo báo về tình hình phát triển kinh tế (sản xuất nông nghiệp) xã Võ 

Ninh, các báo cáo về các đợt tai biến thiên nhiên xảy ra trên địa bàn trong giai đoạn 

2008-2013. 

1.5.2. Phƣơng pháp điều tra, khảo sát thực địa  

Trong quá trình nghiên cứu phân tích số liệu, luận văn có sử dụng phƣơng 

pháp điều tra thực địa (khảo sát khu vực nghiên cứu, đo đạc vết lũ…vv). 

Mặt khác phƣơng pháp điều tra, thực địa còn giúp cho việc kiểm chứng kết 

quả thu đƣợc từ quá trình suy diễn hoặc tính toán nội nghiệp về những tác động của 

tai biến thiên nhiên tới đời sống kinh tế - xã hội của ngƣời dân chính xác hơn. 

1.5.3. Phƣơng pháp phỏng vấn  

Phỏng vấn với 2 nhóm đối tƣợng: cấp chính quyền và cộng đồng địa phƣơng, 

nhằm tìm hiểu thực trạng về tai biến thiên nhiên ở khu vực nghiên cứu, phỏng vấn 

bằng bảng hỏi với ngƣời dân địa phƣơng ở địa bàn nghiên cứu (số lƣợng phiếu 

phỏng vấn là 135, ở 2 thôn Hà Thiệp và Trúc Ly, thời gian 8/2013). 

1.5.4. Phƣơng pháp thống kê  

Phƣơng pháp thống kê đƣợc sử dụng trong quá trình nghiên cứu nhằm thống 

kê thiệt hại do tai biến thiên nhiên (ngập lụt, hạn hán, xâm ngập mặn, bão) ảnh 

hƣởng tới hoạt động sản xuất nông nghiệp (trồng trọt, chăn nuôi và nuôi trồng thủy 

sản) trên địa bàn khu vực nghiên cứu dựa trên phần mền tính toán, thống kê SPSS.  

1.5.5. Phƣơng pháp chuyên gia 

Phƣơng pháp chuyên gia còn sử dụng để phân tích và đánh giá độ tin cậy của 

những thông tin thu thập đƣợc từ các hộ gia đình. Vì kiến thức của thành viên các 

hộ đƣợc phỏng vấn còn hạn chế, do đó chuyên gia cần phải kiểm chứng và sàng lọc 

lại thông tin để kết quả đánh giá có độ chính xác cao. 

Phƣơng pháp đánh giá dựa trên các ý kiến chuyên môn của chuyên gia bằng 

việc cho điểm dựa trên nhiều yếu tố khác nhau và tùy vào từng loại tai biến (ví dụ 

về tai biến ngập lụt và hạn hán thì (tần suất xuất hiện, mức độ) là tiêu chí quan trọng 

hàng đầu để đánh giá mức độ ảnh hƣởng…vv.  
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1.5.6. Phƣơng pháp tính chỉ số tổn thƣơng theo IPCC 

Theo định nghĩa mới nhất của IPCC (IPCC AR4, 2007), tính dễ bị tổn thƣơng 

(V) với BĐKH là mức độ mà một hệ thống không thể chịu đƣợc hoặc không có khả 

năng chống lại các tác động tiêu cực của biến đổi khí hậu. Tính dễ bị tổn thƣơng 

phụ thuộc nguy cơ chịu tác động (S), mức độ ảnh hƣởng (E) và năng lực thích ứng 

(AC) của hệ thống đó đối với tác động của BĐKH, theo hàm V = f (E, S, AC) 

 

Tổn thƣơng =  

                       

Nguy cơ chịu tác động: Là những sự vật hiện diện ở những vùng có nguy cơ 

xảy ra các loại tai biến, phụ thuộc vào cƣờng độ, tần suất xuất hiện của các loại tai 

biến thiên nhiên và giá trị của nó ngay khi xảy ra tai biến. 

Mức độ ảnh hưởng: là các yếu tố tiếp xúc trong hệ thống và khả năng dễ bị tác 

động bởi các loại tai biến thiên nhiên. 

Khả năng thích ứng: là khả năng chống chịu của hệ thống trƣớc những tác 

động tiêu cực của các loại tai biến.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nguy cơ chịu tác động (S) * Mức độ ảnh hƣởng (E) 

Khả năng thích ứng (AC) 
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1.6. Quy trình nghiên cứu  

Quy trình nghiên cứu luận văn bao gồm Bƣớc 1: (1) Xây dựng mục tiêu nhiệm 

vụ nghiên cứu; (2) Thu thập tài liệu, số liệu liên quan; (3) Khảo sát thực địa (thu 

thập các báo cáo về kinh tế - xã hội và tình hình thiệt hại do tai biến thiên nhiên); 

Bƣớc 2: (4) Tổng quan cơ sở lý luận; (5) Nhân tố tự nhiên và kinh tế - xã hội; Bƣớc 

3: (6) Phân tích các TBTN; (7) Thành lập bản đồ ngập lụt; Bƣớc 4: (8) Quá trình 

nghiên cứu chi tiết; Bƣớc 5: (9) các giải pháp nhằm giảm thiêt hại do TBTN và định 

hƣớng phát triển nông nghiệp. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 1.4. Quy trình nghiên cứu 

Bƣớc 1 

Bƣớc 2 

Bƣớc 3 

Bƣớc 4 

Bƣớc 5 

Thành lập bản đồ ngập lụt 

với số liệu đo vết lũ lịch 

sử năm 2010 

 

CÁC GIẢI PHÁP NHẰM GIẢM NHẸ TÁC ĐỘNG CỦA 

TBTN VÀ ĐỊNH HƢỚNG PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP 

Tổng quan cơ sở lý luận 

và tài liệu về các loại 

TBTN 

 

Phân tích các số liệu thu 

thập đƣợc ở khu vực 

nghiên cứu 

 

Xác định mục tiêu, nhiệm vụ nghiên cứu  

 
Khảo sát thực địa 

 

Thu thập, tổng hợp và sử 

lý thông tin 

Phân tích các nhân tố 

thành tạo tự nhiên – điều 

kiện kinh tế xã hội. 

 

Tổng hợp các loại TBTN tới 

hoạt động sản xuất nông 

 

ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CỦA TBTN TỚI HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP 

 

Phân tích hiện trạng TBTN 

(ngập lụt, bão, hạn hán, xâm 

nhập mặn) khu vực N/cứu 

 

Từng loại TBTN tới hoạt 

động sản xuất nông nghiệp 

Định hƣớng phát triển nông nghiệp  Các giải pháp giảm nhẹ TBTN 
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Các bƣớc nghiên cứu thực hiện luận văn bao gồm: 

Bƣớc 1: Xác định mục tiêu, nhiệm vụ nghiên cứu. Bƣớc đầu xác định những yêu 

cầu thực tiễn để định hƣớng nội dung và các bƣớc nghiên cứu cụ thể, từ đó xác định 

các nhu cầu thông tin cần thiết để đáp ứng đƣợc nhiệm vụ nghiên cứu. Thu thập các 

tài liệu khu vực nghiên cứu (báo cáo, các loại bản đồ…vv).  

Bƣớc 2: Tổng quan về cơ sở lý luận (các tài liệu, công trình đã đƣợc công bố có 

liên quan đến nội dung nghiên cứu), phân tích các nhân tố tự nhiên, các số liệu về 

kinh tế - xã hội khu vực nghiên cứu. 

Bƣớc 3: Phân tích các hiện tƣợng tai biến thiên nhiên (ngập lụt, hạn hán, xâm nhập 

mặn, bão…), xây dựng bản đồ ngập lụt năm 2010 dựa trên số liệu đo đạc, tính diện 

tích đất bị ngập dựa trên bản đồ hiện trạng sử dụng đất và bản đồ ngập lụt. 

Bƣớc 4: Tính thiệt hại do tác động tiêu cực của các loại tai biến thiên nhiên theo 

từng loại và tổng hợp dựa trên phƣơng pháp phỏng vấn hộ gia đình về mức độ thiệt 

hại, diện tích cây trồng vật nuôi, sản lƣợng và năng suất, xây dựng bản đồ tổn 

thƣơng trên cơ sở đánh giá thiệt hại theo hiện trạng sử dụng đất. 

Bƣớc 5: Đƣa ra những giải pháp nhằm hạn chế thiệt hại do tai biến thiên nhiên tác 

động tới nông nghiệp và định hƣớng phát triển nông nghiệp trong thời gian tới. 
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Chƣơng 2: ĐẶC ĐIỂM TAI BIẾN THIÊN NHIÊN XÃ VÕ NINH, HUYỆN 

QUẢNG NINH, TỈNH QUẢNG BÌNH 

2.1. Điều kiện tự nhiên và tài nguyên thiên nhiên 

2.1.1. Vị trí địa lý  

Xã Võ Ninh nằm về phía Nam thị trấn Quán Hàu, thuộc vùng Đông nam 

huyện Quảng Ninh, phía Đông giáp xã Hải Ninh, phía Nam giáp xã Gia Ninh, phía 

Tây giáp xã Hàm Ninh, Duy Ninh, và Vĩnh Ninh, phía Bắc giáp thị trấn Quán Hàu 

và xã Bảo Ninh - Thành phố Đồng Hới.  

Võ Ninh là xã đồng bằng ven biển thuộc vùng hạ lƣu sông Nhật Lệ, ngăn 

cách với biển bởi những cồn cát chạy dài, cách trung tâm thành phố Đồng Hới 15 

km, có đƣờng quốc lộ 1A chạy qua.  

2.1.2. Địa chất, địa hình 

Võ Ninh là xã thuộc vùng đồng bằng không có núi, phía Đông có địa hình cao 

với những đồi cát, phía Tây của xã có địa hình thấp trũng, diện tích còn lại nằm ở 

khu vực trung tâm có địa hình tƣơng đối bằng phẳng, là điều kiện thuận lợi thúc đẩy 

nhanh tốc độ phát triển hoạt động sản xuất nông nghiệp và nuôi trồng thủy sản. 

Trong phạm vi một xã, Võ Ninh có thể đƣợc chia ra với 2 dạng địa hình chủ 

yếu là: 

+ Bề mặt tích tụ sông - biển tuổi đầu Holocen [13]: Các bề mặt có diện tích 

rộng, phẳng tập trung phần lớn trong xã trừ khu vực cồn cát. Địa hình hiện tại là dải 

đồng bằng trũng, thấp bằng phẳng hơi lõm, đƣợc phủ bởi cát, sét lẫn mùn bã thực 

vật có độ cao dƣới 1,6 m. Khu vực này thƣờng xuyên bị đe doạ bởi ngập lụt, về thực 

chất là một dạng địa hình đang hình thành và phát triển đƣợc cấu tạo chủ yếu bởi 

các trầm tích sông - biển. 

+ Bề mặt do gió tích tụ cát biển: Trƣớc hết phải nói rằng hoạt động của gió và 

địa hình do nó tạo ra rất phổ biến ở dải ven biển tỉnh Quảng Bình. Điều kiện cần và 

đủ để tạo ra dạng địa hình này là nguồn vật chất (cát), khí hậu và lớp phủ thực vật. 

Xã Võ Ninh chủ yếu là các đụn cát tích tụ phân bố thành dải song song với đƣờng 

bờ tiếp giáp ngay với bề mặt đồng bằng. Địa hình hiện tại là những đụn cát cao 5 – 

30m có bề mặt lƣợn sóng, dƣới dạng dãy đụn nối tiếp nhau, sƣờn bất đối xứng dốc 

ở phía Tây và thoải ở phía Đông (phía biển).  

Dạng địa hình xã Võ Ninh rất đơn giản bao gồm chủ yếu là các bề mặt tích tụ 

sông biển và bề mặt do gió tái tích tụ cát biển. Địa hình bằng phẳng tuy có diện tích 

nhỏ nhƣng có ý nghĩa quan trọng trong việc phát triển kinh tế của địa phƣơng nhƣ 

hoạt động nuôi trồng thủy sản và sản xuất nông nghiệp. 
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2.1.3. Khí hậu 

Võ Ninh luôn chịu tác động của khối không khí phía bắc vào mùa Đông (gió 

Đông nam) và gió Tây khô nóng vào mùa hè (gió Lào). Nhiệt độ trung bình năm từ 

24 - 25
0
C, lƣợng mƣa trung bình năm khoảng 2.100 – 2.300 mm và đƣợc phân thành 

2 mùa rõ rệt là mùa mƣa và mùa ít mƣa. Mùa mƣa từ tháng 9 đến tháng 3 năm sau, 

nhiệt độ trung bình từ 22
0 

- 23
0
C, nhiệt độ thấp nhất vào tháng 1 (khoảng 10

0
C - 

14
0
C). Lƣợng mƣa tập trung vào tháng 9, 10 và 11 chiếm 70% - 80% tổng lƣợng 

mƣa năm đạt 2.000 – 2.300 mm, do chịu ảnh hƣởng của của gió mùa đông bắc kết 

hợp với các nhiễu động gây mƣa lớn nhƣ bão, áp thấp nhiệt đới, dải hội tụ nhiệt đới, 

dẫn đến hiện tƣợng ngập lụt ở đồng bằng. Mùa ít mƣa từ tháng 4 đến tháng 8, nhiệt 

độ trung bình khoảng 26
0
C -27

0
C; tháng nóng nhất có thể lên đến 39

0
C (tháng 6, 7 

và 8), lƣợng mƣa trung bình chỉ chiếm 20% - 30% tổng lƣợng mƣa năm, ngoài ra 

còn xuất hiện mƣa tiểu mãn vào tháng 12. Tùy theo từng năm lƣợng mƣa có thể gây 

ra những tác động tới hoạt động nông nghiệp cũng nhƣ đời sống của ngƣời dân. 

 Một số yếu tố khí tƣợng khác tại xã Võ Ninh 

- Chế độ nắng: Xã Võ Ninh có tổng số giờ nắng trung bình đạt 1.750,3 giờ 

nắng. Đặc biệt các tháng mùa hè (5, 6 và 7) đều trên 200 giờ và tháng 5 nhiều nhất 

là 228,1 giờ, vào các tháng mùa đông, từ tháng 11 năm trƣớc đến tháng 3 năm sau, 

số giờ nắng từ 70,2 đến 93,7 giờ, tƣơng ứng với chế độ nắng, chế độ nhiệt cũng biến 

đổi theo mùa. 

- Chế độ nhiệt: Xã Võ Ninh có chế độ nhiệt nóng và phân hóa thành 2 mùa. 

Mùa nóng dài 6 tháng từ tháng 4 đến tháng 10, tháng 8 nóng nhất với nhiệt độ trung 

bình đạt 28 - 29
0
C, có khi lên đến 39

0
C vì chịu ảnh hƣởng của gió Tây khô nóng. 

Các tháng có nhiệt độ thấp khoảng 16,9 - 17,8
0
C, nhƣng cũng có năm do chịu ảnh 

hƣởng của gió mùa đông bắc mạnh, nhiệt độ có thể xuống thấp tới 9
0
C. Chênh lệch 

nhiệt độ giữa ngày nóng và lạnh khoảng 15 - 16
0
C, trong một ngày đêm có khi đến 

8 - 10
0
C, nhiệt độ trung bình năm từ 23 - 24

0
C. 

 - Chế độ gió: xã Võ Ninh chịu ảnh hƣởng của hai loại gió chính, là gió mùa 

Đông bắc vào mùa đông và gió mùa Tây nam vào mùa hè. Hƣớng gió thịnh hành 

mùa đông là hƣớng Tây bắc với tần suất 40 - 50%; mùa hè là gió Tây và Tây Nam 

với tần suất trên dƣới 50%.  

- Chế độ mưa ẩm: Lƣợng mƣa trung bình hàng năm từ 2.100 – 2.300 mm, 

phân bố không đồng đều theo vùng và theo mùa, lƣợng mƣa chiếm tới 70 – 75% 

trong các tháng 9, 10, 11 và 25 – 30% vào mùa khô. 
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 Gió Tây khô nóng: Do nằm ở sƣờn đông của dãy Trƣờng Sơn nên ở Võ Ninh 

chịu ảnh hƣởng sâu sắc của “hiệu ứng phơn”. Loại gió này hoạt động mạnh nhất 

vào thời kì đầu đến giữa hè, nhiệt độ cao nhất của những ngày nắng nóng lên tới 

39
0
C - 40

0
C. Thời tiết khô nóng thƣờng diễn ra theo đợt khoảng 3 - 7 ngày, kéo dài 

trong nhiều ngày liên tục gây nên hạn hán nghiêm trọng, ảnh hƣởng xấu đến sản 

xuất và đời sống ngƣời dân. 

2.1.4. Thủy văn 

Mạng lƣới sông suối ở Quảng Ninh khá phong phú với mật độ trung bình 1-

1,2 km/km
2
. Do có địa hình thấp dần về phía Tây và Nam tạo nên chế độ thủy văn 

đặc trƣng riêng biệt ở Võ Ninh với con sông Nhật Lệ và nhánh sông Võ Ninh, chảy 

theo hƣớng Đông bắc – Tây nam. 

- Đặc điểm thủy văn mặt: Hệ thống thủy văn nƣớc mặt rất phong phú, tuy 

nhiên việc sử dụng phục vụ cho nông nghiệp và sinh hoạt còn bị hạn chế do sự phân 

hóa khí hậu theo mùa. Phía tây - nam của xã có sông Võ Ninh nối liền với sông 

Nhật Lệ nằm ở phía Tây bắc. Trong mùa mƣa lũ nƣớc chảy dồn từ sƣờn núi xuống 

thung lũng hẹp kết hợp với triều cƣờng nên nƣớc sông lên rất nhanh gây ngập lụt 

lớn trên diện rộng. Ngƣợc lại về mùa khô, nƣớc sông xuống thấp, dòng chảy trong 

các tháng kiệt rất nhỏ, do nƣớc ở các con sông này có độ mặn, phèn nên ảnh hƣởng 

xấu tới sản xuất nông nghiệp (đặc biệt là nuôi trồng thủy sản và trồng trọt).  

- Đặc điểm thủy văn ngầm: Nguồn nƣớc ngầm của Võ Ninh cũng rất phong 

phú tuy phân bố không đều và mức độ nông sâu thay đổi phụ thuộc vào địa hình và 

lƣợng mƣa trong năm, rất thích hợp với sinh trƣởng và phát triển của cây trồng cũng 

nhƣ sinh hoạt. Tuy nhiên khu vực vùng đồng bằng ven biển và vùng hạ lƣu sông 

Nhật Lệ thƣờng bị nhiễm mặn do thủy triều lên gây khó khăn cho sản xuất nông 

nghiệp, nuôi trồng thủy sản và đời sống ngƣời dân. 

2.1.5. Thổ nhƣỡng và thực vật 

a) Đặc điểm thổ nhưỡng 

Võ Ninh là một xã có địa hình tƣơng đối bằng phẳng, chế độ khí hậu nhiệt đới 

gió mùa, thành phần đất chủ yếu là nhóm đất vùng đồng bằng bao gồm: 

- Đất cát biển trung tính ít chua: gồm 3 loại đất phụ là đất cát biển trung tính 

ít chua điển hình; đất cát biển trung tính ít chua glây nông; đất cát biển trung tính ít 

chua glây sâu [17]. Về tính chất lý, hóa cho thấy loại đất này có phản ứng ít chua 

pHKCl dao động từ 4,8 – 5,9; hàm lƣợng mùn tầng mặt từ nghèo đến trung bình 

(2,13% - 0,095%), các tầng dƣới rất nghèo. Hàm lƣợng lân trung bình thấp 0,08% - 

0,04%. Tổng lƣợng cation kiềm trao đổi và dung tích hấp thụ đều thấp (<3meq/100g 

đất < 8 meq/100g đất). Độ bão hòa bazơ các tầng trên 50%. Hàm lƣợng sắt, nhôm di 

động ở mức trung bình thấp; tỷ lệ cát các tầng đều đạt rất cao (70% - 90%).  
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- Đất phù sa: Do địa hình bằng phẳng, đƣợc bao bọc bởi 2 con sông Nhật Lệ 

và sông Võ Ninh nên khu vực này có diện tích đất phù sa tƣơng đối lớn bao gồm: 

+ Đất phù sa trung tính ít chua gồm 2 loại: là phù sa trung tính ít chua điển 

hình và phù sa trung tính ít chua glây nông. 

+ Đất phù sa chua gồm 4 loại: là phù sa chua điển hình, phù sa chua cơ giới 

nhẹ, phù sa glây nông và phù sa chua glây sâu. 

+ Các loại đất trong nhóm đất phù sa đƣợc hình thành trên cơ sở các trầm tích 

sông suối. Hiện tại quá trình thổ nhƣỡng xảy ra yếu, đất còn thể hiện rõ đặc tính xếp 

lớp có vật liệu phù sa, do sự bồi đắp hàng năm bởi các cấp hạt khác nhau và hàm 

lƣợng chất hữu cơ khác nhau. 

+ Nhóm glây đƣợc hình thành ở địa hình thấp, bão hòa nƣớc mạch thƣờng 

xuyên, loại đất này có thành phần cơ giới từ thịt nặng, tỷ lệ cát chiếm 30 - 40,9%, 

cấp hạt sét từ 25 - 40%, còn lại là cấp hạt thịt [17]. 

- Đất mặn: Hình thành do quá trình bồi lắng của phù sa sông - biển hoặc hỗn 

hợp sông - biển. Ở Võ Ninh có một phần diện tích nhỏ hẹp ven sông Nhật Lệ địa 

hình thấp, trũng bị nhiễm mặn vào mùa khô (đất bốc mặn từ dƣới lên bề mặt) gây 

khó khăn cho sản xuất nông nghiệp (trồng trọt và nuôi trồng thủy sản). 

- Đất phèn: Đất đƣợc hình thành do quá trình bồi tụ của phù sa sông phủ trên 

những thực vật giàu lƣu huỳnh trong điều kiện ngập nƣớc quanh năm, giàu sét, đất 

yếm khí, lƣu huỳnh tồn tại dƣới dạng H2S, cùng với sắt sẽ hình thành FeS2.  

Trong quá trình FeS2 chuyển thành sunfua sắt và axít sunfuric làm cho đất trở 

nên phèn [24]. Ở Võ Ninh, diện tích đất nhiễm phèn không nhiều tập trung một dải 

hẹp ven sông Võ Ninh nơi địa hình thấp, trũng. Loại đất này đƣợc sử dụng trồng lúa 

là chủ yếu; khi canh tác trên loại đất này cần chú ý đến việc cải tạo đất nhƣ thau 

chua, rửa phèn bằng nƣớc ngọt, kết hợp bón nhiều lân.  

b) Thực vật 

Với tổng diện tích đất tự nhiên của xã là 2.172 ha, phía Đông là địa hình đồi 

cát phía Tây và phần diện tích còn lại có địa hình bằng phẳng nhƣng thấp, trũng; với 

đặc điểm địa hình nhƣ vậy thì thực vật ở Võ Ninh chủ yếu là các thảm thực vật nhân 

tác gồm có: rừng trồng, lúa nƣớc, hoa màu, cây trồng khu dân cƣ (cây ăn quả và rau 

màu).  

+ Lúa nƣớc, rau và hoa màu: Có diện tích đáng kể phần lớn ở các khu vực địa 

hình bằng phẳng ven các con sông; 

+ Rừng trồng: Gồm phi lao trồng trên các đụn cát để chắn cát bay, cát chảy; 

+ Cây trồng ở khu dân cƣ: Cây ăn quả, phân bố rải rác ở các điểm quần cƣ, 

chủ yếu là các loại cây nhƣ ổi, nhãn, và một số các loại cây ăn quả khác. 
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2.2. Đặc điểm phát triển kinh tế - xã hội xã Võ Ninh  

2.2.1. Dân số và lao động 

Xã Võ Ninh gồm 7 thôn là Hữu Hậu, Thƣợng, Tiền, Trung, Tây, Hà Thiệp, 

Trúc Ly: gồm 1.959 hộ với 7.825 nhân khẩu [23], chiếm 9,025% dân số toàn huyện. 

Tỷ lệ tăng tự nhiên bình quân của toàn xã trong mấy năm gần đây là 1,36%, cao hơn 

tỷ lệ tăng dân số tự nhiên toàn huyện 1,25%. Mật độ dân cƣ đạt 365 ngƣời/km
2
, 

trong khi mật độ dân cƣ toàn huyện là 73 ngƣời/km
2 

(Mật độ dân số xã Võ Ninh cao 

gấp 5 lần so với mật độ dân số trung bình huyện Quảng Ninh).  

Bảng 2.1. Thống kê dân số và lao động xã Võ Ninh năm 2012  

Thôn 
Dân số (ngƣời) Tổng số hộ 

(hộ) 

Lao động 

Tổng số Nữ Tổng số Nữ 

Hữu Hậu 311 161 72 180 81 

Thƣợng 988 514 242 531 239 

Tiền 743 386 173 452 203 

Trung 981 510 232 528 237 

Tây 1040 541 246 549 247 

Hà Thiệp 2001 1040 447 1085 488 

Trúc Ly 2503 1302 547 1469 656 

Tổng 8567 4454 1959 4794 2157 

(Nguồn: Báo cáo kinh tế - xã hội Võ Ninh năm 2012) 

Trình độ học vấn của ngƣời lao động chủ yếu có trình độ học vấn cấp 2, lao 

động ở xã chủ yếu là sản xuất nông nghiệp và khai thác thuỷ sản, trong giai đoạn 

(2008 – 2013) nghề nuôi trồng thuỷ sản phát triển mạnh ở xã Võ Ninh đã thu hút 

nhiều lao động từ nông nghiệp tham gia. 

Bảng 2.2. Trình độ học vấn của ngƣời dân khu vực nghiên cứu 

Trình độ học vấn Số lƣợng (Ngƣời) Tỷ lệ (%) 

Không biết đọc/viết 2 1,5 

Tiểu học 21 15,5 

THCS 88 65,2 

THPT 17 12,6 

Trung cấp 6 4,4 

Đại học/cao đẳng 1 0,7 

Tổng  135 100 

(Nguồn: Phỏng vấn hộ gia đình, 2013) 

Nhƣ vậy với 135 lao động chính đƣợc hỏi thì có tới 88 lao động có trình độ 

học vấn THCS, tiếp theo là lao động có trình độ cấp 1 khoảng 21 ngƣời và lao động 

học tới THPT là 17 lao động, trình độ trung cấp 6 ngƣời, số lƣợng lao động chính ở 

các gia đình không biết đọc chỉ là 2 ngƣời.  
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2.2.2. Cơ sở hạ tầng 

- Giao thông: Mạng lƣới giao thông của xã trong những năm qua đã có những 

bƣớc phát triển vƣợt bậc, đến nay hầu hết các thôn đã có đƣờng bê tông hóa từng 

ngõ, xóm với 31,084km. Nhìn chung hệ thống giao thông trên địa bàn xã đƣợc phân 

bố khá hợp lý, thuận lợi tạo điều điện cho giao lƣu hàng hóa với các khu vực lân 

cận. Nâng cấp tuyến đƣờng 773 Hà Thiệp đi Bắc Ninh dài 2km. Tuy nhiên, tuyến 

đƣờng liên xã, đƣờng nội đồng còn nhỏ hẹp, chất lƣợng đang xuống cấp. Do đó, để 

tăng hiệu quả phục vụ nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của xã thì trong những 

năm tới vấn đề dành quỹ đất nâng câp mở rộng các tuyến đƣờng nhƣ giao thông khu 

dân cƣ, giao thông nội đồng là cần thiết. 

- Thủy lợi: Hệ thống giao thông đồng ruộng còn chƣa đƣợc kiên cố hóa, hệ 

thống thủy lợi chủ yếu phục vụ cho tƣới tiêu đồng ruộng, mức độ bê tông hóa kênh 

mƣơng thấp chỉ mới có 9,63 km. Năm 2013 đã cứng hóa thêm đƣợc 247m kênh 

mƣơng, xây dựng cống tiêu vùng Trúc Ly và tu sửa khe Dinh Thủy. Trong thời gian 

tới nhằm đạt hiệu quả cao trong sản xuất nông nghiệp cần từng bƣớc đầu tƣ xây 

dựng hệ thống kênh mƣơng nội đồng, đồng thời xây dựng mới hệ thống trạm bơm, 

xây dựng thêm hệ thống mƣơng phục vụ cho các cánh đồng màu,...vv.  

-  Thông tin liên lạc: Hệ thống thông tin liên lạc trên địa bàn xã ngày càng 

đƣợc hiện đại hóa, đáp ứng nhu cầu thông tin liên lạc cũng nhƣ giao lƣu với các 

vùng xung quanh của ngƣời dân địa phƣơng. Đài truyền thanh xã hoạt động thƣờng 

xuyên, đảm bảo cung cấp kịp thời những thông tin về tình hình kinh tế - xã hội cho 

ngƣời dân. Năm 2013, xây dựng hệ thống truyền thanh 4 thôn (Hữu Hậu, Thƣợng, 

Trung, Tây). 

- Xây dựng cơ bản: Hiện nay tất cả các thôn đều có nhà văn hóa thôn, ngoài ra 

tiến hành hỗ trợ xây dựng 18 ngôi nhà cho các hộ nghèo theo chủ trƣơng của chính 

phủ, và hỗ trợ xây dựng 01 ngôi nhà cho đối tƣợng tiền khởi nghĩa, xây dựng mở 

rộng chợ Võ Xá. 

- Giáo dục: Tính đến nay trên địa bàn xã Võ Ninh có 01 trƣờng mẫu giáo với 

17 lớp học, số lƣợng học sinh đạt 458 em; số trƣờng tiểu học là 02 trƣờng có 27 

phòng học với 601 học sinh; trƣờng trung học cơ sở là 01 trƣờng có 16 phòng học 

với 455 học sinh; số lƣợng giáo viên tiểu học và trung học cơ sở là 70 ngƣời chiếm 

8,45% tổng số giáo viên toàn huyện. 
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2.2.3. Cơ cấu kinh tế ngành 

Võ Ninh với hoạt động nông nghiệp (trồng trọt, chăn nuôi và nuôi trồng thủy 

sản) là chủ yếu, các ngành dịch vụ và tiểu thủ công nghiệp chỉ là các ngành phục vụ 

cho phát triển nông nghiệp. Cơ cấu các ngành kinh tế năm 2013 xã Võ Ninh với 

doanh thu ngành nông nghiệp đạt 43,6 tỷ đồng chiếm 42,0%), ngành dịch vụ 37,9 tỷ 

đồng (36,0%) và ngành tiểu thủ công nghiệp đạt 23,6 tỷ đồng (22,0%)./. 

 

Hình 2.2. Cơ cấu ngành xã Võ Ninh năm 2013 

Trong giai đoạn 2008 – 2013 cơ cấu ngành kinh tế xã có sự dịch chuyển theo 

hƣớng giảm tỷ trọng ngành nông nghiệp tăng tỷ trọng các ngành tiểu thủ công 

nghiệp và dịch vụ, tỷ trọng cơ cấu các ngành kinh tế thống kê qua bảng số liệu so 

sánh các ngành kinh tế. 

Bảng 2.3. Tỷ trọng các ngành kinh tế xã Võ Ninh giai đoạn (2008 – 2013) 

Tỷ trọng ngành (tỷ đồng) Năm 2013 

Nông nghiệp Dịch vụ Tiểu thủ 

công nghiệp 

43,6 37,9 23,6 

N
ăm

 

2
0
0
8
 Nông nghiệp 27,2 +16,4   

Dịch vụ 22,1  +15,8  

Tiểu thủ công nghiệp 12,9   +10,7 

 (Nguồn: Báo cáo kinh tế - xã hội Võ Ninh năm 2013) 

 Cơ cấu thu nhập của các ngành kinh tế năm 2013 so với năm 2008 ở Võ 

Ninh có xu hƣớng tăng tỷ trọng: Ngành nông nghiệp tăng 16,4 tỷ đồng; ngành dịch 

vụ tăng 15,8 tỷ đồng và mức tăng thấp nhất 10,7 tỷ đồng là tiểu thủ công nghiệp. 
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2.2.4. Cơ cấu sử dụng đất ở Võ Ninh 

Theo số liệu thống kê hiện trạng sử dụng đất năm 2010, tổng diện tích tự nhiên 

của toàn xã là 2.172,7 ha: bao gồm diện tích nhóm đất nông nghiệp là 327,99 ha, 

nhóm đất lâm nghiệp 1.367,5 ha, nhóm đất phi nông nghiệp là 462,6 ha, nhóm đất 

chƣa sử dụng là 14,64 ha. 

Bảng 2.4.Phân loại diện tích đất xã Võ Ninh năm 2010 [24] 

Đơn vị hành chính Tổng diện 

tích đất (ha) 

Diện tích các loại đất (ha) 

Nông 

nghiệp 

Phi Nông 

nghiệp 

Lâm 

nghiệp 

Chƣa sử 

dụng 

Toàn huyện 119.169,2 8.116,36 7.185,31 99.924,03 3.943,5 

Võ Ninh 2172,7 327,99 462,57 1367,5 14,64 

(Nguồn: Niên giám thống kê Quảng Ninh 2010) 

 

Hình 2.4. Cơ cấu hiện trạng sử dụng đất xã Võ Ninh, năm 2010 

Diện tích đất đang khai thác sử dụng vào các mục đích trên địa bàn Võ Ninh là 

1.871,83 ha, chiếm 88,50% diện tích tự nhiên và đƣợc phân theo các nhóm: 

* Nhóm đất nông nghiệp: Diện tích 327,99 ha bao gồm: 

- Đất sản xuất nông nghiệp: 327,99 ha, chiếm 15,1% tổng diện tích đất trong 

cơ cấu sử dụng đất.  

+ Đất chuyên trồng lúa (189,34 ha chiếm 49,56%). Đất trồng cây hàng năm 

(197 ha chiếm 60,1%) chủ yếu là trồng rau xanh, ớt, đậu tƣơng, khoai, sắn, lạc..vv. 

cung cấp một lƣợng nông sản hàng hóa có giá trị kinh tế cao trong cơ cấu giá trị sản 

xuất nông nghiệp. 

+ Đất trồng cây lâu năm là 1,99 ha, chiếm 0,05% diện tích đất sản xuất nông 

nghiệp. Phần lớn diện tích đất này đƣợc trồng các loại cây ăn quả, cây dƣợc liệu và 

dƣợc phẩm đƣợc phân bố đều trong các khu dân cƣ. 
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- Đất nuôi trồng thủy sản: (107,7 ha), chiếm 26,9% (bao gồm cả diện tích nuôi 

trồng nƣớc ngọt 62,9 ha và nƣớc lợ 44,8 ha) diện tích nhóm đất nông nghiệp, chủ 

yếu là thả cá, tôm, cua ở các hồ, đầm do các hộ gia đình hoặc nhóm hộ đấu thầu, 

hoặc nằm rải rác ở các ao của các hộ gia đình trong xã, bƣớc đầu đem lại kinh tế 

cao. Tuy nhiên, trong những năm tới cần từng bƣớc xóa bỏ phƣơng thức nuôi trồng 

thủy sản quảng canh chuyển sang nuôi trồng thâm canh và bán thâm canh. 

* Nhóm đất lâm nghiệp: 1.292,24 ha, chiếm 59,6% trong cơ cấu các nhóm đất 

chủ yếu là diện tích đất rừng trồng phòng hộ và rừng sản xuất ven biển với các loại 

cây trồng nhƣ: phi lao, bạch đàn, vẹt, bần. 

* Nhóm đất phi nông nghiệp: Diện tích 476,84 ha, chiếm 22% bao gồm: đất 

ở, đất chuyên dùng, đất sông suối, mặt nƣớc chuyên dùng và đất nghĩa trang, nghĩa 

địa…vv, phục vụ cho sinh hoạt hàng ngày của ngƣời dân khu vực, các loại đất này 

ngày càng có xu hƣớng tăng lên do nhu cầu về phát triển kinh tế. 

* Nhóm đất chưa sử dụng: Diện tích là 14,64 ha, chiếm khoảng 1,0% diện 

tích tự nhiên trong đó chủ yếu là đất đồi núi và đất bằng chƣa sử dụng: tổ chức khai 

thác hợp lý và có hiệu quả loại đất này đang trở thành yêu cầu cấp thiết cho phát 

triển kinh tế địa phƣơng trong thời gian tới (phần lớn đất đồi núi chƣa sử dụng 

chuyển thành đất trồng rừng sản xuất và đất bằng chuyển đổi thành đất nuôi trồng 

thủy sản). 

Bảng 2.5. Biến động sử dụng đất xã Võ Ninh giai đoạn 2006 - 2010 

Diện tích (ha) 

Năm 2010 

Đất nông 

nghiệp 

Đất lâm 

nghiệp 

Đất chuyên 

dùng 
Đất ở 

Đất chƣa 

sử dụng 

327,99 1367,5 154,16 308,41 14,64 

N
ăm

 2
0
0
6
 Đất nông nghiệp 306,08 + 21,91     

Đất lâm nghiệp 1089,50  +278,0    

Đất chuyên dùng 99,63   +54,53   

Đất ở 291,14    +17,27  

Đất chƣa sử dụng 323,63     -308,99 

(Nguồn: Niên giám thống kê Quảng Ninh 2010) 

Nhƣ vậy diện tích đất nông nghiệp, lâm nghiệp, đất chuyên dùng tăng so với 

năm 2006. Ngƣợc lại diện tích đất chƣa sử dụng có xu hƣớng giảm mạnh, hiện nay 

đất chƣa sử dụng ở Võ Ninh chỉ chiếm 14,64 ha so với 323,63 ha (2006). Đất 

chuyên dụng, đất nông nghiệp và đất lâm nghiệp tăng chủ yếu là do quá trình 

chuyển đổi đất chƣa sử dụng với mục đích khác nhau. 
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2.3. Tai biến thiên nhiên ở Võ Ninh giai đoạn 2008 – 2013  

2.3.1. Tình hình tai biến thiên nhiên  

a) Tai biến bão và ngập lụt 

Võ Ninh là một trong những vùng chịu tác động lớn của tai biến bão gây mƣa 

lớn, gây ngập úng làm thiệt hại nhà cửa, cơ sở vật chất, thiệt hại tới hoạt động sản 

xuất nông nghiệp và đời sống ngƣời dân địa phƣơng. 

Năm 2008 do ảnh hƣởng của cơn bão số 7 gây mƣa lớn lƣợng mƣa đạt 80 – 

250 mm, từ tháng 27/12 đến ngày 9/1/2009 xã Võ Ninh chịu ảnh hƣởng của trận lũ 

với lƣợng mƣa 200 mm gây ngập úng 330 ha lúa vụ Đông xuân, gây thiệt hại gần 2 

tỷ đồng trên địa bàn xã Võ Ninh [19]. 

Năm 2009 cơn bão số 6 (GONI-0907) là cơn bão với mức độ không mạnh chỉ 

đạt cấp 6 – 7, và không trực tiếp đổ bộ vào Quảng Bình nhƣng lại gây ra mƣa lớn; 

cơn bão số 9 (KETSANA-0916) xuất hiện ngày 26/9/2009 là cơn bão mạnh với sức 

gió mạnh cấp 13 giật cấp 14. Thiệt hại do thiên tai (bão, mƣa lớn, ngập lụt) năm 

2009 làm bị thƣơng 05 ngƣời; tài sản (05 nhà sập, 344 nhà bị hƣ hỏng tốc mái, 25 

phòng học lốc mái, 35 phòng trạm y tế lốc mái); về sản xuất nông nghiệp (230 ha 

khoai sắn, hoa màu ngập đổ; 1.020 tấn thóc giống, thịt bị ƣớt; 30 ha cây lâm nghiệp 

bị đổ); về thủy sản (234 ha diện tích nuôi trồng hải sản bị ngập, 237 tấn cá tôm bị 

trôi); công trình cơ sở hạ tầng (giao thông: 318.493 m
3
 đất giao thông liên thôn sạt 

lở, 803 m
3
 bê tông giao thông liên thôn bị sạt lở; thủy lợi: 280 m

3
 bê tông, kênh 

mƣơng bị sạt, 20.567 m
3
 đất đê nội đồng sạt, trôi; điện lực: 97 cột điện nghiêng đổ, 

1.500 m dây điện thắp sáng bị đứt). Tổng thiệt hại toàn huyện ƣớc đạt 52,5 tỷ đồng, 

xã Võ Ninh ƣớc tính thiệt hại 2,5 tỷ đồng [19]. 

Năm 2010 cơn bão số 1 xuất hiện từ 15/7 đến 18/7/2010 gây mƣa to trên diện 

rộng gây ra ngập úng cục bộ diện tích lúa vụ Hè Thu bị ngập hoàn toàn, cơn bão số 

3 xuất hiện từ ngày 23/8 đến ngày 25/8/2010 gió giật cấp 9 kèm theo lốc xoáy. Do 

ảnh hƣởng của áp thấp nhiệt đới 1 - 6/10/2010 gây mƣa to đến rất to làm ngập lụt 

lớn ảnh hƣởng tới đời sống ngƣời dân. Số ngƣời bị chết trong 2 đợt lũ là 05 ngƣời, 

số ngƣời bị thƣơng 08 ngƣời; 24.720 ha đất nông nghiệp bị ngập; 22 nhà bị cuốn 

trôi, 84 nhà bị hƣ hỏng, tốc mái. Hệ thống kênh mƣơng nội đồng bị sạt lở cuốn trôi 

(Khe Nghĩa Trang Võ Ninh), trong 2 đợt lũ làm hƣ hỏng một số tuyến đƣờng ống 

cấp nƣớc sinh hoạt cho ngƣời dân; thiệt hại về gia súc và lƣơng thực (Lúa bị ƣớt 

1.800 tấn; trâu, bò lợn, gà bị cuốn trôi 5.500 con). Ƣớc tính thiệt hại thiên tai năm 

2010 là gần 3,154 tỷ đồng tính riêng ở Võ Ninh [19]. 
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Năm 2011 xuất hiện 6 cơn bão, tuy không có ngƣời chết trong lũ nhƣng số 

ngƣời bị thƣơng 02 ngƣời; nhà bị ngập trong nƣớc 150 ngôi nhà; hệ thống giao 

thông liên xã, liên thôn bị sạt lở nghiêm trọng chia cắt giao thông đi lại khối lƣợng 

bê tông bị cuốn trôi 9.453 m
3
; hệ thống kênh mƣơng nội đồng, các tuyến đê kè bị 

sạt lở (khe Nghĩa Trang Võ Ninh) gây nguy hiểm đến ngƣời dân sinh sống dọc bên 

khe. Ƣớc tính thiệt hại do bão năm 2011 là 2,476 tỷ đồng [19]. 

Năm 2012 lƣợng mƣa thấp hơn trung bình nhiều năm, không có mƣa lớn, tình 

hình thời tiết khí hậu bất thƣờng đƣợc coi là năm không có ngập lụt, không có mùa 

đông nhiệt độ trung bình mùa đông lớn hơn 20
0
c. Mặt khác gió mùa Tây nam lại 

xuất hiện sớm với cƣờng độ lớn (bao gồm 3 đợt từ ngày 4 – 30/4/2012, sức gió đạt 

cấp 4 – 5 giật cấp 6 làm thiệt hại 100 ha lúa trên địa bàn xã Võ Ninh đồng thời gây 

ảnh hƣởng tới năng suất và sản lƣợng lúa vụ Đông Xuân.  

Năm 2013 cơn bão số 10 diễn ra ngày 30/9/2013 tác động trực tiếp tại huyện 

Quảng Ninh, xã Võ Ninh với sức gió giật cấp 12 duy trì hơn 5 giờ đồng hồ, đƣợc 

coi là cơn bão mạnh nhất trong khoảng 30 năm trở lại gây thiệt hại lớn về ngƣời và 

của nhất là lĩnh vực nông nghiệp “làm 1 ngƣời chết, 5 ngƣời bị thƣơng; 156 nhà bị 

lốc mái, 581 nhà bị ngập, 02 trƣờng học bị tốc mái, 11 tàu thuyền bị chìm, hƣ hỏng” 

thiệt hại khoảng 2,5 tỷ đồng [19]. 

b) Hạn hán, xâm nhập mặn: Tình hình tai biến hạn hán, xâm nhập mặn gia 

tăng so với những năm 2008 và thƣờng diễn ra từ tháng 4 đến tháng 7 hàng năm, 

hai loại hình tai biến này thƣờng đi kèm với nhau. Tuy nhiên mức độ tác động 

không ổn định tùy vào từng năm và từng mùa (mùa khô độ mặn tăng cao, và ngƣợc 

lại mùa mƣa độ mặn giảm, có những năm có những năm không). 

Ảnh hƣởng tới nuôi trồng thủy sản: làm tăng chi phí cho hoạt động nuôi trồng 

(nếu độ mặn tăng thì ngƣời nuôi phải thêm đƣờng vào nƣớc hoặc bơm thêm nƣớc 

ngọt nhằm trung hòa và giảm độ mặn ao nuôi xuống < 25%). Nếu hiện tƣợng xâm 

nhập mặn diễn ra trong thời gian dài ngƣời nuôi không thể bơm nƣớc vào ao nuôi 

làm cho tôm bị mắc bệnh (vì không đủ ôxi để thở), nên sản lƣợng nuôi trồng giảm 

có thể làm mất trắng. 

Ảnh hƣởng tới hoạt động trồng trọt: làm cho đất bị nhiễm mặn đất chua cây 

lúa không có khả năng phát triển, năng suất giảm tới 60 – 70%, ngƣời dân không 

thể canh tác và chuyển sang thành đầm nuôi tôm, cua nƣớc lợ hoặc cá lúa cho hiệu 

quả kinh tế cao hơn, phần lớn là diện tích đất ở những khu vực trũng, thấp ở thôn 

Hà Thiệp và Trúc Ly. 

Hạn hán không có nƣớc tƣới cho diện tích đất trồng lúa chủ yếu là vụ Đông 

Xuân diễn ra vào tháng 4, thời kỳ này lúa đang làm đòng hoặc chắc xanh. Vì vậy 

cây lúa không có đủ nƣớc tƣới sẽ bị giảm năng suất nếu thời gian hạn kéo dài 

khoảng 1 tháng có thể gây mất mùa (do lúa bị chết hoặc hạt thóc bị lép).   
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2.3.2. Các tai biến thiên nhiên ở Võ Ninh giai đoạn 2008 – 2013  

Các hiện tƣợng tai biến thiên nhiên thƣờng xuyên xuất hiện ở Võ Ninh bao 

gồm (ngập lụt, bão, xâm nhập mặn, hạn hán) đánh giá thông qua số lƣợng ngƣời 

dân đồng ý và đƣợc thống kê qua bảng số liệu. 

Bảng 2.6. Tần suất xuất hiện các hiện tƣợng TBTN so với trƣớc năm 2008 

Đơn vị (%) 

                  Tần suất 

 

Các loại tai biến 

Ít hơn Vẫn nhƣ cũ Nhiều hơn Không 

biết/không có 

Xâm nhập mặn 7,5 9,7 31,3 51,5 

Hạn hán 17,8 30,3 51,9 0 

Bão 63,4 13,4 22,5 0,7 

Ngập lụt 35,8 20,2 42,5 1,5 

(Nguồn: Phỏng vấn hộ gia đình, 2013) 

Tần suất xuất hiện của các hiện tƣợng tai biến thiên nhiên so với những năm 

trƣớc theo quan điểm khách quan của ngƣời dân (hạn hán, ngập lụt và xâm nhập 

mặn), với phần trăm tƣơng ứng 51,9%, 42,2% và 31,3% ngƣời dân đƣợc hỏi cho 

rằng nhiều hơn so với năm 2008, và 63,4% cho rằng tần suất xuất hiện của bão ít 

hơn. Tuy nhiên cƣờng độ của từng trận bão lại lớn hơn rất nhiều (ví nhƣ cơn bão 

Wuitp xuất hiện vào 10/2013). 

Các hoạt động của tai biến (xâm nhập mặn, hạn hán, ngập lụt, bão) trong giai 

đoạn 2008 – 2013, theo thống kê bằng phƣơng pháp điều tra xã hội học (với 135 

phiếu điều tra) diễn ra trong năm tính theo phần trăm số ngƣời đƣợc hỏi đồng ý 

hoặc không đồng ý. 

Bảng 2.7. Các loại tai biến xảy các tháng trong năm ở xã Võ Ninh 

Đơn vị (%) 

          Tháng (DL) 

Các loại TB 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Xâm nhập mặn 2,2 3,0 2,2 15,7 20,1 25,4 10,4 5,2 8,2 7,5 8,2 2,2 

Hạn hán 0 0 0,7 26,1 66,4 88,1 54,5 6,0 0 0 0 0 

Ngập lụt 0 0 0 0 0 0 2,2 43,3 93,3 72,4 14,2 0,7 

Bão  0 0 0 0 0 0 0 20,3 86,8 80,5 56,4 1,0 

(Nguồn: Phỏng vấn hộ gia đình, 2013) 

Nhƣ vậy ở Võ Ninh tai biến ngập lụt thƣờng diễn ra từ (tháng 8 – 10 và kéo 

dài tới tháng 11); hạn hán và xâm nhập mặn từ tháng 4 đến tháng 7 dƣơng lịch hàng 

năm. Ảnh hƣởng tới hoạt động nông nghiệp đặc biệt là hoạt động tới tiêu cho trồng 

trọt các loại cây nông nghiệp (lúa, cây lƣơng thực, các loại cây hoa màu khác...). 
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 Lịch sản xuất mùa vụ trong nông nghiệp với các loại cây trồng tại Võ Ninh và 

những tác động của thiên tai tới sản xuất nông nghiệp. 

Bảng 2.8. Lịch mùa vụ và tác động của các hiện tƣợng TBTN ở Võ Ninh 

 

 

Mùa vụ 

Lịch mùa vụ trong năm 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Đông Xuân (100% DT)             

Hè Thu ( 100% DT)             

Trồng rau, ớt             

Khoai lang             

Nuôi tôm             

Nuôi cua             

Làm thuê, làm mướn             

Xâm nhập mặn             

Ngập lụt             

Bão             

Hạn hán             

(Nguồn: Phỏng vấn hộ gia đình, 2013) 

 

Qua bảng lịch mùa vụ thì hiện tƣợng xâm nhập mặn và hạn hán diễn ra mạnh 

nhất từ tháng 4 đến tháng 6 có thể kéo dài tới tháng 7 với thiệt hại rất lớn đối với 

trồng lúa; ngập lụt thƣờng đi kèm với bão xảy ra vào các tháng 8, 9, 10 có thể kéo 

dài tới tháng 11. Vì vậy ngƣời dân phải có kế hoạch sản xuất sao cho phù hợp nhằm 

tránh những tác động tiêu cực do tai biến thiên nhiên gây ra làm thiệt hại tới sản 

xuất nông nghiệp; hoạt động nuôi trồng thủy sản thƣờng diễn ra từ tháng 2 – 5 (Âm 

lịch); lúa Đông xuân bắt đầu đƣợc trồng từ cuối tháng 12 tới tháng 4 năm sau và Hè 

thu bắt đầu từ giữa tháng 5 tới giữa tháng 8 hằng năm. 

Nhìn chung tình hình thiên tai (ngập lụt, bão, xâm nhập mặn, hạn hán) giai 

đoạn 2008 – 2013 trên địa bàn huyện Quảng Ninh nói chung và xã Võ Ninh nói 

riêng thƣờng diễn biến phức tạp, với tần suất giảm nhƣng cƣờng độ lại tăng gây 

thiệt hại lớn về ngƣời và của (thiệt hại về sản xuất nông nghiệp làm cho năng suất 

lúa giảm và các công trình thủy lợi kênh, mƣơng, bị phá hủy). Thiệt hại do tai biến 

thiên nhiên (ngập lụt, hạn hán, xâm nhập mặn, bão….) gây ra trên địa bàn xã Võ 

Ninh đặc biệt là bão và ngập lụt làm cho thu nhập của ngƣời dân giảm đáng kể, chủ 

yếu là trong sản xuất nông nghiệp (trồng trọt và nuôi trồng thủy sản).   
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Chƣơng 3. ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CỦA TAI BIẾN THIÊN NHIÊN TỚI 

HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP XÃ VÕ NINH, HUYỆN QUẢNG 

NINH, TỈNH QUẢNG BÌNH 

3.1. Hoạt động sản xuất nông nghiệp ở Võ Ninh 

Trong giai đoạn 2008 - 2013, tình hình sản xuất nông nghiệp của ngƣời dân đã 

đạt đƣợc nhiều kết quả do có những dự án trồng màu thực phẩm, đem lại thu nhập 

cao, hoạt động sản xuất nông nghiệp đóng vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế 

xã Võ Ninh. 

+ Nông nghiệp: Theo số liệu thống kê, diện tích đất sản xuất nông nghiệp năm 

2013 là 326,8 ha, chiếm 15,04 % diện tích tự nhiên và bằng 21,14% diện tích nhóm 

đất nông nghiệp, trong đó diện tích đất trồng cây hàng năm là 261,63 ha, diện tích 

đất trồng lúa là 182 ha. 

3.1.1. Hoạt động trồng trọt và chăn nuôi 

Diện tích gieo trồng cả năm đạt 707 ha bằng 98,3% kế hoạch, trong đó diện 

tích lúa cả năm 493 ha đạt 98,5% kế hoạch, diện tích lúa thu hoạch 485 ha, diện tích 

mất trắng 11,6 ha, năng suất bình quân 51,3 tạ/ha, sản lúa đạt 2.560 tấn bằng 93,2% 

kế hoạch; diện tích rau màu các loại đạt 156 ha bằng 100% kế hoạch; bao gồm diện 

tích khoai lang 33 ha đạt 100% kế hoạch, năng suất đạt 62,9 tạ/ha; diện tích sắn 25 

ha đạt 100% với năng suất thu đƣợc 129,7 tạ/ha; diện tích ngô là 3ha, sản lƣợng đạt 

10,5 tấn, năng suất đạt 35 tạ/ha; diện tích rau các loại 76 ha đạt 95% kế hoạch, diện 

tích ớt 20 ha đạt 100% kế hoạch. 

      Bảng 3.1. Tình hình sản xuất lúa trên địa bàn xã Võ Ninh [19]  

Các chỉ tiêu sản xuất 
Tổng số Đông Xuân Hè Thu 

2008 2013 2008 2013 2008 2013 

Diện tích (ha) 505,2 493 327,2 319 178 181,2 

Năng suất (tạ/ha) 49,66 51,3 52,78 55,01 43,93 42,2 

Sản lƣợng (tấn) 2.509 2.560 1.727 1.754,5 782 763,8 

(Nguồn: Báo cáo phát triển kinh tế - xã hội xã Võ Ninh giai đoạn 2008-2013) 

Cây lúa: Diện tích lúa Đông Xuân gieo cấy năm 2013 là 319 ha giảm 30 ha so 

với năm 2008, với năng suất bình quân là 55,01 tạ/ha, sản lƣợng 1.754,5 tấn. Diện 

tích lúa Hè Thu gieo cấy 181,2 ha, năng suất bình quân 42,2 tạ/ha, sản lƣợng 763,8 

tấn.  

Về cây màu lương thực: Diện tích cây màu lấy củ đạt 61 ha, năng suất bình 

quân 75,8 tạ/ha. Diện tích, năng suất đạt thấp so với kế hoạch là do chuyển đổi một 

số diện tích màu lƣơng thực sang trồng màu thực phẩm ở Hà Thiệp và Trúc Ly; 

diện tích trồng khoai lang 33 ha đạt 100% kế hoạch, năng suất 70 tạ/ha, sản lƣợng 

245 tấn; diện tích sắn 25 ha đạt 100% kế hoạch, năng suất 127,5 tạ/ha, sản lƣợng 

317,5 tấn; diện tích ngô 3 ha, năng suất 35 ta/ha, sản lƣợng 10,5 tấn. 
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Về cây màu thực phẩm: diện tích gieo trồng ở Võ Ninh năm 2013 đạt 197 ha, 

bao gồm diện tích màu thực phẩm 101 ha (diện tích rau các loại 76 ha đạt 95% kế 

hoạch, năng suất 73 ta/ha, sản lƣợng 556,2 tấn; diện tích trồng ớt 20 ha đạt 100% kế 

hoạch giá trị thu nhập bình quân đạt 50 triệu đồng/ha.  

Bảng 3.2. Diện tích, sản lƣợng một số cây trồng hằng năm ở Võ Ninh giai đoạn 

2008 – 2013 [21-23] 

CHỈ TIÊU ĐVT 2008 2010 2012 2013 

Tốc độ 

tăng 

(2010-

2008) 

Tốc độ 

tăng 

(2012-

2010) 

Tốc độ 

tăng 

(2013-

2012) 

Sản phẩm chủ yếu 

1. Cây lƣơng thực: diện tích Ha 594,1 560,3 559 604,6 -0,4 -0,3 45,6 

A. Khoai lang: Diện tích ha 58 35 36 33 -23 +1 -3 

Năng suất Tạ/ha 60 57,14 62,97 70,0 -2,86 +5,83 +8,03 

Sản lƣợng Tấn  348 200 226,7 245 -148 +26,7 +19,3 

B.  Sắn: Diện tích ha 35 24 22 25 -11 -2 +3 

Năng suất Tạ/ha 100 114,58 129,77 127,5 +14,58 +15,19 -2,27 

Sản lƣợng Tấn  350 275 285,5 317,5 -75 +10,5 +32,0 

2. Cây thực phẩm: diện tích   Ha 

Rau các loại: diện tích  ha 114 127 132 76 +13 +5 -56 

Năng xuất  Tạ/ha 77,7 78,3 73,2 73 +0,6 -5,1 +3,0 

Sản lƣợng Tấn  886 995 966 556,2 +109 -29 -410,8 

(Nguồn: Niên giám thống kê huyện Quảng Ninh giai đoạn 2008 – 2013) 

Diện tích khoai lang giai đoạn 2008 – 2013 liên tục giảm năm 2013 chỉ còn 33 

ha giảm 25 ha so với năm 2008. Diện tích các loại rau màu (cải bắp, cải) chỉ còn 76 

ha giảm 38 ha, do vậy sản lƣợng giảm đáng kể. Nhìn chung trong giai đoạn 2008 – 

2013 hoạt động trồng trọt trên địa bàn xã Võ Ninh có xu hƣớng giảm về quy mô 

nhƣng giá trị kinh tế lại tăng. 

Về chăn nuôi (chăn nuôi gia súc, gia cầm): Chăn nuôi gia súc, gia cầm trên địa 

bàn xã Võ Ninh bao gồm: số lƣợng trâu có xu hƣớng giảm tuy nhiên đàn bò lại có 

xu hƣớng tăng nhanh, có hộ nuôi từ 10 - 20 con trở lên, đàn lợn 10.272 con tăng so 

với năm 2008, duy trì số lƣợng sau xuất chuồng; số lƣợng đàn gia cầm (gà, vịt) với 

hơn 46.412 con vƣợt 33,1% so với năm 2008. 

Bảng 3.3. Sản lƣợng đàn gia súc, gia cầm ở Võ Ninh giai đoạn 2008 – 2013 [21-23] 

CHỈ TIÊU ĐVT 2008 2010 2013 
Tốc độ tăng 

(2010-2008) 

Tốc độ tăng 

(2013-2010) 

I. Sản phẩm chủ yếu 

Đàn trâu con 126 65 50 -61 -15 

Đàn bò con 394 344 216 -50 -128 

Đàn lợn con 6.972 7.218 10.272 +246 +3.054 

Đàn dê con - - - - - 

Đàn gia cầm xuất chuồng con 9.400 22.338 46.412 +12.938 +24.074 

(Nguồn: Niên giám thống kê huyện Quảng Ninh giai đoạn 2008 - 2013) 
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3.1.2. Hoạt động nuôi trồng và đánh bắt thủy sản 

Hoạt động nuôi trồng thủy sản ở Võ Ninh với việc áp dụng khoa học kỹ thuật 

vào ƣơm giống và đặc biệt là thực hiện biện pháp nuôi thâm canh, nuôi đúng thời 

vụ, chủ động phòng chống dịch bệnh cho (tôm, cá, cua). Theo ông Lê Thanh Hải 

phó Chủ tịch UBND xã Võ Ninh: “Năm 2013 diện tích nuôi trồng thủy sản (NTTS) 

về cơ bản vẫn duy trì diện tích nuôi trồng 109,73 ha với khoảng 63,33 ha là nuôi cá 

nƣớc ngọt (4,5 ha diện tích nuôi cá lúa) và 46,4 ha diện tích nuôi tôm, cua nƣớc lợ. 

Quy hoạch ổn định lâu dài khu vực nuôi trồng chính tại 2 thôn (Hà Thiệp và Trúc 

Ly)”, bên cạnh đó cũng đẩy mạnh hoạt động đánh bắt thủy sản với tổng sản lƣợng 

nuôi trồng và đánh bắt thủy sản năm 2013 đạt 355,3 tấn đạt 101,5% kế hoạch, sản 

lƣợng nuôi trồng đạt 270,3 tấn đạt 96,53% kế hoạch (cá nước ngọt 217,19 tấn, tôm 

nước lợ 53,11 tấn), khai thác đánh bắt 85 tấn đạt 12,1% kế hoạch. 

Năm 2013 các hộ nuôi trồng thủy sản với lƣợng cá, tôm giống thả vào các ao 

nuôi hơn 2.000 vạn cá giống và 646 vạn tôm giống (trong đó tôm thẻ chân trắng là 

137 vạn, tôm sú 509 vạn con). 

+ Diện tích nuôi trồng thủy sản Võ Ninh 

Nuôi trồng thủy sản ở Võ Ninh chủ yếu là nƣớc lợ và nƣớc ngọt, với diện tích 

nƣớc ngọt chiếm phần nhiều so với cơ cấu diện tích nuôi trồng của xã, tuy nhiên với 

cơ cấu toàn huyện thì diện tích nuôi trồng nƣớc lợ lại chiếm tỷ lệ lớn hơn với 

khoảng 36,4% so với 7,2% nƣớc ngọt. 

Bảng 3.4. Diện tích nuôi trồng thủy hải sản xã Võ Ninh 2012 

Đơn vị hành chính Diện tích (ha) 

Tổng diện tích Nƣớc ngọt Nƣớc lợ 

Toàn huyện  1.012 881,5 127,5 

Võ Ninh 109,7 63,3 46,4 

Nguồn: Niên giám thống kê huyện Quảng Ninh 2012 

Nhƣ vậy diện tích nuôi trồng thủy sản xã Võ Ninh chiếm một tỷ lệ lớn so với 

tổng diện tích nuôi trồng thủy sản trên toàn huyện chỉ sau (An Ninh, Vạn Ninh); 

trong đó diện tích nuôi trồng nƣớc lợ đứng đầu toàn huyện. 

+ Số hộ và số lượng lao động nuôi trồng thủy sản ở Võ Ninh 

Theo niên giám thống kê huyện năm 2013 thì tổng số hộ và số lƣợng lao động 

tham gia vào hoạt động nuôi trồng thủy hải sản bao gồm (nƣớc ngọt và nƣớc lợ) tại 

xã Võ Ninh lần lƣợt là 717 hộ và 873 lao động. 
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Bảng 3.5. Tổng số hộ và số lƣợng lao động tham gia vào hoạt động nuôi trồng thủy 

sản Võ Ninh năm 2013 [21] 

Đơn vị hành chính Tổng số Nƣớc ngọt Nƣớc lợ 

Hộ (hộ) Lao động 

(ngƣời) 

Hộ 

(hộ) 

Lao động 

(ngƣời) 

Hộ (hộ) Lao động 

(ngƣời) 

Toàn huyện 3077 4093 2861 3664 216 429 

Võ Ninh 717 873 615 671 102 202 

Nguồn: Niên giám thống kê huyện Quảng Ninh 2012 

Nhƣ vậy xét cả về tổng số hộ và số lƣợng lao động của xã so với toàn huyện là 

tƣơng đối cao chiếm khoảng 23,3% số hộ và 21,3% tổng số lao động. Với một lực 

lƣợng dồi dào phục vụ cho hoạt động sản xuất và nuôi trồng thủy sản thì Võ Ninh 

có một tiềm năng lớn trong tƣơng lai về phát triển kinh tế thủy sản. 

Bảng 3.6. Số hộ và số lao động tham gia vào họat động khai thác và đánh bắt thủy 

hải sản ở Võ Ninh năm 2013 

Đơn vị hành chính Tổng số Nƣớc ngọt & mặn Nƣớc lợ 

Hộ (hộ) Lao động 

(ngƣời) 

Hộ 

(hộ) 

Lao động 

(ngƣời) 

Hộ (hộ) Lao động 

(ngƣời) 

Toàn huyện 1646 2491 1274 1799 372 692 

Võ Ninh 113 175 - - 113 175 

Nguồn: Niên giám thống kê huyện Quảng Ninh 2012 

+ Sản lượng nuôi trồng và đánh bắt thủy sản: Tổng sản lƣợng đánh bắt và 

nuôi trồng thủy sản năm 2008 đạt 229,8 tấn bao gồm: sản lƣợng đánh bắt 51 tấn, 

sản lƣợng nuôi trồng 178,8 tấn; trong đó sản lƣợng tôm nƣớc lợ 46,83 tấn (giá trị 

kinh tế ƣớc tính 8,3 tỷ đồng). Tổng sản lƣợng nuôi trồng và đánh bắt năm 2013 đạt 

355,3 tấn (nuôi trồng đạt 270,3 tấn chiếm 96,53% kế hoạch bao gồm: cá nƣớc ngọt 

217,2 tấn và tôm nƣớc lợ đạt 53,1 tấn, khai thác và đánh bắt đạt 85 tấn).  

Sản lƣợng đánh bắt thủy sản giai đoạn 2008 – 2013 chiếm một tỷ lệ thấp 

khoảng 23,1% tổng sản lƣợng. Tuy nhiên giá trị sản lƣợng cao đóng góp không nhỏ 

vào thu nhập của ngƣời dân, chủ yếu là khai thác, đánh bắt gần bờ và nƣớc ngọt. 

Bảng 3.7. Sản lƣợng nuôi trồng và khai thác thủy sản giai đoạn 2008 – 2013 [19] 

Sản lƣợng (tấn) 

Năm 2013 

Nuôi trồng  
Khai thác & 

Đánh bắt 

270,3 85 

N
ă
m

 

2
0

0
8
 Nuôi trồng  178,8 + 91,2  

Khai tác & 

Đánh bắt 

51  +34 

(Nguồn: Báo cáo phát triển kinh tế - xã hội xã năm 2008,2013) 
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Nuôi trồng và đánh bắt thủy hải sản ở Võ Ninh giai đoạn 2008 - 2013, có xu 

hƣớng tăng (về sản lƣợng cũng nhƣ diện tích nuôi trồng), tiếp tục chuyển đổi diện 

tích những khu vực có 1vụ lúa năng suất thấp, tận dụng những vùng ruộng thấp, 

trũng sang nuôi trồng thủy sản (Hà Thiệp, Trúc Ly) với diện tích khoảng 15 ha, việc 

chuyển đổi này ngay lập tức đem lại nguồn lợi kinh tế và là nguồn thu chính cho các 

hộ nông dân.  

Nuôi trồng thủy sản chiếm một tỷ trọng lớn trung bình cả giai đoạn khoảng 

76,9% tổng sản lƣợng thủy sản, đã và đang là hƣớng phát triển kinh tế - xã hội của 

ngƣời dân cũng nhƣ chính quyền địa phƣơng nhằm xóa đói giảm nghèo và phát 

triển bền vững trong giai đoạn tiếp theo. 

Mô hình nuôi thủy sản theo hƣớng thâm canh ở Võ Ninh đạt hiệu quả cao, cần 

phát huy và mở rộng nhằm tận dụng các vùng ruộng thấp, trũng không thể canh tác 

lúa nƣớc góp phần tăng hiệu quả kinh tế, tăng giá trị cho ngành nuôi trồng thủy sản 

nâng cao chất lƣợng thủy sản chú trọng cho xuất khẩu. 

Bảng 3.8. Nuôi trồng và khai thác thủy sản xã Võ Ninh 2012 

Các hạng mục 
Đơn vị 

tính 
Tổng 

số 

Trong tổng số chia ra Trong tổng số chia ra 

Nƣớc 
mặn 

Nƣớc 
lợ 

Nƣớc 
ngọt 

Tập 
thể 

Tƣ  
nhân 

Cá thể 

I. Nuôi trồng thủy sản 

1. Diện tích nuôi thủy sản Ha 109,7   63,3   109,7 

- Nuôi cá Ha 63,3   63,3   63,3 

- Nuôi tôm Ha 46,4  46,4    46,4 

- Nuôi hỗn hợp (tôm + cua) Ha 46,4  46,4    46,4 

2. Nuôi cá lồng bè         

- Tổng số hộ nuôi Hộ 11  11    11 

- Nuôi cá Hộ 11  11    11 

- Tổng số lồng, bè nuôi Lồng 12  12    12 

- Nuôi cá Lồng 12  12    12 

- Thể tích lồng, bè nuôi M
3
 810  810    810 

- Nuôi cá M
3
 810  810    810 

3. Số hộ có nuôi thủy sản         

(trừ hộ nuôi lồng bè) Hộ 717  102 615   717 

4. Lao động NTTS         

(kể cả lao động nuôi lồng bè) Ngƣời 168  63 105   168 

5. Lao động ngành khác có 
tham gia nuôi trồng thủy sản 

Ngƣời 873  202 671   871 

II. Khai thác thủy sản         

1. Số hộ có KTTS Hộ 113  113    113 

Hộ có tàu thuyền KTTS bằng 
cơ giới 

Hộ 7  7    7 

2. LĐ trong khai thác TS. Ngƣời 175  175    3 

3. Sản lƣợng đánh bắt TS Tấn 85  85    85 

(Nguồn: Báo cáo phát triển kinh tế - xã hội xã năm 2012) 
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3.2. Đánh giá tác động của tai biến thiên nhiên tới hoạt động sản xuất nông 

nghiệp xã Võ Ninh giai đoạn 2008 - 2013 

3.2.1. Mức độ tác động của các loại tai biến thiên tới hoạt động sản xuất 

nông nghiệp tại Võ Ninh 

Mối quan hệ giữa tai biến thiên nhiên với con ngƣời và hoạt động sản xuất 

nông nghiêp ở Võ Ninh  

 

Hình 3.1. Tác động của TBTN đối với hoạt động nông nghiệp và ngƣời dân 

Chú thích: Hoạt động nông nghiệp bao gồm: (1) Trồng trọt và chăn nuôi; (2) Nuôi 

trồng và đánh bắt thủy sản. 

Tai biến thiên nhiên: (1) Hạn hán; (2) Xâm nhập mặn; (3) Bão; (4) Ngập lụt. 

Tác động của các loại tai biến tới hoạt động sản xuất nông nghiệp (trồng trọt, 

chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản) trên cơ sở dựa vào tần suất và mức độ tác động. 

Các hiện tƣợng tai biến thiên nhiên xuất hiện ở Võ Ninh chủ yếu là (Hạn hán) 

với tần suất xuất hiện cao, các hiện tƣợng tai biến thiên nhiên khác (xâm nhập mặn, 

ngập lụt) ở mức độ thấp và trung bình. Tuy nhiên mức độ tác động các loại tai biến 

nhƣ (bão, ngập lụt) thì luôn ở mức độ cao và những thiệt hại của nó gây ra đối với 

hoạt động sản xuất nông nghiệp cũng nhƣ đời sống ngƣời dân khu vực là rất lớn 

(mùa màng có thể mất trắng và thiệt hại về ngƣời). 

Bảng 3.9. Các loại TBTN và tần suất xuất hiện ở Võ Ninh 

Hiện tƣợng Tần suất xuất hiện 

Xâm nhập mặn Trung bình 

 Hạn hán Cao 

Bão Thấp 

Ngập lụt Trung bình 

 (Nguồn: Phỏng vấn hộ gia đình, 2013) 

Các hiện tƣợng tai biến này có tác động trực tiếp hoặc gián tiếp tới hoạt động 

sản xuất nông nghiệp của ngƣời dân địa phƣơng (diện tích, năng suất, dịch bệnh, 

mất mùa...vv).  
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Hiện tƣợng tai biến thiên nhiên (xâm nhập mặn, bão, hạn hán, ngập lụt) đã và 

đang ảnh hƣởng xấu tới hoạt động sản xuất nông nghiệp (trồng trọt, chăn nuôi, nuôi 

trồng và đánh bắt thủy sản) của ngƣời dân. 

Bảng 3.10. Mức độ tác động của các hiện tƣợng TBTN đối với hoạt động trồng trọt  

Đơn vị (%) 

TBTN Diện tích canh 

tác giảm 

Năng suất 

giảm 

Cây sinh 

trƣởng chậm 

Dịch bệnh 

nhiều 

Mất mùa 

XNM 3,5 20,9 14,8 4,3 20,0 

Hạn hán 10,4 38,3 40,0 16,5 33,9 

Bão 7,8 61,7 15,7 7,0 60,0 

Ngập lụt 10,4 52,2 27,8 22,6 62,6 

(Nguồn: Phỏng vấn hộ gia đình, 2013) 

Nhƣ vậy các hiện tƣợng tai biến thiên nhiên (xâm nhập mặn, bão, hạn hán, 

ngập lụt) tác động mạnh tới việc làm giảm năng suất cây trồng; hạn hán làm cây 

trồng sinh trƣởng chậm và năng suất giảm với mức độ lần lƣợt 52,2% và 40,0%; 

ngập lụt, bão, làm cho năng suất cây trồng giảm đáng kể với tỷ lệ tƣơng ứng 52,2%; 

61,7% gây hậu quả nặng nề, làm thiệt hại về sản lƣợng thu hoạch của các loại cây 

trồng hay gọi là mất mùa với tỷ lệ (62,6%; 60,0%). Các hiện tƣợng tai biến thiên 

nhiên (hạn hán, ngập lụt) tác động tới cây trồng, vật nuôi (diện tích giảm, năng suất 

giảm, cây trồng sinh trƣởng chậm, dịch bệnh và mất mùa) bị tác động mạnh. 

Bảng 3.11. Mức độ tác động của các hiện tƣợng TBTN tới hoạt động chăn nuôi ở 

Võ Ninh giai đoạn 2008 – 2013 

Đơn vị (%) 

TBTN Vật nuôi sinh 

trƣởng chậm 

Năng 

suất 

giảm 

Dịch bệnh 

nhiều hơn 

Khó tìm 

nguồn 

thức ăn 

Mất 

trắng 

Hỏng 

chuồng 

trại  

XNM 1,5 1,5 0 3 0 0 

Hạn hán 13,4 16,4 14,9 14,9 3 3 

Bão 9,0 19,4 4,5 14,9 9,0 62,1 

Ngập lụt 16,4 17,9 19,4 20,9 19,4 31,3 

(Nguồn: Phỏng vấn hộ gia đình, 2013) 

Các hiện tƣợng tai biến thiên nhiên tác động tới hoạt động chăn nuôi ở Võ 

Ninh, trong đó bão và ngập lụt là hiện tƣợng tai biến gây thiệt hại lớn nhất với việc 

phá hủy chuồng trại lần lƣợt là 62,1% và 31.3%; ngập lụt gây ảnh hƣởng tới việc 

tìm nguồn thức ăn cho vật nuôi với tỷ lệ tƣơng ứng là 28,4%; ngập lụt cũng gây 

dịch bệnh làm thiệt hại cho hoạt động chăn nuôi (làm chết gia súc, gia cầm). Hạn 

hán cũng làm cho vật nuôi sinh trƣởng chậm, giảm năng suất và đồng thời cũng làm 

tăng dịch bệnh và khó tìm đƣợc nguồn thức ăn với tỷ lệ chiếm khoảng 14,9%; xâm 

nhập mặn hầu nhƣ không ảnh hƣởng nhiều tới hoạt động chăn nuôi của ngƣời dân 

xã Võ Ninh. 
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Bảng 3.12. Mức độ tác động của các hiện tƣợng TBTN đối với hoạt động NTTS hộ 

gia đình ở Võ Ninh giai đoạn 2008 – 2013. 

Đơn vị (%) 

  Sinh 

trƣởng 

chậm 

Năng suất 

giảm 

Môi trƣờng 

thay đổi 

Dịch bệnh 

nhiều hơn 

Khó tìm 

nguồn 

thức ăn 

Mất 

trắng 

XNM 24,0 16,0 24,0 12,0 0 0 

Hạn hán 40,0 36,0 40,0 8,0 0 12,0 

Bão 4,0 40,0 8,0 4,0 8,0 52,0 

Ngập lụt 4,0 32,0 20,0 16,0 0 76,0 

(Nguồn: Phỏng vấn hộ gia đình, 2013) 

Nhƣ vậy các hiện tƣợng tai biến thiên nhiên gây thiệt hại cho hoạt động nuôi 

trồng thủy sản tại Võ Ninh chủ yếu là (ngập lụt và bão). 

Với hiện tƣợng tai biến bão xuất hiện với khoảng 52% số hộ đƣợc hỏi đồng ý 

cho rằng nó có thể làm mất trắng, khoảng 40% ngƣời dân cho rằng bão làm năng 

suất giảm; ngập lụt suất hiện có thể làm mất trắng cả một vụ nuôi trồng thủy sản 

chiếm tới 76,0% ngƣời dân đƣợc hỏi đồng ý với quan điểm này, sản lƣợng nuôi 

trồng thủy sản giảm tới 32,0%; hạn hán cũng là một hiện tƣợng tai biến thiên nhiên 

cực đoan gây ảnh hƣởng không nhỏ tới nuôi trồng thủy sản, tuy tỷ lệ mất trắng theo 

ý kiến ngƣời dân chỉ khoảng 12% đồng ý, nhƣng ảnh hƣởng tới sinh trƣởng chậm 

đạt 40% và năng suất giảm tƣơng ứng 36% ngƣời dân đƣợc hỏi đồng ý. Nhƣ vậy 

sản lƣợng nuôi trồng thủy sản dƣới tác động của các loại tai biến (hạn hán, bão, 

ngập lụt) có thể giảm ít nhất khoảng 1/3 (32%) và cao nhất có thể gần ½ (48%). 

Các hiện tƣợng tai biến thiên nhiên (ngập lụt, bão, hạn hán, xâm nhập mặn) có 

ít nhiều ảnh hƣởng tới hoạt động đánh bắt của ngƣời dân địa phƣơng. 

Bảng 3.13. Ảnh hƣởng của TBTN đối với đánh bắt thủy của hộ gia đình Võ Ninh  

Đơn vị (%) 

 Sản lƣợng đánh bắt giảm Vùng đánh bắt thay đổi 

XNM 35,0 0 

Hạn hán 45,0 20,0 

Bão  40,0 10,0 

Ngập lụt 25,0 10,0 

 (Nguồn: Phỏng vấn hộ gia đình, 2013) 

Các hiện tƣợng tai biến thiên nhiên tác động chủ yếu là làm cho sản lƣợng 

đánh bắt thủy sản giảm, nguyên nhân là do khi có các hiện tƣợng tai biến diễn ra thì 

hoạt động đánh bắt của ngƣời dân bị ngừng (chủ yếu là do mƣa bão). 

Các hiện tƣợng tai biến thiên nhiên làm cho vùng đánh bắt cũng thay đổi (theo 

ý kiến của ngƣời dân) tuy chiếm tỷ lệ không lớn chỉ khoảng 20% đối với tai biến 

hạn hán và 10% đối với ngập lụt, bão.  
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Dựa vào tỷ lệ số ngƣời dân đồng thuận tƣơng ứng với thang điểm từ thấp lên 

cao (có nghĩa là càng nhiều hộ gia đình đồng ý lựa chọn tức là mức độ tác động của 

hiện tƣợng tai biến đó càng cao), và đƣợc chia thành 5 cấp độ tác động (không tác 

đông, tác động thấp, tác động trung bình, tác động cao, rất cao).  

Bảng 3.14. Thang điểm mức độ tác động của các hiện tƣợng TBTN tới SXNN 

Tỷ lệ % số hộ gia đình đƣợc phỏng 

vấn đồng ý 

Mức độ tác động Điểm 

0 Không tác động 0 

>0 – 25 Tác động thấp 1 

>25 - 50 Tác động trung bình  2 

>50 – 75 Tác đông cao  3 

>75 - 100 Tác động rất cao 4 

Dựa vào thang điểm về mức độ tác động của các hiện tƣợng tai biên thiên 

nhiên tới hoạt động sản xuất nông nghiệp (canh tác nông nghiệp, chăn nuôi, nuôi 

trồng thủy sản, đánh bắt thủy sản), thì tổng điểm quy đổi của các loại tai biến tới 

hoạt động nông nghiệp nhƣ sau: 

Bảng 3.15. Cho điểm mức độ tác động của các hiện tƣợng TBTN tới SXNN  

Hiện tƣợng TBTN Canh tác nông 

nghiệp 

Chăn nuôi 

 

Nuôi trồng 

thủy sản 

Đánh bắt thủy 

sản 

XNM 4 3 4 2 

Hạn hán 9 6 8 3 

Bão 8 8 9 3 

Ngập lụt 9 7 9 2 

Có sự chênh lệch về mức độ cho điểm đối với từng hoạt động sản xuất trong 

nông nghiệp (ví dụ giữa hoạt động canh tác và đánh bắt thủy sản) cùng chịu ảnh 

hƣởng của tai biến ngập lụt nhƣng mức điểm tác động thì khác nhau rất nhiều. 

Nguyên nhân là do các yếu tố tác động lên từng hoạt động nông nghiệp khác nhau, 

với hoạt động canh tác nông nghiệp có tới 5 yếu tố tác động, bên cạnh đó đánh bắt 

thủy sản chỉ có 2 yếu tố. 

Do đó để so sánh mức độ tác động của các hiện tƣợng tai biến thiên nhiên tới 

các hoạt động sản xuất nông nghiệp (canh tác, chăn nuôi, nuôi trồng và đánh bắt 

thủy sản) cần quy đổi thêm lần nữa. 

Bảng 3.16. Bảng quy đổi điểm mức độ tác động đối với hoạt động canh tác nông 

nghiệp, chăn nuôi và NTTS 
(1*)

 

Số điểm Mức độ tác động Điểm quy đổi 

0 Không tác động 0 

1 – 3 Tác động thấp  1 

>3 – 5  Tác động trung bình 2 

>5 – 7 Tác động cao 3 

>7 - 9 Tác động rất cao 4 
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Bảng 3.17. Bảng quy đổi điểm mức độ tác động đối với hoạt động đánh bắt TS 
(2*)

 

Số điểm Mức độ tác động Điểm quy đổi 

0 Không tác động 0 

>1 – 2  Tác động thấp  1 

>2 – 3  Tác động trung bình 2 

>3 – 4  Tác động cao 3 

>4 – 5  Tác động rất cao 4 

Qua bảng số liệu quy đổi 
(1*), (2*)

 thì mức độ tác động tổng hợp của các hiện 

tƣợng tai biến thiên nhiên đối với hoạt động sản xuất nông nghiệp (trồng trọt, chăn 

nuôi, nuôi trồng và đánh bắt thủy sản), thống kê thông qua tổng điểm nhƣ sau:  

Bảng 3.18. Mức độ tác động tổng hợp của các loại TBTN tới hoạt động SXNN 

TBTN Canh tác 

nông nghiệp 

Chăn nuôi Nuôi trồng 

thủy sản 

Đánh bắt 

thủy sản 

Mức độ tác 

động tổng 

hợp của các 

loại TBTN  

XNM 2 1 2 1 5 

Hạn hán 4 3 4 2 9 

Bão 4 4 4 2 10 

Ngập lụt 4 3 4 1 9 

Tổng điểm 14 11 14 6  

Nhƣ vậy với mức độ tác động của các hiện tƣợng tai biến thiên nhiên tới hoạt 

động sản xuất nông nghiệp, trong đó hoạt động nuôi trồng thủy sản bị ảnh hƣởng 

nặng nề nhất tiếp theo là canh tác nông nghiệp (trồng trọt), chăn nuôi và hoạt động 

đánh bắt thủy sản ít bị tác động nhất.  

Kết hợp giữa tần suất xuất hiện và mức độ tác động của từng hiện tƣợng tai 

biến thiên nhiên lên hoạt động sản xuất nông nghiệp nhằm đánh giá mức độ ảnh 

hƣởng mà các hiện tƣợng tai biến. 

Bảng 3.19. Mức độ ảnh hƣởng dựa trên tần suất và mức độ của các loại TBTN 

 

Mức độ tác động 

Thấp Trung bình Cao Rất cao 

1 2 3 4 

T
ầ
n

 s
u

ấ
t 

x
u

ấ
t 

h
iệ

n
 Thấp 

 1 

Thấp 

1 

Trung bình 

2 

Cao 

3 

Cao 

4 

Trung bình 

 2 

Trung bình 

2 

Cao 

4 

Cao 

6 

Rất cao 

8 

Cao 

 3 

Cao 

3 

Cao 

6 

Rất cao 

9 

Rất cao 

12 
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 Dựa vào bảng đánh giá tổng hợp về mức độ tác động và tần suất xuất hiện 

làm cơ sở để đánh giá mức độ tác động của từng loại hình tai biến thiên nhiên tới 

hoạt động sản xuất nông nghiệp gọi là mức độ ảnh hƣởng (Độ nhạy cảm).  

Mức độ ảnh hƣởng (E) = Tần suất xuất hiện × mức độ tác động  

  Bảng 3.20. Mức độ chịu ảnh hƣởng của các đối tƣợng trong nông nghiệp 

 Hoạt động 

trồng trọt 
Chăn nuôi NTTS ĐBTS 

 Tần 

suất 

xuất 

hiện 

Mức 

độ tác 

động 

Tác 

động 

tổng 

hợp 

Mức 

độ tác 

động 

Tác 

động 

tổng 

hợp 

Mức 

độ tác 

động 

Tác 

động 

tổng 

hợp 

Mức 

độ 

tác 

động 

Tác 

động 

tổng 

hợp 

XNM 2 2 4 1 2 2 4 1 2 

Hạn hán 3 4 12 3 9 4 12 2 6 

Bão 1 4 4 3 3 4 4 2 2 

Ngập lụt 2 4 8 4 8 4 8 1 2 

Σ   28  22  28  12 

Nhƣ vậy mức độ chịu ảnh hƣởng của hoạt động trồng trọt và nuôi trồng thủy 

sản là mạnh nhất, tiếp theo là hoạt động chăn nuôi và cuối cùng là hoạt động đánh 

bắt thủy sản. 

3.2.2. Tác động tới hoạt động sản xuất nông nghiệp  

Tai biến (ngập lụt, hạn hán, xâm nhập mặn, bão) ảnh hƣởng trực tiếp tới hoạt 

động sản xuất nông nghiệp nhƣ thế nào? Phƣơng pháp tính thiệt hại trong nông 

nghiệp bằng phƣơng pháp bán định lƣợng thông qua loại hình sử dụng đất (tƣơng 

ứng với các loại cây trồng) với diện tích đất bị ngập tính cho 1 mùa vụ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 3.2. Quy trình bán định lƣợng tính thiệt hại ngập lụt 

Diện tích các nhóm đất bị ngập lụt năm 2010 bao gồm: đất nông nghiệp, đất 

phi nông nghiệp, đất chƣa sử dụng và đất lâm nghiệp. 

Bản đồ ngập lụt 

Bản đồ HTSDĐ  
Scác loại đất bị ngập

  

Cây trồng bị ảnh hƣởng 

(Loại hình sử dụng đất) 

Thiệt hại/vụ 

(Loại hình sử dụng đất) 
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Bảng 3.21. Thống kê diện tích các loại đất bị ngập lụt năm 2010 tại Võ Ninh  

Đơn vị (%) 

TT Loại Đất Kí hiệu 

đất 

Diện tích 

ngập (ha) 

Diện tích 

đất các 

loại (ha) 

Tỷ lệ  

(%) 

I. Nhóm đất nông nghiệp 

1 Đất chuyên trồng lúa nƣớc LUC 172,9 189,34 91,3 

2 Đất trồng cây hằng năm    BHK 73,1 129,42 56,5 

3 Đất NTTS nƣớc lợ TSL 44,8 44,8 100 

4 Đất NTTS nƣớc ngọt TSN 59,9 62,9 95,2 

5 Đất trồng cây CN hàng năm  HNK 0,18 0,18 100 

6 Đất trồng cây CN lâu năm LNK 1,36 2,1 64,1 

II. Nhóm đất phi nông nghiệp 

7 Đất cơ sở thể dục, thể thao DHT 2,4 2,4 100 

8 Đât công trình năng lƣợng DLN 3,1 3,1 100 

9 Đất nghĩa trang, nghĩa địa NTD 2,56 21,5 11,9 

10 Đất ở nông thôn ONT 80,45 136,37 58,9 

11 Đất cơ quan và công trình  TSC 3,7 4,11 90,3 

III. Nhóm đất lâm nghiệp 

12 Đất rừng SX và PH RPT&RST 0,63 1287,9 0,05 

IV. Nhóm đất chưa sử dụng  

13 Đất đồi núi chƣa sử dụng DCS 3,2 14,8 21,3 

Nguồn:Thống kê bằng phương pháp GIS 

Diện tích đất nông nghiệp bị ngập năm 2010 (bao gồm đất trồng trọt và nuôi 

trồng thủy sản); Đất trồng lúa (LUC) diện tích ngập (172,9 ha) trong tổng diện tích 

(189,34 ha) chiếm 91,3%; Đất trồng cây công nghiệp hằng năm (HNK) diện tích 

ngập (0,18 ha) trên tổng diện tích (0,18 ha) đạt 100%; Đất trồng các loại cây lâu 

năm khác (LNK) diện tích ngập (3,1 ha) trong tổng số (3,1 ha) chiếm 100%; Đất 

nuôi trồng thủy sản nƣớc lợ, mặn (TSL) với diện tích bị ngập (44,8 ha) trên tổng 

diện tích (44,8 ha) chiếm 100%; Đất nuôi trồng thủy sản nƣớc ngọt (TSN) diện tích 

ngập (59,9 ha) trên tổng diện tích (62,9 ha) chiếm 95,2%; Đất bằng trồng cây hằng 

năm khác (BHK) với diện tích ngập 73,1 ha trong tổng diện tích (129,42 ha chiếm 

56,5%).  

Nhƣ vậy sản lƣợng các loại cây trồng cũng bị ảnh hƣởng đặc biệt là cây lúa 

(LUC), cây hàng năm khác (HNK), nuôi trồng thủy sản nƣớc lợ (TSL) và nuôi trồng 

thủy sản nƣớc ngọt (TSN), chủ yếu là thiệt hại về lúa (LUC) và nuôi trồng thủy sản 

nƣớc ngọt và nƣớc lợ (TSL, TSN). 
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Bảng 3.22. Diện tích và mức độ thiệt hại của các loại cây trồng trên địa bàn xã Võ 

Ninh tính theo kịch bản ngập năm 2010 

 Mức độ thiệt hại (%) Diện tích ngập (ha) 

Lúa (hè thu) 100 172,9 

Khoai lang 100 35 

Sắn 20 18,1 

Rau  100 127 

ớt  100 20 

Đậu 100 1 

(Nguồn: Báo cáo thiệt hại kinh tế - xã hội Võ Ninh năm 2010) 

Tác động của lũ lụt tới hoạt động trồng trọt 

Tác động của các hiện tƣợng tai biến cực đoan tới hoạt động trồng trọt ở Võ 

Ninh bao gồm:  

Các yếu tố bị ảnh hƣởng - Diện tích đất canh tác giảm 

- Mùa màng bị thiệt hại 

- Năng suất cây trồng giảm 

- Xuất hiện các loại sâu bệnh  

- Chi phí cho hoạt động sản xuất nông nghiệp tăng 

Thiệt hại chủ yếu là lúa vụ Hè Thu, tuy nhiên mức độ thiệt hại thì tùy thuộc 

vào từng thời điểm: “Nếu lúa chƣa trổ thì với thời gian ngập (từ 3, 5 và 7 ngày) mức 

độ thiệt hại 20 – 30% sản lƣợng, nếu lúa trổ thì mức độ thiệt hại 100%”. 

Nhƣ vậy với quy trình tính thiệt hại bằng phƣơng pháp bán định lƣợng cộng 

với các kịch bản ngập lụt theo thời gian (Tmin ngập = 3 ngày và Ttb ngập = 5 ngày và 

Tmaxngập = 7 ngày). 

Với quy mô ngập (diện tích) các loại đất bị ngập không thay đổi nhƣng thay 

đổi về thời gian ngập thì ta sẽ tính thiệt hại theo phần trăm năng suất bị thiệt hại, với 

trận lũ lịch sử năm 2010 thời gian ngập 5 - 7 ngày, hầu hết sản lƣợng bị mất trắng 

(thiệt hại 100%) lúa, các loại cây lƣơng thực và thực phẩm khác. 

Bảng 3.23. Mức độ thiệt hại trong hoạt động trồng trọt  

Thời gian ngập 

(kịch bản) 

Mức độ thiệt hại (%) sản lƣợng năm 2010 

Lúa Hè thu Khoai lang Sắn Rau Ớt 

T3 ngày 100 80 30 100 80 

T5 ngày 100 100 80 100 100 

T7 ngày 100 100 100 100 100 

(Nguồn: Phỏng vấn hộ gia đình, 2013) 

Thiệt hại do ngập lụt tác động tới các loại cây trồng vật nuôi đƣợc thống kê 

theo diện tích thiệt hại của các loại cây trồng vật nuôi theo công thức sau: 

 
Thiệt hại kinh tế = diện tích ngập × năng suất × mức độ thiệt hại × giá tiền 

(1)
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Chú thích: Thiệt hại kinh tế: triệu đồng  

  Năng suất: tạ/ha 

  Mức độ thiệt hại: phần trăm (%) 

  Giá tiền: nghìn đồng 

Tính thiệt hại cho cây lúa với diện tích bị ngập theo thống kê trong trận lũ lịch 

sử năm 2010 là 172,9 (ha) chiếm tỷ lệ 91,3%.  

Áp dụng
(1)

 thiệt hại = Sản lƣợng (tấn) × mức độ thiệt hại (%) × giá (vnd)  

Tƣơng tự tính thiệt hại cho các loại cây lƣơng thực khác (khoai lang, sắn, ớt) 

với tổng diện tích 73,1 ha diện tích ớt bị ngập 20 ha, diện tích khoai lang bị ngập là 

35 ha diện tích sắn 18,1ha, diện tích rau bị ngập lụt là 127 ha. 

Bảng 3.24. Thiệt hại của các loại cây trồng theo kịch bản ngập năm 2010 

 Mức độ thiệt 

hại (%) 

Sản lƣợng 

(tấn) 

Giá thành (nghìn 

đồng)/kg 

Thiệt hại 

(triệu đồng) 

Lúa (hè thu) 100 695 5.500 3.822,5 

Khoai lang 100 200 3.000 600 

Sắn 20 275 2.000 440 

Rau  - - - - 

ớt  - - - - 

Đậu 100 0,9 35.000 31,5 

(- không bị thiệt hại) 

(Nguồn: Báo cáo kinh tế - xã hội Võ Ninh năm 2010) 

Tác động tới hoạt động chăn nuôi 

Trong giai đoạn 2008 – 2013 ở Võ Ninh, hầu nhƣ không có thiệt hại đáng kể 

nào trong chăn nuôi, chủ yếu là thiệt hại ở một số loại gia súc, gia cầm (gà, vịt, lợn), 

nhƣng chỉ với số lƣợng nhỏ không ảnh hƣởng nhiều tới kinh tế hộ gia đình, ở những 

khu vực chăn nuôi lớn không có thiệt hại. 

Theo thống kê thì thiệt hại chủ yếu đối với hoạt động chăn nuôi là tai biến 

(ngập lụt và bão), tuy nhiên ngƣời dân đã có sự chuẩn bị trƣớc nên không ảnh 

hƣởng gì, còn với các loại tai biến nhƣ hạn hán, xâm nhập mặn chỉ là những ảnh 

hƣởng gián tiếp thông qua nguồn thức ăn, do vậy thống kê thiệt hại là không có. 

Tác động tới nuôi trồng và đánh bắt thủy sản 

Thiệt hại đối với nuôi trồng: Nuôi trồng thủy sản ở Võ Ninh phụ thuộc rất 

nhiều vào điều kiện tự nhiên, vì vậy các hiện tƣợng tai biến thiên nhiên (ngập lụt, 

hạn hán, xâm nhập mặn, bão...) gây ảnh hƣởng rất lớn tới năng suất và sản lƣợng 

nuôi trồng thủy hải sản, trong những năm gần đây tai biến thiên nhiên có thể làm 

mất trắng sản lƣợng nuôi trồng, hoạt động nuôi trồng trở nên khó khăn hơn đối với 

ngƣời dân do thiên tai ngày càng khắc nghiệt. Hiện nay ở Võ Ninh khoảng 22 hộ 

chiếm 18,7% số hộ nuôi trồng thủy sản. 
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Thiệt hại đối với nuôi trồng thủy sản với diện tích nuôi trồng thủy sản nƣớc 

ngọt (TSN) bị ngật lụt 59,9 ha chiếm 92,3%, và diện tích nuôi trồng nƣớc lợ (TSL) 

bị ngập 36,02 ha chiếm 100%. Với các sản phẩm nuôi trồng chủ yếu là Tôm Sú, 

Tôm Thẻ và cua Biển, theo giá hiện hành khoảng 250.000 vnd/kg Tôm Sú với sản 

lƣợng thu đƣợc 1,2 tấn/01 ao nuôi (diện tích 0,3 ha), Tôm Thẻ với giá bán khoảng 

200.000 vnd/kg và sản lƣợng đạt 2,0 tấn/ao nuôi (diện tích 0,3 ha), Cua biển với sản 

lƣợng 3 – 4 tạ/ao nuôi (diện tích 0,1ha) giá bán khoảng 300.000 vnd/kg. Nhƣ vậy 

thống kê thiệt hại chung với ngành thủy sản khoảng 11 tỷ đồng trong năm 2010. 

Theo ông Phan Hoàng Trung (xóm 1- Hà Thiệp): “Thiệt hại nuôi trồng thủy 

sản do mƣa lớn ảnh hƣởng tới 60 – 70% sản lƣợng thủy sản nuôi trồng (nguyên 

nhân khi mƣa lớn kéo dài khoảng 2 – 3 ngày làm cho lƣợng axit trong các ao nuôi 

tăng lên quá mức độ quy định gây chết hàng loạt với các loại thủy sản: Tôm Sú, 

Tôm Thẻ và cua Biển); bão làm thiệt hại 100% sản lƣợng (mất trắng)”.  

Do ảnh hƣởng của bão lụt nên nhiều diện tích nuôi trồng thủy sản bị ngập lụt, 

đê bao bị vỡ làm trôi số lƣợng lớn các loại thủy sản đến kỳ thu hoạch. Thiệt hại 

trong nuôi trồng thủy sản ở Võ Ninh năm 2013 cho các loại thủy sản chủ yếu là tôm 

ở vụ phụ (vụ hè thu) cho 01 ao nuôi khoảng 0,3 ha. 

Bảng 3.25. Thiệt hại đối với NTTS/01 ao nuôi thủy sản ở Võ Ninh năm 2013 

Loại thủy sản Mức độ thiệt 

hại (%) 

Sản lƣợng 

(tấn) 

Giá thành/kg 

(nghìn đồng) 

Thiệt hại 

(triệu đồng) 

Tôm Thẻ 100 2,0 200 400 

Tôm Sú 100 1,2 250 300 

Cua Biển 100 0,35 300 105 

(Nguồn: Phỏng vấn hộ gia đình, 2013) 

Theo tính toán (1) thì thiệt hại đối với Tôm Thẻ là 400 triệu đồng, Tôm Sú 

khoảng 300 triệu đồng và thiệt hại đối với cua Biển là 105 triệu đồng. Do vậy 

những hộ gia đình nào không có điều kiện thì không dám đánh cƣợc với thiên tai, vì 

khi chịu tác động tiêu cực của tai biến thì hầu nhƣ là không có khả năng tái sản xuất 

cho vụ sau, gây hậu quả ngƣợc khả năng tái nghèo rất cao.  

Thiệt hại đối với khai thác thủy sản: Do ảnh hƣởng của cơn bão số 10 năm 

2013 làm cho sản lƣợng đánh bắt giảm do bà con ngƣ dân không có phƣơng tiện ra 

khơi khai thác vì tàu, thuyền đánh bắt bị sóng đánh hƣ hỏng, trôi, chìm. Phần lớn 

khai thác thủy sản ở Võ Ninh thƣờng nhỏ lẻ phƣơng tiện đánh bắt thô sơ chủ yếu là 

các loại thuyền tự đóng, nên rất dễ bị hƣ hỏng khi có bão. Nhƣ vậy theo thống kê thì 

sản lƣợng đánh bắt thủy sản tháng 10 chỉ bằng 76,5% so với trung bình các tháng 

không có bão. 
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Mức độ ảnh hƣởng của các đối tƣợng đƣợc xác định bằng cách chấm điểm dựa 

trên nguy cơ chịu tác động và giá trị kinh tế của mỗi một loại hình: với trọng số là 

(5) rất mạnh; (4) mạnh; (3) trung bình; (2) thấp; (1) rất thấp. 

 Bảng 3.26. Mức độ nguy cơ chịu tác động của các đối tƣợng nông nghiệp  

Loại hình sử dụng đất Mức độ chịu tác động Trọng số 

TLS, TSN Rất mạnh 5 

LUC, BHK Mạnh  4 

HNK Trung bình 3 

LNK, RPT&RST Thấp 2 

DCS  Rất thấp 1 
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3.3. Khả năng thích ứng của cộng đồng địa phƣơng và các giải pháp nhằm 

giảm nhẹ tác động tiêu cực của tai biến thiên nhiên tới hoạt động SXNN 

3.3.1. Năng lực thích ứng của ngƣời dân  

Năng lực thích ứng của cộng đồng địa phƣơng dựa vào 5 nguồn vốn sinh kế 

bao gồm: (vốn con ngƣời, vốn tài chính, vốn vật chất, vốn tự nhiên và vốn xã hội). 

Nhằm đánh giá khả năng thích ứng của ngƣời dân dƣới tác động tiêu cực của các 

loại tai biến thiên nhiên (hạn hán, ngập lụt, xâm nhập mặn, bão...). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 3.4. Khả năng thích ứng của ngƣời dân thông qua sinh kế hộ gia đình 

a) Vốn con ngƣời  

Quy mô hộ gia đình: Số lƣợng thành viên sinh sống trong một hộ gia đình, số 

lƣợng lao động chính và số lƣợng lao động phụ thuộc; theo kết quả điều tra tại 2 

thôn Trúc Ly và Hà Thiệp (với tổng 135 phiếu) thì số lƣợng thành viên sinh sống 

trong mỗi hộ gia đình trung bình là 4 thành viên trong đó số lƣợng lao động chính là 

2 lao động và 2 lao động phụ thuộc. Nhƣ vậy là cứ mỗi một lao động chính phải 

chịu trách nhiệm nuôi một thành viên khác trong gia đình. 

Mặt khác nguồn thu của lao động chính là từ hoạt động sản xuất nông nghiệp 

(trồng trọt, chăn nuôi và nuôi trồng thủy sản), khi thiên tai xảy ra nguồn thu chính bị 

ảnh hƣởng (sản lƣợng giảm, mất trắng.....) do tác động của các hiện tƣợng tai biến 

thiên nhiên cực đoan sẽ gây khó khắn đối với hoạt động sinh kế của hộ gia đình. 

TBTN 

(Thủy 

Tai) 

Hạn hán 

Xâm nhập mặn 

Ngập lụt 

Bão 

Năng lực 

thích ứng  TĐHT 

chính 

sách hiện 

hành 

Thay 

đổi 

sinh 

kế 

Vốn tự 

nhiên 

Vốn xã 

hội 

Vốn con 

ngƣời 

Vốn vật 

chất 

Vốn tài 

chính 
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Bảng 3.37. Nghề nghiệp của lao động chính và lao động phụ thuộc ở Võ Ninh 

  Lao động chính (%) Lao động phụ thuộc (%) 

Hoạt động nông nghiệp 63,4 18,4 

Dịch vụ, làm thuê 7,5 14,9 

Tiểu thủ công nghiệp 1,5 0,9 

Cán bộ 6,0 6,1 

Công nhân 2,2 13,2 

Học sinh, sinh viên 0,0 39,5 

Không có nghề nghiệp ổn định 0,0 2,6 

Khác 19,4 4,4 

(Nguồn: Phỏng vấn hộ gia đình, 2013) 

Nhƣ vậy với lao động chính chủ yếu hoạt động trong nông nghiệp chiếm tới 

63,4% tiếp theo là các nghề khác với 19,4%. Ngƣợc lại đối với lao động phụ thuộc 

phần lớn là học sinh, sinh viên với khoảng 39,5% tiếp theo là hoạt động nông 

nghiệp, làm thuê và công nhân lần lƣợt là 18,4%; 14,9 và 13,2%. 

Trình độ học vấn: Nhìn chung trình độ học vấn của các thành viên trong độ 

tuổi lao động của các hộ gia đình (từ 18 – 65 tuổi) chiếm tới 64,8% đạt trình độ 

trung học, 27,5% đạt trình độ cao đẳng, đại học và chỉ khoảng 3,5% thành viên 

không biết chữ và 4,2% mới học hết tiểu học. Tuy nhiên với 27,4% đạt trình độ cao 

đẳng, đại học là những lao động phụ (họ đang đi học hoặc đã tốt nghiệp nhƣng chƣa 

tìm đƣợc công việc) nên vẫn là lao động phụ thuộc.  

Bảng 3.28. Trình độ học vấn của ngƣời lao động 

Trình độ học vấn Tỷ lệ (%) 

Không biết đọc/viết 3,5 

Tiểu học 4,2 

THCS/THPT 64,8 

Cao đẳng/đại học 27,5 

(Nguồn: Phỏng vấn hộ gia đình, 2013) 

Lực lƣợng lao động có trình độ cao dồi dào nhƣng những đóng góp của họ vào 

nguồn thu nhập gia đình chƣa có, lao động chính thì có trình độ thấp hoạt động chủ 

yếu dựa vào sản xuất nông nghiệp nên sinh kế dễ bị tác động bởi các hiện tƣợng tai 

biến thiên nhiên cực đoan dẫn đến lao động chính không có việc làm, giảm thu nhập 

và ngƣời dân không có khả năng trang trải cho cuộc sống hàng ngày ảnh hƣởng tới 

chính sách giảm nghèo và phát triển bền vững của nhà nƣớc. 
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b) Vốn vật chất 

Nhà ở: với tổng số 135 hộ gia đình đƣợc điều tra tại 2 thôn Hà Thiệp và Trúc 

Ly thì có tới 73,1% là nhà cấp 4 mái ngói kiên cố; 20,9% nhà mái bằng; 3,7% nhà 

đơn sơ xuống cấp và 2,3% là nhà nhiều tầng kiên cố. Tuy nhiên với nhiều năm kinh 

nghiệm sống chung với các hiện tƣợng tai biến thiên nhiên cực đoan (ngập lụt, hạn 

hán, bão) nên đặc điểm nhà của ngƣời dân thƣờng đƣợc thiết kế với nền móng cao 

hơn so với mức đỉnh lũ lịch sử, cộng thêm với sự chuẩn bị kỹ lƣỡng (gia cố lại nhà 

cửa), chuẩn bị sẵn sàng trƣớc mỗi mùa lũ, bão. Vì vậy những thiệt hại về vật chất 

trong những năm trở lại đây là tƣơng đối thấp đặc biệt không có thiệt hại về ngƣời. 

Phương tiện sản xuất: Do đặc điểm hoạt động sản xuất chính là nông nghiệp 

(trồng trọt, chăn nuôi và nuôi trồng thủy sản); phần lớn các hộ nghèo và cận nghèo 

thƣờng thiếu công cụ sản xuất (không có trâu, bò, không có thuyền để đánh bắt, 

không có vốn để chuyển đổi canh tác), hiện nay có khoảng 5 hộ có xe súc vật kéo, 

phần lớn dùng xe cải tiến kéo bằng động cơ 2 bánh, về phƣơng tiện đánh bắt thủy 

sản, trong tổng số 135 hộ đƣợc phỏng vấn thì chỉ có 16 hộ có thuyền không động cơ 

và 01 hộ có thuyền có động cơ, gây khó khăn cho hoạt động đánh bắt thủy sản. 

Phương tiện sinh hoạt: Những hộ gia đình nghèo và cận nghèo thƣờng thiếu 

các phƣơng tiện sinh hoạt thông thƣờng (tivi, xe máy); còn các thiết bị sinh hoạt 

khác nhƣ (tủ lạnh, máy giặt, điều hòa, bình nóng lạnh) chỉ có dƣới 10%, duy nhất 01 

hộ gia đình có máy phát điện cá nhân phục vụ sinh hoạt gia đình. 

Nhƣ vậy với nguồn vốn vật chất hiện có thì những hộ nghèo và cận nghèo là 

đối tƣợng chịu ảnh hƣởng nặng nề nhất dƣới tác động tiêu cực của các hiện tƣợng 

tai biến thiên nhiên cực đoan. 

c) Vốn tài chính 

Hoạt động tạo thu nhập: Thu nhập chính của ngƣời dân là từ hoạt động sản 

xuất nông nghiệp (trồng trọt, chăn nuôi và nuôi trồng thủy sản). Ngoài ra một số hộ 

cũng có một số nguồn thu nhập khác (buôn bán, xây dựng, tiểu thủ công nghiệp, 

xuất khẩu lao động, làm công nhân...) chiếm khoảng 20% tổng số hộ. Tuy nhiên với 

những hộ nghèo và cận nghèo thƣờng không có nguồn thu nhập thêm nào phục vụ 

cho sinh hoạt gia đình ngoài hoạt động nông nghiệp (do thiếu nguồn vốn đầu tƣ) mà 

chủ yếu là trồng trọt và chăn nuôi gia cầm với số lƣợng và quy mô nhỏ. 

Thu nhập hộ gia đình: Theo kết quả phỏng vấn hộ gia đình trên địa bàn 2 thôn 

Hà Thiệp và Trúc Ly thì thu nhập hiện nay thấp nhất 200.000 VND/tháng và cao 

nhất 17.000.000 VND/tháng; bình quân trung bình thu nhập của ngƣời dân dao 

động 3 - 4 triệu đồng/tháng. Hà Thiệp và Trúc Ly hiện có 19 hộ nghèo (chiếm 

14,07%); 11 hộ cận nghèo (8,1%); có 39 hộ có ngƣời đi làm xa gửi tiền về hỗ trợ 

với mức thấp nhất 2.000.000 VND/năm và nhiều nhất 228.000.000 VND/năm; có 

10 hộ (chiếm 7,4%) thu nhập chính từ các thành viên đi làm xa gửi về chu cấp. 
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d) Vốn tự nhiên 

Diện tích đất canh tác: Tài nguyên đất đai là nguồn tài nguyên vô giá của 

ngƣời dân đặc biệt là ngƣời nông dân, là nguồn vốn hết sức quan trọng quyết định 

rất lớn tới nguồn sinh kế của ngƣời dân; theo số liệu điều tra trung bình mỗi hộ gia 

đình tại khu vực nghiên cứu có khoảng 1.816 m
2
 (0,18 ha) đất canh tác. Hộ gia đình 

có diện tích đất canh tác nhỏ nhất là 80 m
2
 và nhiều nhất 35.600 m

2
, một vài hộ 

không có đất canh tác nông nghiệp (chủ yếu là hộ làm dịch vụ hoặc những hộ là cán 

bộ công chức về hƣu). Đất canh tác chủ yếu đƣợc sử dụng phục vụ cho hoạt động 

sản xuất nông nghiệp (trồng trọt và nuôi trồng thủy sản). 

Giai đoạn 2008 – 2013 có 36 hộ thay đổi mục đích sử dụng đất (chuyển đổi từ 

đất trồng trọt sang nuôi trồng thủy sản, hoặc cho thuê đất do thiếu nguồn lao động) 

Mô hình sản xuất: Mô hình sản xuất ở Võ Ninh chủ yếu là trồng lúa chiếm 

khoảng 77,6% với 104 hộ, các loại hoa màu chỉ chiếm khoảng dƣới 5%, chăn nuôi 

chính là nuôi lợn có 46 hộ chiếm (34,3%) và gia cầm 17 hộ chiếm (12,7%), nuôi 

trồng thủy sản với 21 hộ chiếm (15,7%), đánh bắt thủy sản là 18 hộ chiếm 13,4%. 

Với mô hình sản xuất chủ yếu là nông nghiệp nhƣng nguồn vốn tự nhiên lại rất 

thấp thể hiện qua diện tích đất canh tác bình quân (khoảng 0,18 ha/hộ), nguồn vốn 

hỗ trợ phục vụ cho hoạt động nuôi trồng và đánh bắt thủy sản không có chủ yếu là 

vốn tự có. Vì vậy khi gặp tai biến (hạn hán, bão, ngập lụt) gây mất trắng thì ngƣời 

dân có thể dừng, do không có khả năng tái đầu tƣ cho sản xuất. 

e) Vốn xã hội 

Tham gia vào các tổ chức: Theo kết quả thống kê hiện nay trên địa bàn 2 thôn 

(Trúc Ly và Hà Thiệp) thì khoảng 22,2% số hộ có thành viên tham gia vào tổ chức 

Đảng; 45,2% tham gia vào Hội nông dân và 69,6% tham gia vào Hội phụ nữ và các 

tổ chức khác Đoàn thanh niên, Hội cựu giáo chức là nguồn quan trọng trong việc 

phổ biến, tuyên truyền cũng nhƣ vận động ngƣời dân tham gia vào công tác tuyên 

truyền phòng chống những tác động tiêu cực do tai biến thiên nhiên. 

Nguồn hỗ trợ: Khi chịu thiệt hại về kinh tế dƣới tác động tiêu cực của các hiện 

tƣợng tai biến thiên nhiên (ngập lụt, bão...) thì ngƣời dân nhận đƣợc sự giúp đỡ, hỗ 

trợ từ nhiều nguồn khác nhau (ngƣời thân, họ hàng, các tổ chức xã hội khác) ngoài 

ra còn sự hỗ trợ từ chính quyền địa phƣơng dƣới nhiều hình thức (hỗ trợ bằng tiền 

mặt, hoặc hiện vật). 

Nguồn vốn xã hội đƣợc phát huy một cách tối đa do tính cộng đồng khá cao, 

cộng với sự hỗ trợ từ chính quyền địa phƣơng giúp đỡ ngƣời dân bị thiệt hại do tác 

động tiêu cực của thiên tai.  
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3.3.2. Khả năng thích ứng của ngƣời dân địa phƣơng 

a) Tình hình thu nhập   

Năm 2013 số hộ gia đình có nguồn thu từ việc trồng lúa giảm từ 114 xuống 

còn 104 hộ (8,77%); hộ có nguồn thu từ chăn nuôi lợn cũng giảm từ 60 xuống còn 

46 hộ (23,33%), đánh bắt thủy sản giảm từ 20 xuống 18 hộ (10%), nuôi trồng thủy 

sản giảm ít nhất là 1 hộ (4,54%). Ngƣợc lại số hộ có nguồn thu từ các hoạt động phi 

nông nghiệp (dịch vụ, buôn bán, hoạt động tiểu thủ công nghiệp, và các hoạt động 

khác) lại tăng; số hộ có ngƣời đi làm công nhân đã tăng gấp 2, tăng lên thành 22 hộ 

so với 2008; số hộ có nhà, đất cho thuê cũng tăng từ 3 lên 5 hộ và số hộ có ngƣời 

thân ở xa gửi tiền về tăng từ chỉ 1 hộ năm 2008 lên 7 hộ năm 2013.  

b) Khả năng thích ứng của ngƣời dân địa phƣơng trong hoạt động trồng 

trọt ở Võ Ninh 

Dƣới những tác động của các hiện tƣợng tai biến thiên nhiên nhƣ vậy thì hoạt 

động sản xuất hộ gia đình có những thay đổi nhằm thích ứng đồng thời giảm tác 

động tiêu cực trong nông nghiệp (chi phí tăng, nhiều công lao động, thay đổi 

phƣơng thức canh tác, chuyển sang nghề khác, tăng quy mô, giảm quy mô) theo 

thống kê xã hội học bằng phƣơng pháp điều tra phát phiếu thì kết quả thu đƣợc đối 

với hoạt động trồng trọt. 

Bảng 3.29. Phƣơng án lựa chọn của ngƣời dân dƣới tác động của TBTN  

Các phƣơng án Tỷ lệ (%) 

Tăng chi phí nhiều hơn cho sản xuất 58,3 

Tăng ngày công lao động cho sản xuất 69,6 

Thay đổi phƣơng thức canh tác 8,7 

Giảm quy mô sản xuất 3,5 

Tăng quy mô sản xuât 0,9 

Dừng sản xuất 7,0 

Chuyển sang ngành nghề khác 0,9 

Không thay đổi 13,9 

 (Nguồn: Phỏng vấn hộ gia đình, 2013) 

Dƣới tác động của các tai biến thiên nhiên thì phƣơng án lựa chọn đa phần của 

ngƣời dân là tăng chi phí cho sản xuất nông nghiệp (58,3%); tăng ngày công lao 

động cho hoạt động trồng trọt 69,6%; thay đổi phƣơng thức canh tác (thâm canh, 

luân canh, xen canh) chiếm 8,7%; với các phƣơng án tăng, giảm quy mô sản xuất 

chỉ chiếm một tỷ lệ nhỏ ý kiến của ngƣời dân đồng tình với khoảng 0,9% và 3,5%; 

còn lại số ý kiến ngƣời dân đƣợc hỏi chuyển sang hoạt động ở các ngành nghề khác 

chỉ có 0,9% nguyên nhân là do ngƣời dân không biết làm gì ngoài hoạt động sản 

xuất nông nghiệp, và có tới 7,0% đƣợc hỏi trả lời là họ có thể ngừng hoạt động 

trồng trọt. 
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- Ngƣời dân chủ yếu là tăng chi phí cho sản xuất (đầu tƣ phân bón, mua giống 

chất lƣợng cao có khả năng chống chịu sâu bệnh, hạn hán và thƣờng là những giống 

lúa ngắn ngày). 

- Trong canh tác nông nghiệp chủ yếu là thực hiện chuyển đổi những giống lúa 

từ dài ngày sang ngắn ngày (khoảng 75 ngày) nhằm thu hoạch trƣớc mùa mƣa bão. 

- Tăng ngày công chăm bón cho cây trồng nhằm đẩy nhanh quá trình tăng 

trƣởng và rút ngắn thời gian thu hoạch. 

c) Khả năng thích ứng của cộng đồng địa phƣơng trong hoạt động chăn 

nuôi ở Võ Ninh 

Tác động của các hiện tƣợng tai biến cực đoan tới hoạt động chăn nuôi (vật 

nuôi sinh trƣởng chậm, dịch bệnh nhiều, năng suất giảm, mất trắng...), vậy ngƣời 

dân có những phƣơng án nào nhằm giảm thiểu tối đa những thiệt hại đó nhằm duy 

trì hoạt động chăn nuôi ở địa phƣơng.  

Bảng 3.30. Phƣơng án lựa chọn của ngƣời dân dƣới tác động của các loại TBTN 

Các phƣơng án Tỷ lệ (%) 

Tăng chi phí nhiều hơn cho chăn nuôi 64,6 

Tăng ngày công lao động cho chăn nuôi 63,1 

Thay đổi phƣơng thức chăn nuôi 3,1 

Thay đổi giống vật nuôi 3,1 

Tăng quy mô chăn nuôi 1,5 

Giảm quy mô chăn nuôi 12,3 

Dừng không chăn nuôi 4,6 

Không thay đổi gì cả 21,5 

(Nguồn: Phỏng vấn hộ gia đình, 2013) 

Với các phƣơng án thì tối ƣu nhất đối với hoạt động chăn nuôi là tăng chi phí 

và ngày công lao động với tỷ lệ tƣơng ứng 64,6% và 63,1%; chuyển sang ngành 

nghề khác thì không có; với khoảng 12,3% ngƣời dân đƣợc hỏi là lựa chọn phƣơng 

án thay đổi bằng cách giảm quy mô chăn nuôi, còn lại thay đổi phƣơng thức chăn 

nuôi và giống vật nuôi chỉ chiếm khoảng 3,1%. Nhƣ vậy ngƣời dân không biết chăn 

nuôi gì ngoài những gia súc, gia cầm thông thƣờng nhƣ: gà, vịt, lợn trâu, bò. Vì vậy 

phƣơng án chuyển sang ngành nghề khác bằng không (không có giải pháp nào thay 

thế hoạt động chăn nuôi). 

- Tăng chí phí trong chăn nuôi chủ yếu là (mua thức ăn nhằm tăng năng suất 

vật nuôi, xây dựng chuồng trại, chi phí thuốc chữa bệnh định kỳ cho vật nuôi...). 

- Tăng ngày công lao động chủ yếu là tăng ngày công chăm sóc vật nuôi thúc 

đẩy vật nuôi tăng trƣởng nhanh, rút ngắn thời gian thu hoạch đồng thời tăng giá trị 

sản phẩm. 
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- Dƣới tác động tiêu cực từ các loại tai biến thiên nhiên khiến ngƣời dân khó 

tìm nguồn thức ăn cho vật nuôi, làm tăng dịch bệnh, hoạt động chăn nuôi ở Võ Ninh 

trong những năm trở lại ngƣời dân có xu hƣớng ngừng, vì hầu nhƣ chăn nuôi không 

có lãi. 

d) Khả năng thích ứng của ngƣời dân địa phƣơng đối với hoạt động nuôi 

trồng thủy sản ở Võ Ninh 

Nuôi trồng thủy sản ở Võ Ninh trong giai đoạn 2008 – 2013, nhất là 2010 phát 

triển mạnh mẽ trở thành mô hình kinh tế giảm nghèo ở địa phƣơng, tuy nhiên hoạt 

động nuôi trồng cũng chịu ảnh hƣởng nặng nề từ những tác động tiêu cực của các 

loại tai biến thiên nhiên do đó nhằm duy trì và phát triển hoạt động nuôi trồng thủy 

sản thì ngƣời dân cần phải thích ứng với nó (đầu tƣ chí phí nhiều hơn, bỏ nhiều 

công lao động, thay đổi phƣơng thức nuôi trồng, tăng và giảm quy mô, dừng không 

nuôi trồng, chuyển sang hoạt động ngành nghề khác). 

Bảng 3.31. Các phƣơng án lựa chọn của ngƣời dân dƣới tác động của TBTN 

Các phƣơng án Tỷ lệ (%) 

Tăng chi phí nhiều hơn cho nuôi trồng 72,0 

Tăng ngày công lao động cho nuôi trồng 68,0 

Thay đổi phƣơng thức nuôi trồng 8,0 

Thay đổi giống thủy sản 4,0 

Tăng quy mô nuôi trồng 0,0 

Giảm quy mô nuôi trồng 4,0 

Dừng không nuôi trồng 12 

Không thay đổi gì cả 0,0 

(Nguồn: Phỏng vấn hộ gia đình, 2013) 

Theo kết quả thống kê thì có tới 72% số ngƣời dân đƣợc hỏi là tăng chi phí 

nhiều hơn nhằm khôi phục và duy trì hoạt động nuôi trồng thủy sản, và 68% ý kiến 

đồng tình với quan điểm tăng số ngày công lao động, trong khi đó số lƣợng ngƣời 

dân đƣợc hỏi có thay đổi phƣơng thức nuôi trồng chỉ chiếm khoảng 8%, khoảng 

12% đƣợc hỏi là nên dừng không nuôi trồng nữa. 

Nhƣ vậy phƣơng án tối ứu nhất là tăng chi phí cho nuôi trồng (chi phí xây 

dựng và cải tạo ao nuôi, chi phí mua thức ăn, chi phí mua các thiết nhƣ máy lọc 

oxi). Tăng ngày công lao động nhằm giảm chi phí thuê nhân công; một số hộ do 

không có khả năng phục hồi sau khi chịu tác động của tiêu cực của tai biến thiên 

nhiên nên phải dừng hoạt động nuôi trồng; thay đổi giống thủy sản nhằm tăng sản 

lƣợng và khả năng thích ứng với tai biến thiên nhiên cũng đang đƣợc lựa chọn. 
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e) Áp dụng các kinh nghiệm bản địa trong việc giảm thiểu tác động của 

thiên tai (hạn hán, xâm nhập mặn, ngập lụt, bão). 

Nhờ vào kinh nghiệm dân gian bao đời của ngƣời dân bản địa để xác định các 

hiện tƣợng tai biến thiên nhiên cực đoan sắp xảy ra (bão, hạn hán...).  

Bảng 3.32. Kinh nghiệm dân gian trong việc nhận biết các hiện tƣợng TBTN  

Đơn vị (%) 

TBTN 

Dấu hiệu 
Ngập lụt Hạn hán Xâm nhập mặn bão 

Côn trùng và bò sát 

(kiến, ong, rắn) 
45,5 0,7 1,5 9,7 

Trời, mây 4,5 6,0 - 6,0 

Trăng, sao 6,7 11,9 - 0,7 

Thực vật 23,9 0,7 - 21,6 

Động vật (trâu, bò) 5,2 - - - 

 (- Không biết) 

(Nguồn: Phỏng vấn hộ gia đình, 2013) 

Ngƣời dân chủ yếu dựa vào dấu hiệu côn trùng, bò sát (kiến, ong, rắn) để nhận 

biết ngập lụt với khoảng 45,5%; và khoảng 23,9% ngƣời dân đƣợc hỏi có thể nhận 

biết bằng thực vật (cây cỏ). Phần lớn là các cụ sống lâu có kinh nghiệm, hiện nay 

ngƣời dân chủ yếu dựa vào các phƣơng tiện truyền thông (tivi, đài, báo) nhận biết 

khi nào chuẩn bị có các hiện tƣợng tai biến thiên nhiên cực đoan xảy ra để có những 

giải pháp (gia cố lại nhà cửa, di cƣ vật nuôi và tài sản), nhằm hạn chế những thiệt 

hại tiêu cực mà nó mang lại cho ngƣời dân địa phƣơng.  

Khả năng thích ứng của ngƣời dân dƣới tác động của các hiện tƣợng tai biến 

thiên nhiên trong hoạt động nông nghiệp, đánh giá dựa vào khả năng chống chịu của 

ngƣời dân trong hoạt động nông nghiệp theo thang điểm: (4) rất cao, (3) cao, (2) 

trung bình, (1) thấp. 

Bảng 3.33. Khả năng chống chịu dƣới tác động của các loại TBTN 

 Khả năng thích ứng (%) Cho điểm 

Hoạt động trồng trọt 58,3 2 

Chăn nuôi 63,1 3 

Nuôi trồng thủy sản 72,0 4 

Đánh bắt thủy sản 30,0 1 

Mức độ tác động của tai biến thiên nhiên tới hoạt động sản xuất nông nghiệp 

đƣợc xác định bằng công thức: 

 

Tổn thƣơng =  

Nguy cơ chịu tác động (S) * Mức độ ảnh hƣởng (E) 

Khả năng thích ứng (AC) 
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Bảng 3.34. Tổn thƣơng trong hoạt động sản xuất nông nghiệp 

 

Mức độ ảnh 

hƣởng (E) 

Nguy cơ chịu 

tác động (S) 

Năng lực 

thích ứng 

(AC) 

Tổn thƣơng 

nông nghiệp 

(V) 

Hoạt động trồng trọt 28 4 2 56,0 

Chăn nuôi 22 - 3 7,3 

Nuôi trồng thủy sản 28 5 4 35,0 

Đánh bắt thủy sản 12 - 1 12,0 

 Nhƣ vậy khu vực chịu tác động mạnh nhất chủ yếu là hoạt động trồng trọt 

gần ven bờ sông Nhật Lệ, tiếp theo là khu vực đất ngập úng sử dụng cho việc nuôi 

trồng thủy sản (nuôi tôm, cua, cá) ở thôn Hà Thiệp và Trúc Ly, tác động ở mức 

trung bình đối với rừng phòng hộ hoặc sản xuất, đất chƣa sử dụng hầu nhƣ không bị 

tác động (tính mức độ tác động dựa vào các yếu tố: thƣờng xuyên bị ảnh hƣởng và 

thiệt hại mà nó gây ra hàng năm theo giá trị tiền). 
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3.3.3. Các giải pháp khắc phục tác động tiêu cực của tai biến thiên nhiên 

tới hoạt động sản xuất nông nghiệp. 

a) Giải pháp về chính sách  

- Xây dựng và thực hiện kế hoạch hành động với những tác động tiêu cực do 

các loại tai biến thiên nhiên mang lại; 

- Huy động nguồn nhân vật lực tại chỗ với phƣơng án 4 tại chỗ trên địa bàn 

(chỉ huy tại chỗ, lực lƣợng tại chỗ, phƣơng tiện tại chỗ và hậu cần tại chỗ) đồng thời 

phối hợp với các cấp chính quyền huyện, tỉnh; 

- Xây dựng các khu vực tránh, trú bão cho ngƣời và súc vật, vận động và hỗ 

trợ ngƣời dân xây nhà kiên cố, nhà cao tầng... nhằm hạn chế tối đa tổn thất về ngƣời 

và của. Địa phƣơng phải thƣờng xuyên tổ chức diễn tập trƣớc những tác động tiêu 

cực của các hiện tƣợng tai biến (bão, ngập lụt.....vv). 

- Tăng cƣờng thông tin dự báo sớm về những tác động tiêu cực của các loại tai 

biến thiên nhiên bằng việc hiện đại hóa ngành thủy văn (cả về ngƣời và cơ sở vật 

chất). 

- Tăng cƣờng cơ sở vật chất và mạng lƣới cứu hộ thiên tai (bão, ngập lụt).   

b) Giải pháp về quy hoạch và phát triển bền vững trong nông nghiệp 

 Đối với trồng trọt: 

- Xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - nông nghiệp toàn diện ở các lĩnh vực; 

- Quy hoạch và sử dụng đất nông nghiệp phù hợp và lồng ghép vấn đề phòng 

chống tác động tiêu cực bởi các hiện tƣợng tai biến thiên nhiên tới hoạt động sản 

xuất nông nghiệp theo từng mùa vụ cho từng loại cây trồng. 

- Áp dụng những giống cây trồng ngắn ngày, có khả năng chịu đƣợc hạn hán, 

chịu mặn và chịu đƣợc sâu bệnh. 

- Duy trì nguồn nƣớc ngọt tại các khu vực nhằm phục vụ cho công tác tƣới 

tiêu bằng các biện pháp công trình (cống ngăn mặn kết hợp với tƣới tiêu và thoát 

nƣớc); 

 Đối với thủy sản: 

- Xây dựng các chính sách hỗ trợ cho những hộ nuôi trồng thủy sản thông qua 

vào việc đầu tƣ con giống các thiết bị nuôi trồng và cải tạo khu vực nuôi trồng sau 

mỗi lần chịu tác động của tai biến thiên nhiên cực đoan. 

- Tăng cƣờng trao đổi kinh nghiệm về nuôi trồng và đánh bắt thủy sản cho 

ngƣời dân bằng biện pháp trao đổi kinh nghiệm giữa những ngƣời dân nhằm đối 

phó với các hiện tƣợng tai biến cực đoan (bão, hạn hán, xâm nhập mặn, ngập lụt...). 
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c) Giải pháp ứng dụng công nghệ vào quản lý giảm nhẹ tai biến 

Tích hợp thông tin thông qua phần mền quản lý thiên tai gọi tắt là CPI với sự 

tham gia của nhiều bên liên quan trong việc giảm nhẹ thiên tai trong hoạt động sản 

xuất nông nghiệp bao gồm: (1) cộng đồng địa phƣơng; (2) chính quyền địa phƣơng; 

(3) các nhà khoa học. 

Mô hình (PIS) với sự hỗ trợ của công nghệ GIS nhằm giảm thiểu thiệt hại cho 

cộng đồng dân cƣ địa phƣơng đồng thời giúp cho chính quyền địa phƣơng có những 

kế hoạch phù hợp trong ứng phó với tai biến thiên nhiên cũng nhƣ phát triển kinh tế 

- xã hội trong thời gian tới.   

 

Hình 3.6. Liên kết giữa các bên nhằm giảm thiểu tổn thƣơng cho cộng đồng 

Chính quyền: Bao gồm lãnh đạo cấp huyện, xã và thôn nhiệm vụ của họ là chỉ 

đạo, ra quyết định về các chính sách phƣơng thức tổ chức không gian trong quá 

trình ứng phó với tai biến thiên nhiên, nhằm đảm bảo cho việc giảm thiểu tối đa 

những thiệt hại. 

Cộng đồng: Ngƣời dân là đối tƣợng chịu ảnh hƣởng trực tiếp dƣới tác động 

tiêu cực của các loại tai biến lên hoạt động sản xuất nông nghiệp đặc biệt là hoạt 

động trồng trọt và nuôi trồng thủy sản vì vậy các nhà khoa học lấy thông tin của 

ngƣời dân bằng nhiều nguồn khác nhau (bằng phƣơng pháp phỏng vấn thông qua 

mẫu phiếu hoặc phƣơng pháp phỏng vấn sâu bằng những câu hỏi mở). 

Nhà khoa học: Là đội ngũ các nhà tƣ vấn bao gồm nhiều ngành nghề khác 

nhau trong đời sống xã hội (thủy văn học, địa lý, khí hậu – khí tƣợng, xã hội học) 

nhằm đánh giá, dự báo và quản lý xây dựng cơ sở dữ liệu dựa trên các phần mền 

đƣa ra những phƣơng án cảnh báo sớm cho ngƣời dân. 

Kết hợp giữa 3 nhà với mục đích lấy kiến thức từ cộng đồng và chính quyền 

địa phƣơng về tai biến (ngập lụt, hạn hán, xâm nhập mặn, bão), làm cơ sở cho các 

nhà khoa học phân tích, đánh giá, tổng hợp bằng phƣơng pháp định tính hoặc định 

lƣợng qua đó mô tả bằng hình ảnh nhờ chuẩn hóa số liệu đầu vào bằng mô hình số 

(CPI), nhằm hạn chế thiệt hại dƣới tác động của tai biến thiên nhiên. 
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3.4. Định hƣớng phát triển nông nghiệp xã Võ Ninh, huyện Quảng Ninh, tỉnh 

Quảng Bình  

Cơ sở cho việc định hƣớng phát triển hoạt động sản xuât nông nghiệp ở Võ 

Ninh trong thời gian tới: 

- Quan điểm phát triển nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa: Quy 

hoạch hình thành những khu vực chuyên canh sản xuât những sản phẩm theo hƣớng 

chuyên môn hóa (mô hình cánh đồng mẫu lớn). 

-  Quan điểm sản xuất nông nghiệp theo mô hình canh tác kết hợp giữa trồng 

trọt và nuôi trồng thủy sản: Hình thành mô hình nuôi cá – lúa kết hợp ở những khu 

vực úng, trũng thấp. 

3.4.1. Định hƣớng phát triển trồng trọt 

Trồng trọt các loại cây lương thực và thực phẩm (lúa, rau các loại, khoai 

lang): chuyển đổi sang các loại giống lúa ngắn ngày có khả năng chịu hạn, mặn cao 

(P6 đột biến, HT1). Theo Ông Nguyễn Ngọc Thụ - Phó Chủ tịch UBND huyện 

Quảng Ninh cho biết: “Chúng tôi cơ cấu giống lúa P6 đột biến vụ Hè thu trên các 

vùng đất chạy lụt tại các xã Lƣơng Ninh, Hàm Ninh, Duy Ninh, Võ Ninh... đã phát 

huy đƣợc hiệu quả. Nhƣ hiện nay, nhiều địa phƣơng đang lo thu hoạch chạy lũ thì 

bà con nông dân dùng giống P6 đột biến đã gặt xong và yên tâm với thời tiết”. 

Cũng theo ông Khanh Phó Viện trƣởng Viện Cây lƣơng thực và Cây thực 

phẩm (thuộc Viện Khoa học Nông nghiệp VN) thì ”Giống P6 đột biến có thời gian 

sinh trƣởng cực ngắn (80-85 ngày trong vụ hè thu, 105-110 ngày trong vụ xuân), 

không bị nảy mầm trên bông, có khả năng chịu rét tốt, gạo dẻo, trong, không bạc 

bụng. Do có những đặc điểm trên nên giống P6 đột biến có thể tham gia rất hiệu quả 

vào cơ cấu 3-4 vụ/năm, góp phần tích cực vào chuyển đổi cơ cấu giống cây trồng 

cho vùng chạy lũ nhƣ Võ Ninh”. 

Ông Trần Ngọc Sỹ - Chủ nhiệm HTX Nông nghiệp Long Đại khẳng định với 

chúng tôi “Do điều kiện tự nhiên không thuận lợi nên vụ hè thu bà con ở đây dùng 

giống P6 đột biến cho phù hợp với tình trạng thiếu nƣớc, đất kém màu mỡ mà vẫn 

chịu đƣợc và cho năng suất khá cao”. 

Các loại rau màu nên sản xuất theo hình thức tập trung với mô hình tập thể 

hoặc hợp tác xã và phải đầu tƣ mua lƣới giăng tản mƣa, tránh cho rau bị dập nát 

phƣơng thức này mới chỉ xuất hiện trong một vài năm gần đây và mang lại hiệu quả 

kinh tế cao, cần đƣợc đầu tƣ trong thời gian tới đƣa các loại rau màu có khả năng 

thích ứng với ngập lụt (trồng rau má). 

Mô hình trồng trọt Võ Ninh: Chủ yếu là trồng các loại cây (lúa, rau và khoai 

lang), trồng lúa chủ yếu là giống HT1, P6 với 2 vụ (vụ Đông Xuân từ cuối tháng 12 

– 4 năm sau; vụ Hè Thu từ giữa tháng 5 – 8). Năng suất lúa vụ Hè Thu thƣờng thấp 

chỉ đạt 2,5 – 3,0 tạ/sào, giá bán hiện nay là 6.000 đồng/kg.  
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Nhƣ vậy thu nhập chƣa trừ chi phí đạt khoảng 1.500.000 – 1.800.000 

đồng/01sào/01 vụ. Khoai lang đƣợc trồng (từ tháng 11 tới tháng 4 năm sau) sản 

lƣợng đạt khoảng 7 tạ/1sào giá khoai lang hiện hành 9.000 đồng/kg. Nhƣ vậy thu 

nhập tính cho 01 sào khoai lang chƣa trừ chi phí đạt 6,3 triệu đồng. Rau trồng từ 

tháng 12 đến tháng 2 âm lịch năm sau chủ yếu là xu hào phục vụ cho tết với mức 

thu nhập đạt 5 triệu/sào/vụ. 

Bảng 3.35. Mô hình trồng trọt ở Võ Ninh 

Đơn vị: Nghìn đồng 

Loại cây Chi phí sản xuất Thu nhập Lợi nhuận 

Giống Phân Chi phí khác 

Lúa 120 165 390 1.500 – 1.800 825 – 1.125 

Rau 200 1.000 250 5.000 3.550 

Khoai lang 250 158 260 6.300 5.632 

(Nguồn: Phỏng vấn hộ gia đình, 2013) 

Nhƣ vậy nếu so sánh giữa các loại cây trồng với nhau thì thu nhập của cây 

khoai lang và trồng rau cao hơn rất nhiều so với trồng lúa. Hiện nay ở Võ Ninh đặc 

biệt là thôn Hà Thiệp và Trúc Ly thì ngƣời dân có xu hƣớng chuyển dần những diện 

tích đất nông nghiệp trồng lúa có năng suất thấp sang trồng khoai lang. Tuy nhiên 

diện tích này không nhiều (chỉ những khu vực đất cát hoặc đất thịt pha cát tơi sốp 

mới có khả năng trồng đƣợc khoai lang, rau thì chỉ trồng đƣợc những chỗ đất tơi 

xốp có khả năng giữ ẩm). 

3.4.2. Định hƣớng phát triển nuôi trồng thủy sản 

Chuyển đổi các vùng đất nhiễm mặn từ trồng lúa sang nuôi trồng thủy sản 

(nuôi tôm, cua). Áp dụng phƣơng thức nuôi thâm canh với vụ chính (mùa không 

mƣa bão) và vụ phụ (mùa mƣa bão). Ngƣời dân chỉ đầu tƣ nuôi vào vụ chính nhằm 

tránh thiệt hại, còn lại những vụ phụ thƣờng họ chỉ để không hoặc có số ít gia đình 

có điều kiện kinh tế mới có khả năng nuôi. Tuy nhiên khi tiến hành nuôi cần có đầu 

tƣ chí phí nhiều hơn về cơ sở nuôi (mua lƣới giăng, đắp kè bờ cao hơn so với mức 

đỉnh lũ lịch sử) nhằm giảm thiệt hại khi mƣa, bão tới.  

Mô hình nuôi trồng thủy sản: Lịch thời vụ với hoạt động nuôi trồng thủy sản 

ở Võ Ninh gồm 2 vụ, 1 vụ nuôi cua Biển. Nuôi tôm thƣờng diễn ra từ tháng 2 đến 

tháng 9, vụ chính từ tháng 2 đến 5 và vụ phụ từ tháng 6 đến 9; cua nuôi từ tháng 1 

đến tháng 5 hàng năm.  

Tôm nuôi trong mùa mƣa bão thƣờng dễ bị mắc bệnh do nƣớc nhiễm mặn tràn 

vào ao nuôi. Vì vậy phải tiến hành làm vệ sinh khu vực đầm nuôi bằng phƣơng 

pháp (rắc vôi bột) trƣớc khi tiến hành nuôi vụ mới nhằm trung hòa môi trƣờng nƣớc 

và vệ sinh các loại côn trùng gây bệnh cho tôm. Tiến hành đầu tƣ thêm quạt không 

khí vào trong hồ nuôi nhằm tăng lƣợng ôxi (gọi là sục khí). Kinh nghiệm của ngƣời 

dân ở Võ Ninh là trƣớc khi tiến hành nuôi tôm thì phải tiến hành đo độ mặn khu vực 

ao nuôi, nếu độ mặn vƣợt quá 25% thì phải bơm thêm nƣớc ngọt vào đầm hoặc cho 
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thêm hóa chất nhằm giảm độ muối. Nuôi trồng thủy sản bằng hình thức nuôi lồng, 

bè cũng đang phát triển ở Võ Ninh, chủ yếu là nuôi cá lồng ở các nhánh sông (Nhật 

Lệ) bao gồm cả nuôi nƣớc ngọt và nƣớc lợ.   

Bảng 3.36. Mô hình ao nuôi thủy sản ở Võ Ninh 

Loại vật nuôi Diện tích ao nuôi 

(m
2
) 

Mật độ 

(con/m
2
) 

Độ mặn 

(‰) 

Nhiệt độ 

(
o
c) 

Tôm Sú 2.000 - 3.000 30 - 50 12 - 20 20 - 35 

Tôm Thẻ 2.000 - 3.000 150 - 200 12 - 20 20 - 35 

Cua Biển 1.000 – 1.500 10 - 15 12 - 20 20 - 35 

(Nguồn: Phỏng vấn hộ gia đình, 2013) 

 Chi phí cho hoạt động nuôi trồng thủy sản ở Võ Ninh phần lớn là chi phí đầu 

tƣ trên 01 ao nuôi xây dựng có sở hạ tầng, mua máy xục khí. 

Bảng 3.37. Chi phí thức ăn cho 1 ao nuôi trồng thủy sản ở Võ Ninh 

Đơn vị (nghìn đồng) 

Loại TSNT 
Thời gian (tháng) Tổng chi phi  

1 2-3 3- xuất Thuốc + thức ăn 

Tôm sú 9.000 27.000 90.000 126.000 

Tôm Thẻ 18.000 54.000 180.000 252.000 

Cua biển 1.500 1.500 2.000 5.000 

(Nguồn: Phỏng vấn hộ gia đình, 2013) 

Nhƣ vậy chi phí cho 01 ao nuôi tôm là rất lớn (chi phí cho 01 ao nuôi tôm Thẻ 

chân trắng là 252 triệu đồng và 126 triệu đồng đối với tôm Sú, chi phí cho nuôi cua 

Biển thấp hơn rất nhiều là do không phải đầu tƣ cơ sở vật chất vào ao nuôi và thức 

ăn chủ yếu là các sinh vật phù du chi phí cho một ngày khoảng 100 nghìn đồng/01 

ao nuôi/ngày). Tuy nhiên loại này thì thƣờng cho ăn cách nhật (tức là cách một ngày 

cho ăn một ngày). 

Lợi nhuận cho 01 ao nuôi thủy sản ở Võ Ninh bao gồm (chi phí xây dựng cơ 

sở hạ tầng, vệ sinh ao nuôi, máy xục khí, thức ăn).  

Bảng 3.38. Lợi nhuận cho 01 ao nuôi Tôn Sú, Tôm Thẻ, cua Biển ở Võ Ninh 

Đơn vị: (triệu đồng) 

Nuôi thủy sản  Chi phí sản xuất/01 ao nuôi Thu nhập  Lợi nhuận  

Xây dựng 

CSHT và 

VSAN  

Máy x.khí  Giống  Thức ăn  

Tôm Sú  30 80 15 126 300 49 

Tôm Thẻ 30 80 20 252 400 18 

cua Biển 5 0 2 5 15 3 

(Nguồn: Phỏng vấn hộ gia đình, 2013) 
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Hoạt động nông nghiệp hiện nay thì ở Võ Ninh chủ yếu là trồng lúa, trồng rau 

các loại và nuôi trồng thủy sản (chủ yếu là nuôi tôm), đang mang lại hiệu quả kinh 

tế cho ngƣời dân (với giá tôm sú hiện nay khoảng 250.000 đồng/kg, và 01 ao nuôi 

bình quân thu hoạch đƣợc khoảng 0,6 tấn, thu nhập đạt đƣợc trên 01 ao nuôi khoảng 

150 triệu đồng/01vụ/01ao nuôi). 

Vì vậy định hƣớng trong tƣơng lai thì Võ Ninh tiếp tục định hƣớng phát triển 

theo xu hƣớng này nhƣng phải có chính sách phù hợp nhằm đƣa các mô hình này 

hoạt động và phát triển theo hƣớng bền vững:  

- Đầu tƣ cho hoạt động nông nghiệp theo hƣớng công nghiệp hóa nông nghiệp 

với trình độ cao hơn bằng cơ sở hạ tầng, phƣơng tiện sản xuất nhằm hạn chế tối đa 

thiệt hại do tai biến thiên nhiên mang lại.  

- Nâng cao hiệu quả kinh tế cho ngƣời dân, làm cho họ yên tâm tập trung vào 

sản xuất tăng tỷ trọng kinh tế cho địa phƣơng bằng chính thu nhập từ hoạt động sản 

xuất nông nghiệp.  
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Kết luận và kiến nghị 

Kết luận 

- Võ Ninh là một xã thuần nông nằm cạnh quốc lộ 1A rất thuận lợi cho việc 

giao thông buôn bán giữa các vùng, các khu vực trong huyện Quảng Ninh là tuyến 

kinh tế nối giữa thị trấn Quán Hàu và các xã phía Nam ven biển của huyện, có vị thế 

rất quan trọng trong phát triển nông nghiệp theo kiểu vành đai nông nghiệp.  

- Nguồn sinh kế chủ yếu của ngƣời dân xã Võ Ninh là trồng trọt và nuôi trồng 

thủy sản (với khoảng 63,4% số hộ hoạt động trong ngành nông nghiệp), nguồn thu 

nhập chính từ sản xuất nông nghiệp.  

- Các hiện tƣợng tai biến thiên nhiên cực đoan (ngập lụt, hạn hán, xâm nhập 

mặn, bão) xảy ra gây thiệt hại trực tiếp và ảnh hƣởng nặng nề tới hoạt động sản xuất 

nông nghiệp của ngƣời dân. Đặc biệt là nuôi trồng thủy sản và trồng trọt các loại 

hoa màu (lúa, khoai lang, sắn và rau các loại).   

- Giai đoạn 2008 – 2013, các hiện tƣợng tai biến thiên nhiên (ngập lụt, hạn 

hán) xuất hiện nhiều hơn so với những năm trƣớc đó bên cạnh đó trong những năm 

gần đây thì bão lại xuất hiện với cƣờng độ tác động và sức tàn phá vô cùng lớn, gây 

thiệt hại nặng nề về ngƣời và của cải vật chất.  

- Năng lực thích ứng của ngƣời dân thông qua 5 nguồn vốn sinh kế là không 

cao; vốn vật chất bị hạn chế; phƣơng tiện sản xuất và cơ sở hạ tầng lạc hậu và yếu 

kém; vốn tài chính không có khả năng đáp ứng do thu nhập chủ yếu từ nông nghiệp 

lại không ổn định và không có nguồn thu nhập nào khác; vốn tự nhiên hầu nhƣ 

không thay đổi đối với các hộ do diện tích đất canh tác thấp; vốn xã hội mặc dù khá 

đa dạng nhƣng khả năng đáp ứng nhằm khắc phục thiệt hại do tai biến là không đủ. 

- Định hƣớng phát triển trong thời gian tới theo hƣớng nông nghiệp hàng hóa 

có chất lƣợng cao (trồng các loại lúa có chất lƣợng cao, các loại cây lƣơng thực 

khác phục vụ cho sản xuất công nghiêp). Quy hoạch nuôi trồng thủy sản theo hƣớng 

thâm canh tập trung với những đầu tƣ công nghệ tiến tiến vào quá trình nuôi trồng. 

Kiến nghị 

- Tiếp tục nghiên cứu và mở rộng phạm vi nghiên cứu, thời gian dài hơn về 

những tác động cực đoan của các hiện tƣợng tai biến thiên nhiên (xâm nhập mặn, 

hạn hán, ngập lụt, bão) tới hoạt động nông nghiệp và kinh tế - xã hội. 

- Kế hoạch phòng chống thiên tai phải đƣa vào kế hoạch phát triển kinh tế 

hằng năm của địa phƣơng, thƣờng xuyên diễn tập đối phó với các tình huống tai 

biến thiên nhiên cực đoan trong bối cảnh tai biến thiên nhiên diễn ra phức tạp và 

không có quy luật. 

- Kế hoạch sản xuất nông nghiệp bám sát với thực tiễn (có thể tiến hành trồng 

trọt và thu hoạch sớm hơn), áp dụng linh hoạt lịch mùa vụ vào hoạt động sản xuất 

nông nghiệp./. 



76 

 

Tài liệu tham khảo 

1. Trần Xuân Bình (2005), Tác động của phát triển nghề nuôi trồng thủy sản đến 

giảm đói ngèo ở đầm phá Tam Giang hiện nay, Luận án tiến sĩ xã hội học, Hà 

Nội. 

2. Bộ Khoa học và Công nghệ (2005), Nghiên cứu dự báo hạn hán vùng Nam 

Trung bộ và Tây nguyên và xây dựng các giải pháp phòng chống, KC08.22. 

3. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (2011), Dự án nâng cao năng lực thể 

chế về quản lý rủi ro thiên tai tại Việt Nam, Hà Nội. 

4. Công ty TNHH Uni - President Việt Nam, Sổ tay nuôi tôm sú, Bình Dƣơng. 

5. Trƣơng Quang Hải, Nguyễn Thị Hải (2006), Kinh tế môi trường, NXB Đại học 

Quốc gia Hà Nội, Hà Nội. 

6. Trƣơng Quang Hải (2005), Nghiên cứu và xây dựng mô hình hệ kinh tế sinh thái 

phục vụ phát triển bền vững cụm xã vùng cao Sa Pả - Tả Phìn, huyện Sa Pa, 

tỉnh Lào Cai, Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Đại học Quốc gia Hà Nội, Hà 

Nội. 

7. Nguyễn Cao Huần (2005), Đánh giá cảnh quan (theo tiếp cận kinh tế sinh thái), 

NXBĐHQGHN. 

8. Trần Đình Lý (2003), Nghiên cứu đánh giá các mô hình phát triển kinh tế - xã 

hội, tổ chức thực hiện mô hình trình diễn tại Quảng Bình, Quảng Trị, Đề tài nhà 

nƣớc KC.08.07. 

9. Phòng Nông nghiệp địa chính huyện Quảng Ninh tỉnh Quảng Bình (2003), Tài 

liệu nuôi cá nước ngọt và thủy đặc sản huyện Quảng Ninh (dùng cho dự án 

NAPA), Quảng Bình. 

10. Nguyễn Tài Phúc (2005), Nghiên cứu phát triển nuôi trồng thủy sản vùng đầm 

phá ven biển Thừa Thiên Huế, Luận án tiến sỹ kinh tế. 

11. Đặng Trung Thuận, Trƣơng Quang Hải (2005), Mô hình hệ kinh tế sinh thái 

phục vụ phát triển nông thôn bền vững, Nhà xuất bản nông nghiệp, Hà Nội. 

12. Nguyễn Khanh Vân (2003), Nét đặc sắc của điều kiện khí hậu Quảng Bình, 

Quảng Trị -  một trong những điều kiện hình thành nên sự đa dạng và phong 

phú của các hệ sinh thái, Viện Địa Lý, Chƣơng trình KC.08.07. 

13. Trần Văn Ý  (2005), Nghiên cứu xây dựng giải pháp tổng thể sử dụng hợp lý 

các dải cát ven biển miền trung từ Quảng Bình đến Bình Thuận, Bộ khoa học 

và công nghệ, Chƣơng trình KC - 08, Hà Nội. 



77 

 

14. Trịnh Việt (2010) “Đánh giá rủi ro do lũ cho lưu vực sông Thạch Hãn tỉnh 

Quảng Trị”, luận văn Thạc sĩ, Trƣờng Đại học Khoa hoc Tự Nhiên, ĐHQGHN. 

15. Vũ Văn Phái (2006) Tai biến thiên nhiên, Tập bài giảng. 

16. Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình (2013), Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội 

năm 2013. 

17. Ủy ban nhân dân xã Võ Ninh (2006), Báo cáo tổng hợp “Lập quy hoạch, kế 

hoạch sử dụng đất xã Võ Ninh - huyện Quảng Ninh giai đoạn 2006 - 2015 và 

định hướng đến 2020”, Võ Ninh. 

18. Ủy ban nhân dân xã Võ Ninh (2010), Báo cáo thuyết minh số liệu thống kê đất 

đai năm 2010 xã Võ Ninh. 

19. Ủy ban nhân dân xã Võ Ninh, Báo cáo phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 

2008 - 2013 xã Võ Ninh. 

20. Ủy ban nhân dân xã Võ Ninh (2010), Báo cáo dân số và nguồn lao động xã Võ 

Ninh năm 2010, Võ Ninh. 

21. Ủy ban nhân dân huyện Quảng Ninh (2008), Niên giám thống kê năm 2008 

huyện Quảng Ninh, Quảng Ninh. 

22. Ủy ban nhân dân huyện Quảng Ninh (2010), Niên giám thống kê năm 2010 

huyện Quảng Ninh, Quảng Ninh. 

23. Ủy ban nhân dân huyện Quảng Ninh (2013), Niên giám thống kê năm 2013 

huyện Quảng Ninh, Quảng Ninh. 

24. Ủy ban nhân dân xã Võ Ninh (2010), Thống kê, kiểm kê đất từ 1/2006 đến 

1/2010 xã Võ Ninh, Võ Ninh. 

25. Ủy ban nhân dân xã Võ Ninh (2008), Tình hình kinh tế - xã hội năm 2008 xã Võ 

Ninh, Võ Ninh. 

26. Web: http://www.drought.unl.edu/whatis/concept.htm 

27. Web: www.quangbinh.gov.vn 

28. Web: http://fof.hcmuaf.edu.vn 

Tiếng Anh 

29. Avila Foucat V.S, D. Raffaelli and C. Ferrings (2003), Ecological economic 

modelling for integrating environmental services in the welfare of commons: a 

case study in Tonameca catchment, Oaxaca, Mexico. 

30. Herman E. Daly (2003), Ecological Economics: The Concept of Scale and Its 

Relation to Allocation, Distribution, and Uneconomic Growth,  

http://www.quangbinh.gov.vn/
http://fof.hcmuaf.edu.vn/


78 

 

31.  Karin Frank (2005), Ecological – economic models for sustainable grazing in 

semi – arid region between concepts and case studies. 

32. Dr. Martin Drechsler, Dr. Frank Wọtzold (2004), Ecological-economic 

modelling for designing and evaluating biodiversity conservation policies.  

33. Watts M.J. and Bohle H.G.J, (1993), The space of vulnerability: the causal 

structure of hunger and famine,  Progress in Human Geography 17:43-67 

34. Richard F. Conner, Flood vulnerability index, www.oieau.fr/IMG/pdf/09-

WWF4_FVI.pdf 

35. Sebastian Scheuer, Dagmar Haase, Volker Meyer (2010), Exploring 

multicriteria flood vulnerability by integrating economic, social and ecological 

dimension of flood risk and coping capacity: from a starting point view towards 

an end point view of vulnerability, Nartural Hazards and Earth System 

Sciences, Springer, Accepted: 3 November 2010.  

36. Watts M.J. and Bohle H.G (1993), The space of vulnerability: the causal 

structure of hunger and famine, Progress in Human Geography 17: p43-67



 

 

79 

Phụ lục 


