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PHẦN 1: MỞ ĐẦU 

1. Lý do chọn đề tài. 

Ảnh hưởng của biến đổi khí hậu, gây nên nhiều hiện tượng thời tiết cực đoan, với 

hai mùa (mùa mưa và mùa khô) ở miền Nam, có diễn biến ngày càng bất lợi qua 

từng năm, mùa mưa lượng mưa nhiều cường độ cao và diễn biến phức tạp; mùa khô 

thì nhiệt độ ngày càng gay gắt, nắng nóng kéo dài (Bộ Tài nguyên và Môi trường, 

2016). Ở các thành phố, nơi tập trung đông dân cư do sự phát triển mạnh mẽ của 

quá trình đô thị hóa đã làm thay đổi đáng kể cảnh quan của khu vực. Suy giảm lớp 

phủ thực vật, mở rộng không gian đất ở và các công trình công cộng, chuyển đổi đất 

canh tác và gia tăng bề mặt không thấm là nguyên nhân đặc trưng góp phần làm 

tăng nhiệt độ khu vực đô thi so với khu vực nông thôn. Sự chênh lệch nhiệt độ này 

là kết quả của hiệu ứng “Đảo nhiệt đô thị” (UHI - Urban heat island), như tên gọi 

của nó, hiệu ứng làm cho các thành phố trở thành những hòn đảo nhiệt. 

So với các đô thị trong miền Nam, thì TP.HCM bị ảnh hưởng rất lớn từ sự thay đổi 

bất thường này, do tốc độ đô thị hóa nhanh, diện tích khu vực đô thị lớn, ảnh hưởng 

của nhiệt độ có thể nhận thấy rõ rệt khi ở cùng một thời điểm, nhiệt độ khu vực nội 

thành (với nhiều công trình bêtông hóa) cao hơn khu vực ngoại thành nông thôn, 

vùng ven - nơi có nhiều sự hiện diện của mảng xanh, rõ nét nhất là trong những năm 

gần đây, khi tốc độ đô thị hóa của thành phố được đẩy mạnh (Trần Thị Vân, 2015) 

Với định hướng phát triển không gian đến năm 2020 của TP.HCM là tiếp tục mở 

rộng diện tích đô thị ra phạm vi xung quanh. Như vậy đô thị TP.HCM đã và sẽ trở 

thành một đô thị hạng lớn dạng tập trung (Nguyễn Mai Anh, 2010). Những hạn chế 

khi phát triển đô thị dạng này không những làm quá tải cơ sở hạ tầng của khu vực 

đô thị cũ mà còn gây tác động xấu đến môi trường. Cụ thể là việc chuyển đổi đất 

nông nghiệp sang phi nông nghiệp, làm mất đi lớp phủ thực vật vốn có khi cần rất 

nhiều thời gian để tái tạo lớp phủ mới và hệ thống cây xanh cũ vẫn chưa đáp ứng đủ 

cho việc mở rộng đô thị. Sự thiếu hụt mảng xanh cùng với sự phát triển nhanh 
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chóng các hoạt động đô thị cộng hưởng và làm gia tăng cường độ của hiệu ứng 

“Đảo nhiệt đô thị”, gây nên những ảnh hưởng ngầm không nhìn thấy lập tức đó là 

sự hao phí về năng lượng hay vấn đề về sức khỏe. 

Bài luận văn này, nghiên cứu về vấn đề “Đảo nhiệt đô thị” là ảnh hưởng của nhiệt 

độ mà bất kỳ đô thị nào cũng đang gặp phải, cụ thể ở khu vực TP.HCM, ngoài ra 

còn xác định mức độ ảnh hưởng của hệ thống cây xanh và mặt nước đô thị tới đảo 

nhiệt đô thị, đánh giá tác động mà hiệu ứng Đảo nhiệt đô thị gây nên, song song đó 

là  học hỏi những kinh nghiệm quản lý từ những đô thị trên thế giới để đưa ra những 

giải pháp quản lý cây xanh và mặt nước hiệu quả góp phần giảm tải bớt tác động 

của Đảo nhiệt đô thị. 

2. Mục tiêu nghiên cứu. 

Tìm hiểu hiện trạng đảo nhiệt đô thị tại TP.HCM từ đó đề xuất những giải pháp 

quản lý mảng xanh và mặt nước hiệu quả để giảm tải hiệu ứng đảo nhiệt đô thị cho 

TP.HCM. 

3. Nội dung nghiên cứu. 

(1) Tìm hiểu lý thuyết về Đảo nhiệt đô thị. Các yếu tố ảnh hưởng và các tác 

động của Đảo nhiệt đô thị. Tác động của cây xanh đối với đảo nhiệt đô thị. 

(2) Đánh giá hiện trạng cây xanh và mặt nước TP.HCM, hiện trạng đảo nhiệt 

đô thị tại TP.HCM và các tác động của nó. 

(3) Đưa ra những giải pháp quản lý cây xanh và mặt nước nhằm giảm tải 

hiệu ứng Đảo nhiệt đô thị tại TP.HCM. 

4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu. 

Đối tượng nghiên cứu: Đảo nhiệt đô thị và các tác động của đảo nhiệt tới hoạt động 

đô thị; hệ thống cây xanh và mặt nước và tác động của nó tới đô thị. 
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Phạm vi nghiên cứu: Khu vực nghiên cứu được chọn là TP.HCM (Trừ hai huyện 

ngoại thành là Nhà Bè và Cần Giờ) 

5. Phương pháp nghiên cứu. 

Phương pháp thu thập số liệu thứ cấp. 

Phương pháp phân tích và tổng hợp. 

Phương pháp lấy ý kiến chuyên gia. 

Phương pháp thống kê, so sánh. 

Phương pháp điều tra xã hội học. 

6. Lịch sử nghiên cứu. 

- Nghiên cứu về đảo nhiệt đô thị tại nước ngoài: 

Nghiên cứu đầu tiên về đảo nhiệt của tác giả T.R.Oke năm 1982 về Cơ sở năng 

lượng của UHI (The Energetic Basics of the Urban Heat Island) chỉ ra những thông 

tin về ngưỡng dân số của một đô thị có thể làm nhiệt độ của thành phố tăng lên từ 2-

7oF trong khoảng 100.000 dân.  

Năm 2002, nghiên cứu của D.J.Sailor về Đảo nhiệt đô thị, cơ hội và thách thức cho 

việc giảm tải cũng như thích ứng, với địa bàn nghiên cứu cụ thể là thành phố New 

Orleans, Hoa Kỳ. 

Năm 2003, nghiên cứu chính thức của EPA (Cơ quan bảo vệ môi trường Hoa Kỳ - 

Environmental Protection Agency tổng hợp lại những nội dung của nhiều nhà 

nghiên cứu về Đảo nhiệt đô thị, tài liệu này cung cấp nhiều khái niệm về đảo nhiệt 

như nguồn gốc, ảnh hưởng, ... 

Năm 2005, Nghiên cứu của H.Akbari về Tiềm năng tiết kiệm năng lượng và lợi ích 

chất lượng không khí của việc giảm thiểu hiệu ứng đảo nhiệt đô thị. 
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Năm 2008, Lisa Gartland công bố nghiên cứu tổng quan về Đảo nhiệt và giảm tải 

đảo nhiệt trong khu vực đô thị, tổng hợp một số phương pháp giảm tải đảo nhiệt 

cũng như nêu lên lợi ích của cộng đồng dân cư đô thị trong việc giảm tải đảo nhiệt. 

- Nghiên cứu về đảo nhiệt đô thị tại Việt Nam: 

Năm 2006, tác giả Trần Thị Vân, nghiên cứu về việc khai thác kênh nhiệt của ảnh 

Landsat ETM+ để tính khôi phục nhiệt độ cho khu vực phía Bắc TP.HCM. 

Năm 2010, nhóm tác giả Trần Thị Vân, Hoàng Thái Lan, và Lê Văn Trung đưa ra 

nghiên cứu về việc Thay đổi nhiệt độ bề mặt đô thị dưới tác động của quá trình đô 

thị hóa ở TP.HCM bằng phương pháp viễn thám.  

Cũng trong năm 2010, nhóm tác giả Lương Văn Việt, Vũ Thanh Ca nghiên cứu về 

việc Mô phỏng sự thay đổi nhiệt độ TP.HCM theo quy hoạch đô thị đến năm 2020. 

Năm 2015, nhóm tác giả Trần Thị Vân, Hà Dương Xuân Bảo, Nguyễn Thị Tuyết 

Mai công bố nghiên cứu về Môi trường nhiệt và đảo nhiệt đô thị tại TP.HCM từ dữ 

liệu viễn thám, tài liệu này cung cấp nhiều thông tin về hiệu ứng đảo nhiệt ở 

TP.HCM, những dữ liệu ảnh viễn thám được xử lý qua các phép tính. Tuy nhiên 

vẫn chưa chỉ ra rõ những nguyên nhân cũng như giải pháp nhằm giảm tải đảo nhiệt 

tại TP.HCM. 

Tiểu kết: Các nghiên cứu ở Việt Nam hiện tại đa phần chỉ tìm hiểu đảo nhiệt đô thị 

ở mức độ riêng lẻ, và đa phần xác định đảo nhiệt và tính toán các chỉ số đảo nhiệt, 

không có sự kết nối với đô thị, cũng không nêu chi tiết các tác động của đảo nhiệt 

tới đô thị, nhất là sự liên hệ giữa đảo nhiệt và cây xanh mặt nước đô thị.  
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PHẦN 2: NỘI DUNG 

 

Chương 1: Cơ sở khoa học 

1.1. Cơ sở lý thuyết. 

 1.1.3. Đảo nhiệt đô thị và phương pháp xác định. 

- Khái niệm: 

Khi diện tích đô thị mở rộng kéo theo đó là những sự thay đổi về cảnh quan, những 

toà nhà, đường xá, và những công trình khác sẽ thay thế đất trống và thảm thực vật. 

Những bề mặt trước đây từng có khả năng thấm nước thì nay trở nên khô và không 

thấm nước. Sự phát triển này dẫn tới việc hình thành đảo nhiệt đô thị - hiện tượng 

mà theo đó các vùng đô thị có nhiệt độ cao hơn so với các vùng nông thôn xung 

quanh đô thị (U.S. Environmental Protection Agency, 2008). 

- Phân loại: 

- Đảo nhiệt bề mặt đô thị ( Surface Urban Heat Islands) 

- Đảo nhiệt khí quyển đô thị (Atmospheric Urban Heat Islands) 

- Phương pháp xác định đảo nhiệt: 

Gồm 2 phương pháp: 

Phương pháp 1: Sử dụng dữ liệu quan trắc mặt đất từ các trạm khí tượng 

phân bố trên khoảng cách khá xa giữa các trạm, từ đó đánh giá biến động nhiệt động 

theo từng trạm hoặc nội suy từ vài trạm trên một vùng lãnh thổ. 

Phương pháp 2: Sử dụng dữ liệu vệ tinh, trích xuất thông tin nhiệt độ từ ảnh 

vệ tinh qua các phép xử lý và tính toán trực tiếp từ ảnh (Viễn thám nhiệt).  
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UHI là khái niệm chung và cũng là cách gọi của đảo nhiệt khi sử dụng số liệu quan 

trắc nhiệt độ không khí được đo ở độ cao 2m so với mặt đất. Kết quả phân tích ảnh 

viễn thám cho ra giá trị nhiệt độ bề mặt đối tượng, vì vậy khi xem xét đảo nhiệt 

cũng sẽ liên quan đến khái niệm “đảo nhiệt bề mặt đô thị” (SUHI) 

Giám sát nhiệt độ bề mặt đất (LST - Land surface temperature) có tầm quan trọng 

hàng đầu trong nghiên cứu UHI. Với sự ra đời của vệ tinh và máy bay, viễn thám 

hồng ngoại nhiệt đã cung cấp những phát triển mới cho việc nghiên cứu UHI. 

1.1.2. Những yếu tố ảnh hưởng đến sự hình thành đảo nhiệt đô thị. 

- Lớp thảm thực vật bị giảm trong khu vực đô thị. 

- Đặc tính của chất liệu xây dựng trong đô thị 

- Bố cục xây dựng đô thị. 

- Nguồn nhiệt nhân tạo. 

- Thời tiết khí hậu. 

1.1.3. Tác động của đảo nhiệt đô thị. 

- Tăng lượng tiêu thụ năng lượng. 

- Tăng lượng khí thải gây ô nhiễm không khí và khí nhà kính. 

- Ảnh hưởng tới sức khỏe và hoạt động của con người. 

- Chất lượng nước bị suy giảm. 

1.1.4. Các khái niệm về cây xanh - mặt nước đô thị. 

Theo Nghị định 64/2010/NĐ-CP về “Quản lý cây xanh đô thị” của Thủ tướng 

Chính phủ: 

“Cây xanh đô thị” là cây xanh sử dụng công cộng, cây xanh sử dụng hạn chế và cây 

xanh chuyên dụng trong đô thị. 
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“Quản lý cây xanh đô thị” bao gồm: Quy hoạch, trồng, chăm sóc, ươm cây, bảo vệ 

và chặt hạ, dịch chuyển cây xanh đô thị. 

Theo luật Quy hoạch đô thị (Luật số: 30/2009/QH12): 

“Không gian đô thị” là không gian bao gồm các vật thể kiến trúc đô thị, cây xanh, 

mặt nước trong đô thị có ảnh hưởng trực tiếp đến cảnh quan đô thị. 

“Cảnh quan đô thị” là không gian cụ thể có nhiều hướng quan sát ở trong đô thị như 

không gian trước tổ hợp kiến trúc, quảng trường, đường phố, hè, đường đi bộ, công 

viên, thảm thực vật, vườn cây, vườn hoa, đồi, núi, gò đất, đảo, cù lao, triền đất tự 

nhiên, dải đất ven bờ biển, mặt hồ, mặt sông, kênh, rạch trong đô thị và không gian 

sử dụng chung thuộc đô thị. 

Việc quản lý cây xanh - mặt nước được gộp chung vào “Điều 68. Quản lý cây xanh, 

công viên, cảnh quan tự nhiên và mặt nước” cùa luật Quy hoạch đô thị. 

1.1.5. Tác dụng của cây xanh trong việc giảm thiểu đảo nhiệt đô thị. 

- Cải thiện sự thoải mái, giảm nhiệt độ khu vực: 

- Tiết kiệm năng lượng trong các tòa nhà 

- Giảm lượng khí carbon dioxide: 

- Giảm ô nhiễm không khí: 

- Phân tích chi phí - lợi ích của việc trồng cây xanh: Phần lớn chi phí cây phát sinh 

trong quá trình trồng, cắt tỉa, và bảo dưỡng trong những năm đầu, lợi ích của cây 

xanh vẫn chưa nhiều. Trung bình cần mất khoảng 5 năm để cây xanh phát huy tối 

đa lợi ích. Sau 15 năm, một cây xanh trung bình đã trưởng thành có thể tạo ra sự 

khác biệt đáng kể cho môi trường (Mc Pherson, 2002). Cây trưởng thành có giá trị 

to lớn và áp đảo phần chi phí bỏ ra ban đầu khi mang lại rất nhiều lợi ích về tiết 

kiệm năng lượng, giảm ô nhiễm và thoát nước mưa so với những cây mới trồng. 
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1.2. Cơ sở thực tiễn. 

1.2.1 Hiện trạng đảo nhiệt đô thị tại một số đô thị trên thế giới. 

- Đảo nhiệt đô thị tại New York, Hoa Kỳ: 

Đảo nhiệt đô thị đã được nghiên cứu ở thành phố New York trong hơn một thế kỷ. 

Hiện tại, nhiệt độ của Thành phố New York vào ban đêm (vào mùa hè) so với các 

khu vực ngoại thành và nông thôn xung quanh chênh lệch trung bình ~7.2ºF (~4ºC) 

(Cynthia Rosenzweig và CTV, 2006). 

- Đảo nhiệt đô thị tại Tokyo, Nhật Bản: 

Trong 100 năm qua, nhiệt độ trung bình ở Tokyo đã tăng khoảng 3 độ C. Nhiều 

nghiên cứu chỉ ra rằng, sự nóng lên toàn cầu đã làm tăng nhiệt độ trung bình của 

Nhật Bản khoảng một độ C, còn lại nhiệt độ tăng do hiệu ứng UHI có thể là khoảng 

hai độ ở Tokyo (Cơ quan Khí tượng Nhật bản, 2010) 

1.2.2. Hiện trạng đảo nhiệt đô thị tại các thành phố lớn tại Việt Nam. 

- Đảo nhiệt đô thị tại Hà Nội: 

Trong thời kỳ đô thị hóa từ năm 1980, Hà Nội đã trải qua một xu hướng tăng về 

nhiệt độ không khí hàng năm. Dựa trên vị trí của các trạm Láng, Hà Đông, Ba Vì 

được coi là khu vực thành thị, tiểu đô thị và nông thôn (Hình 1.4) 

Nhiệt độ không khí trung bình ở thành thị (Láng) tăng khoảng 1,5oC trong khi 

những người ở khu vực nông thôn (Ba Vì) chỉ tăng 0,5oC. Năm 2010, chênh lệch 

nhiệt độ không khí đạt 2oC, điều này cho thấy sự tồn tại của UHI tại Hà Nội. 

- Đảo nhiệt đô thị tại Đà Nẵng: 

Theo những mô hình không gian của LST ở khu vực đô thị Đà Nẵng. Người ta thấy 

rằng LST cao (> 32oC) chủ yếu nằm ở khu vực đô thị trung tâm, đặc biệt ở các 

quận Thanh Khê và Hải Châu. Trong khi đó khu vực có LST thấp (<28oC) chủ yếu 

tập trung ở khu vực Đèo Hải Vân và Vùng Sơn Trà (Dang Trung Tu và CTV, 

2015).  
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1.2.3. Kinh nghiệm giảm tải đảo nhiệt đô thị trên thế giới. 

- Kinh nghiệm tại Paris, Pháp: 

Mốt số biện pháp đã được khuyến khích thực hiện, đối tượng thường là những tòa 

nhà văn phòng nằm trong khu trung tâm Paris, một số biện pháp còn được quy định 

trực tiếp thông qua luật pháp của địa phương và bắt buộc thực hiện, như việc lắp đặt 

cool roofs (vật liệu mái làm mát). 

- Kinh nghiệm tại Tokyo, Nhật Bản: 

Chính phủ Nhật Bản đã vạch ra một chính sách cơ bản để giảm thiểu hiệu ứng UHI 

năm 2004 là tập trung vào việc giảm phát thải nhiệt nhân tạo (gây ra bởi con người), 

Trồng cây và tạo vành đai xanh (trồng nhiều cây xanh và tạo thêm không gian 

xanh), cải thiện đường bề mặt, và tạo ra các lối thông gió cho các tòa nhà chọc trời. 

1.3. Cơ sở pháp lý. 

 

- Luật Quy hoạch đô thị số: 30/2009/QH12 

- Luật Bảo vệ môi trường số 55/2014/QH13. 

- Quyết định số 123/1998/QĐ-TTg phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng 

thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2020 (10/7/1998). Và Quyết định số 24/QĐ-TTg 

phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng thành phố Hồ Chí Minh đến năm 

2025 (6/01/2010) 

- Quyết định số 29/2014/QĐ-UBND ban hành quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc 

đô thị chung TP.HCM (29/8/2014) 

- Quyết định số 150/2004/QĐ-UB TP. Hồ Chí Minh vào ngày 09 tháng 06 năm 

2004 về ban hành quy định quản lý, sử dụng hành lang trên bờ sông, kênh, rạch 

thuộc địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. 

- Nghị định số 64/2010/NĐ-CP về Quản lý cây xanh 11 tháng 06 năm 2010 
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- Nghị quyết số 60/2007/NQ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ - 

Chương trình mục tiêu quốc gia ứng phó với biến đổi khí hậu. 

- Thông tư số 26/2016/TT-BYT Quy định quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về vi khí hậu 

- giá trị cho phép vi khí hậu tại nơi làm việc. 

- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước mặt QCVN 08: 2008/BTNMT. 

- Kịch bản biến đổi khí hậu và nước biển dâng cho Việt Nam, Bộ Tài nguyên và 

Môi trường, năm 2016. 

- Báo cáo hiện trạng môi trường quốc gia, Bộ Tài nguyên và Môi trường. 

Chương 2: Đánh giá hiện trạng 

2.1. Hiện trạng cây xanh và mặt nước tại TP.HCM. 

2.1.1. Hiện trạng quản lý quy hoạch cây xanh TP.HCM. 

Theo báo cáo của Sở Quy hoạch – Kiến trúc TP vào cuối năm 2018, tổng diện tích 

quy hoạch chức năng công viên cây xanh  toàn  địa bàn  Thành  phố là khoảng 

11.418 ha nhưng hiện tại chỉ mới đạt 491,16 ha (tương đương 4,3%).  Từ năm 2012 

đến nay, tiến độ đầu tư xây dựng công viên cây xanh chỉ đạt trung bình khoảng 9,8 

ha/năm, là rất nhỏ so với diện tích quy hoạch công viên cây xanh chưa có kế hoạch 

thực hiện là khoảng 11.418 Ha. 

Theo kế hoạch, công viên cây xanh cấp đô thị 7,5 m2/người; công viên cây xanh 

cấp đơn vị ở là 2,9 m2/người. Tuy nhiên, diện tích công viên cây xanh hiện trạng 

còn thấp với diện tích 491 ha, chiếm 4,3% tổng diện tích quy hoạch chức năng công 

viên cây xanh, chỉ tiêu mới đạt 0,49 m2/người. Trong khi chỉ tiêu quy hoạch là 10,4 

m2/người. 

Trong đó, khu vực nội thành cũ (13 quận) có diện tích chiếm gần 60% tổng diện 

tích công viên cây xanh toàn thành phố, đạt bình quân 0,8 m2/người. Khu vực quận 

mới (sáu quận) chiếm 31,51% tổng diện tích công viên cây xanh toàn thành phố, đạt 
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bình quân 0,73 m2/người. Còn lại khu vực ngoại thành (năm huyện) đạt bình quân 

0,31 m2/người. 

Theo thống kê của Sở Giao thông vận tải TP trong 7 năm qua (từ 2012-2018) cho 

thấy, tổng diện tích quy hoạch công viên cây xanh được đầu tư xây mới là gần 70 

Ha, trong đó công viên công cộng tập trung chỉ tăng hơn 10 ha. diện tích mảng xanh 

của thành phố chủ yếu phát triển theo các công trình, dự án về giao thông, hạ tầng 

kỹ thuật là 90 Ha (nằm ngoài quy hoạch công viên cây xanh), việc phát triển này 

chưa theo kịp sự phát triển của đô thị, nhất là đối với các địa phương có tốc độ đô 

thị hóa nhanh như quận 7, 2, 9, Bình Tân và các huyện Bình Chánh, Nhà Bè... 

Về việc phân bố cây xanh , khu vực nội thành có gần 5,5 triệu m2 cây xanh (chiếm 

1%) và còn lại 99% diện tích cây xanh ở khu vực ngoại thành. Tỷ lệ che phủ cây 

xanh toàn TP là 26,3%. Tỷ lệ che phủ nội thành là 3,9%, ngoại thành  là 27,7%.  

Như vậy, sự phân bố cây xanh ở nội thành và ngoại thành rất không đồng đều. 

Trong khi con người thì ngược lại, 90% cư dân lại tập trung ở vùng đô thị với 

không gian chỉ khoảng 7% diện tích TP. 

2.1.2. Hiện trạng mặt nước. 

Có thể nói Sài Gòn – TP HCM là thành phố sông nước, gồm có các sông Sài gòn, 

Đồng Nai, Nhà Bè rừng ngập mặn Cần Giờ và rất nhiều hệ thống kênh rạch. Hai 

con sông chính là sông Đồng Nai và sông Sài Gòn, gặp nhau ở trung tâm thành phố 

tại các đoạn sông Nhà Bè và Soài Rạp, tổng chiều dài là 80km. Từ những con sông 

này, tỏa vào thành phố với hàng trăm con kênh rạch, với tổng chiều dài kênh rạch 

lên tới 700km.  

Thành phố Hồ Chí Minh có 1 hệ thống kênh rạch rất thuận tiện cho việc thoát nước 

mặt gồm 27 hệ kênh rạch chính và 16 hệ kênh nhánh, chiếm khoảng 16,8% diện 

tích tự nhiên của thành phố. Khu nội thành hiện hữu (gồm 13 quận nội thành) có 5 

hệ thống kênh rạch chính với tổng chiều dài khoảng 52 km đảm nhận chức năng 

tiêu thoát nước cho khu vực, bao gồm kênh Nhiêu Lộc –Thị Nghè, kênh Tàu Hũ –
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Bến Nghé, kênh Tẻ-kênh Đôi, kênh Tân Hóa –Lò Gốm và kênh Tham Lương –Bến 

Cát. Ngoài ra còn các chi lưu rạch nhánh là 47km. Tổng diện tích kênh rạch nội 

thành khoảng 835ha, hầu hết tập trung vào phía Nam và Đông TP.HCM. 

2.2. Hiện trạng đảo nhiệt đô thị tại TP. HCM và những nguyên nhân gây ra. 

2.2.1. Hiện trạng đảo nhiệt đô thị tại TP.HCM. 

2.2.2.1.Biến động nhiệt độ bề mặt (LST) TP.HCM giai đoạn 1995 - 2015. 

Hầu hết phía bắc TP HCM sở hữu nhiệt độ từ 35 đến 40oC, chủ yếu tập trung ở khu 

vực trung tâm, khu dân cư thiếu cây cối hoặc mật độ thưa thớt, và khu vực trống, 

tương ứng với sự suy giảm độ che phủ của thảm thực vật cũng như sự phát xạ bề 

mặt, như quận 10, quận Gò Vấp, quận 11, Tân Phú. LST dao động từ 30 đến 35oC 

tập trung ở khu vực nhiều cây xanh, đồng cỏ và đất nông nghiệp, chủ yếu ở huyện 

Củ Chi và Bình Chánh, và một phần của huyện Hóc Môn. Trong khu vực hoạt động 

sản xuất chủ yếu là nông nghiệp, lúa gạo và cây lương thực. Phạm vi giá trị LST 

thấp hơn 30°C là rừng, nước và vùng ven sông Sài Gòn. LST trên nước thường từ 

20 đến 30oC. 

2.2.2.2. Nhiệt độ bề mặt (LST) TP.HCM giai đoạn 1995 -2015. 

2.2.2.3. Đảo nhiệt bề mặt đô thị giai đoạn 1995-2015. 

2.2.2. Những nguyên nhân tác động tới sự hình thành UHI tại TP.HCM. 

Hình ảnh về xu hướng mở rộng của LST trên 35oC ở các khu vực đô thị trung tâm 

trong giai đoạn từ năm 1995 đến 2005 đã chứng minh rằng sự thay đổi sử dụng đất 

và tăng bề mặt không thấm nước do quá trình đô thị hóa là nguyên nhân chính. 
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2.3. Những tác động của đảo nhiệt đối với hoạt động đô thị tại TP. HCM. 

2.3.1. Tăng lượng tiêu thụ năng lượng. 

Mức tiêu thụ điện cao nhất của từng năm do công ty EVN HCM công bố nằm trong 

5 tháng nóng  (từ tháng 3 đến tháng 7, cao điểm mùa khô thường là tháng 4,5).  

Cụ thể, ngày 24/4/2019, lượng điện năng tiêu thụ tại TPHCM đạt mức 90,038 triệu 

kWh, cao hơn 10% so với đỉnh của năm 2018. Cũng theo Trung tâm điều độ hệ 

thống điện, tổng điện năng tiêu thụ tại TPHCM trong tháng 3/2019 là 2,38 tỷ kWh, 

tăng hơn 44% so với tháng 2 (1,65 tỷ kWh). Tổng điện năng tiêu thụ trong tháng 

4/2019 (tính đến 25/4) đã là 2,05 tỷ kWh. 

2.3.2. Ảnh hưởng tới sức khỏe và hoạt động của con người. 

Bức xạ tại TP.HCM theo thông báo của Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ đo 

vào tháng 02/2019 ở mức 10, được cảnh báo là mức rất cao ảnh hưởng sức khỏe. 

Trang Weather Online của Anh ghi nhận chỉ số tia cực tím tại TP HCM ngày 26 và 

27/3/2019 ở mức 12. 

Ngoài ra, các số liệu nhập viện tại Bệnh viện nhi TP.HCM cho thấy, ngoài những 

tháng có dịch bệnh theo vùng thì số lượng bệnh nhi tăng vọt vào những tháng nắng 

nóng (3-4-5 

2.3.3. Tăng lượng khí thải gây ô nhiễm không khí và khí nhà kính. 

Năm 2020, dự báo tỷ trọng nhiệt điện chạy than của Việt Nam chiếm khoảng 41% 

tổng cung lượng điện, gấp 1,5 lần thủy điện (Bộ Công Thương, 2018). Các chất gây 

ô nhiễm chính từ các nhà máy điện than bao gồm: sulfur dioxide (SO2), nitơ oxit 

(NOx), hạt vật chất (PM), carbon monoxide (CO) và thủy ngân (Hg). 

2.3.4. Chất lượng nguồn nước bị suy giảm. 

Liên minh Năng lượng bền vững VN khẳng định nếu tất cả 14 nhà máy điện than tại 

ĐBSCL hoạt động thì mỗi ngày sẽ thải ra môi trường 70 triệu m3 nước nóng 40oC. 

Hệ quả là hệ sinh thái dưới nước và các loài thủy sản sẽ bị gây hại.  
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2.4. Mô hình phân tích SWOT về việc giảm tải đảo nhiệt tại TP. HCM. 

Bảng 2.6. Bảng phân tích SWOT 

Điểm mạnh (Strengths) 

- S1: Đội ngũ nhân lực quản lý - kỹ 

thuật tốt nhất tập trung tại TP.HCM. 

- S2: Công nghệ thông tin được chú 

trọng phát triển mạnh và đều. 

- S3: Sự quan tâm của chính quyền địa 

phương TP.HCM. 

- S4: Người dân địa phương đang dần 

nhận thức được sự ảnh hưởng của 

môi trường đến hoạt động sống 

Điểm yếu (Weaknesses) 

- W1: Quỹ đất đất để phát triển trong 

trung tâm không còn. 

- W2: Không có cơ quan chủ quản để 

phát triển những vấn đề liên quan 

giữa cây xanh mặt nước và đảo nhiệt 

đô thị. 

- W3: Ô nhiễm môi trường đô thị. 

- W4: Ngân sách TP có giới hạn do có 

quá nhiều hạn mục cần đầu tư cấp 

thiết như về vấn đề giao thông và 

ngập lụt. 

Cơ hội (Oppotunities) 

- O1: Sự quan tâm của các cấp, chính 

quyền Trung ương về tình hình môi 

trường  (bằng các quy hoạch, kế 

hoạch,…). 

- O2: Sự đòi hỏi nhu cầu về chất lượng 

sống, nhận thức về môi trường ngày 

càng cao, càng có tiếng nói. 

- O3: Sự phát triển của khoa học kỹ 

thuật về công tác quản lý, xây mới bảo 

trỉ hệ thống cây xanh mặt nước; sự ra 

đời của công trình Xanh. 

- O4: Giảm thiểu đảo nhiệt tại các đô thị 

phát triển trên thế giới. 

Thách thức (Threats) 

- T1: Đô thị hóa và sự chuyển dịch dân 

số từ bên ngoài vào. 

- T2: Biến đổi khí hậu tác động đến 

công tác quản lý cũng như đến môi 

trường sống của người dân. 

- T3: Chiều hướng đô thị bền vững đang 

bị nghiêng về phía các vấn đề kinh tế - 

xã hội khác. 

- T4: Hội nhập quốc tế khiến cho các chỉ 

tiêu quốc tế gây áp lực cho công tác 

quản lý quy hoạch (Báo cáo hiện trạng 

môi trường quốc gia 2018) 
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Chương 3: Đề xuất giải pháp 

3.1. Các công cụ quản lý quy hoạch mảng xanh - mặt nước xét đến yếu tô đảo 

nhiệt. 

- Chỉ số che phủ cây xanh của Thành phố HCM. 

Những con số về độ che phủ của cây xanh (Tree Canopy) giúp cho công tác quản lý 

đô thị có thêm một công cụ để đo lường và đánh giá chính xác hơn về vấn đề đảo 

nhiệt. 

- Áp dụng khoa học công nghệ trong quản lý quy hoạch hệ thống cây xanh - mặt nước. 

3.2. Giải pháp nâng cao hiệu quản quản lý quy hoạch hệ thống cây xanh - mặt 

nước đô thị xét đến yếu tố đảo nhiệt tại TP. HCM. 

Các giải pháp được chia thành 3 nhóm: 

- Nhóm giải pháp về việc quản lý quy hoạch cây xanh - mặt nước đô thị hiện hữu. 

- Nhóm giải pháp về phát triển hệ thống cây xanh. 

- Nhóm giải pháp về truyền thông nhận thức. 

3.2.1. Nhóm giải pháp về việc quản lý quy hoạch cây xanh - mặt nước đô 

thị hiện hữu. 

3.2.1.1. Hình thành cơ quan quản lý đặc thù riêng cho việc quản lý hệ 

thống cây xanh - mặt nước. 

Hiện nay, việc quản lý quy hoạch hệ thống cây xanh - mặt nước đang bị chi phối 

bởi nhiều phía. Mặc dù mỗi đơn vị đều có năng lực chuyên môn tốt nhưng lại thiếu 

đi sự phối hợp hành động. Tuy nhiên để việc quản lý được đồng nhất, cần có một 

chương trình hành động cụ thể và một chương trình hành động cho đô thị thì nên 

cần có một tổ chức, trung tâm hoặc phòng ban quản lý. 

Tổ chức này có thể thuộc một nhóm nhỏ trong các tổ chức phi lợi nhuận vì cộng 

đồng hoặc thuộc một phần trong phòng quản lý đô thị, quản lý môi trường của 

chính quyền TP.HCM. Nhiệm vụ là nghiên cứu, xây dựng chiến lược và các giải 
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pháp về cây xanh - mặt nước để giảm thiểu đảo nhiệt đô thị trên địa bàn thành phố 

và các vùng phụ cận, xây dựng các kế hoạch, xác định các dự án ưu tiên và phân kỳ 

thực hiện cho từng khu vực. Xây dựng quy chế phối hợp trong quá trình thiết kế, thi 

công, và quản lý vận hành nhằm đảm bảo phát huy hiệu quả tối đa hiệu quả của cây 

xanh - mặt nước. 

3.2.1.2. Xem xét những chỉ số về quy hoạch xây dựng. 

- Cơ cấu sử dụng đất: Theo định hướng phát triển thành phố xanh như mong đợi của 

UBND TP.HCM, thì trong các quy hoạch mới phải đảm bảo được dãi hệ thống cây 

xanh - mặt nước liền mạch và xem kẽ với công trình, đãm bảo sự liên kết giữa 

những công trình xưa cũ với những công trình hiện đại.  

- Mật độ xây dựng và hệ số sử dụng đất: Mật độ xây dựng cao sẽ ảnh hưởng nhiều 

đến vấn đề cảnh quan  khu vực và yếu tố đảo nhiệt, việc kiểm soát tốt được mật độ 

xây dựng, cụ thể là giảm mật độ xây dựng trong khu vực nội thành tạo ra lợi ích to 

lớn cho môi trường cảnh quan đô thị, đồng thời làm giảm khá nhiều diện tích bê 

tông gây ra đảo nhiệt. 

3.2.1.3. Bổ sung một số nguyên tắc trồng cây vào trong quy chế về “Cây 

xanh đường phố”. 

Luận văn đề xuất một số vấn đề để xem xét và cân nhắc có nên bổ sung vào quy 

chế: Các chỉ tiêu về độ che phủ của cây (bóng cây); Quy định cách thức trồng cây, 

loại cây trồng và vị trí trồng cây; Nên có các điều khoản quản lý số lượng cây, các 

điều khoản bảo vệ cây xanh khỏi việc loại bỏ như cấp giấy phép chặt bỏ, hoặc tỉa 

cành, để đảm bảo không ảnh hưởng đến độ phủ.  

3.2.2. Các giải pháp về phát triển hệ thống không gian xanh đô thị. 

3.2.2.1. Tăng diện tích cây xanh xung quanh công trình. 

Lợi ích che nắng và chắn gió của cây xanh làm giảm việc sử dụng năng 

lượng từ các công trình bên cạnh, việc giảm khối lượng tiêu thụ đồng nghĩa với việc 
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giảm CO2 từ các nhà máy điện than. Ngoài ra việc thoát hơi nước của cây xanh làm 

giảm nhiệt độ không khí xung quanh công trình. Luận văn đưa ra một số lưu ý cho 

việc trồng cây quanh công trình: 

 Mức giảm CO2 lớn nhất khi cây được trồng ở phía tây và phía đông của 

công trình.  

 Đối với nhà dân cư, cây nên được trồng để che chắn các cửa sổ và tường ở 

phía tây, phía đông và đủ cao để không che chắn tầm nhìn. 

 Trước khi trồng cây nên khảo sát chất lượng đất trồng cũng như các công 

trình ngầm phía dưới để tránh gây ra các thiệt hại không mong muốn sau 

này.  

 Ở các khu vực đặt điều hòa hoặc thiết bị làm mát công trình, các thiết bị này 

hoạt động kém hiệu quả khi trời nóng, cần trồng cây che bóng, chú ý cần 

đảm bảo thông thoáng để cho luồng khí lưu thông. 

 Thành phố Hồ Chí Minh chịu ảnh hưởng bởi hai hướng gió chính và chủ yếu 

là gió mùa Tây - Tây Nam và Bắc - Ðông Bắc. Để chắn gió cho những công 

trình nhỏ thì nên trồng cây vuông góc với hướng gió chính, nên cách công 

trình khoảng cách lớn hơn chiều cao cây để tránh việc đổ ngã. 

3.2.2.2. Tăng độ phủ thực vật tại những khu vực: đường phố, vỉa hè, bãi 

đậu xe, sân chơi. 

- Đường phố, vỉa hè: 

Cây trồng trên vỉa hè cần trồng gần lề đường vì có thể tận dụng được bóng 

của chúng để che mặt đường nhựa đen. Khoảng cách giữa các cây có thể tùy biến từ 

6-12m tùy theo kích thước tán của từng loại cây. Có nhiều lựa chọn thay thế hữu ích 

cho cây lớn. Với những vỉa hè rộng có thể dùng một phần để trồng cỏ và nên có 

hàng rào cây bụi phía rìa vỉa. Với không gian vỉa hơi khiêm tốn, nên trồng dây leo 

để tạo khung giàn, kết hợp với những tiện ích như ghế ngồi để tạo nên không gian 

chờ, khu vực nghỉ ngơi công cộng. 
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Việc trồng cây nên chú ý đến tầm nhìn (ánh sáng, hướng gió), các công trình 

kỹ thuật trên cao (biển báo, dây điện , cột điện) và những yếu tố an toàn khác, ... 

nên tránh bị vướng vào những vấn đề trên khi cây đã phát triển ở giai đoạn trưởng 

thành, vì việc thay thế một cây trồng sai tốn nhiều thời gian.  

- Bãi đậu xe, sân chơi, sân tập luyện: 

Việc trồng cây ở những khu vực này cần thực hiện để kỹ để tránh ảnh hưởng 

trực tiếp tới các hoạt động diễn ra, tuy nhiên vẫn phải tạo ra những tác động ngầm 

và tự nhiên nhất. Cây cối nên trồng ở những khu vực mọi người có khả năng tụ tập 

đông, khu vực nghỉ ngơi, và nền những khu vực vui chơi của trẻ em nên được thay 

thế bằng thảm cỏ. 

- Mặt nước: 

Trồng những cây tạo cảnh quan ở phần rìa của mặt nước, cần kiểm soát phát 

triển vì những loại cây sống trong nước có vòng đời ngắn và phát triển nhanh, việc 

kiểm soát và chăm sóc không kỹ có thể gây nhiều ảnh hưởng nghiêm trọng đến chất 

lượng nước và những sinh vật dưới nước. Việc phát triển dàn khung cây dây leo ra 

một phần bở của kênh rạch, sông, hồ cũng là một phương án để tăng độ phủ, tuy 

nhiên cần xác định vị trí từng khu vực để trồng tránh gây mất cảnh quan mặt nước 

và giống cây leo phù hợp với đặc điểm khí hậu. 

3.2.2.3. Ứng dụng kiến trúc xanh lên công trình (Green Roofing). 

Nhờ việc ứng dụng những kỹ thuật xây dựng hiện đại, việc tạo lập độ phủ 

cây xanh trên những công trình để gia tăng độ phủ của đô thị là điều có thể thực 

hiện được thông qua những giải pháp như Mái nhà xanh (Green Roofing), Công 

trình xanh (Green Building). Để phát triển được công trình xanh cần lưu ý những 

điểm sau: Tiêu chuẩn kỹ thuật để áp dụng công trình xanh; Chi phí xây dựng; Bảo 

trì và sữa chữa; Nâng cao nhận thức của cộng đồng dân cư về tác động của đảo 

nhiệt và lợi ích của việc gia tăng độ phủ xanh trong đô thị.  
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3.2.3. Nâng cao vai trò của cộng đồng trong công tác quản lý cây xanh. 

Theo khảo sát điều tra xã hội học của tác giả về vấn đề đảo nhiệt, chỉ có 28% trên 

tổng số người tham gia trả lời là có nghe qua về vấn đề đảo nhiệt đô thị, và khi được 

hỏi rõ về định nghĩa “đảo nhiệt đô thị” thì chỉ có 5% trả lời chính xác. Thông tin 

này có thể cho chúng ta thấy cộng đồng đang thiếu hụt nhiều thông tin quan trọng 

về môi trường đô thị, thứ đang ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc sống hàng ngày của 

người dân tại TP.HCM. Có nhiều cách để cung cấp thông tin về vấn đề đảo nhiệt 

đến với mọi người dân, trong thời đại công nghệ thông tin, việc truyền thông ngày 

càng dễ dàng hơn với sự hỗ trợ của công nghệ.  

- Giải pháp truyền thông, nâng cao nhận thức. 

- Dự án giáo dục trong trường học. 
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PHẦN 3: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 

3.1. Kết luận. 

Trên cơ sở nghiên cứu lý luận về quản lý phát triển hệ thống cây xanh - mặt nước, 

các lý thuyết về hiệu ứng đảo nhiệt, những xu hướng phát triển hệ thống cây xanh 

mặt nước đô thị hiện đại cùng thực tiễn và kinh nghiệm quản lý phát triển hệ thống 

cây xanh của các đô thị ở các nước phát triển, Luận văn đã đề xuất những giải pháp 

để quản lý tốt hơn, phù hợp hơn với tình hình chung của thế giới về hệ thống cây 

xanh - mặt nước để giảm thiểu đảo nhiệt của thành phố TP.HCM, đồng thời những 

đề xuất này cũng có thể áp dụng với nhiều đô thị khác tại Việt Nam 

3.2. Kiến nghị. 

3.2.1: Hạn chế của luận văn. 

Với thời gian nghiên cứu có hạn, vấn đề nghiên cứu rộng và liên quan tới nhiều yếu 

tố, luận văn chỉ nghiên cứu tác động của đảo nhiệt đô thị và đưa ra những giải pháp 

quản lý quy hoạch cây xanh hiệu quả để giảm tải yếu tố đảo nhiệt, không nghiên 

cứu chuyên sâu về những vấn đề liên quan khác của quản lý quy hoạch cây xanh - 

mặt nước, chưa tập trung nghiên cứu về môi trường pháp lý, hệ thống tổ chức chính 

quyền, để đưa ra những giải pháp để hoàn thiện những cơ chế, chính sách trong 

công tác đầu tư phát triển cây xanh - mặt nước.  

3.2.2. Kiến nghị. 

Vấn đề môi trường là vấn đề không chỉ của cơ quan quan lý, mà là của tất cả cộng 

đồng dân cư, vậy nên để công tác quy hoạch quản lý có hiệu quả thì cần sự cộng tác 

của chính quyền và người dân. Cùng đó đưa ra khung pháp lý hoàn chỉnh và phù 

hợp với tình hình xã hội và phù hợp với văn hóa vùng miền. 
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Ảnh Landsat nhiệt độ bề mặt tại New York. (Nguồn: Cynthia Rosenzweig và 

CTV, 2006) 

 

Nhiệt độ trung bình hàng năm (Celsius) ở Tokyo so với các thành phố được 

chọn từ 1900 đến 2010. Tokyo (tím), New York (vàng), Paris (xanh lá cây), 

Berlin (xanh dương), Thế giới (đỏ). (Nguồn: Cơ quan Khí tượng Nhật Bản (JMA) 
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Nhiệt độ không khí trung bình hàng năm được ghi nhận tại ba trạm thời tiết ở 

Hà Nội từ năm 1980 đến năm 2010. (Nguồn: Trần Thị Vân, 2010) 

 

Phân bổ LST của TP.Đà Nẵng từ 1990 - 2014. (Nguồn: Dang Trung Tu và CTV, 

2015) 
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Phân phối nhiệt độ bề mặt LST tại TP.HCM. (Nguồn: Trần Thị Vân, 2015) 

 

Bề mặt che phủ đất tại thời điểm ảnh vệ tinh giai đoạn 1995 - 2015. (Nguồn: 

Trần Thị Vân, 2015) 

 

Bảng 2.1. Nhiệt độ bề mặt trung bình giai đoạn 1995-2015 

LST Trung bình (oC) 1995 2005 2015 

Toàn bộ khu vực nghiên cứu 30.79 32.78 33.51 

Khu vực nội thành 31.61 32.74 34.50 

Khu vực ngoại thành 30.27 31.67 32.89 

(Nguồn: Trần Thị Vân và CTV, 2015) 



8 

 

 

Phần trăm diện tích ứng với từng mốc nhiệt độ từ 1995 - 2015 

Nhiệt độ (oC) 1995 2005 2015 

20-30 38,4% 17,6% 6,0% 

30-35 53,8% 71,6% 64,1% 

35-47 7,8% 10,8% 29,9% 

(Nguồn: Trần Thị Vân và CTV, 2015) 

 Độ lớn của SUHI (Ha) so với LST > 35oC tại TP.HCM.  

SUHIs 

Hình ảnh vệ tinh 

02/1995 01/2005 01/2015 

Diện tích 

(Ha) 

% trên 

tổng diện 

tích 

Diện 

tích (Ha) 

% trên 

tổng diện 

tích 

Diện 

tích 

(Ha) 

% trên 

tổng diện 

tích 

SUHI 1 6.637 5,14 19.696 15,25 23.757 18,4 

SUHI 2 539 0,42 3.814 2,95 4.844 3,75 

Tổng 7.176 5,56 23.510 18,21 28.601 22,15 

(Nguồn: Trần Thị Vân và CTV, 2015) 

Hai vị trí của SUHIs của TP.HCM tại thời điểm thu nhận vệ tinh. (Trần Thị 

Vân và ctv, 2017) 
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