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PHẦN MỞ ĐẦU 

1. Lý do chọn đề tài 

Hiện nay, nguy cơ BĐKH dẫn đến nước biển dâng (NBD) và thay 

đổi môi trường sinh thái đang là một mối lo chung ở tầm quốc tế. 

Theo kịch bản tác động của NBD đến TP.HCM, vào năm 2050 mực 

nước biển có thể dâng thêm khoảng 30cm, gây ngập chủ yếu tại các 

huyện Cần Giờ, Bình Chánh, Nhà Bè, và Củ Chi. 

Hệ quả tất yếu mà hiện tượng NBD gây ra đó là sự gia tăng đói 

nghèo, diện tích đất ở bị thu hẹp, nhiều hecta rừng ngập mặn bị mất, 

đời sống sinh hoạt và các công trình xây dựng của cư dân vùng ven 

bờ cũng sẽ thay đổi theo chiều hướng xấu đi. Dưới tác động của tình 

trạng NBD, những mô hình cư trú hiện hữu trên địa bàn huyện Cần 

Giờ không thể đáp ứng được nhu cầu sinh sống và sản xuất của 

người dân trong tương lai. Do đó, đề tài “Nghiên cứu mô hình cư trú 

thích ứng nước biển dâng tại huyện Cần Giờ, thành phố Hồ Chí 

Minh” sẽ nghiên cứu, đưa ra những mô hình cư trú và các giải pháp 

thích ứng với hiện tượng NBD sao cho phù hợp với đặc thù của địa 

phương mang tính thực tiễn cao. 

2. Tổng quan về những nghiên cứu liên quan đến đề tài 

- Tài liệu “Kịch bản biến đổi khí hậu và nước biển dâng cho Việt 

Nam” của nhóm tác giả thuộc Bộ Tài Nguyên Môi Trường, năm 

2016. Các kịch bản về nước biển dâng trong bộ tài liệu này có mức 

độ chi tiết đến đơn vị hành chính cấp tỉnh và các đảo, xây dựng kịch 

bản nước biển dâng chi tiết cho 28 tỉnh/thành phố ven biển. Bản đồ 

nguy cơ ngập do nước biển dâng có mức độ chi tiết đến cấp huyện và 

đến cấp xã. 

- Đề tài “Nghiên cứu, cập nhật các kịch bản biến đổi khí hậu của 

Tp. Hồ Chí Minh theo phương pháp luận và kịch bản mới của Ủy 
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ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu (IPCC) và Bộ Tài nguyên môi 

trường” của nhóm tác giả TS. Lê Ngọc Tuấn, Viện khí tượng Thủy 

văn Hải văn và Môi trường (Trường ĐH KHTN-ĐHQG Tp.HCM), 

năm 2017. Mục tiêu của đề tài là cập nhật xu thế biến đổi các yếu tố 

khí tượng thủy văn trên địa bàn Tp.HCM đến năm 2015, cập nhật 

kịch bản BĐKH cho Tp.HCM theo phương pháp luận và kịch bản 

mới của IPCC (AR5) 

- Luận văn “Đánh giá ảnh hưởng mực nước biển dâng do biến đổi 

khí hậu đến quy hoạch sử dụng đất của Thành phố Hồ Chí Minh”, 

Trường Đại học Kiến trúc TPHCM của tác giả Lê Vân Anh, năm 

2010. Luận văn đã đánh giá mức độ tác động của hiện tượng này 

trong mối tương quan với điều kiện tự nhiên, kinh tế, xã hội tại 

TPHCM; phân tích đánh giá tác động của hiện tượng NBD lên quy 

hoạch sử dụng đất của TPHCM; đề ra giải pháp điều chỉnh quy 

hoạch sử dụng đất trong chương trình ứng phó tình trạng NBD. 

- Luận văn “Aquatecture: Architectural adaptation to rising sea 

levels” của tác giả Erica Williams, Trường đại học South Florida. 

Với mục tiêu đề xuất 1 mô hình cư trú phù hợp cho những vùng đang 

bị nước biển xâm lấn theo 3 cấp độ: thiết lập mô hình cư trú cho nhà 

ở đơn lẻ, cho cộng đồng nhỏ khoảng 40 hộ cư dân và cuối cùng là 

xây dựng mô hình liên kết chung cho cả thành phố. Mô hình đề xuất 

được đóng khung trong 3 tiêu chí: giảm thiểu, thích ứng và bền 

vững. 

- Luận văn “Mô hình cư trú thích ứng biến đổi khí hậu-nước biển 

dâng (khu vực huyện Đầm Dơi, tỉnh Cà Mau)” của tác giả Võ Thanh 

Tuyền, trường Đại học Kiến trúc TPHCM, năm 2016. Mục tiêu 

chính của luận văn là đánh giá hiện tượng BĐKH-NBD và ảnh 

hưởng của nó ở huyện Đầm Dơi, tỉnh Cà Mau; xây dựng cơ sở lý 
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luận về khu dân cư bền vững, đưa ra giải pháp mô hình cư trú thích 

ứng với hiện tượng NBD cho khu vực cụ thể: huyện Đầm Dơi, tỉnh 

Cà Mau. 

- Đề tài cấp Bộ “Xây dựng giải pháp thích ứng biến đổi khí hậu, 

nước biển dâng cho các đô thị thuộc vùng Đồng bằng sông Cửu 

Long” của Viện Quy hoạch Xây dựng miền Nam, năm 2016. Nội 

dung chính của đề tài này có liên quan đến kiến trúc công trình dân 

dụng cho người dân là những đề xuất khai thác sử dụng các nguồn 

năng lượng mặt trời, gió và nước mưa để cung cấp năng lượng và 

đáp ứng nhu cầu nước của người sử dụng, tận dụng các mảng tường 

và mái để bố trí cây xanh, tăng khả năng làm mát cho công trình, 

tăng tính giữ nước và thẩm thấu.  

3. Mục tiêu nghiên cứu 

Mục tiêu tổng thể của luận văn là nghiên cứu tổ chức mô hình cư 

trú thích ứng nước biển dâng tại huyện Cần Giờ, TP.HCM. 

Mục tiêu trên được cụ thể hóa bằng các mục tiêu sau đây: 

Thứ 1, phân tích các giải pháp tổ chức cư trú thích ứng tình trạng 

NBD của một số địa phương tại Việt Nam và trên thế giới để từ đó 

xác định phương hướng thích hợp cho khu vực Cần Giờ, TP.HCM; 

Thứ 2, đề xuất giải pháp mô hình cư trú thích ứng NBD cho riêng 

khu vực huyện Cần Giờ, TP.HCM. 

4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 

Đối tượng nghiên cứu: mô hình cư trú thích ứng NBD 

Phạm vi nghiên cứu:  

- Giới hạn không gian: tại huyện Cần Giờ, TP.HCM 

- Giới hạn thời gian: nghiên cứu thực trạng từ năm 2000 đến nay, 

đề xuất giải pháp cho giai đoạn từ nay đến năm 2050. 

5. Nội dung nghiên cứu 
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- Tìm hiểu về thực trạng NBD trên thế giới và Việt Nam; đồng thời 

đánh giá tác động tiêu cực của NBD lên chất lượng môi trường sống 

huyện Cần Giờ; 

- Xác định những mô hình cư trú linh hoạt có thể thích ứng với 

NBD; 

- Khảo sát, đánh giá hiệu quả của những mô hình cư trú hiện có tại 

Cần Giờ, TP.HCM trên tiêu chí thích ứng NBD trong tương lai; 

- Đề xuất giải pháp quy hoạch và kiến trúc thích ứng NBD cho 

huyện Cần Giờ;  

- Kiến nghị các chính sách về thiết kế, quản lý định hướng theo mô 

hình cư trú mới để đạt được hiệu quả dài hạn. 

6. Phương pháp nghiên cứu 

Khảo sát điền dã, phương pháp so sánh, phương pháp phân tích 

tổng hợp, phương pháp mô hình hóa, phương pháp điều tra xã hội 

học 

7. Đóng góp mới của luận văn 

Luận văn đề xuất mô hình cư trú mang tính bền vững, bổ sung cho 

các giải pháp hiện tại để đối phó với các tình huống ngập lụt nghiêm 

trọng ở huyện Cần Giờ trong những năm sắp tới. Ngoài ra, mô hình 

cư trú thích ứng NBD được đề xuất trong luận văn này có thể trở 

thành nguồn tài liệu tham khảo thiết thực cho những nghiên cứu có 

liên quan sau này, ở những địa phương khác. 
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PHẦN NỘI DUNG NGHIÊN CỨU 

CHƯƠNG I: TỔNG QUAN VỀ HIỆN TƯỢNG NƯỚC BIỂN 

DÂNG VÀ ẢNH HƯỞNG ĐẾN MÔI TRƯỜNG SỐNG TẠI 

HUYỆN CẦN GIỜ 

1.1 Tổng quan về tình trạng nước biển dâng  

1.1.1. Các khái niệm liên quan đến tình trạng NBD 

- Biến đổi khí hậu: là sự thay đổi của hệ thống khí hậu gồm khí 

quyển, thủy quyển, sinh quyển, thạch quyển hiện tại và trong tương 

lai bởi các nguyên nhân tự nhiên và nhân tạo trong một giai đoạn 

nhất định tính bằng thập kỷ hay hàng triệu năm. 

- Nước biển dâng: Nước biển dâng là hiện tượng tự nhiên nguy 

hiểm đối với người và tài sản ở những khu vực ven biển. Khi nhiệt 

độ toàn cầu tăng lên, băng ở những sông băng và băng ở hai cực Bắc 

và Nam sẽ tan chảy xuống biển, làm mực nước biển dâng lên 

- Kịch bản Biến đổi khí hậu và nước biển dâng: là giả định có cơ 

sở khoa học về sự tiến triển trong tương lai của các mối quan hệ giữa 

kinh tế - xã hội, phát thải khí nhà kính, BĐKH và nước biển dâng.  

1.1.2 Đặc điểm hiện tượng NBD 

Nước biển dâng là hiện tượng tự nhiên rất nguy hiểm đối với người 

và tài sản ở những khu vực ven biển. Khi nhiệt độ toàn cầu tăng lên, 

băng ở những sông băng và băng ở hai cực Bắc và Nam sẽ tan chảy 

xuống biển, làm mực nước biển dâng lên, gây ngập những vùng đất 

thấp duyên hải và sâu vào đất liền trên khắp thế giới. Thêm vào đó, 

việc tăng nhiệt độ dẫn đến sự giãn nở của nước còn khiến cho mực 

nước biển dâng cao hơn. 

Mực nước biển có thể dâng cao lên đến 1m trước năm 2100 sẽ 

tác động không nhỏ đến những người dân sống ở các vùng đất 

thấp ven biển 
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1.2 Các kịch bản nước biển dâng trên thế giới và ở Việt Nam 

1.2.1. Kịch bản NBD trên thế giới (Hình 1.3) 

- Mực nước biển toàn cầu tiếp tục tăng trong thế kỷ XXI với tốc độ 

lớn hơn 2,0mm/năm 

- Vào giữa thế kỷ, mực nước biển tăng 19 ÷ 33cm theo kịch bản 

RCP4.5 và 22 ÷38cm theo kịch bản RCP8.5. 

- Đến năm 2100, mực nước biển tăng 36 ÷ 71cm theo kịch bản 

RCP4.5 và 52 ÷ 98cm theo kịch bản RCP8.5. 

1.2.2. Kịch bản NBD tại Việt Nam  

Kịch bản nước biển dâng cho Việt Nam [2] 

- Đến năm 2050, mực nước biển dâng trung bình theo kịch bản 

RCP2.6 là 21 cm (13 cm ÷ 32 cm), theo RCP4.5 là 22 cm (14 cm ÷ 

32 cm), theo RCP6.0 là 22 cm (14 cm ÷ 32 cm) và theo RCP8.5 là 21 

cm (17 cm ÷ 35 cm). 

- Đến năm 2100, mực nước biển dâng trung bình theo kịch bản 

RCP2.6 là 44 cm (27 cm ÷ 66 cm), theo RCP4.5 là 53 cm (32 cm ÷ 

76 cm), theo RCP6.0 là 56 cm (37 cm ÷ 81 cm) và theo RCP8.5 là 73 

cm (49 cm ÷ 103 cm). 

1.2.3. Kịch bản NBD tại TPHCM [30] 

Trong giai đoạn 2025-2030, mức tăng NBD khoảng 12cm trong tất 

cả các kịch bản. Đến năm 2050, mực NBD trung bình cho khu vực 

ven biển TP HCM theo kịch bản RCP2.6, RCP4.5,RCP6.0 và 

RCP8.5 lần lượt là 21cm ( 25-27cm), 21cm (15-27cm), 22cm (16-

28cm), và 25cm ( 18-31cm). Đáng lưu ý, vào cuối thế kỷ XXI, mực 

nước biển tăng từ 37-71 cm ở kịch bản RCP6.0 lên đến 52-96 cm ở 

kịch bản RCP8.5.  

1.3 Ảnh hưởng của hiện tượng NBD đến chất lượng môi 

trường sống nói chung và huyện Cần Giờ nói riêng 
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Tác động của NBD: nhiều hecta đất ven biển có thể bị chìm ngập, 

các hệ sinh thái, nguồn lợi thuỷ sản, đời sống, sinh hoạt và các công 

trình xây dựng của cư dân vùng ven bờ cũng sẽ thay đổi theo chiều 

hướng xấu đi. Đặc biệt nước biển dâng cao nhất trong những ngày có 

mưa bão kết hợp với triều cường, có thể gây ngập sâu đến 2m. (Hình 

1.8, Hình 1.9, Hình 1.10) 

1.4  Những vấn đề liên quan trong tổ chức môi trường cư trú 

tại Huyện Cần Giờ 

Cơ sở hạ tầng: thách thức lớn đối với Cần Giờ hiện nay là cơ sở hạ 

tầng chưa hoàn chỉnh, trong đó hạ tầng giao thông chưa đồng bộ. 

Trong quy hoạch chung TPHCM cũng không có cầu kết nối trung 

tâm TP và huyện Cần Giờ.  

Tỷ lệ hộ nghèo: theo tiêu chuẩn mới là hơn 44%, tỷ lệ này tính 

riêng 2 xã Thạnh An và An Thới Đông là hơn 60% và số lượng nhà 

tạm còn khá nhiều, đặc biệt là ở khác khu vực sát bờ biển.  

Hình thức sinh kế và phương thức cư trú: cư dân chủ yếu sinh sống 

bằng nghề đánh bắt thủy hải sản tự nhiên, khai thác củi - than, làm 

muối và trồng lúa, nuôi trồng thủy sản, bảo vệ và duy trì rừng tự 

nhiên, dịch vụ du lịch và trồng trọt.  
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CHƯƠNG II: CƠ SỞ KHOA HỌC XÂY DỰNG MÔ HÌNH 

CƯ TRÚ THÍCH ỨNG NƯỚC BIỂN DÂNG TẠI HUYỆN CẦN 

GIỜ, TP. HỒ CHÍ MINH 

2.1 Vị trí địa lý, điều kiện khí hậu, địa hình, địa chất, thủy văn 

huyện Cần Giờ, TPHCM  

Vị trí địa lý: cách trung tâm thành phố 50 km theo đường chim 

bay; phía Đông giáp huyện Long Thành, phía Tây giáp huyện Nhà 

Bè, huyện Cần Giuộc, phía Nam giáp Biển Đông, phía Bắc giáp 

huyện Nhà Bè và huyện Nhơn Trạch. 

Đặc điểm khí hậu: nhiệt độ cao, trung bình tháng từ 25,5 – 29 độ 

C; độ ẩm không khí hàng tháng cao; lượng mưa từ 100 – 200 mm; 

bốc hơi trung bình từ 4 – 6,0 mm/ngày  

Đặc điểm địa hình: địa hình tương đối phẳng và thấp, bị chia cắt 

bởi rất nhiều sông rạch. Độ dốc mặt đất rất nhỏ dưới 0,1%. Đất rừng 

chiếm 49,40%, sông rạch chiếm 31.94% diện tích đất tự nhiên. 

Đặc điểm địa chất: cấu tạo nền đất là phù sa mới, thành phần chủ 

yếu là sét pha trộn lẩn tạp chất hữu cơ. Mực nước ngầm không áp 

cách mặt đất từ 0,5m đến 0,8m.  

Đặc điểm thủy văn: Khu vực chịu ảnh hưởng chế độ bán nhật triều 

trên Biển Đông. Mực nước cao tính toán từ 1,32m đến 1,39m.  

2.2 Cơ sở pháp lý  

2.2.1 Chương trình hành động ứng phó với NBD của quốc gia 

- Quyết định số 43/QĐ-TTg về việc thành lập Ủy ban Quốc gia 

phòng chống BDKH, năm 2012. 

- Quyết định số 209/QĐ-BXD kèm theo Kế hoạch hành động ứng 

phó với biến đổi khí hậu của ngành Xây dựng giai đoạn 2104-2020.  
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- Quyết định số 811/QĐ-BXD, cập nhật ban hành Kế hoạch hành 

động ứng phó với biến đổi khí hậu của ngày xây dựng, giao đoạn 

2016-2020. 

- Quyết định số 1670/QĐ-TTg phê duyệt Chương trình mục tiêu 

ứng phó với biến đổi khí hậu và tăng trưởng xanh giai đoạn 2016 - 

2020. 

2.2.2 Chiến lược thích ứng biến đổi khí hậu khu vực Cần Giờ, 

TP.HCM  

- Năm 2009, TPHCM thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện kế hoạch 

hành động ứng phó với biến đổi khí hậu; Sở Tài nguyên và Môi 

trường TPHCM cũng đã thành lập Phòng Khí tượng Thủy văn và 

Biến đổi khí hậu.  

- Quyết định số 2838/QĐ-UBND về Ban hành Kế hoạch thực hiện 

Chương trình hành động số 34-CTrHĐ/TU về chủ động ứng phó với 

biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi 

trường, năm 2014. 

2.3 Cơ sở lý luận  

2.3.1 Lý luận về tập quán truyền thống xây dựng nhà ở thích 

ứng điều kiện tự nhiên  

2.3.1.1 Tập quán cư trú 

Mô hình nhà ở trước sông sau ruộng, mô hình cư trú ở vùng giáp 

nước, mô hình nhà ở trước đường sau sông.  

2.3.1.2 Kiến trúc truyền thống thích ứng điều kiện tự nhiên 

Tính hài hòa: đối với không gian kiến trúc, đối với không gian cư 

trú  

Tính linh hoạt: các loại hình cư trú là hệ quả của việc thích ứng 

linh hoạt với điều kiện địa lý, thiên nhiên tại chỗ 
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Tính mở: Lối kiến trúc mở (nhiều cửa, ít vách ngăn, không có hàng 

rào cổng ngõ…) và lối ứng xử mở (thân thiện, hiếu khách,…)  

2.3.2 Lý luận về mô hình cư trú phát triển bền vững 

- Mô hình cư trú bền vững có ảnh hưởng tối thiểu nhất đến khả 

năng tồn tại tích cực của tất cả các thành phần khác  

- Mô hình cư trú bền vững đạt được đồng thời ba khía cạnh: sự tác 

động môi trường trực tiếp và gián tiếp ở mức độ tối thiểu; phát huy 

tối đa hiệu quả kinh tế trực tiếp và gián tiếp; đáp ứng các yêu cầu 

phát triển, làm mới và duy trì các đặc trưng văn hóa của địa phương. 

- Mô hình cư trú bền vững là kết quả ở mức độ tối ưu nhất của triết 

lý thiết kế bền vững 

2.4 Cơ sở thực tiễn  

2.4.1 Tình hình dân số, đặc điểm dân cư và cơ cấu hộ gia đình 

tại Cần Giờ 

Dân số toàn huyện năm 2015 là 74.960 người, có trên 16.396 hộ. 

Mật độ dân số bình quân trên địa bàn huyện là 99 người/km2, bình 

quân một hộ có 4,27 người. 

2.4.2 Tình hình phát triển kinh tế -văn hóa tại Cần Giờ  

Cơ cấu kinh tế của huyện là công nghiệp - xây dựng, ngư nông lâm 

nghiệp và dịch vụ, trong đó thủy sản và dịch vụ sinh thái là hai ngành 

kinh tế trọng điểm.  

2.4.3 Hiện trạng các khu dân cư tại huyện Cần Giờ 

Khu dân cư Cụm I, xã Bình Khánh: có số lượng cư dân tập trung 

đông, mật độ xây dựng khoảng 45%, nhà ở chủ yếu tập trung ở bờ 

sông Nhà Bè, bao quanh bến phà Bình Khánh. Nhà ở nơi đây chủ 

yếu là nhà phố thương mại liền kề, tầng cao xây dựng từ 2-5 tầng. Hạ 

tầng tốt, không bị ngập nước. 
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Khu đô thị Ấp An Nghĩa, xã An Thới Đông (cụm II): có rừng, có 

ruộng, có sông rạch bủa giăng nên có thể phát triển nhiều ngành 

nghề. Hiện trạng, nơi đây đa phần là nhà cấp 4, có sân vườn, liền kề 

hoặc nằm rãi rác.  

Cụm khu dân cư phía nam của xã Cần Thạnh là nơi tập trung cư 

dân chủ yếu của huyện Cần Giờ. Nhà cửa khang trang, nằm sát nhau, 

đường phố rộng, vẫn còn rãi rác một số khu vực đang chịu ảnh 

hưởng ngập của nước triều dâng theo mùa như tại các vị trí rạch cầu 

Tắc Xuất và Bến đò cơ khí. 

Cụm dân cư xã Long Hòa: mật độ cư trú nơi đây tương đối dày 

đặc, đa phần là nhà cấp 4, liền kề nhau, rẽ nhánh theo từng trục 

đường nhỏ và quây quần chung quanh chợ Đồng Hòa. Cao độ nền 

nhà nơi đây được tôn lên khá cao.  

Khu dân cư tự phát ở khu vực chân cầu Dần Xây. Nơi ở của người 

dân khu vực này chỉ là những căn nhà tạm bợ, mái và vách đan lá, 

nhà dựng trên khung gỗ. Khu dân cư bị ảnh hưởng bởi thủy triều, 

thường xuyên bị ngập,  các vụ sạt lở cũng thường hay xảy ra…  

2.4.4 Định hướng quy hoạch – xây dựng của huyện Cần Giờ 

đến năm 2025 

2.4.4.1 Định hướng phân bố khu dân cư 

Khu dân cư đô thị: hình thành 03 Cụm dân cư đô thị (xã Bình 

Khánh, xã An Thới Đông và thị trấn Cần Thạnh-Long Hòa) với tổng 

diện tích tự nhiên 3.863,1 ha, dự kiến dân số 230.000 người. 

Khu dân cư nông thôn: toàn huyện có 05 khu vực dân cư nông thôn 

phân bố theo các xã Bình Khánh, An Thới Đông, Tam Thôn Hiệp, 

Lý Nhơn và Thạnh An; bao gồm điểm dân cư nông thôn tập trung và 

dân cư nông thôn hiện hữu phân tán. 

2.4.4.2 Định hướng quy hoạch cao độ xây dựng 
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Cao độ xây dựng khống chế cho các khu vực đô thị thuộc vùng 

Cần Thạnh, Long Hòa, Tam Thôn Hiệp, An Nghĩa, Bình Khánh…  

là: Hxd > 2,00m. Khu xây dựng mới: tôn nền triệt để theo cao độ xây 

dựng chọn (2,00 m). Độ dốc nền thiết kế: 0,4% đối với khu công 

trình công cộng và 0,3% đối với khu nhà ở. [32] 

2.4.5 Kinh nghiệm tổ chức mô hình cư trú thích ứng NBD của 

các quốc gia ven biển trên thế giới  

 - Dự án Silodam, Amsterdam, Hà Lan. (Hình 2.8) 

 - Tổ hợp nhà nổi ở Maasbommel, Hà Lan. (Hình 2.9)  

- “Amphibious House” tại Anh (Hình 2.10) 

- “Thành phố Nước” (Water City) ở Rotterdam, Hà Lan. (Hình 

2.11) 

- “Chương trình nước ABC” và công viên Bishan, Singapore (Hình 

2.12) 

2.4.6 Kinh nghiệm tổ chức mô hình cư trú thích ứng NBD tại 

Việt Nam 

- Mô hình làm nhà nổi: (Hình 2.14) 

- Mô hình tôn nền các cụm, tuyến dân cư vượt lũ để xây dựng nhà 

ở. (Hình 2.15) 

- Mô hình làm nhà chòi hoặc nhà lõi (Hình 2.16)  

- Xây dựng công trình kiểm soát, ngăn chặn xâm nhập măn (Hình 

2.17) 

2.5 Cơ sở khoa học công nghệ - vật liệu xây dựng 

Pin năng lượng mặt trời, Công nghệ phủ HPS, Công nghệ Modlet, 

Công nghệ tự động DESIGO 



13 

 

CHƯƠNG III: MÔ HÌNH CƯ TRÚ THÍCH ỨNG NƯỚC 

BIỂN DÂNG TẠI HUYỆN CẦN GIỜ, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ 

MINH 

3.1 Nguyên tắc thiết kế mô hình cư trú ven biển thích ứng NBD 

ở Cần Giờ 

3.1.1 Xác định cao trình quy hoạch-xây dựng 

- Đề xuất cao độ quy hoạch –xây dựng 

- Tổng hợp các kịch bản NBD, ta có cao độ xây dựng chọn Hxdc = 

cao độ đất nền hiện hữu + 40cm  

- Với công trình ngầm (tầng hầm, bể chứa nước ngầm,…) thì cao 

độ hoàn thiện nền phải cách mặt đất nền < 80cm  

- Với công trình ở sát mép sông rạch, cần chú ý cao độ thủy triều 

nâng hạ (chênh lệch 130cm)  

- Khi nước biển dâng kết hợp với các yếu tố cực đoan khác như gió 

mạnh, bão lũ…(tần suất xảy ra thấp) thì cao độ an toàn sẽ cách mặt 

đất hiện hữu từ 2m trở lên. 

3.1.2 Điều tiết cao độ mặt nước tự nhiên 

Mở rộng dòng chảy của sông, rạch đồng thời tiến hành nạo vét 

tăng cường độ sâu để chúng có thể chứa nhiều nước hơn. Hơn nữa, 

một khối lượng lớn đất dôi ra sau quá trình nạo vét có thể được tận 

dụng để bồi đắp lên những khu vực đất trũng, nâng cao độ đất nền 

xây dựng, cung cấp môi trường cảnh quan sáng tạo đáng kể cho các 

khu dân cư mới. 

3.1.3 Tổ chức mô hình cư trú thích ứng NBD phù hợp với thực 

tế dân cư và tập quán cư trú của người dân Cần Giờ 

Qua điều tra thực tế và tham khảo các thông số quy hoạch định 

hướng, lựa chọn Quy mô cư trú phù hợp với người dân Cần Giờ sẽ 

là:  
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- Dện tích đất ở: 100m2 

- Diện tích xây dựng khoảng 50-60 m2, mật độ 50% 

- Chi phí xây dựng mới cho một căn nhà khoảng 200 triệu đồng 

(chi phí cho mỗi mét vuông xây dựng là 2-3 triệu đồng) 

- Mỗi nhà cần có 2 phòng ngủ cho 4-5 người và 1 không gian phụ 

để hoạt động kinh tế tại chỗ. 

3.1.4 Sử dụng kết cấu-vật liệu phù hợp đặc thù địa phương 

- Vật liệu cho bộ phận chịu lực: đề xuất sử dụng BTCT cho hệ 

chống đỡ kiên cố như cột, cọc, móng, dầm; sử dụng sắt thép, khung 

gỗ cho cấu kiện tường chịu lực, sàn, mái … 

-Vật liệu bao che: đối với vật liệu sử dụng cho tường ngăn và 

tường bao che, khuyến khích sử dụng các tấm Panel nhẹ, gạch rỗng, 

bê tông tổ ong, silicat xốp 

-Vật liệu sàn và vật liệu chống thấm: màng chống thấm có dạng 

lỏng, chuyên dùng cho các hạng mục xây dựng ở khu vực ven biển 

để chống thấm xâm hại trực tiếp của nước mặn hoặc hơi muối.  

- Phương thức xây dựng đặc thù cho vùng ven biển: công nghệ 

Mylayco sử dụng cát và nước biển để xây nhà, các công trình thủy 

lợi ở vùng ngập lũ và ngập mặn, với kinh phí tương đối rẻ, chỉ 

khoảng từ 65% đến 70% so với ở vùng nước ngọt.  

3.2 Giải pháp tổ chức mô hình cư trú thích ứng NBD cho 

huyện Cần Giờ 

3.2.1 Giải pháp cho công trình đơn lẻ 

- Giải pháp tạo chỗ cho nước (Hình 3.4)  

Thay vì tìm đường cho nước thoát, để nước xâm nhập vào khu vực 

có dân cư theo cách có thể kiểm soát được sẽ giúp chống ngập hiệu 

quả hơn nhiều. Theo tính toán, với diện tích mỗi một nền nhà có diện 

tích 50m2, nếu đào sâu bên dưới sàn nhà khoảng 1m để thi công bể 
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chứa tạm thời khi nước dâng lên thì lượng nước thu được sẽ vào 

khoảng 5m3 nước/mỗi nhà. Nhân rộng ra cho những ngôi nhà khác, 

sẽ thu được hàng ngàn mét khối nước. Phần nước thu được sẽ được 

xử lý bởi hệ thống ống ngầm để thoát trở lại các con sông hoặc ra 

biển khi hiện tượng ngập lụt cực đoan trôi qua.  

Phạm vi áp dụng: đề xuất chỉ áp dụng giải pháp này cho những khu 

vực có nền đất khô, không chứa sình lầy. Đất yếu và lớp phù sa gây 

sẽ khó khăn trong công tác dọn dẹp và vệ sinh bể chứa khi cơn ngập 

đi qua. Nếu kết hợp với việc xây bờ bao bằng gạch đá, cán nền, xử lý 

tăng cứng đất phần không gian chứa nước phòng bị thì giải pháp này 

sẽ mang lại hiệu quả rõ rệt. 

- Giải pháp nhà trên khung BTCT (Hình 3.5) 

Trên hệ khung trống, toàn bộ diện tích sinh hoạt được đưa lên trên 

cao, vượt khỏi mực nước có thể ngập cao nhất do NBD kết hợp với 

diễn biến thời tiết cực đoan khác là khoảng 2m. Diện tích xây trên 

khung trống không cần quá lớn, đề xuất khoảng 20-25m2, vừa đủ 

diện tích phục vụ các nhu cầu sinh hoạt cơ bản cho 1 hộ gia đình. 

Phạm vi áp dụng: trong trường hợp sử dụng kết hợp với những giải 

pháp khác, sàn trên khung BTCT được đề xuất cho những không 

gian chức năng tối thiểu cần có của một căn nhà như: phòng ngủ, wc, 

bếp...  

- Giải pháp sử dụng sàn nổi (Hình 3.6) 

Sàn nổi là môt giải pháp linh hoạt cho mô hình cư trú thích ứng 

nước biển dâng. Nước lên đến đâu, sàn lên đến đấy. Về cơ bản, giải 

pháp kết cấu khá đơn giản, có thể sử dụng các loại lát sàn vật liệu 

nhẹ đặt trên khung kết cấu đơn giản, bên dưới là các phao có thể nổi 

lên khi găp nước. Sử dụng sàn nổi cần lưu ý kết hợp với giải pháp 

neo giữ thăng bằng các tấm sàn thông qua các cấu trúc đặc biệt. 
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Phạm vi áp dụng: Hệ phao và sàn nổi sẽ được nâng cao trên một 

khung đỡ, từ đó có thể tự nâng hạ một cách dễ dàng mà không bị ảnh 

hưởng bởi bùn lầy bên dưới. Đề xuất chỉ nên áp dụng với các không 

gian chức năng như: nơi tiếp khách, lối tiếp cận từ ngoài vào nhà, 

bếp tạm, kho chứa đồ… 

- Tổng hợp các giải pháp (Hình 3.7 đến Hình 3.12 ) 

3.2.2 Giải pháp phát triển cho cụm –tuyến dân dư 

Với nhóm dân cư tập trung quanh 1 điểm hoạt động kinh tế chung 

như chợ, làng nghề: mô hình đưa ra là phát triển theo cụm. Mỗi cụm 

dân cư sẽ được quy hoạch tạo thành một cộng đồng nhỏ gồm khoảng 

nhiều nhóm 20 -30 ngôi nhà. Các căn nhà có hướng tiếp cận chính từ 

trục đường giao thông tạo thành hệ bàn cờ, mặt sau quay về khoảnh 

sân trong. Khoảnh sân này là không gian mở, được xử lý bằng cách 

đào thấp xuống 80cm, để có thể chứa được một lượng nước nhất 

định góp phần làm giảm cao độ mặt nước trong trường hợp có thời 

tiết diễn biến cực đoan khiến ngập lụt xuất hiện. (Hình 3.13) Khoảng 

không gian giữa các căn nhà sẽ được bố trí các sàn nổi để khi cả 

vùng bị ngập, sàn nổi này có tác dụng như 1 điểm tiếp cận để vào 

bên trong nhà các ngôi nhà thông qua lối mở có tính toán 

trước.(Hình 3.14) Những sàn nổi này trong điều kiện bình thường sẽ 

được sử dụng làm không gian sinh hoạt cộng đồng,  nơi đỗ xe, hoặc 

nơi hoạt động kinh tế bổ sung mà các hộ dân ở Cần Giờ vẫn thường 

làm đó là phơi khô thủy hải sản, đan lưới, bán trái cây, bán hải sản 

tươi sống… 

Với nhóm dân cư sống rải rác, gắn liền với sinh kế sử dụng mặt 

nước: mô hình đề xuất là phát triển theo tuyến. Các tuyến này được 

tổ chức chạy dọc theo mép bờ sông hoặc có thể phát triển mô hình cư 

trú ngay bên trên mặt nước, tạo thành một mạng lưới cư trú nổi, 
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nhường đất lại cho việc chứa nước. Giải pháp tổ chức bao gồm 1 dãy 

nhà kéo dài hoặc “lưỡng cư” nữa trên đất liền, nữa trên mặt nước 

hoặc nằm tách bạch hoàn toàn trên mặt nước, liên kết với nhau và 

với đất liền thông qua hệ thống cầu phao nổi. (Hình 3.15) 

3.2.3 Giải pháp hạ tầng đô thị 

Mương sinh học và những con đường “thẩm thấu”: mương lọc sinh 

học có độ dốc vừa phải, chỉ bằng 1 - 5 % độ dốc của các kênh mương 

bình thường và được bao phủ bởi các lớp cỏ cây, thảm thực vật hoặc 

phân hữu cơ. Đáy của mỗi con mương sinh học được thiết kế chứa 

nhiều đá và cát để tăng cường khả năng thấm hút. (Hình 3.16) 

Đường “thẩm thấu”: dưới lòng đường phố là hệ thống những cống 

nhỏ; đường sá được trải đá dăm hay gạch vụn rồi trải cát dày 40-50 

cm lên trên; xong đặt gạch tự chèn hoặc gạch bê tông rỗng lát đường 

lên trên. (Hình 3.17) 

Giải pháp xóa nhòa ranh giới giữa đất và nước: tập trung chuyển 

sang cải tạo đất (đào sâu các lòng sông, mở rộng dòng chảy…) để tạo 

những khoảng trống cho nước dâng tự nhiên, hoặc tạo ra những khu 

vực làm giảm lực của dòng chảy. Chức năng thủy văn của đồng bằng 

ngập nước có thể được đảm bảo bằng cách hạn chế phát triển dân cư, 

hoặc khuyến khích sử dụng đất “thân thiện với lũ” như đất nông 

nghiệp, sân chơi, đất thể dục thể thao, hoặc khu ở đáp ứng với lũ. 

3.2.4 Giải pháp phi công trình 

Giải pháp trồng và bảo vệ rừng; xây dựng phương án dự báo cảnh 

báo NBD và xây dựng bản đồ cảnh báo ngập lụt; xây dựng các “mô 

hình cụm và tuyến dân cư an toàn” sống chung với nước; quy hoạch 

phát triển kinh tế, xây dựng các khu công nghiệp, các khu dân cư, 

các khu kinh tế tập trung ở những vị trí thuận lợi, an toàn, tránh 

những vùng thường xuyên bị ngập lụt ở mức nguy hiểm. 
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3.3 Ứng dụng tổ chức mô hình cư trú thích ứng NBD vào khu 

dân cư Đồng Tranh, xã Long Hòa, huyện Cần Giờ, TPHCM 

3.3.1 Đánh giá hiện trạng và những tác động tiêu cực của NBD 

tại khu dân cư Đồng Tranh  

Khu dân cư Đồng Tranh hiện nay có cao độ địa hình khá thấp, nằm 

bên dưới mặt đường giao thông, cách mặt nền đường gần 1m. Nước 

dâng lên thường xuyên ảnh hưởng xấu đến đời sống sinh hoạt. 

3.3.2 Áp dụng chỉ tiêu quy hoạch định hướng của xã Long Hòa 

đến năm 2050 vào mô hình cư trú đề xuất 

Khu ở I của khu dân cư Đồng Tranh có diện tích 64,74 ha, dân số 

khoảng 5353 người, mật độ xây dựng tối đa 26%, tầng cao từ 1-5 

tầng và hệ số sử dụng đất tối đa là 1 lần. Nhà ở có mật độ xây dựng 

tối đa là 40%, tầng cao từ 1-3 tầng, hệ số sử dụng đất là 1.2 lần.  

Xét theo hiện trạng thực tế, khu ở I là nơi có tình trạng ngập lụt 

năng nhất, nhà cửa xuống cấp nghiêm trọng. Do đó luận văn sẽ tiến 

hành chọn khu ở này để đề xuất các giải pháp về quy hoạch. 

3.3.3 Đề xuất mô hình cư trú thích ứng NBD cho một cụm dân 

cư điển hình tại khu dân cư Đồng tranh, xã Long Hòa, huyện 

Cần Giờ, TP.HCM  

Theo bản vẽ bố trí quy hoạch tỉ lệ 1/2000 được duyệt, xét trên tổng 

thể, quy hoạch chi tiết khu dân cư này là điển hình cho quá trình đô 

thị hóa chính thức đang diễn ra một cách phổ biến ở các vùng ngoại 

thành TPHCM, nơi dễ bị ngập lụt. Tuy nhiên, thiết kế này chưa được 

tích hợp với những chiến lược thích ứng với ngập lụt, thay vào đó, 

đây chỉ là một thiết kế điển hình tiêu biểu cho bất kỳ vị trí tại TP. 

HCM. 

Giải pháp đưa ra đó là bố trí lại mảng xanh sao cho có thể len lõi 

sâu vào khu dân cư bên trong, qua đó trải rộng diện tích vùng có khả 
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năng trữ nước tự nhiên. Trong những thời điểm ngập lụt xảy ra, 

những mảng công viên sinh thái sẽ là các hồ chứa nước tạm thời, 

nhưng trong mùa khô, chúng trở thành các công viên và không gian 

công cộng đa dạng nhiều loại hình vui chơi giải trí cho người dân 

(sân chơi, sân thể thao, …) Người dân được khuyến khích tham gia 

các hoạt động ngoài trời và tăng cường tương tác với cộng đồng. 

Điều này trở thành một nét văn hóa đặc trưng khu vực này. 

PHẦN KẾT LUẬN – KIẾN NGHỊ 

1. Kết luận 

Hiện tượng nước biển dâng đang tác động ngày càng mạnh mẽ lên 

đời sống của người dân ở những vùng ven biển, đặc biệt là những 

người nghèo, những người không đủ năng lực và điều kiện để chống 

chọi, thích ứng NBD. Rất nhiều nghiên cứu khoa học và chương 

trình hành động để thích ứng NBD đã được công bố. Trước xu thế 

này, tác giả đề xuất đề tài khoa học “Nghiên cứu mô hình cư trú 

thích ứng nước biển dâng tại huyện Cần Giờ, thành phố Hồ Chí 

Minh”. Đề tài đã đạt được những kết quả như sau: 

- Đến năm 2050: tác động của biến đổi khí hậu tại Cần Giờ sẽ làm 

dâng cao nước biển, ảnh hưởng nghiêm trọng đến vùng ven bờ: gia 

tăng ngập lụt, nhiều hecta đất ven biển có thể bị chìm ngập, các hệ 

sinh thái, nguồn lợi thuỷ sản, đời sống, sinh hoạt và các công trình 

xây dựng của cư dân vùng ven bờ cũng sẽ thay đổi theo chiều hướng 

xấu đi. 

- Nhiều mô hình cư trú thích ứng NBD đã được áp dụng trên thế 

giới và cả ở Việt Nam, tựu trung lại, các lựa chọn thích ứng được 

chia thành 3 nhóm chính là: 

- Các biện pháp bảo vệ: bao gồm giải pháp bảo vệ “cứng” và bảo 

vệ “mềm”, trong đó các giải pháp bảo vệ cứng chú trọng đến các can 
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thiệp vật lý, giải pháp kỹ thuật công trình xây dựng cơ sở hạ tầng. 

Trong khi đó, các biện pháp bảo vệ mềm lại chú trọng các giải pháp 

thích ứng dựa vào hệ sinh thái  

- Các biện pháp thích nghi: các biện pháp này nhấn mạnh đến việc 

đầu tư cải tạo cơ sở hạ tầng, thay đổi các mô hình cư trú, tiêu chuẩn 

xây dựng, sử dụng đất, các tiêu chuẩn về bảo vệ môi trường... nhằm 

giảm thiểu tính dễ tổn thương, tăng cường khả năng thích nghi, sống 

chung với lũ của cộng đồng trước tác động của BĐKH -NBD 

- Các biện pháp di dời: Đây là phương án né tránh tác động của 

việc nước biển dâng bằng tái định cư, di dời nhà cửa, cơ sở hạ tầng 

ra khỏi vùng có nguy cơ bị đe dọa bị ngập nước.  

2. Kiến nghị  

Kịch bản BĐKH – NBD của Việt Nam hiện nay đang được chi tiết 

hóa đến cấp quận huyện và các đảo, cần thiết có thêm nhiều nghiên 

cứu chuyên sâu để hình thành bộ cơ sở dữ liệu chi tiết đến cấp 

phường xã hỗ trợ cho việc ra phương án quyết định trong đồ án quy 

hoạch. 

Các bản vẽ quy hoạch định hướng sử dụng đất tại những vùng ven 

biển cần có sự xem xét đến yếu tố thích ứng BĐKH và NBD, từ các 

giải pháp quy hoạch mới có giá trị thực tiễn . 

Cần có những chủ trương khuyến khích nghiên cứu đánh giá ảnh 

hưởng nước biển dâng do biến đổi khí hậu theo nhiều tiêu chí cụ thể 

như kinh tế, văn hóa, xã hội… để có được bộ giải pháp tổng thể xây 

dựng mô hình kiểu mẫu thích ứng BĐKH-NBD theo hướng phát 

triển bền vững. 
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