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BVMT  : Bảo vệ môi trƣờng 

BCL : Bãi chôn lấp 

CCCO  : Văn phòng Điều phối về biến đổi khí hậu 

CCN : Cụm công nghiệp 

MTQG : Mục tiêu quốc gia 

ĐDSH  : Đa dạng sinh học 

GĐ - ĐT : Giáo dục và Đào tạo 

HST  : Hệ sinh thái 

HTX : Hợp tác xã 

IPCC  : Ủy ban Liên chính phủ về Biến đổi khí hậu  

KCN : Khu công nghiệp 

KNK  : Khí nhà kính 

KTTV : Khí tƣợng thủy văn 

GRDP : Tổng sản phẩm địa phƣơng 

NBD  : Nƣớc biển dâng 

NN & PTNT : Nông nghiệp và Phát triển nông thôn  

QLTN  : Quản lý tài nguyên 

QLTTCD : Quản lý thiên tai dựa vào cộng đồng 

QLRRTT : Quản lý rủi ro thiên tai 

RCP  : Kịch bản nồng độ KNK 

RCP2.6  : Kịch bản nồng độ KNK thấp 

RCP4.5 : Kịch bản nồng độ KNK trung bình thấp 

RCP6.0 : Kịch bản nồng độ KNK trung bình cao  

RCP8.5 : Kịch bản nồng độ KNK cao 

Rx1day  : Lƣợng mƣa ngày lớn nhất 1 năm  
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Rx5day : Lƣợng mƣa 5 ngày liên tục lớn nhất 

TB : Trung bình 

TBNN : Trung bình nhiều năm 

THPT : Trung học phổ thông 

THCS 

TNMT 

: Trung học cơ sở 

: Tài nguyên và môi trƣờng 

TNN : Tài nguyên nƣớc 

TTX : Tăng trƣởng xanh 

UNESCO : Tổ chức giáo dục, khoa học và văn hóa Liên Hợp Quốc 

UBND  : Ủy ban nhân dân 

WRF : Hệ thống mô hình nghiên cứu và dự báo thời tiết 

XNM : Xâm nhập mặn 

XLNT  : Xử lý nƣớc thải 

RNM : Rừng ngập mặn 

PCTT & TKCN : Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn 

PTGNRRTT : Phòng tránh giảm nhẹ rủi ri thiên tai 

SP -RCC : Chƣơng trình hỗ trợ ứng phó với biến đổi khí hậu 
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MỞ ĐẦU 

1. Sự cần thiết của nhiệm vụ Đánh giá khí hậu 

Ở Việt Nam trong 57 năm qua, nhiệt độ trung bình năm (thời kỳ 1958-2014) 

tăng khoảng 0,62
o
C, riêng giai đoạn (1985-2014) nhiệt độ tăng khoảng 0,42

o
C trên 

phạm vi cả nƣớc và lƣợng mƣa có xu hƣớng giảm ở nửa phần phía Bắc, tăng ở phía 

Nam lãnh thổ. Lƣợng mƣa thay đổi thất thƣờng và khó dự báo, lƣợng mƣa trung 

bình có xu hƣớng giảm ở phía Bắc, tăng ở phía Nam nhƣng lƣợng mƣa ngày cực 

đại tăng lên ở hầu hết các vùng khí hậu, nhất là trong những năm gần đây. Số ngày 

mƣa lớn có xu thế tăng lên đặc biệt ở khu vực miền Trung. Ở nhiều nơi có xuất 

hiện mƣa lớn, mƣa kỷ lục gây ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất với thiệt hại ngày càng 

lớn. Các thiên tai có cƣờng độ và tần suất tăng lên, thời gian xuất hiện thay đổi, gây 

thiệt hại lớn hơn, cụ thể số lƣợng các cơn bão mạnh và rất mạnh (>cấp 12) có xu 

hƣớng gia tăng; mùa bão kết thúc muộn hơn và đƣờng đi của bão có xu thế dịch 

chuyển về phía Nam. Nhìn chung, mức độ ảnh hƣởng của bão đến nƣớc ta có xu 

hƣớng mạnh lên. Các trận lũ lớn xuất hiện thƣờng xuyên ở thƣợng nguồn sông 

Hồng, lũ di n ra rất nhanh và nguy hiểm trong những năm gần đây tại các lực vực 

sông miền trung. Hạn hán, bao gồm hạn tháng và hạn mùa có xu thế tăng lên nhƣng 

với mức độ không đồng đều giữa các vùng và giữa các trạm trong từng vùng khí 

hậu. Hiện tƣợng nắng nóng có dấu hiệu gia tăng rõ rệt ở nhiều vùng trong cả nƣớc, 

đặc biệt là ở Trung Bộ và Nam Bộ. Trong năm 2015 - 2016, hiện tƣợng Elnino đã 

gây ra hạn hán kỷ lục trong hơn 100 năm qua, gây thiệt hại nặng nề tới nền kinh tế. 

Bình Định là một trong các tỉnh ven biển của Việt Nam thuộc khu vực nhạy 

cảm về biến đổi khí hậu và có tính d  tổn thƣơng cao trƣớc tác động của nƣớc biển 

dâng, mƣa lớn, bão và áp thấp nhiệt đới. Biến đổi khí hậu tác động mạnh đến nhiều 

vùng, địa phƣơng, đến các ngành, lĩnh vực của tỉnh, đặc biệt là: tài nguyên nƣớc, 

nông nghiệp, công nghiệp - năng lƣợng, xây dựng - đô thị, du lịch và đời sống 

ngƣời dân. Những biểu hiện của tác động rõ rệt là gây ngập lụt, lũ quét, sạt lở, xâm 

nhập mặn đe dọa đời sống ngƣời dân Bình Định. 

Các số liệu và phân tích cho thấy các điều kiện khí hậu bất lợi và thiên tai 

thƣờng xuyên tác động trực tiếp đến các lĩnh vực, các địa phƣơng và các cộng đồng 

khác nhau của tỉnh Bình Định, làm tăng khả năng bị tổn thƣơng và tạo nguy cơ làm 
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chậm quá trình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Đặc biệt, phụ nữ, trẻ em và 

ngƣời già, ngƣời khuyết tật là những đối tƣợng chịu nguy cơ ảnh hƣởng lớn nhất do 

sự thay đổi thất thƣờng của khí hậu. 

Tác động và nguy cơ của các điều kiện khí hậu bất lợi và thiên tai bao gồm: 

- Sự thay đổi về lƣợng mƣa (mƣa lớn hoặc không mƣa kéo dài) sẽ gây ra 

nhiều tai biến nghiêm trọng cho sản xuất và đời sống nhƣ lũ lụt và hạn hán, ảnh 

hƣởng đến cấp nƣớc, nông nghiệp, thuỷ sản và sinh kế của ngƣời dân. Đặc biệt, sau 

khi bão đổ bộ, mƣa lớn kéo dài gây ra lũ lụt các vùng đồng bằng. 

- Nắng nóng, nhiệt độ cao, hạn hán cũng thƣờng xuyên xảy ra gây ảnh hƣởng 

xấu đối với sức khỏe con ngƣời, cây trồng và vật nuôi. Nhiệt độ tăng ảnh hƣởng 

đến các hệ sinh thái và mùa vụ, làm tăng nhu cầu nƣớc và tăng suy thoái nguồn 

nƣớc. 

Trong bối cảnh biến đổi khí hậu nhƣ hiện nay các hiện tƣợng thời tiết nguy 

hiểm nhƣ bão, dông, lốc, các thiên tai liên quan đến nhiệt độ và mƣa nhƣ thời tiết 

khô nóng, lũ, ngập úng, hay hạn hán, xâm nhập nặm... đƣợc dự báo sẽ có xu hƣớng 

tăng về lƣợng và mức độ ảnh hƣởng đến tỉnh Bình Định. 

Trƣớc những thay đổi bất thƣờng của các hiện tƣợng thời tiết do biến đổi khí 

hậu. Đặc biệt nhằm phục vụ công tác quản lý, có cơ sở khoa học trong việc khai 

thác, sử dụng hợp lý tài nguyên, ứng phó với biến đổi khí hậu và đồng thời đảm 

bảo phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh thì việc thực hiện “Đánh giá khí hậu tỉnh 

Bình Định” là cần rất thiết.  

2. Cơ sở pháp lý  

- Luật khí tƣợng thủy văn ngày 23 tháng 11 năm 2015; 

- Luật bảo vệ môi trƣờng ngày 23 tháng 6 năm 2014; 

- Luật Phòng chống thiên tai ngày 19 tháng 6 năm 2013; 

- Nghị quyết số 24-NQ/TW ngày 03 tháng 06 năm 2013 của Ban chấp hành 

Trung ƣơng về chủ động ứng phó với Biến đổi khí hậu, tăng cƣờng quản lý tài 

nguyên và bảo vệ môi trƣờng; 
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- Nghị quyết số 73/NQ-CP ngày 26 tháng 8 năm 2016 của Chính phủ về việc 

phê duyệt chủ trƣơng đầu tƣ các Chƣơng trình mục tiêu giai đoạn 2016 - 2020; 

- Quyết định số 2053/QĐ-TTg ngày 28/10/2016 của Thủ tƣớng Chính phủ về 

kế hoạch thực hiện Thỏa thuận Paris về biến đổi khí hậu. 

- Quyết định 2773/QĐ-UBND ngày 04/8/2017 của UBND tỉnh về việc ban 

hành Kế hoạch hành động tăng trƣởng xanh giai đoạn 2016-2020, tầm nhìn đến 

năm 2025 trên địa bàn tỉnh. 

- Quyết định số 4708/QĐ-UBND ngày 18/12/2017 của UBND tỉnh về việc 

ban hành Kế hoạch triển khai Quyết định số 2053/QĐ-TTg ngày 28/10/2016 của 

Thủ tƣớng Chính phủ về kế hoạch thực hiện Thỏa thuận Paris về biến đổi khí hậu 

trên địa bàn tỉnh Bình Định. 

- Quyết định số 1212/QĐ-UBND ngày 12/4/2018 của UBND tỉnh về việc 

ban hành Kế hoạch phát triển đô thị tăng trƣởng xanh trên địa bàn tỉnh Bình Định 

đến năm 2030. 

- Quyết định số 1670/QĐ-TTg ngày 31 tháng 10 năm 2017 của Chính phủ về 

việc phê duyệt Chƣơng trình mục tiêu ứng phó biến đổi khí hậu và tăng trƣởng 

xanh giai đoạn 2016-2020; 

- Quyết định số 1670/QĐ-TTg ngày 31 tháng 10 năm 2017 Phê duyệt 

Chƣơng trình mục tiêu ứng phó với biến đổi khí hậu và tăng trƣởng xanh giai đoạn 

2016 – 2020; 

- Quyết định số 1052/QĐ-TTg ngày 21 tháng 8 năm 2018 của Thủ tƣớng 

chính phủ về việc phân bổ vốn sự nghiệp năm 2018 của hợp phần biến đổi khí hậu 

trong Chƣơng trình mục tiêu úng phó biến đổi khí hậu và tăng trƣởng xanh; 

- Công văn số 4678/BTNMT-BĐKH ngày 30 tháng 8 năm 2018 về việc hoàn 

thiện nội dung, dự toán chi tiết nhiệm vụ thực hiện hợp phần biến đổi khí hậu thuộc 

Chƣơng trình mục tiêu ứng phó biến đổi khí hậu và tăng trƣởng xanh 2016 – 2020; 

- Công văn số 1120/UBND-KT ngày 12 tháng 03 năm 2018 của UBND tỉnh 

Bình Định trả lời về việc đề xuất các nhiệm vụ triển khai Chƣơng trình mục tiêu 

ứng phó với BĐKH và tăng trƣởng xanh (nguồn vốn đầu tƣ phát triển); 
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- Quyết định số 4008/QĐ-UBND ngày 14 tháng 11 năm 2018 của UBND 

tỉnh Bình Định về việc bổ sung kinh phí sự nghiệp năm 2018 thực hiện Chƣơng 

trình mục tiêu Ứng phó biến đổi khí hậu và tăng trƣởng xanh; 

- Quyết định số 28/QĐ-UBND ngày 05/01/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh 

Bình Định về việc phê duyệt Nhiệm vụ Đánh giá khí hậu tỉnh Bình Định. 

3. Mục tiêu 

3.1. Mục tiêu tổng quát 

Đánh giá khí hậu tỉnh Bình Định dựa trên các tiêu trí về khí tƣợng, thủy văn 

và nguồn lực thực tế của tỉnh nhằm phục vụ quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội 

cho tỉnh Bình Định. 

3.2. Mục tiêu cụ thể 

- Đánh giá hiện trạng khí hậu tỉnh Bình Định đến năm cuối của thời kỳ đánh 

giá (từ năm 2008 đến năm 2018); 

- Đánh giá các dao động khí hậu và biến đổi khí hậu tại tỉnh Bình Định;  

- Đánh giá các tác động của khí hậu, biến đổi khí hậu và giải pháp thích ứng 

với BĐKH, giải pháp giảm nhẹ khí nhà kính; 

- Đƣa ra một số giải pháp thích ứng với các điều kiện khí hậu cực đoan phù 

hợp với điều kiện tự nhiên của tỉnh Bình Định nhằm đảm bảo phát triển kinh tế - xã 

hội cho tỉnh. 

4. Nội dung chính của báo cáo  

- Mở đầu 

- Phần thứ nhất: Đánh giá các điều kiện phục vụ đánh giá khí hậu tỉnh Bình 

Định 

- Phần thứ hai: Đánh giá khí hậu tỉnh Bình Định từ năm 2008 đến năm 2018 

- Kết luận và kiến nghị 

- Phụ lục Bản đồ 
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PHẦN THỨ NHẤT: ĐÁNH GIÁ CÁC ĐIỀU KIỆN PHỤC VỤ ĐÁNH GIÁ 

KHÍ HẬU TỈNH BÌNH ĐỊNH 

Chương I: Tổng quan về điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội liên quan đến 

công tác đánh giá khí hậu tỉnh Bình Định 

1.1. Điều kiện tự nhiên 

1.1.1. Vị trí địa lý 

Bình Định là tỉnh thuộc vùng duyên hải Nam Trung Bộ, có diện tích tự nhiên 

là: 607.133 ha (Cục Thống kê tỉnh Bình Định, 2018). Tọa độ địa lý từ 13030’45” 

đến 14042’15” vĩ độ Bắc và từ 108036’30” đến 109018’15” kinh độ Đông. Ranh 

giới với các tỉnh phụ cận nhƣ sau:  

+ Phía Bắc giáp tỉnh Quảng Ngãi; 

+ Phía Nam giáp tỉnh Phú Yên; 

+ Phía Tây giáp tỉnh Gia Lai;  

+ Phía Đông giáp biển Đông.  

Toàn tỉnh Bình Định có 01 thành phố Quy Nhơn, 01 thị xã An Nhơn và 09 

huyện, bao gồm: Vân Canh, Tuy Phƣớc, Tây Sơn, Phù Cát, Phù Mỹ, Vĩnh Thạnh, 

Hoài Ân, Hoài Nhơn và An Lão (Hình 1). Trung tâm hành chính của tỉnh là thành 

phố Quy Nhơn, cách thủ đô Hà Nội 1.065 km về phía Bắc và cách Thành phố Hồ 

Chí Minh 649 km về phía Nam.  

Bình Định còn là vị trí trung tâm trên các tuyến giao lƣu quốc tế và liên 

vùng, tuyến trục Bắc Nam và Đông Tây của miền Trung, gần đƣờng hàng hải quốc 

tế, là cửa ngõ hƣớng biển của các nƣớc trong Tiểu khu vực Mê Kông mở rộng, đặc 

biệt là với các nƣớc Lào, Campuchia và các tỉnh Đông Bắc Thái Lan.  

Vị trí địa lý trên tạo điều kiện thuận lợi để Bình Định khai thác các thế mạnh 

về tiềm năng lao động, đất đai, các nguồn tài nguyên cho việc phát triển kinh tế - xã 

hội của tỉnh, mở rộng thị trƣờng tiêu thụ sản phẩm, đẩy mạnh thu hút vốn đầu tƣ, 

giao lƣu thông thƣơng với các tỉnh trong nƣớc và quốc tế, hòa nhịp với xu thế phát 

triển chung của cả nƣớc để Bình Định trở thành một trong những tỉnh phát triển ở 

vùng Duyên hải Nam Trung Bộ.  
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Hình 1: Bản đồ hành chính tỉnh Bình Định 
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1.1.2. Đặc điểm địa hình, địa mạo 

Toàn tỉnh nằm bên sƣờn phía Đông của dãy Trƣờng Sơn Nam, có địa hình 

dốc và phức tạp. Hƣớng dốc chính từ Tây sang Đông, núi và đồng bằng xen kẽ 

nhau do một số dãy núi từ Trƣờng Sơn kéo dài xuống biển tạo thành. Từ Tây 

Nguyên xuống đồng bằng Bình Định, địa hình hạ thấp đáng kể. Nếu ở cao nguyên 

phía Tây có cao độ từ 500 m đến 700 m thì ở đồng bằng Bình Định chỉ có cao độ 

20 m đến 30 m, vùng ven biển cao độ 2 m đến 3 m. Toàn tỉnh Bình Định có thể 

chia thành các dạng địa hình sau:  

- Vùng núi phía Tây và Tây Bắc của tỉnh có độ cao trên 500 m, chiếm 

khoảng 42% diện tích tự nhiên, kéo dài theo chiều Bắc - Nam qua các huyện An 

Lão, Vĩnh Thạnh, Vân Canh. Địa hình của vùng này là núi trung bình và núi thấp, 

bị phân cắt mạnh, phần lớn các sƣờn núi có độ dốc trên 20
0
.  

- Vùng đồi gò chiếm khoảng 26% diện tích tự nhiên, phân bố rãi rác khắp 

tỉnh và tập trung chủ yếu ở các huyện Vân Canh, An Lão. Độ dốc chủ yếu của địa 

hình vùng này từ 10
0
 – 15

0
.   

- Vùng đồng bằng ven biển chiếm 32% diện tích tự nhiên, phân bố song song 

với bờ biển và có nhiều dãy núi sát biển chia thành những đồng bằng nhỏ hẹp hình 

thành ở vùng hạ lƣu các sông. Ven biển có các cồn cát, đụn cát chạy dọc ven biển 

với chiều rộng khoảng 2 km. Vùng này có nhiều đầm, vịnh, cửa biển, có nhiều tiềm 

năng để phát triển kinh tế tổng hợp biển.  

1.1.3. Đặc điểm thủy văn 

Sông ngòi ở Bình Định mang đặc tính của hệ thống sông vùng Nam Trung 

Bộ. Độ dốc của các dòng sông cao, với chiều dài ngắn, hàm lƣợng phù sa rất thấp.  

Trên địa bàn tỉnh có 4 sông lớn là: Sông Kone, sông Lại Giang, sông La Tinh 

và sông Hà Thanh. Sông Kone, sông Hà Thanh đổ vào đầm Thị Nại, sông La Tinh 

đổ vào đầm Đề Gi, sông Lại Giang đổ ra cửa An Dũ. Về mùa khô nƣớc ở các con 

sông đều bị cạn, dòng chảy yếu, về mùa mƣa dòng chảy xiết d  dàng mang phù sa 

và cát lấp đầy cửa sông. Do các con sông hàng năm bị bồi đắp bởi các trầm tích 

lắng đọng và đất đá bị rửa trôi từ các dãy núi đổ xuống, kết hợp với dòng nƣớc yếu 

không thể đẩy các chất phù sa lắng đọng này ra biển làm giảm khả năng thoát lũ 
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trong mùa mƣa bão và tƣới tiêu trong mùa khô, đồng thời cảnh báo về tiềm năng 

thuỷ sản bị cạn kiệt, nhất là các loài cá quý hiếm (nhƣ cá chình, đặc biệt chình 

mun) do bị cắt đứt mắt xích trong hệ sinh thái thuỷ vực. Bên cạnh đó, hiện tƣợng 

xâm thực của nƣớc mặn vào các con sông ngày càng tăng, dẫn đến sự mặn hoá làm 

giảm nguồn lợi thuỷ sản nƣớc ngọt. Đặc biệt là khu vực hạ lƣu sông Kone và sông 

Hà Thanh, đây là nơi tập trung đông dân cƣ nhất trong khu vực và có nhiều hoạt 

động sản xuất công nghiệp nên vấn đề xâm nhập mặn và ngập sẽ gây nhiều tác 

động đến sản xuất và đời sống của ngƣời dân (Sở NN&PTNT tỉnh Bình Định, 

2014). Tuy có độ dốc cao, , lƣu tốc dòng chảy lớn, tổng trữ lƣợng nƣớc 9,34 tỷ m
3
, 

tiềm năng thủy điện 311,9MW (chủ yếu là sông Kone). Bốn con sông lớn là sông 

Kone, Lại Giang, La Tinh và Hà Thanh cùng mạng lƣới các sông suối ở miền núi 

tạo điều kiện cho phát triển thủy lợi và thủy điện.   

Bình Định còn có hệ thống hồ đầm nhƣ các hồ nhân tạo Núi Một (thị xã An 

Nhơn), Hội Sơn (huyện Phù Cát), Thạch Khê, Vạn Hội (huyện Hoài Ân), Thuận 

Ninh (huyện Tây Sơn), Diêm Tiêu (huyện Phù Mỹ); các hồ đầm nƣớc ngọt: Trà Ổ 

(huyện Phù Mỹ), đầm nƣớc lợ Thị Nại (thành phố Quy Nhơn và huyện Tuy 

Phƣớc), đầm Đề Gi (huyện Phù Cát, huyện Phù Mỹ),... Các ao hồ đầm nƣớc lợ 

thuận lợi cho việc phát triển nuôi trồng thủy sản. Nguồn nƣớc ngầm ở Bình Định 

có trữ lƣợng không lớn (533 triệu m
3
/năm) song chất lƣợng khá tốt, có thể sử dụng 

cho sinh hoạt. Trữ lƣợng khai thác có thể chia thành 2 khu vực nhƣ sau:  

- Khu vực có triển vọng vừa: với trữ lƣợng khai thác gần 10.000 m
3
/ngày 

đêm ở chiều sâu khai thác từ 25 đến 90 m, tập trung ở vùng đồng bằng. 

- Khu vực có triển vọng kém: gồm nƣớc lỗ rỗng trong các thành tạo bở rời 

với trữ lƣợng khai thác dƣới 1.500 m
3
/ngày đêm, tập trung ở vùng ven biển, độ 

mặn và lƣợng sắt cao, chất lƣợng chƣa đáp ứng yêu cầu nƣớc sinh hoạt.  

- Việc khai thác sử dụng nƣớc ngầm trên địa bàn toàn tỉnh hiện nay còn ở 

quy mô nhỏ, phục vụ cho sinh hoạt là chính, khai thác phục vụ cho sản xuất nông 

nghiệp, công nghiệp chƣa đáng kể (Sở TNMT tỉnh Bình Định, 2016). 

1.1.4. Đặc điểm tài nguyên đất 

Toàn tỉnh đƣợc chia thành 10 nhóm với 27 đơn vị đất. Trong đó: 
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- Nhóm bãi cát, cồn cát và đất ven biển (02 đơn vị đất): Diện tích 13.283 ha, 

chiếm 2,2% diện tích tự nhiên. Trong đó, huyện Phù Mỹ 4.104 ha, Phù Cát 3.332 

ha, Hoài Nhơn 2.197 ha. Nhóm này thời gian qua đã đƣợc khai thác một phần để 

phát triển nuôi trồng thủy sản; định hƣớng trong thời gian tới tiếp tục khai thác có 

hiệu quả nhóm đất này để phát triển nuôi trồng thủy sản nƣớc lợ kết hợp với trồng 

rừng phòng hộ. 

- Nhóm đất mặn (03 đơn vị đất): Diện tích 12.710 ha, chiếm 2,1% diện tích 

tự nhiên. Trong đó, huyện Phù Mỹ 4.593 ha, Tuy Phƣớc 3.386 ha, Phù Cát 1.972 

ha, Quy Nhơn 785  ha, Hoài Nhơn 502 ha… 

- Nhóm đất phèn (02 đơn vị đất): Diện tích 456 ha, chiếm 0,08% diện tích tự 

nhiên, phân bố ở huyện Tuy Phƣớc 407 ha, thành phố Quy Nhơn 49 ha.   

- Nhóm đất phù sa (05 đơn vị đất): Diện tích 63.756 ha, chiếm 10,54% diện 

tích tự nhiên, phân bố ở các huyện An Nhơn 12.133 ha, Hoài Nhơn 9.455 ha, Tuy 

Phƣớc 9.041 ha, Hoài Ân 8.351 ha, Phù Mỹ 8.796 ha,…    

- Nhóm đất xám và bạc màu (04 đơn vị đất): Diện tích 70.809 ha, chiếm 

11,7% diện tích tự nhiên, phân bố ở các huyện Tây Sơn 19.529 ha, Phù Cát 15.970 

ha, Phù Mỹ 10.042 ha, Vân Canh 7.409 ha, Vĩnh Thạnh 5.125 ha, Tuy Phƣớc 4.714 

ha, Hoài Nhơn 3.269 ha…    

- Nhóm đất đen (01 đơn vị đất): Diện tích 160 ha chiếm tỷ lệ 0,03% diện tích 

tự nhiên. Phân bố ở huyện miền núi Vĩnh Thạnh.  

- Nhóm đất đỏ vàng (07 đơn vị đất): Diện tích 401.811 ha, chiếm tỷ lệ 

66,41% diện tích tự nhiên, phân bố ở các huyện Vân Canh 69.178 ha, An Lão 

62.219 ha, Vĩnh Thạnh 61.973 ha, Hoài Ân 61.942 ha, Phù Cát 35.006 ha, Tây Sơn 

40.854 ha. 

- Nhóm đất mùn vàng đỏ trên núi (01 nhóm đất): Diện tích 3.461 ha, chiếm 

0,57% diện tích tự nhiên, phân bố ở huyện An Lão 2.171 ha, Vân Canh 1.140 ha, 

Hoài Ân 98 ha.   

- Nhóm đất thung lũng (01 đơn vị đất): Diện tích 12.875 ha, chiếm 2,13% 

diện tích tự nhiên, phân bố ở các huyện Phù Cát 2.971 ha, Phù Mỹ 2.710 ha, Hoài 

Ân 2.549 ha, Tây Sơn 1.818 ha, An Lão 1.260 ha… 
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- Nhóm đất xói mòn trơ sỏi đá (01 đơn vị đất): Diện tích 3.292 ha, chiếm 

0,54% diện tích tự nhiên, phân bố ở hầu hết các huyện. Đất hình thành là kết quả 

của quá trình xói mòn rửa trôi trong nhiều năm trên các loại đất dốc có độ che phủ 

thấp. Độ phì nhiêu tự nhiên rất thấp.  

Bảng 1: Hiện trạng sử dụng đất tỉnh Bình Định 

STT Nhóm đất Tổng số (ha) Cơ cấu (%) 

1 Đất nông nghiệp 511.888 84,31 

1.1 Đất sản xuất nông nghiệp 136.730 22,52 

1.1.1 Đất trồng cây hàng năm, trong đó: 102.619 16,90 

1.1.1.1  Đất trồng lúa 55.238 9,10 

1.1.1.2 Đất trồng cây hàng năm khác 47.381 7,80 

1.1.2 Đất trồng cây lâu năm 34.111 5,62 

1.2 Đất lâm nghiệp có rừng 370.643 61,05 

1.2.1 Rừng sản xuất 158.637 26,13 

1.2.2 Rừng phòng hộ 184.522 30,39 

1.2.3 Rừng đặc dụng 27.484 4,53 

1.3 Đất nuôi trồng thủy sản 2.784 0,46 

1.4 Đất làm muối  214 0,03 

1.5 Đất nông nghiệp khác 1.517 0,25 

2 Đất phi nông nghiệp 72.228 11,90 

2.1 Đất ở 9.514 1,57 

2.1.1 Đất ở đô thị 2.247 0,37 

2.1.2 Đất ở nông thôn 7.267 1,20 

2.2 Đất chuyên d ng 35.533 5,85 

2.2.1 Đất trụ sở cơ quan, công trình sự nghiệp 1.385 0,23 

2.2.2 Đất quốc phòng, an ninh 7.445 1,23 

2.2.3 Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp 6.931 1,14 

2.2.4 Đất có mục đích công cộng 19.772 3,25 

2.3 Đất tôn giáo tín ngưỡng 305 0,05 

2.4 Đất nghĩa trang, nghĩa địa 5.254 0,87 

2.5 Đất sông suối mặt nước chuyên dùng 21.610 3,56 

2.6 Đất phi nông nghiệp khác 12 0,00 

3 Đất chưa sử dụng 23.017 3,79 
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STT Nhóm đất Tổng số (ha) Cơ cấu (%) 

3.1 Đất bằng chưa sử dụng 6.775 1,12 

3.2 Đất đồi núi chưa sử dụng 14.810 2,44 

3.3 Đất núi đá không có rừng cây 1.432 0,23 

 Tổng số 607.133 100,00 

(Nguồn: Niên giám thống kê tỉnh Bình Định, 2018) 

1.1.5. Đặc điểm tài nguyên nước  

a, Nước mặt 

Toàn tỉnh có 4 sông lớn là: Sông Lại Giang, sông La Tinh, Sông Kone và 

Sông Hà Thanh. Tổng chiều dài 352 km. Tổng diện tích lƣu vực 5.699 km
2
. Tất cả 

đều bắt nguồn từ các dãy núi cao phía Tây chảy qua vùng đồng bằng rồi đổ ra biển 

Đông. Đặc điểm chung là dòng sông ngắn, hẹp, dốc. 

Mùa khô lƣu lƣợng dòng chảy kiệt chỉ bằng 12 - 15% dòng chảy năm, các 

tháng 5, 6, 7 chỉ còn 7%. Do vậy hầu hết sông suối nhỏ không có nƣớc, mức nƣớc 

các dòng sông chính xuống thấp tạo ra môi trƣờng khô hạn kéo dài không đủ nƣớc 

sản xuất, một số vùng không có nƣớc sinh hoạt, mặn xâm nhập vào trong đất liền. 

b, Nước ngầm 

Theo kết quả khảo sát của Liên đoàn Địa chất dự báo tổng trữ lƣợng khai thác 

ở Tam Quan 898 m
3
/ngày, Trà Ổ 3.077 m

3
/ngày, Phù Mỹ 7.049 m

3
/ngày, Quy Nhơn 

17.983 m
3
/ngày. Nguồn nƣớc ngầm ở Bình Định có trữ lƣợng không lớn song chất 

lƣợng khá tốt, có thể sử dụng cho sinh hoạt, trữ lƣợng khai thác có thể chia thành 2 

khu vực nhƣ sau: 

- Khu vực có triển vọng vừa: Với trữ lƣợng khai thác gần 10.000 m
3
/ngày 

đêm ở chiều sâu khai thác từ 25 đến 90 m, tập trung ở vùng đồng bằng. 

- Khu vực có triển vọng kém: Gồm nƣớc lỗ rỗng trong các thành tạo bở rời 

với trữ lƣợng khai thác dƣới 1.500 m
3
/ngày đêm, tập trung ở vùng ven biển, độ 

mặn và lƣợng sắt cao, chất lƣợng chƣa đáp ứng yêu cầu nƣớc sinh hoạt. 

Nƣớc ngầm trên địa bàn toàn tỉnh đến nay, khai thác sử dụng chủ yếu phục 

vụ cho sinh hoạt, khả năng khai thác phục vụ cho sản xuất nông nghiệp, công 

nghiệp chƣa đáng kể. 
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Nhìn chung, tiềm năng các nguồn nƣớc trên địa bàn tỉnh không nhiều, phân 

phối không đều trong năm. Tuy nhiên, bằng nhiều biện pháp công trình (hồ chứa, 

đập dâng, trạm bơm) có thể giải quyết đƣợc nhu cầu nƣớc cho sản xuất và sinh hoạt 

trên địa bàn tỉnh. 

1.1.6. Đặc điểm tài nguyên khoáng sản 

Tài nguyên khoáng sản của Bình Định không đa dạng về chủng loại, nhƣng 

có một số khoáng sản đã đƣợc xác định có giá trị trong ngành công nghiệp, đặc biệt 

là ngành sản xuất vật liệu xây dựng. Một số loại khoáng sản đáng chú ý: Đá xây 

dựng: Trữ lƣợng đá xây dựng trên địa bàn tỉnh ƣớc tính khoảng 700 triệu m
3
 bao 

gồm các loại đá làm vật liệu xây dựng thông thƣờng và vật liệu xây dựng cao cấp. 

Riêng các loại đá granite nhƣ granosinite màu đỏ, biotite hạt thể màu vàng là những 

loại đƣợc thị trƣờng trong và ngoài nƣớc ƣa chuộng, có trữ lƣợng trên 500 triệu m
3
 

tập trung tại huyện Tuy Phƣớc, huyện Phù Cát, thị xã An Nhơn và thành phố Quy 

Nhơn. Các loại đá làm vật liệu xây dựng thông thƣờng nhƣ đá ong có trữ lƣợng lớn, 

phân bố đều ở các địa phƣơng trong tỉnh. Quặng Titan: Sa khoáng titan nằm dọc 

theo bờ biển, có một số mỏ lớn tập trung ở huyện Phù Cát, huyện Phù Mỹ và bán 

đảo Phƣơng Mai (thành phố Quy Nhơn).. Nƣớc khoáng: Toàn tỉnh có các điểm 

nƣớc khoáng là Hội Vân, Chánh Thắng (huyện Phù Cát), Bình Quang (huyện Vĩnh 

Thạnh) và Long Mỹ (thành phố Quy Nhơn). Cao lanh: Tập trung ở hai khu vực là 

Phù Cát (trữ lƣợng 12 triệu m
3
) và Long Mỹ (trữ lƣợng 15 triệu m

3
) có thể làm 

nguyên liệu cho sản xuất sứ sử dụng cho điện hạ áp, trung áp và sứ dân dụng. Đất 

sét: Sét sản xuất gạch ngói phân bố khắp các địa bàn trong tỉnh dƣới dạng mỏ sét 

đồi hoặc ruộng, tổng trữ lƣợng trên 11,5 triệu m
3
, tập trung tại các huyện: An 

Nhơn, Tây Sơn, Vĩnh Thạnh, Hoài Nhơn, Tuy Phƣớc. Cát và cát trắng: Cát phân bố 

dọc theo bờ biển, các thung lũng, bãi bồi và lòng sông cạn với trữ lƣợng lớn đáp 

ứng nhu cầu làm vật liệu xây dựng. Riêng cát trắng tập trung ở Đập Cấm và Bình 

Đê (huyện Hoài Nhơn) với tổng trữ lƣợng 0,9 triệu m
3
, cát vàng có ở Nhơn Hội. 

Một số loại khoáng sản khác có giá trị công nghiệp, tuy trữ lƣợng không nhiều, đó 

là vàng, chì, thiếc, than bùn,... Hiện nay đang trong quá trình tiếp tục điều tra thăm 

dò và nghiên cứu khả năng khai thác ứng dụng vào sản xuất. Đã có dấu hiệu về 

khoáng sản quý hiếm.   
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1.1.7. Đặc điểm tài nguyên rừng 

 Diện tích tự nhiên tỉnh Bình Định năm 2018 là 607.133,3 ha, trong đó diện 

tích rừng tự nhiên trên 200 nghìn ha, độ che phủ rừng đạt 54% (số liệu năm 2018). 

Ngoài ra, dƣới tán rừng còn có song mây, lá nón, bời lời, các loại lâm sản khác… là 

nguồn nguyên liệu phục vụ cho các cơ sở sản xuất hàng thủ công mỹ nghệ, hàng 

tiêu dùng… Ngoài ra, đất đồi núi chƣa sử dụng trên 23.000 ha, có thể phát triển 

trồng rừng nguyên liệu hoặc trồng cây công nghiệp phục vụ cho công nghiệp chế 

biến lâm sản. 

Bảng 2: Diện tích các loại rừng trên địa bàn tỉnh qua các năm 2014 - 2018 
Đơn vị tính: ha 

Loại đất, loại rừng 2014 2015 2016 2017 2018 

1.1. Đất quy hoạch 

lâm nghiệp 
383.580,4 387.541,0 394.025,4 393.978,1 393.915,2 

a, Đất có rừng 310.634,7 321.799,3 350.653,4 350.707,6 350.705,8 

Diện tích rừng tự 

nhiên 
204,922,4 207.477,0 216.346,7 216.412,9 215.873,1 

Diện tích rừng trồng 105.712,2 114.322,4 134.306,6 134.294,8 134.832,7 

b,Đất chƣa có rừng 72.945,8 65.741,7 43.372,1 43.270,5 43.209,4 

1.2. Đất ngoài quy 

hoạch lâm nghiệp 
221.477,3 219.529,4 213.107,9 213.155,2 213.218,1 

a, Đất có rừng 6.010,8 7.695,8 32.943,0 21.453,5 22.817,8 

- Diện tích rừng tự 

nhiên 
0,0 0,0 1.004,8 1.001,0 999,7 

- Diện tích rừng trồng 6.010,8 7.695,8 31.938,3 31.913,2 31.389,1 

b, Đất khác không có 

rừng (đất NN, thổ 

cƣ…) 

215.466,6 211.896,6 180.164,9 180.241,0 180.829,3 

2. Độ che phủ rừng 

tỉnh Bình Định 
49,90 52,20 52,50 53,95 54,88 

(Nguồn: Sở NN & PTNT tỉnh Bình Định, 2018) 

1.1.8. Đặc điểm tài nguyên biển 

Bình Định có chiều dài bờ biển 134 km và hàng chục ngàn hecta mặt nƣớc 

đầm phá, với 3 cửa lạch lớn: Quy Nhơn, Đề Gi, Tam Quan và 2 cửa lạch nhỏ: Hà 

Ra - Phú Thứ và An Dũ, có đảo Cù Lao Xanh rộng 362,14 ha. Toàn tỉnh có 05/11 

huyện thị, thành phố gồm huyện Hoài Nhơn, huyện Phù Mỹ, huyện Phù Cát, huyện 
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Tuy Phƣớc và thành phố Quy Nhơn có hoạt động kinh tế biển. Vùng biển Bình 

Định có trên 500 loài cá (trong đó tỷ lệ cá nổi 65% và cá đáy 35%). Các loài cá nổi: 

cá thu, cá ngừ, cá nục, mùa vụ thích hợp nhất khai thác cá nổi ở Bình Định là vào 

tháng 3 đến tháng 5, tháng 6. Các loài cá đấy có giá trị là cá hồng, trác, phèn, 

mối,... Ngƣ trƣờng khai thác cá đáy nằm ở phía Đông Nam và Đông Bắc Quy 

Nhơn, mùa vụ khai thác cá đáy từ tháng 8 đến tháng 11, trùng với mùa gió mùa 

Đông Bắc - mùa mƣa - mùa bão tại Bình Định (Sở NN&PTNT tỉnh Bình Định, 

2014).  

Biển Bình Định còn có nhiều sản phẩm quý hiếm có giá trị kinh tế cao, đáng 

chú ý nhất là yến sào, tập trung ở bán đảo Phƣơng Mai (thành phố Quy Nhơn) và 

một số đảo nhỏ ở Phù Cát. Ngoài ra còn có những loài đặc sản khác nhƣ cua huỳnh 

đế, sò, điệp, cá ngựa, hải sâm,...  

Hệ thống đầm phá tỉnh Bình Định là một nguồn tài nguyên vô cùng quý giá 

cho phát triển thủy sản cả về khai thác và nuôi trồng. Đây là những vùng nƣớc lợ 

nằm sâu vào trong đất liền, đƣợc các doi bờ che chắn và thƣờng có cửa ăn thông 

với biển tạo thành một vùng tƣơng đối kín, có nồng độ muối thấp, nguồn thức ăn 

phong phú và đa dạng rất thích hợp cho các loài thủy sản sinh trƣởng và phát triển. 

Nơi đây có nhiều loài tôm, cá (14 loài tôm và khoảng 116 loài cá) có giá trị kinh tế 

cao dùng cho xuất khẩu cũng nhƣ tiêu dùng nội địa. Diện tích mặt nƣớc lợ lớn và 

tập trung nhƣ đầm Thị Nại (5.060 ha), đầm Đề Gi (1.580 ha),... là các vùng thích 

hợp cho nuôi trồng thủy sản. Ngoài tôm, cá ở vùng này còn có khoảng 136 loài 

rong và thực vật có giá trị sử dụng trong chăn nuôi, trồng trọt và y dƣợc, đặc biệt là 

rong câu chỉ vàng có hàm lƣợng aga lớn, cần thiết cho công nghiệp y dƣợc và thực 

phẩm.   

1.2. Điều kiện kinh tế - xã hội 

1.2.1. Nguồn nhân lực 

a,   n số 

Dân số trung bình tỉnh Bình Định năm 2018 ƣớc đạt 1.534,767 ngƣời, tăng 

5.747 ngƣời, tƣơng đƣơng 0,4% so với năm 2017, bao gồm dân số thành thị 

475.481 ngƣời, chiếm 30,98%; dân số nông thôn 1.059.286 ngƣời, chiếm 69,02%; 
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dân số nam 749.538 ngƣời, chiếm 48,84%; dân số nữ 785.229 ngƣời, chiếm 

51,16%. 

Tổng tỷ suất sinh năm 2018 đạt 2,3 con/phụ nữ. Tỷ suất sinh thô là 13,9‰; 

tỷ suất chết thô là 7,9‰; tỷ lệ tăng tự nhiên là 6‰. Tỷ suất chết của trẻ em dƣới 1 

tuổi là 14,5‰; tỷ suất chết của trẻ em dƣới 5 tuổi là 21,8‰. Tuổi thọ trung bình 

của dân số tỉnh Bình Định năm 2018 là 73,38 năm, trong đó nam là 70,80 năm và 

nữ là 76,13 năm (Niên giám thống kê tỉnh Bình Định, 2018) 

b,  ao đ ng 

Lực lƣợng lao động từ 15 tuổi trở lên ƣớc tính năm 2018 là 944.683 ngƣời, 

tăng 8.492 ngƣời so với năm 2017. Lao động 15 tuổi trở lên đang làm việc trong 

nền kinh tế năm 2018 ƣớc đạt 920.093 ngƣời, tăng 12.201 ngƣời so với năm 2017. 

Năm 2018, tỷ lệ lao động từ 15 tuổi trở lên đang làm việc đã qua đào tạo đạt 

20,47% (năm 2017 đạt 19,50%), trong đó lao động đã qua đào tạo khu vực thành 

thị đạt 30,25%; khu vực nông thôn đạt 16,38%.  

Tỷ lệ thất nghiệp của lực lƣợng lao động trong độ tuổi năm 2018 là 3,01%, 

trong đó khu vực thành thị là 3,98%; khu vực nông thôn là 2,59%. Tỷ lệ thiếu việc 

làm của lực lƣợng lao động trong độ tuổi năm 2018 là 1,01%, trong đó khu vực 

thành thị là 1,33%; khu vực nông thôn là 0,88% (Niến giám thống kê tỉnh Bình 

Định, 2018) 

1.2.2. Đặc điểm phát triển kinh tế - xã hội 

Tổng sản phẩm trong tỉnh (GRDP) năm 2018 (theo giá so sánh 2010) tăng 

7,32% so với năm 2017. Khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 4,99%; khu 

vực công nghiệp và xây dựng tăng 9,03%, riêng công nghiệp tăng 9,28%; khu vực 

dịch vụ tăng 7,38%; thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm tăng 8,43%. 

GRDP năm 2018 theo giá hiện hành ƣớc đạt 70.214 tỷ đồng; GRDP bình 

quân đầu ngƣời đạt 45,7 triệu đồng, tƣơng đƣơng 1.986 USD (Tăng 172 USD so 

với năm 2017). Về cơ cấu kinh tế năm 2018, khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản 

chiếm tỷ trọng 26,1%; khu vực công nghiệp và xây dựng chiếm 31,7%; khu vực 

dịch vụ chiếm 37,8%; thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm chiếm 4,4% (Niên giám 

thống kê tỉnh Bình Định, năm 2018) 
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a, Nông, lâm nghiệp và thủy sản 

Năm 2018, sản lƣợng lƣơng thực có hạt cả tỉnh đạt 715.337 tấn, giảm 53 tấn 

so với năm 2017, trong đó sản lƣợng lúa đạt 666.494 tấn, tăng 116 tấn (sản lƣợng 

lúa đông xuân đạt 331.939 tấn, tăng 11.556 tấn; sản lƣợng lúa hè thu đạt 280.453 

tấn, tăng 138 tấn; sản lƣợng lúa mùa đạt 54.102 tấn, giảm 11.578 tấn). 

Năm 2018, diện tích rừng trồng mới tập trung đạt 13.320 ha, giảm 7,2% so 

với thực hiện năm 2017, trong đó rừng sản xuất 13.135 ha; rừng phòng hộ 185 ha. 

Sản lƣợng gỗ khai thác đạt 1.240,201 m
3
, tăng 12,8% so với thực hiện năm 2017; 

sản lƣợng củi khai thác đạt 612.683 ster, giảm 6,3%; tre khai thác đƣợc 1.496 nghìn 

cây, giảm 24,3%; lá nón đạt 2.685 nghìn lá, giảm 5,2%. 

Năm 2018, sản lƣợng thủy sản đạt 243.309 tấn, tăng 5,6% so với năm 2017. 

Trong đó: Sản lƣợng nuôi trồng đạt 10.918 tấn, tăng 15,6% so với năm trƣớc; sản 

lƣợng thuỷ sản khai thác đạt 232.391 tấn, tăng 5,2% so với cùng kỳ năm trƣớc 

(Niên giám thống kê tỉnh Bình Định, 2018) 

b, Công nghiệp 

Chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp năm 2018 tăng 8,71% so với năm 

2017, trong đó ngành khai khoáng giảm 0,69%; công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 

9,42%; sản xuất và phân phối điện tăng 0,15%; cung cấp nƣớc, hoạt động quản lý 

và xử lý rác thải, nƣớc thải tăng 6,46% (Niên giám thống kê tỉnh Bình Định, 2018) 

c, Thương mại, dịch vụ 

Năm 2018, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng ƣớc 

tính đạt 65.088 tỷ đồng, tăng 13,4% so với năm trƣớc. 

Vận tải hành khách năm 2018 đạt 39.353 nghìn lƣợt khách, tăng 16,4% so với 

thực hiện năm trƣớc và luân chuyển đạt 3.922,328 nghìn hành khách.km, tăng 

13,4%. Vận tải hàng hóa năm 2018 đạt 20.035 nghìn tấn, tăng 12,9% so với năm 

2017 và luân chuyển đạt 3.000,373 nghìn tấn.km, tăng 11,5%. 

Năm 2018, tổng số lƣợt khách do các cơ sở lƣu trú và lữ hành phục vụ đạt 

2.072.431 lƣợt ngƣời, tăng 10,2% so với năm 2017 (Niên giám thống kê tỉnh Bình 

Định, 2018) 
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d, Cơ sở hạ tầng, đô thị 

Toàn tỉnh có 246.270 nhà kiên cố trên tổng số 392.850 nhà, chiếm 63%; còn 

gần 40% là nhà bán kiên cố và đơn sơ tập trung vùng nông thôn, ven biển. Nhà bán 

kiên cố chỉ chịu đƣợc gió bão cấp 8, nhà đơn sơ chỉ chịu đƣợc gió bão cấp 6. Vì 

vậy vùng nông thôn và ven biển khi xảy ra gió bão cấp 6 trở lên, các hộ gia đình 

nhà đơn sơ phải thực hiện sơ tán trƣớc về nơi trú tránh an toàn. Vùng ven biển Hoài 

Nhơn, Phù Mỹ, Phù Cát, Tuy Phƣớc và thành phố Quy Nhơn có hơn 36.000 ngƣời 

dân với 8.060 hộ cần có nhà ở kiên cố hoặc tái định cƣ về nơi an toàn. Cả tỉnh có 

175.183 ngƣời cao tuổi, 774.700 phụ nữ là đối tƣợng đặc biệt quan tâm khi có thiên 

tai xảy ra. Thành phố Quy Nhơn trung tâm chính trị, kinh tế văn hoá của tỉnh có 4 

khu đô thị mới: Khu đô thị mới An Phú Thịnh tại phƣờng Đống Đa và phƣờng 

Nhơn Phú; khu đô thị Đại Phú Gia tại phƣờng Nhơn Bình; khu đô thị Xanh Vũng 

Chua tại phƣờng Ghềnh Ráng; khu đô thị An Phú tại phƣờng Quang Trung.  

Các khu kinh tế, khu công nghiệp đã và đang đƣợc triển khai xây dựng nhƣ: 

khu kinh tế Nhơn Hội 12.000 ha; Khu công nghiệp Phú Tài 328 ha, Long Mỹ 200 

ha, Nhơn Hòa 314 ha; Cụm công nghiệp Quang Trung, Nhơn Bình, Phƣớc An, 

Bình Định, Gò Đá Trắng, Cát Nhơn… 

Có 9 nhà máy cấp nƣớc đô thị và khu, cụm công nghiệp, 2 trạm bơm tăng áp 

do Công ty cổ phần Cấp thoát nƣớc Bình Định quản lý, vận hành; 4 nhà máy nƣớc 

do các đơn vị khác vận hành; 9 nhà máy xử lý nƣớc thải; 12 trạm bơm nƣớc thải 

thuộc Hệ thống xử lý nƣớc thải thành phố Quy Nhơn (Quyết định số 2457/QĐ-

UBND ngày 19/7/2019 của UBND tỉnh Bình Định ban hành Kế hoạch phòng chống 

thiên trên địa bàn tai tỉnh Bình Định năm 2019, cập nhật Kế hoạch Phòng chống 

thiên tai giai đoạn 2016-2020) 

đ, Hệ thống đường giao thông  

Hệ thống giao thông đƣờng bộ, đƣờng sắt, đƣờng thuỷ, đƣờng hàng không và 

đƣờng biển khá thuận lợi.  

Giao thông đƣờng bộ: Mạng lƣới đƣờng bộ hiện nay trên địa bàn tỉnh dài 

10.168 km: Đƣờng tỉnh có 11 tuyến, dài 446,4 km; Đƣờng huyện có 54 tuyến, dài 

555,5 km; Đƣờng giao thông nông thôn, dài 8.037 km; Đƣờng đô thị, dài 613,4 km; 
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Đƣờng chuyên dùng, dài 207 km.  

Giao thông đƣờng sắt: Tuyến đƣờng sắt thống nhất chạy dọc tỉnh với tổng 

chiều dài là 146,3 km bao gồm tuyến chính Bắc – Nam và 1 nhánh nối vào thành 

phố Quy Nhơn. Trên địa bàn tỉnh có 12 ga, trong đó 11 ga trên tuyến chính, ga 

chính là ga Diêu trì.  

Giao thông đƣờng biển: Các bến cảng biển chính đều tập trung ở thành phố 

Quy Nhơn và khu vực tiếp giáp đầm Thị Nại. 

+ Cảng Quy Nhơn: Hiện có 05 cầu tàu, chiều dài cầu cảng từ 115 đến 200 m, 

tổng chiều dài 1.068 m, độ sâu tại cầu từ -7,4 m đến -12,5 m, có thể tiếp nhận tàu 

trọng tải 30.000DWT với tần suất bình thƣờng, tàu có trọng tải 50.000DWT giảm 

tải. 

+ Cảng Thị Nại: Hiện có 02 cầu tàu với tổng chiều dài là 288 m, cỡ tàu lớn 

nhất tiếp nhận là 10.000DWT phƣơng tiện và thiết bị chuyên dùng bốc xếp hàng 

hóa không nhiều, chỉ khoảng trên dƣới 10 thiết bị. 

+ Tân cảng Quy Nhơn: Bến cảng Tân Cảng Quy Nhơn nằm tại phía trái 

luồng hàng hải Quy Nhơn, hiện có 01 cầu tàu, với chiều dài 200 m, có khả năng 

tiếp nhận tàu chở container và hàng hóa tổng hợp trọng tải đến 30.00DWT. 

+ Tân cảng Miền Trung: Bến Tân cảng Miền Trung có tổng diện tích là 

50.000 m
2
, trong đó tổng diện tích bãi là 40.000 m

2
. Hiện có 01 cầu tàu với chiều 

dài là 175m. Biển cảng có khả năng tiếp nhận tàu trọng tải đến 15.000DWT. 

Tỉnh Bình Định có sân bay Phù Cát cách Thành phố Quy Nhơn 30 km về 

phía Tây Bắc, có đƣờng băng rộng 45 m và dài 3.050 m. Tuyến Quy Nhơn - Thành 

phố Hồ Chí Minh, Quy Nhơn - Hà Nội và ngƣợc lại có các chuyến bay của 

Vietnam Airlines, Vietjet Air, Jetstar Pacific, Bamboo airways. Nhà ga hàng không 

Phù Cát đã đƣợc nâng cấp với công suất trên 1,5 triệu hành khách/giờ.  

e, Hệ thống thủy lợi  

Toàn tỉnh có 479 công trình thủy lợi. Trong đó có 165 hồ chứa nƣớc, với 

tổng dung tích chứa là 585 triệu m
3
 nƣớc; 212 đập dâng và 178 trạm bơm, bảo đảm 

tƣới chắc cho diện tích canh tác 119.109 ha, (lúa 96.969 ha, màu 21.672 ha, nuôi 

trồng thủy sản và muối: 468 ha).  
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Đã kiên cố hóa đƣợc 250 km/657 km đê sông, đê biển, góp phần bảo vệ dân 

cƣ, cơ sở hạ tầng ven đê. Có 4 hệ thống đê biển, Tam Quan - Lại Giang dài 8,3 km, 

Đề Gi 3,0 km, hệ thống đê kè thuộc thành phố Quy Nhơn với tổng chiều dài 7,5 km 

và Đê Đông 47 km. Hệ thống đê, kè bảo vệ dân cƣ, sản xuất nông nghiệp, cơ sở hạ 

tầng những khu vực xung yếu vùng trung du, vùng đồng bằng dọc theo 4 sông lớn 

Lại Giang, La Tinh, sông Kone và Hà Thanh. Hệ thống đê hiện có chỉ đảm bảo 

chống đỡ đƣợc với gió bão cấp 7 – 8 khi không có triều cƣờng. Còn hơn 160 km đê 

kè hƣ hỏng cần sửa chữa, nâng cấp. 

Có 5.065 km kênh mƣơng, kênh đất khoảng 2.710 km chiếm 53,3%. Hàng 

năm lũ lụt gây sạt lở, bồi lấp kênh mƣơng, ảnh hƣởng đến sản xuất (Quyết định số 

2457/QĐ-UBND ngày 19/7/2019 của UBND tỉnh Bình Định ban hành Kế hoạch 

phòng chống thiên trên địa bàn tai tỉnh Bình Định năm 2019, cập nhật Kế hoạch 

Phòng chống thiên tai giai đoạn 2016-2020). 

Chương II: Đánh giá tổng quan về hiện trạng khí hậu tỉnh Bình Định 

2.1. Đặc điểm khí hậu tỉnh Bình Định 

Do điều kiện hoàn lƣu gió mùa kết hợp với vị trí địa lý và điều kiện địa hình, 

đặc biệt là dãy Trƣờng Sơn có ảnh hƣởng lớn đến các yếu tố khí hậu của tỉnh. Bình 

Định có khí hậu nhiệt đới ẩm gió mùa. Có hai mùa rõ rệt, mùa khô từ tháng 1 - 8 

(thƣờng xuất hiện nắng nóng và khô hạn) và mùa mƣa từ tháng 9 - 12, mùa mƣa 

thƣờng chịu ảnh hƣởng các cơn bão với tần suất trung bình từ 1 - 2 cơn/năm, 

thƣờng gây ra lũ lụt. 

Khí hậu Bình Định đƣợc phân thành ba vùng chính: Vùng 1 là vùng núi phía 

Tây Bắc của tỉnh bao gồm huyện An Lão, Vĩnh Thạnh, các xã phía Tây huyện Hoài 

Ân và các xã vùng núi phía Tây huyện Hoài Nhơn. Vùng này có tổng lƣợng mƣa 

năm từ 2.200 mm trở lên, nhiệt độ trung bình năm dƣới 26℃. Vùng 2 là vùng núi 

phía Nam tỉnh bao gồm huyện Tây Sơn, Vân Canh và các xã phía Tây huyện Phù 

Cát, có tổng lƣợng mƣa năm từ 1.800 - 2.100 mm, nhiệt độ trung bình năm dƣới 

26℃. Vùng 3 là vùng đồng bằng ven biển của tỉnh, có tổng lƣợng mƣa năm dƣới 

1.700 - 2.200 mm, nhiệt độ trung bình năm trên 26℃. 

- Chế độ nhiệt: Tổng lƣợng bức xạ hàng năm khá cao: Từ 140 đến 150 
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cal/cm
2
. Nhiệt độ trung bình hàng năm là 27,1℃. Trung bình cao nhất là 34,6℃, 

trung bình thấp nhất là 19,9℃. Biên độ ngày đêm trung bình 5 - 8℃. 

- Số giờ nắng: Bình Định là tỉnh nằm trong vùng có số giờ nắng khá cao; 

trung bình hàng năm có số giờ nắng 2.200 - 2.400 giờ. Thời kỳ nhiều nắng là từ 

tháng 3 đến tháng 9 và tháng ít nắng là tháng 11 và tháng 12. 

- Bốc hơi: Lƣợng bốc hơi tiềm năng trong năm và tăng dần từ Bắc vào Nam 

tỉnh. Tại Hoài Nhơn là 1.029 mm và tăng dần đến Quy Nhơn là 1.131 mm. Bốc hơi 

tập trung trong các tháng mùa hạ từ tháng 6 - 8 và tháng có lƣợng bốc hơi ít là 

tháng 10, tháng 11. 

- Chế độ mƣa: Lƣợng mƣa bình quân hàng năm từ 1.800 - 3.300 mm. Lƣợng 

mƣa giảm dần từ Bắc đến Nam tỉnh, cao nhất vùng núi huyện An Lão 3.300 mm, 

thấp nhất tại các xã huyện Tuy Phƣớc với lƣợng mƣa dƣới 1.700 mm.  

- Chế độ ẩm: Độ ẩm trong khu vực khá thấp, trung bình hàng năm khoảng 

79%. Từ tháng 10 - 12 hàng năm tƣơng đối ẩm và từ tháng 1 - 9 là thời kỳ khô. 

Mùa mƣa ngắn, chỉ tập trung vào 4 tháng từ tháng 9 - 12, chiếm 70% đến 

80% tổng lƣợng mƣa năm. Do mùa mƣa ngắn, cƣờng độ mƣa lớn nên thƣờng gây 

ngập, úng làm thiệt hại cho sản xuất và đời sống nhân dân. 

Mùa khô kéo dài từ tháng 1 - 8, lƣợng mƣa 20 đến 30% tổng lƣợng mƣa 

năm. Đây là mùa ít mƣa nên thƣờng xảy ra khô hạn. 

- Gió, bão: Hƣớng gió mùa Đông là hƣớng Tây Bắc, sau đó đổi sang hƣớng 

Bắc và Đông Bắc. Mùa Hạ là hƣớng Tây hoặc Tây Nam. Bão thƣờng tập trung vào 

tháng 9, 10, 11. Nhiều nhất là tháng 10 chiếm 47% tổng số cơn bão đổ bộ. 

2.2. Đặc trưng khí hậu, cực trị khí hậu và các hiện tượng khí hậu cực đoan  

2.2.1. Nhiệt đ   

2.2.1.1. Nhiệt đ  trung bình 

Trong thời kỳ (2008 - 2018), ở hầu hết các trạm, nhiệt độ trung bình năm có 

sự dao động mạnh giữa các năm, nằm trong khoảng 25,7℃ - 27,7℃, với năm có 

nhiệt độ trung bình thấp nhất là năm 2008, 2011 tại trạm Hoài Nhơn và năm có 

nhiệt độ trung bình cao nhất là năm 2012 tại trạm Quy Nhơn. 
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Nhiệt độ trung bình năm tại các trạm trên tỉnh Bình Định thời kỳ 2008 - 2018 

dao động từ 26,2℃ - 27,3℃. Tính trung bình 3 trạm, nhiệt độ trung bình cả thời kỳ 

là 26,7℃ (Bảng 3). 

Bảng 3: Nhiệt độ trung bình năm tại các trạm trên địa bàn tỉnh Bình Định 

thời kỳ 2008 - 2018 (℃) 

Năm Quy Nhơn Hoài Nhơn An Nhơn Ttb Tỉnh 

2008 26,9 25,7 26,0 26,2 

2009 27,2 25,9 26,2 26,5 

2010 27,4 26,5 26,3 26,7 

2011 26,9 25,7 25,9 26,2 

2012 27,7 26,4 26,7 27,0 

2013 27,2 26,1 26,1 26,5 

2014 27,2 26,3 26,4 26,6 

2015 27,6 26,6 26,7 26,9 

2016 27,4 26,7 27,0 27,0 

2017 27,4 26,3 26,7 26,8 

2018 27,6 26,3 26,7 26,8 

TB 2008-2018 27,3 26,2 26,4 26,7 
 

  

 

 

Hình 2: Diễn biến nhiệt độ trung bình 

năm tại các trạm trên địa bàn tỉnh 

Bình Định thời kỳ 2008  - 2018 
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Hình 2 biểu di n biến trình năm của nhiệt độ trung bình tại các trạm trên địa 

bàn tỉnh Bình Định thời kỳ 2008 - 2018. Tại cả 3 trạm Quy Nhơn, Hoài Nhơn, An 

Nhơn, nhiệt độ trung bình tháng dao động từ 22,3℃ đến 30,4℃. Nhiệt độ tƣơng đối 

cao trong các tháng mùa hè (tháng V - IX) trên 27℃, đặc biệt đạt giá trị cao nhất 

trong tháng VI là 30,4℃ tại trạm Quy Nhơn. Nhiệt độ trung bình tháng thấp trong 

mùa đông (XI - II), thấp nhất vào tháng I là khoảng 22,3℃. Cụ thể: tại trạm Quy 

Nhơn, nhiệt độ trung bình tháng cao nhất vào tháng VI là 30,4℃ và thấp nhất vào 

tháng I là 23,5℃. Tại trạm Hoài Nhơn, nhiệt độ trung bình tháng cao nhất vào tháng 

VI là 29,4℃ và thấp nhất vào tháng I là 22,3℃. Tại trạm An Nhơn, nhiệt độ trung 

bình tháng cao nhất vào tháng VI là 29,5℃ và thấp nhất vào tháng I là 22,7℃. 

  

 

 

Hình 3: Biến trình năm của nhiệt độ 

trung bình của các trạm trên địa bàn 

tỉnh Bình Định thời kỳ 2008 - 2018 

 

Bảng 4: Nhiệt độ trung bình tháng trên tại các trạm trên địa bàn tỉnh Bình 

Định thời kỳ 2008 - 2018 (℃) 

Trạm I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Năm 

Quy 

Nhơn 
23,5 24,0 25,7 27,6 29,2 30,4 30,2 30,0 29,0 27,4 26,3 24,6 27,3 

Hoài 

Nhơn 
22,3 22,8 24,7 27,0 28,7 29,4 28,8 28,9 27,4 26,0 25,2 23,3 26,2 

An 

Nhơn 
22,7 22,9 24,5 26,9 29,0 29,5 29,0 28,8 28,0 26,5 25,5 23,8 26,4 

2.2.1.2. Nhiệt đ  cực trị 
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a, Nhiệt độ tối cao trung bình  

Cũng tƣơng tự nhƣ nhiệt độ trung bình, nhiệt độ tối cao trung bình cũng có 

sự dao động mạnh giữa các năm, từ 30℃ đến 31,6℃; nhiệt độ tối cao trung bình 

thấp nhất vào năm 2011, 2013 (trạm Quy Nhơn), 2011 (trạm An Nhơn) và cao nhất 

vào năm 2015 (trạm Hoài Nhơn).  

  

 

Hình 4: Diễn biến nhiệt độ tối cao trung bình tại các trạm trên địa bàn tỉnh 

Bình Định thời kỳ 2008 - 2018 

 Tại trạm Quy Nhơn, nhiệt độ tối cao trung bình đạt cực tiểu là 30℃ vào năm 

2011, 2013 và cực đại là 30,9℃ vào năm 2009, 2012, 2015. Tại trạm Hoài Nhơn, 

nhiệt độ tối cao trung bình đạt cực tiểu là 30,1℃ vào năm 2008 và cực đại là 31,6℃ 

vào năm 2015. Tại trạm An Nhơn, nhiệt độ tối cao trung bình đạt cực tiểu là 30℃ 

vào năm 2011 và đạt cực đại là 31,4℃ vào năm 2015, 2016. 

 Bảng 5 minh họa nhiệt độ tối cao trung bình thời kỳ 2008 - 2018 tại các trạm 

trên địa bàn tỉnh Bình Định. Nhìn chung, nhiệt độ tối cao trung bình cả thời kỳ có 

sự sai khác là không đáng kể giữa các trạm và dao động từ 30,6℃ - 30,9℃. Tính 

trung bình toàn tỉnh Bình Định, nhiệt độ tối cao trung bình cả thời kỳ là 30,7℃. 

Bảng 5: Nhiệt độ tối cao trung bình năm tại các trạm trên địa bàn tỉnh Bình 

Định trong thời kỳ 2008 - 2018 (℃) 
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Năm Quy Nhơn Hoài Nhơn An Nhơn 

2008 30,4 30,1 30,1 

2009 30,9 30,5 30,4 

2010 30,8 31,4 30,8 

2011 30,0 30,2 30,0 

2012 30,9 31,0 31,0 

2013 30,0 30,6 30,2 

2014 30,5 31,2 30,8 

2015 30,9 31,6 31,4 

2016 30,7 31,5 31,4 

2017 30,5 30,7 30,8 

2018 30,7 30,8 30,8 

TB 2008 - 2018 30,6 30,9 30,7 

Hình 5, Bảng 6 lần lƣợt biểu di n biến trình năm của nhiệt độ tối cao trung 

bình thời kỳ 2008 - 2018 tại các trạm trên địa bàn tỉnh Bình Định. Nhìn chung, sự 

chênh lệch nhiệt độ tối cao trung bình từng tháng giữa các trạm là không đáng kể. 

Nhiệt độ tối cao thƣờng trên 30℃ vào tháng IV đến tháng X, đạt cực đại vào tháng 

VI (34,1℃ -35,1℃). Nhiệt độ tối cao trung bình thấp nhất vào tháng mùa đông 

(tháng XII, I, II), thấp nhất vào tháng I (25,8℃ - 26,4℃).  

  

 

 

Hình 5: Biến trình năm của nhiệt độ 

tối cao trung bình tại các trạm trên 

địa bàn tỉnh Bình Định thời kỳ 2008 – 

2018 

 

Bảng 6: Nhiệt độ tối cao trung bình tháng tại các trạm trên địa bàn tỉnh Bình 

Định thời kỳ 2008 - 2018 (℃) 
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Trạm I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Năm 

Quy 

Nhơn 
26,4 27,3 28,9 30,8 32,5 34,1 34,1 33,9 32,7 30,4 28,8 27,0 30,6 

Hoài 

Nhơn 
25,8 27,3 29,6 32,5 34,6 35,1 34,3 34,4 32,3 29,9 28,4 26,4 30,9 

An 

Nhơn 
25,8 26,8 28,9 32,1 34,4 34,1 33,9 33,9 32,9 30,2 28,5 26,6 30,7 

 

b, Nhiệt độ tối thấp trung bình 

Hình 6 biểu di n di n biến của nhiệt độ tối thấp trung bình tại 3 trạm Quy 

Nhơn, Hoài Nhơn, An Nhơn trên địa bản tỉnh Bình Định thời kỳ 2008 - 2018. 

  

 

 

Hình 6. Diễn biến nhiệt độ tối thấp 

trung bình năm tại các trạm trên địa 

bàn tỉnh Bình Định thời kỳ 2008 – 

2018 

 

Hình 6, Bảng 7 cho thấy: Nhiệt độ tối thấp trung bình năm thời kỳ 2008 -

2018 ở tất cả 3 trạm trên địa bàn tỉnh Bình Định dao động từ 22,9℃ - 25,7℃. Nhìn 

chung, nhiệt độ tối thấp trung bình năm ở trạm Quy Nhơn cao hơn 2 trạm còn lại là 

Hoài Nhơn và An Nhơn.   

Bảng 7: Nhiệt độ tối thấp trung bình năm tại các trạm trên địa bàn tỉnh Bình 

Định trong thời kỳ 2008 - 2018 (℃) 

Năm Quy Nhơn Hoài Nhơn An Nhơn 

2008 24,6 22,9 23,4 

2009 24,9 23,1 23,6 

2010 25,1 23,4 23,4 

2011 24,9 22,9 23,3 
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Năm Quy Nhơn Hoài Nhơn An Nhơn 

2012 25,7 23,5 24,1 

2013 25,2 23,3 23,6 

2014 25,0 23,2 23,6 

2015 25,3 23,3 23,9 

2016 25,4 23,6 24,3 

2017 25,5 23,6 24,2 

2018 25,5 23,3 24,2 

TB 2008 - 2018 25,2 23,3 23,8 

Hình 7 biểu di n biến trình năm của nhiệt độ tối thấp trung bình thời kỳ 

2008-2018 tại các trạm trên địa bàn tỉnh Bình Định. Nhiệt độ tối thấp trung bình 

tháng tại trạm Quy Nhơn cao hơn so với hai trạm còn lại ở tất cả các tháng trong 

năm. Nhiệt độ tối thấp cao vào các tháng mùa hè VI - VIII, cao nhất vào tháng VI 

dao động từ 25,7℃ - 28℃. Nhiệt độ tối thấp thấp nhất vào tháng I, dao động từ 

20,0℃ tại trạm Hoài Nhơn đến 21,7℃ rại trạm Quy Nhơn. Sự chênh lệch nhiệt độ 

giữa tháng mùa đông (tháng I) và mùa hè (VI) tƣơng đối cao (khoảng 4 - 6℃).  

  

 

 

Hình 7: Biến trình năm của nhiệt độ 

tối thấp trung bình tại các trạm trên 

địa bàn tỉnh Bình Định thời kỳ 2008 - 

2018 

 

Bảng 8: Nhiệt độ tối thấp trung bình tháng tại các trạm trên địa bàn tỉnh Bình 

Định thời kỳ 2008 - 2018 (℃) 
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Trạm I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Năm 

Quy 

Nhơn 
21,7 22,0 23,6 25,5 27,0 28,0 27,6 27,6 26,5 25,3 24,5 22,9 25,2 

Hoài 

Nhơn 
20,0 20,0 21,5 23,6 25,1 25,7 25,3 25,4 24,5 23,6 23,1 21,3 23,3 

An 

NHơn 
20,5 20,4 21,8 23,8 25,7 26,5 25,9 25,8 25,1 24,2 23,5 21,9 23,8 

 2.2.2.  ượng mưa  

 2.2.2.1.  ượng mưa trung bình 

Bảng 9: Lượng mưa năm trung bình tại các trạm trên địa bàn tỉnh Bình Định 

thời kỳ 2008 - 2018 (mm) 

Trạm Quy Nhơn Hoài Nhơn An Nhơn 

Lƣợng mƣa năm 1995,1 2365,4 1868,7 

Bảng 9 cho thấy lƣợng mƣa trung bình năm toàn thời kỳ 2008 - 2018 có sự 

phân bố khác nhau theo không gian.  

Trong đó, lƣợng mƣa năm trung bình cả thời kỳ cao nhất ở trạm Hoài Nhơn 

(2365,4 mm), tiếp đến là trạm Quy Nhơn (1995,1 mm), thấp nhất tại trạm An Nhơn 

(1868,7 mm). 

Hình 8 biểu di n di n biến của lƣợng mƣa năm tại các trạm trên địa bàn tỉnh 

Bình Định trong thời kỳ 2008 - 2018 
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Hình 8: Diễn biến của lượng mưa năm tại các trạm trên địa bàn tỉnh Bình 

Định thời kỳ 2008 - 2018 

Mƣa là yếu tố có tính biến động lớn nhất trong tất cả yếu tố khí hậu. Phân bố 

lƣợng mƣa năm ở từng trạm trên địa bàn tỉnh Bình Định có sự biến động lớn từ 

năm này quan năm khác. 

Bảng 10: Lượng mưa năm trung bình tháng và năm tại các trạm trên địa bàn 

tỉnh Bình Định thời kỳ 2008 - 2018 (mm) 
Trạm I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Năm 

Quy 

Nhơn 
101,3 32,6 24,8 50,7 83,8 38,5 72,3 98,7 233,7 414,8 599,8 244,3 1995,1 

Hoài 

Nhơn 
121,7 32,5 15,2 43,5 66,8 80,9 107,0 108,3 307,3 500,1 581,2 401,0 2365,4 

An 

Nhơn 
63,8 19,9 20,5 41,5 62,7 70,1 70,8 102,2 220,5 358,9 577,1 260,7 1868,7 

Biến trình năm tại các trạm cho thấy mùa mƣa thƣờng bắt đầu vào tháng IX, 

cực đại vào tháng XI, kết thúc vào tháng XII tại hầu hết các trạm trên địa bàn tỉnh 

Bình Định. 

 

Hình 9: Biến trình năm của lượng mưa tại các trạm trên địa bàn tỉnh Bình 

Định trong thời kỳ 2008 - 2018 
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* Biến động của lượng mưa tháng, lượng mưa năm 

Mƣa là yếu tố có tính biến động lớn trong các yếu tố khí hậu của tỉnh Bình 

Định, lƣợng mƣa trên địa bàn tỉnh có sự thay đổi theo cả không gian và thời gian. 

Lƣợng mƣa năm nhiều nhất có thể gấp 2 - 2,5 lần lƣợng mƣa năm ít nhất. Cụ thể, 

tại trạm Quy Nhơn, lƣợng mƣa năm 2010 đạt 2684,9 mm nhƣng năm 2015 lƣợng 

mƣa chỉ đạt 1351,4 mm. Tiếp đến tại trạm Hoài Nhơn, lƣợng mƣa năm nhiều nhất 

đạt 3505,2 mm vào năm 2016,nhƣng năm 2015 chỉ đạt 1415,2 mm; Ở trạm An 

Nhơn lƣợng mƣa năm nhiều nhất 2017 đạt 2617,2 mm nhƣng năm 2012 chỉ đạt 

1098,8 mm. 

Bảng 11: Lượng mưa năm nhiều nhất và ít nhất tại các trạm trên địa bàn tỉnh 

Bình Định thời kỳ 2008 - 2018 

Trạm 

Lượng mưa 

năm nhiều 

nhất (mm) 

Năm 
Lượng mưa năm ít 

nhất (mm) 
Năm 

Thời gian 

quan sát 

Quy Nhơn 2684,9 2010 1351,4 2015 2008 - 2018 

Hoài Nhơn 3505,2 2016 1415,2 2015 2008 - 2018 

An Nhơn 2617,2 2017 1098,8 2012 2008 - 2018 

Biến động lƣợng mƣa thƣờng đƣợc thể hiện thông qua giá trị biến suất 

(Nguy n Đức Ngữ, 2013). Trong nghiên cứu này, biến động của lƣợng mƣa năm, 

tháng trong thời kỳ 2008 - 2018 tại các trạm trên địa bàn tỉnh Bình Định đƣợc thể 

hiện bởi giá trị biến suất trong Bảng 12. 

- Lƣợng mƣa năm có sự biến động nhỏ tại trạm Quy Nhơn (biến suất = 

23,3%), tiếp đến tại trạm Hoài Nhơn (biến suất = 27,9%), biến động cao nhất tại 

trạm An Nhơn (biến suất = 30,4%). Điều này tƣơng ứng với lƣợng mƣa năm tại các 

trạm sẽ cao hơn hoặc thấp hơn so với lƣợng mƣa trung bình nhiều năm khoảng 

23,3% - 30,4%. 

Bảng 12: Độ lệch chuẩn (δ, mm) và biến suất tương đối (Cv, %) của lượng 

mưa tháng và năm tại các trạm thời kỳ 2008 - 2018 

Trạm 
Đặc 

trưng 
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Năm 

Quy 

Nhơn 

δ 67,2 36,9 24,3 64,3 110,0 27,9 59,2 44,8 117,6 138,5 366,5 229,9 465,7 

Cv 66,4 113,3 98,2 126,8 131,3 72,5 81,9 45,4 50,3 33,4 61,1 94,1 23,3 

Hoài 

Nhơn 

δ 76,7 40,5 16,7 51,2 75,9 40,7 59,8 83,2 201,2 226,7 337,4 450,5 660,9 

Cv 63,0 124,6 109,5 117,8 113,5 50,3 55,9 76,8 65,5 45,3 58,0 112,3 27,9 
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Trạm 
Đặc 

trưng 
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Năm 

An 

Nhơn 

δ 50,1 20,9 10,5 53,1 72,6 48,8 61,8 39,7 139,0 140,4 339,6 319,9 568,3 

Cv 78,5 105,4 51,1 128,0 115,8 69,5 87,4 38,8 111,8 39,1 58,8 122,7 30,4 

Từ Bảng 12 nhận thấy biến động của lƣợng mƣa trong các tháng lớn hơn 

biến động của lƣợng mƣa năm. 

- Xét theo từng tháng: 

+ Vào tháng II, IV, V, XII biến động lƣợng mƣa tƣơng đối cao trên toàn khu 

vực, trong đó, giá trị của biến suất tƣơng đối tại các trạm đều hầu hết đạt trên 100% 

riêng trạm Quy Nhơn đạt 94,1%, giá trị lớn nhất xảy ra chủ yếu trạm Quy Nhơn. 

Riêng tháng III, cực đại rơi vào trạm Hoài Nhơn, trạm An Nhơn giá trị biến suất 

tháng III đạt 51,1%, trạm Quy Nhơn giá trị biến suất đạt 98,2%. 

+ Vào tháng I, VI, VII, VIII, IX, X, XI: Biến suất lƣợng mƣa tại các trạm 

dao động từ 35,3% đến 81,8%. Giá trị biến suất lớn nhất trong từng tháng có sự 

thay đổi giữa các trạm trên địa bàn tỉnh Bình Định. 

* Biến động của số ngày mưa  

Bảng 13 minh họa số ngày mƣa (lƣợng mƣa không dƣới 0,1 mm) trung bình 

tháng, năm tại các trạm trên địa bàn tỉnh Bình Định trong thời kỳ 2008 - 2018.  

Kết quả nhận thấy số ngày mƣa trong các tháng mùa (tháng II – VII) thấp 

khoảng 10 ngày/tháng trở xuống); các tháng mùa mƣa (tháng IX – XII) và tháng I 

số ngày mƣa đều trên 14 ngày/tháng. Xét trong cả năm, số ngày mƣa trung bình 

nhiều năm tại các trạm trên địa bàn tỉnh Bình Định đạt 141,5 - 147,8 ngày/năm. 

Bảng 13: Số ngày mưa trung bình tháng và năm tại các trạm trên địa bàn tỉnh  

Trạm I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Năm 

Quy 

Nhơn 
15,2 7,0 5,4 5,3 8,0 6,5 9,1 10,0 14,5 20,5 21,9 18,2 141,5 

Hoài 

Nhơn 
14,4 6,8 4,1 5,1 8,5 8,8 11,2 10,9 16,9 20,4 22,4 18,5 147,8 

An 

Nhơn 
14,4 6,9 5,7 5,5 8,0 7,3 10,5 11,2 15,4 19,1 22,3 17,5 143,5 

Bảng 14 minh họa độ lệch chuẩn và biến suất của số ngày mƣa (lƣợng mƣa 

không dƣới 0,1 mm) tại các trạm trên địa bàn tỉnh Bình Định. Từ Bảng 14 nhận 

thấy, số ngày mƣa trong năm có sự biến động nhỏ theo thời gian, với giá trị của 
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biến suất tƣơng đối chỉ dao động 7,4% tại trạm An Nhơn đến 11,1% tại trạm Hoài 

Nhơn. 

Bảng 14: Độ lệch tiêu chuẩn (δ, mm) và biến suất tương đối (Cv, %) của số 

ngày mưa trên địa bàn tỉnh Bình Định 

Trạm Đặc trưng Năm 

Quy Nhơn 
δ 12,2 

Cv 8,6 

Hoài Nhơn 
δ 16,4 

Cv 11,1 

An Nhơn 
δ 10,6 

Cv 7,4 

* Biến động của số ngày mưa lớn 

Bảng 15 minh họa số ngày mƣa lớn hơn 50 mm, 100 mm trung bình tháng, 

năm tại các trạm trên địa bàn tỉnh Bình Định trong thời kỳ 2008 - 2018.  

Từ Bảng 15 nhận thấy số ngày mƣa lớn hơn 50 mm không xảy ra vào tháng 

II, III tại phần lớn các trạm và rất thấp vào các tháng I, IV, VI, VII, VIII (dƣới 0,7 

ngày/tháng), cao vào tháng IX đến tháng XII (từ 0,9 - 3,6 ngày/tháng), thƣờng đạt 

cực đại vào tháng XI (3,5 - 3,6 ngày/tháng) tại các trạm. Số ngày mƣa lớn hơn 50 

mm trung bình năm cao nhất tại trạm Hoài Nhơn (12,2 ngày/tháng), tiếp đến trạm 

Quy Nhơn (10,2 ngày/tháng) và thấp nhất tại trạm An Nhơn (9,0 ngày/tháng). 

Bảng 15: Số ngày mưa lớn hơn 50 mm, 100 mm trung bình tháng và năm tại 

các trạm trên địa bàn tỉnh Bình Định 

Trạm I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Năm 

 Số ngày mƣa lớn hơn 50 mm 

Quy Nhơn 0,2 0,0 0,0 0,3 0,4 0,1 0,3 0,4 1,4 2,5 3,5 1,3 10,2 

Hoài Nhơn 0,5 0,2 0,0 0,2 0,1 0,2 0,3 0,6 1,2 3,1 3,6 2,3 12,2 

An Nhơn 0,2 0,0 0,0 0,1 0,1 0,4 0,3 0,4 0,9 2,2 3,5 1,1 9,0 

 Số ngày mƣa lớn hơn 100 mm 

Quy Nhơn 0,1 0,0 0,0 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,3 0,6 1,6 0,1 2,9 

Hoài Nhơn 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,6 1,2 1,7 0,9 4,6 

An Nhơn 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,5 1,4 0,5 2,6 

Bảng 15 nhận thấy số ngày mƣa lớn hơn 100 mm gần nhƣ không xảy ra vào 

tháng II đến tháng VIII tại phần lớn các trạm, rất thấp tháng I (0,1 - 0,2 ngày/tháng), 
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cao vào tháng X đến tháng XII (từ 0,1 - 1,7 ngày/tháng), thƣờng đạt cực đại vào 

tháng XI (1,4 - 1,7 ngày/tháng) tại các trạm. 

Số ngày mƣa lớn hơn 100 mm trung bình năm cao nhất tại trạm Hoài Nhơn 

(4,6 ngày/tháng), tiếp đến trạm Quy Nhơn (2,9 ngày/tháng) và thấp nhất tại trạm 

An Nhơn (2,6 ngày/tháng). 

Biến động của số ngày mƣa lớn với giá trị mƣa ngày lớn hơn 50 mm, và số 

ngày mƣa rất lớn với giá trị mƣa ngày lớn hơn 100 mm trong năm thời kỳ 2008 -

2018 đƣợc thể hiện bởi giá trị biến suất.  

Bảng 16 minh họa độ lệch chuẩn và biến suất của số ngày mƣa lớn (R > 50 

mm), số ngày mƣa rất lớn (R > 100 mm) tại các trạm trên địa bàn tỉnh Bình Định.  

Số ngày mƣa lớn hơn 50 mm trong năm có sự biến động lớn giữa các trạm 

trên địa bàn tỉnh: tại trạm Quy Nhơn (biến suất = 37,7%), tiếp đến tại trạm Hoài 

Nhơn (biến suất = 47%), biến động cao nhất tại trạm An Nhơn (biến suất = 52,4%). 

Điều này tƣơng ứng với số ngày mƣa lớn hơn 50 mm cao hơn hoặc thấp hơn so với 

số ngày mƣa lớn hơn 50 mm trung bình nhiều năm khoảng 37,7% - 52,4% giữa các 

trạm. 

Số ngày mƣa lớn hơn 100 mm trong năm có sự biến động lớn giữa các trạm 

trên địa bàn tỉnh: tại trạm Quy Nhơn (biến suất = 49,7%), tiếp đến tại trạm Hoài 

Nhơn (biến suất = 59,7%), biến động cao nhất tại trạm An Nhơn (biến suất = 

83,6%). Điều này tƣơng ứng với số ngày mƣa lớn hơn 100 mm cao hơn hoặc thấp 

hơn so với số ngày mƣa lớn hơn 100 mm trung bình nhiều năm khoảng 49,7% -

83,6% giữa các trạm. 

Bảng 16: Độ lệch tiêu chuẩn (δ, mm) và biến suất tương đối (Cv, %) của lượng 

mưa lớn (R > 50 mm), (R > 100 mm) 

Trạm Đặc trưng R > 50 mm R > 100 mm 

Quy Nhơn 
δ 3,84 1,45 

Cv 37,7 49,7 

Hoài Nhơn 
δ 5,72 2,77 

Cv 47,0 59,7 

An Nhơn 
δ 4,71 2,20 

Cv 52,4 83,6 
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2.2.2.2.  ượng mưa theo m a 

Bảng 17: Lượng mưa mùa mưa (tháng 9-12) tại các trạm trên địa bàn tỉnh 

Bình Định thời kỳ 2008 - 2018 (mm) 

Năm Quy Nhơn Hoài Nhơn An Nhơn 

2008 1789,2 2401,3 2046,3 

2009 1453,3 1732,9 1380,8 

2010 2183,7 2063,3 2008,1 

2011 1213,5 1777,7 1180,6 

2012 872,0 794,5 581,1 

2013 1050,6 1551,5 1041,2 

2014 1410,1 1685,8 1091,3 

2015 1007,9 1080,2 1021,2 

2016 2146,0 2938,9 2253,2 

2017 1779,2 2033,2 1729,9 

2018 1512,7 1625,7 361,1 

TBTK 1492,6 1789,5 1417,2 

Bảng 18: Lượng mưa mùa khô (tháng 1 - 8)tại các trạm trên địa bàn tỉnh Bình 

Định thời kỳ 2008 - 2018 (mm) 

Năm Quy Nhơn Hoài Nhơn An Nhơn 

2008 548,4 849,0 557,0 

2009 820,3 786,6 678,5 

2010 501,2 639,8 553,3 

2011 311,4 258,8 207,2 

2012 611,0 703,2 517,7 

2013 854,3 590,6 694,9 

2014 217,8 508,7 271,4 

2015 343,5 335,0 312,8 

2016 372,3 566,3 364,0 

2017 617,1 734,9 505,4 

2018 331,1 1255,9 304,4 

TBTK 502,6 575,8 451,5 
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Hình 10 biểu di n di n biến của lƣợng mƣa mùa mƣa tại các trạm trên địa 

bàn tỉnh Bình Định thời kỳ 2008 - 2018. 

Nhìn chung lƣợng mƣa mùa mƣa có sự biến động mạnh giữa các năm. 

Lƣợng mƣa mùa mƣa chiếm chủ yếu trong tổng lƣợng mƣa cả năm.  

  

 

 

 

Hình 10: Biểu diễn diễn biến của 

lượng mưa mùa mưa tại các trạm 

trên địa bàn tỉnh Bình Định thời kỳ 

2008 - 2018 

 

  

 

 

Hình 11: Diễn biến của lượng mưa 

mùa khô tại các trạm trên địa bàn 

tỉnh Bình Định thời kỳ 2008 - 2018 
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Nhìn chung lƣợng mƣa mùa khô có sự biến động mạnh giữa các năm. Lƣợng 

mƣa mùa khô đạt cực đại vào năm 2009, 2013 tại trạm Quy Nhơn và An Nhơn, 

riêng trạm Hoài Nhơn lƣợng mƣa mùa khô đạt cực đại vào năm 2008, 2009. Lƣợng 

mƣa mùa khô đạt cực tiểu vào năm 2011 tại trạm Hoài Nhơn, An Nhơn, trong khi 

đó trạm Quy Nhơn lƣợng mƣa mùa khô cực tiểu vào năm 2014.  

* Biến động của lượng mưa mùa    

Bảng 19: Lượng mưa mùa mưa (tháng 9 – 12) vào năm nhiều nhất và năm ít 

nhất tại các trạm trên địa bàn tỉnh Bình Định 

Trạm 

Lượng mưa 

năm nhiều 

nhất (mm) 

Năm 

Lượng mưa 

năm ít nhất 

(mm) 

Năm 
Thời gian 

quan sát 

Quy Nhơn 2183,7 2010 872,0 2012 2008 - 2018 

Hoài Nhơn 2938,9 2016 794,5 2012 2008 - 2018 

An Nhơn 2253,2 2016 581,1 2012 2008 - 2018 

Mƣa là yếu tố có tính biến động lớn nhất trong tất cả các yếu tố khí hậu, cả 

về mùa khô và mùa mƣa. Phân bố lƣợng mƣa mùa mƣa ở Bình Định có sự biến 

động lớn từ năm này qua năm khác. Lƣợng mƣa mùa mƣa năm nhiều nhất có thể 

gấp 2,5 - 3,9 lần lƣợng mƣa mùa mƣa của năm ít nhất. Chẳng hạn, ở Quy Nhơn 

lƣợng mƣa mùa mƣa năm 2010 là 2183,7 mm, gấp 2,5 lần lƣợng mƣa mùa mƣa 

năm 2012 đạt 872,0 mm; tại trạm An Nhơn năm 2016 lƣợng mƣa mùa mƣa đạt 

2253,2 mm gấp 3,9 lần lƣợng mƣa mùa mƣa năm 2012 (581,1 mm) (Bảng 19).  

Bảng 20: Lượng mưa mùa khô (tháng 1 - 8) vào năm nhiều nhất và năm ít 

nhất tại các trạm trên địa bàn tỉnh Bình Định 

Trạm 

Lượng mưa 

năm nhiều 

nhất (mm) 

Năm 

Lượng mưa 

năm nhiều 

nhất (mm) 

Năm 
Thời gian 

quan sát 

Quy Nhơn 854,3 2013 217,8 2014 2008 - 2018 

Hoài Nhơn 849,0 2008 258,8 2011 2008 - 2018 

An Nhơn 694,9 2013 207,2 2011 2008 - 2018 
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Phân bố lƣợng mƣa mùa khô ở Bình Định có sự biến động lớn từ năm này 

qua năm khác. Từ Bảng 20 cho thấy lƣợng mƣa mùa khô năm nhiều nhất có thể 

gấp 3,3 - 3,9 lần lƣợng mƣa mùa khô của năm ít nhất. Tại trạm Quy Nhơn lƣợng 

mƣa mùa khô năm 2013 đạt 854,3 mm, gấp 3,9 lần lƣợng mƣa năm 2014 là 217,8 

mm; đặc biệt, lƣợng mƣa mùa khô tại trạm Hoài Nhơn vào năm 2008 mƣa đạt 

849,0 mm, gấp 3,3 lần lƣợng mƣa năm 2011 (258,8 mm).  

Bảng 21: Độ lệch tiêu chuẩn (δ, mm) và biến suất tương đối (Cv, %) của lượng 

mưa mùa mưa và mùa khô 

Trạm Đặc trưng Lượng mưa Mùa mưa Lượng mưa Mùa khô 

Quy Nhơn 
δ 444,6 210,0 

Cv 29,8 41,8 

Hoài Nhơn 
δ 584,8 193,4 

Cv 32,7 33,6 

An Nhơn 
δ 552,1 167,4 

Cv 41,8 37,1 

Từ Bảng 21 nhận thấy lƣợng mƣa mùa khô biến động nhiều hơn lƣợng mƣa 

mùa mƣa tại trạm Quy Nhơn, và ngƣợc lại lƣợng mƣa mùa mƣa biến động mạnh 

hơn lƣợng mƣa mùa khô tại trạm Hoài Nhơn và Quy Nhơn.  

Biến suất tƣơng đối của lƣợng mƣa mùa mƣa dao động trong khoảng 29,8-

41,8%. Điều này có nghĩa là lƣợng mƣa năm có thể vƣợt hoặc hụt hơn so với lƣợng 

mƣa trung bình nhiều năm của các tháng tƣơng ứng 29,8-41,8%. Trong đó, trạm 

An Nhơn, có biến suất lƣợng mƣa mùa mƣa cao nhất (41,8%), tiếp đến trạm Hoài 

Nhơn (32,7%), thấp nhất là trạm Quy Nhơn (29,8%). 

Biến suất Cv của lƣợng mƣa mùa khô ở trạm Quy Nhơn (41,8%), An Nhơn 

(37,1%), trạm Hoài Nhơn (33,6%).  

2.2.2.3.  ượng mưa ngày lớn nhất (R1day, R5day) 

Bảng 22, Bảng 23 minh họa lƣợng mƣa 1 ngày lớn nhất và 5 năm ngày lớn 

nhất trong năm tại các trạm trên địa bàn tỉnh Bình Định thời kỳ 2008-2018. 



Đánh giá khí hậu tỉnh Bình Định 

37 

Bảng 22 cho thấy lƣợng mƣa 1 ngày lớn nhất trong năm thời kỳ 2008-2018 ở 

cả 3 trạm dao động từ 76,8 mm – 316,1 mm. Tại trạm Quy Nhơn, An Nhơn lƣợng 

mƣa 1 ngày lớn nhất đạt cực đại vào năm 2010, lần lƣợt là 256,7 mm và 270,8 mm. 

Trong khí đó tại trạm Hoài Nhơn lƣợng mƣa 1 ngày lớn nhất đạt cực vào năm 2016 

và đạt 316,1 mm. Tính trung bình toàn tỉnh lƣợng mƣa 1 ngày lớn nhất năm dao 

động là 171,6 – 204,1 mm. 

Bảng 22: Lượng mưa 1 ngày lớn nhất trong năm tại các trạm trên địa bàn tỉnh 

Bình Định thời kỳ 2008 - 2018 (mm) 

Năm_RX1day Quy Nhơn Hoài Nhơn An Nhơn 

2008 212,5 192,6 169,9 

2009 231,9 192,2 201,5 

2010 256,7 180,9 270,8 

2011 129,4 162,4 185,5 

2012 107,9 76,8 83,9 

2013 143,9 237,9 149,4 

2014 142,2 134,5 135,3 

2015 114,5 125,6 84,8 

2016 191,1 316,1 203,9 

2017 238,8 307,2 232,7 

2018 153,2 318,6 170 

TB 2008 - 2018 174,7 204,1 171,6 

Bảng 23: Lượng mưa 5 ngày lớn nhất tại các trạm trên địa bàn tỉnh Bình Định 

thời kỳ 2008 – 2018 (mm) 

Năm_RX5day Quy Nhơn Hoài Nhơn An Nhơn 

2008 357,7 340,8 392,4 

2009 402,1 327,7 313,5 

2010 523,8 406,1 451,7 

2011 185,9 335,2 246,7 

2012 191 164,8 143 

2013 286,6 445 239,1 

2014 191,4 259,6 196,2 

2015 291,9 259,1 308,3 

2016 439,7 760,2 473 

2017 464,7 584 479,9 

2018 277,3 548,3 293,9 

TB 2008 - 2018 328,4 402,8 321,6 
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Bảng 23 cho thấy lƣợng mƣa 5 ngày lớn nhất trong năm thời kỳ 2008 - 2018 

ở cả 3 trạm dao động từ 143 mm - 760,2 mm. Tại trạm Quy Nhơn lƣợng mƣa 5 

ngày lớn nhất đạt giá trị cao nhất là 523,8 mm vào năm 2010, trạm An Nhơn lƣợng 

mƣa 5 ngày lớn nhất đạt cực đại vào năm 479,9 mm vào năm 2017. Trong khí đó 

tại trạm Hoài Nhơn lƣợng mƣa 5 ngày lớn nhất đạt cực vào năm 2016 và đạt 760,2 

mm. Tính trung bình toàn tỉnh lƣợng mƣa 5 ngày lớn nhất năm dao động là 321,6 - 

402,8 mm. 

2.2.3. Số giờ nắng 

* Diễn biến số giờ nắng    

Bảng 24 minh họa số giờ nắng trung bình tháng và năm tại các trạm trên địa 

bàn tỉnh Bình Định, từ năm 2008 đến 2018. Hình 12 biểu di n biến trình năm của 

số giờ nắng tại từng trạm trên địa bàn tỉnh Bình Định.    

Số giờ nắng trung bình tháng tại cả 3 trạm dao động từ 97,9 giờ - 284,0 giờ. 

Vào mùa đông tiêu biểu tháng XII, nắng ít hơn các tháng còn lại trong năm. Trong 

các tháng mùa hè, nắng tập trung nhiều hơn, đặc biệt là tháng V cao hơn hẳn so với 

các tháng khác. Tại trạm Quy Nhơn số giờ nắng đạt cực đại 284,0 giờ vào tháng V, 

đạt cực tiểu 107,6 giờ vào tháng XII. Tại trạm Hoài Nhơn số giờ nắng đạt cực đại 

265,6 giờ vào tháng V, đạt cực tiểu 97,9 giờ vào tháng XII. Tại trạm An Nhơn số 

giờ nắng đạt cực đại 269,2 giờ vào tháng V, đạt cực tiểu 101,5 giờ vào tháng XII. 

Tổng số giờ nắng cả tỉnh Bình Định dao động từ 2321,9 giờ tại trạm An Nhơn đến 

2467,9 giờ tại trạm Quy Nhơn. Nhìn chung, phân bố không gian của nắng luôn 

luôn thay đổi theo thời gian trong năm, số giờ nắng cao nhất vào mùa hè (đặc biệt 

vào tháng V) và thấp nhất vào tháng XII. 

Bảng 24: Số giờ nắng trung bình tháng và năm các trạm trên địa bàn tỉnh Bình 

Định (giờ) 

Trạm I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Năm 

Quy 

Nhơn 
149,0 181,4 229,5 263,8 284,0 253,0 244,7 250,6 206,7 170,1 127,4 107,6 2467,9 

Hoài 

Nhơn 
131.9 177.3 223.4 244.2 265.6 246.5 242.1 233.5 192.4 166.7 131.5 97.9 2330.4 

An 

Nhơn 
132,1 170,2 215,8 243,4 269,2 244,7 230,6 235,1 195,0 160,5 123,7 101,5 2321,9 



Đánh giá khí hậu tỉnh Bình Định 

39 

  

 

Hình 12: Biến trình năm của số giờ nắng tại các trạm trên địa bàn tỉnh Bình 

Định thời kỳ 2008 - 2018 

 
 

 

 

Hình 13: Diễn biến của số giờ nắng 

trong năm tại các trạm trên địa bàn 

tỉnh Bình Định thời kỳ 2008 - 2018 
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Hình 13 minh họa di n biến của số giờ nắng tại các trạm trên địa bàn tỉnh 

Bình Định theo thời gian. Hình vẽ cho thấy số giờ nắng trong năm có sự khác nhau 

giữa các trạm và giữa các năm trong thời kỳ đánh giá. Tuy nhiên, số giờ nắng có sự 

dao động khá đồng đều giữa các trạm, đạt cực đại vào năm 2015 và đạt cực tiểu 

vào năm 2011 ở hầu hết các trạm trong khu vực. 

Tại cả 3 trạm Quy Nhơn, Hoài Nhơn, An Nhơn số giờ nắng dao động từ 

2053,3 giờ tại trạm Hoài Nhơn đến 2857,7 giờ tại trạm Quy Nhơn.  

Xét riêng tại từng trạm: Trạm Quy Nhơn, số giờ nắng đạt cực đại vào năm 

2015 là 2857,7 giờ và đạt cực tiểu vào năm 2011 là 2178,7 giờ; Tại trạm Hoài 

Nhơn, số giờ nắng năm đạt cực đại vào năm 2015 là 2760,9 giờ và đạt cực tiểu vào 

năm 2011 là 2053,3 giờ; Tại trạm An Nhơn, số giờ nắng đạt cực đại vào năm 2015 

là 2737,0 giờ và đạt cực tiểu vào năm 2011 là 2082,4 giờ. 

Xem xét xu thế biến đổi của số giờ nắng tại các trạm theo thời gian cho thấy: 

số giờ nắng có xu thế tăng lên tại cả 3 trạm Quy Nhơn, Hoài Nhơn, An Nhơn. 

Trong đó tại trạm Hoài Nhơn xu thế biến đổi số giờ nắng tăng cao nhất (A1= 

35,431). 

2.2.4. Đ  ẩm 

Biến trình năm của độ ẩm tƣơng đối ngƣợc với nhiệt độ. Ban đêm độ ẩm khá 

cao, cao nhất vào sáng sớm, và giảm đi rõ rệt vào ban ngày, thấp nhất vào khoảng 

trƣa.  

Biến trình năm của độ ẩm tƣơng đối thƣờng chịu ảnh hƣởng sâu sắc bởi chế 

độ mƣa. Bình Định nằm ở vùng Nam Trung Bộ nên độ ẩm cũng tuân theo khu vực 

này. Độ ẩm tƣơng đối thấp vào các tháng mùa hè hay còn gọi là mùa khô của vùng, 

tăng lên từ tháng X đến tháng IV năm sau. 

Bảng 25: Độ ẩm trung bình tháng và năm (%) tại các trạm trên địa bàn tỉnh 

Bình Định thời kỳ 2008 - 2018 

Trạm I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Năm 

Quy Nhơn 80 79 81 81 79 71 72 71 77 80 84 80 78 

Hoài Nhơn 85 83 82 81 78 75 76 77 84 86 88 86 82 

An Nhơn 84 85 85 82 78 75 76 76 81 86 87 84 82 
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Hình 14: Biến trình năm của độ ẩm 

tương đối tại các trạm trên địa bàn 

tỉnh Bình Định thời kỳ 2008 - 2018 

 

Từ Bảng 25 và Hình 14 nhận thấy: 

- Độ ẩm tƣơng đối trung bình năm ở các trạm trên địa bàn tỉnh Bình Định có 

trị số 78 - 82%. Độ ẩm tƣơng đối đạt 82% ở trạm Hoài Nhơn, An Nhơn. 

- Độ ẩm tƣơng đối thay đổi rõ rệt theo mùa. Biến trình năm của độ ẩm tƣơng 

đối khá phù hợp với biến trình năm của lƣợng mƣa.  

- Độ ẩm tƣơng đối đạt giá trị lớn nhất nhất vào tháng XI (84 - 88%) ở cả 3 

trạm Quy Nhơn, Hoài Nhơn, An Nhơn; đạt giá trị nhỏ nhất vào tháng VI (71% ở 

trạm Quy Nhơn, 75% tại trạm Hoài Nhơn, An Nhơn). Nhƣ vậy biên độ năm trung 

bình của độ ẩm tƣơng đối là 4 - 7% ở các trạm trên địa bàn tỉnh Bình Định. Tháng 

X đến IV năm sau, độ ẩm tƣơng đối cao vì đây cũng là mùa mƣa trên khu vực. Từ 

tháng V - VIII độ ẩm giảm nhanh, là lúc chuyển sang mùa khô ở khu vực. 

Hình 15 biểu di n di n biến của độ ẩm tƣơng đối trung bình năm tại các trạm 

trên địa bàn tỉnh Bình Định trong thời kỳ 2008 - 2018. Độ ẩm tƣơng đối có sự dao 

động giữa các năm. Nhìn chung, độ ẩm tƣơng đối tại trạm Quy Nhơn thấp hơn so 

với hai trạm còn lại Hoài Nhơn, An Nhơn.  
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Hình 15: Diễn biến độ ẩm trung 

bình năm (%) tại các trạm trên địa 

bàn tỉnh Bình Định thời kỳ 2008 - 

2018 

 

2.2.5. Bốc hơi 

  Bảng 26 minh họa lƣợng bốc hơi trung bình tháng và năm tại các trạm trên 

địa bàn tỉnh Bình Định. Hình 16 biểu di n biến trình năm của lƣợng bốc hơi trung 

bình toàn tỉnh Bình Định.  

Bảng 26: Lượng bốc hơi trung bình tháng và năm tại các trạm trên địa bàn tỉnh 

Bình Định (mm) 

Trạm I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Năm 

Quy Nhơn 90,3 86,2 93,4 89,8 96,9 150,5 162,3 160,2 113,6 90,4 73,0 88,1 1294,5 

Hoài Nhơn 59,1 64,6 82,1 93,3 112,1 131,7 123,3 123,2 70,8 57,9 51,1 57,8 1019,6 

An Nhơn 77,7 70,4 84,2 113,7 134,8 134,5 126,4 133,5 97,9 73,8 73,1 87,9 1207,9 

Từ Bảng 26 và Hình 16 cho thấy: Lƣợng bốc hơi trung bình năm tại các trạm 

dao động từ 1019,6 mm tại trạm Hoài Nhơn đến 1294,5 mm tại trạm Quy Nhơn. 

Tính trung bình toàn tỉnh, lƣợng bốc hơi trung bình năm là 1174 mm. Bên cạnh đó 

lƣợng bốc hơi trung bình tháng các trạm dao động từ 51,1 mm tại trạm Hoài Nhơn 

đến 162,3 mm tại trạm Quy Nhơn. 
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Hình 16: Biến trình năm của lượng bốc 

hơi tại các trạm trên địa bàn tỉnh Bình 

Định thời kỳ 2008 - 2018 

Trong thời kỳ mùa hè (V - VIII), lƣợng bốc hơi tƣơng đối cao, giá trị trung 

bình tháng cao nhất đạt 162,3 mm tại Quy Nhơn trong tháng VII; tại trạm Hoài 

Nhơn giá trị trung bình cao nhất đạt 131,7 mm trong tháng VI; tại trạm An Nhơn 

giá trị trung bình tháng cao nhất đạt 134,8 mm vào tháng V. Thời điểm lƣợng bốc 

hơi cao nhất cũng là mùa khô đặc trƣng của vùng. 

Vào khoảng tháng IX đến tháng IV sang năm, lƣợng bốc hơi trung bình 

tháng thấp, tuy nhiên nhiên có sự chênh lệch khá lớn giữa trạm Quy Nhơn và hai 

trạm còn lại. Lƣợng bốc hơi trung bình tháng thấp nhất là 73,0 mm trong tháng XI 

tại trạm Quy Nhơn; tại trạm Hoài Nhơn là 51,1 mm trong tháng XI; tại trạm An 

Nhơn là 70,4 mm trong tháng II. Lƣợng bốc hơi trung bình giảm là do đây cũng là 

giai đoạn bƣớc vào mùa mƣa của vùng. 

2.2.6. Các hiện tượng khí hậu cực đoan 

2.2.6.1. Bão, áp thấp nhiệt đới 

Hình 17 minh họa số cơn bão hàng năm ảnh hƣởng đến tỉnh Bình Định thời 

kỳ 2008 - 2018. Từ hình vẽ nhận thấy số cơn bão ảnh hƣởng đến tỉnh Bình Định 

tƣơng đối thấp, cực đại đạt 2 cơn vào năm 2009, 2017. Năm 2010, 2015, 2016, 
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2018 tỉnh Bình Định không chịu ảnh hƣởng trực tiếp của bão, năm 2011 - 2014 chỉ 

có 1 cơn bão ảnh hƣởng đến tỉnh Bình Định. Bão xảy ra, thƣờng gây ra mƣa vừa, 

mƣa to trên địa bàn tỉnh, ảnh hƣởng đến cuộc sống ngƣời dân, môi trƣờng, giao 

thông…. 

 

Hình 17: Diễn biến số cơn bão ảnh hưởng tỉnh Bình Định thời kỳ 2008 – 2018 

2.2.6.2. Nắng nóng   

Trƣớc tiên, chúng tôi phân tích biến trình năm của số ngày nắng nóng cho 

từng trạm trên địa bàn tỉnh Bình Định trong thời kỳ 2008 - 2018. 

Bảng 27 minh họa số ngày nắng nóng theo tháng và năm tại các trạm trên địa 

bàn tỉnh Bình Định 

Bảng 27: Số ngày nắng nóng theo tháng và năm tại các trạm 

Trạm Quy Nhơn 

Tháng I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Năm 

Nắng nóng 0,0 0,0 0,0 0,2 1,8 7,2 7,3 8,1 3,0 0,0 0,0 0,0 27,5 

Nắng nóng 

gay gắt 
0,0 0,0 0,0 0,3 0,5 3,0 3,2 1,6 0,5 0,0 0,0 0,0 9,1 

Nắng nóng 

đặc biệt 

gay gắt 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 
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Trạm Hoài Nhơn 

Tháng I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Năm 

Nắng nóng 0,0 0,2 0,2 3,2 7,1 8,6 9,5 10,7 3,2 0,0 0,0 0,0 42,6 

Nắng nóng 

gay gắt 
0,0 0,0 0,0 1,5 4,9 6,7 2,4 2,9 0,4 0,0 0,0 0,0 18,7 

Nắng nóng 

đặc biệt 

gay gắt 

0,0 0,0 0,0 0,4 1,4 0,6 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,8 

Trạm An Nhơn 

Tháng I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII năm 

Nắng nóng 0,0 0,0 0,0 2,2 8,7 9,4 9,3 8,0 5,2 0,1 0,0 0,0 42,8 

Nắng nóng 

gay gắt 
0,0 0,0 0,0 0,8 3,6 2,2 0,8 1,3 0,4 0,0 0,0 0,0 9,1 

Nắng nóng 

đặc biệt 

gay gắt 

0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 

Hình 18 biểu di n biến trình năm của số ngày nắng nóng theo các cấp khác 

nhau trong thời kỳ 2008 - 2018 cho từng trạm trên địa bàn tỉnh Bình Định. 

Trên hình vẽ, gạch chéo biểu thị số ngày nắng nóng, ô chấm biểu thị số ngày 

nắng nóng gay gắt, gạch dọc biểu biểu thị số ngày nắng nóng đặc biệt gay gắt. Cả 

cột biểu di n tổng số ngày nắng nóng của 3 mức theo từng tháng. Hình vẽ cho thấy 

hiện tƣợng nắng nóng chỉ xảy ra chủ yếu vào tháng IV đến tháng IX tại trạm Quy 

Nhơn, Hoài Nhơn, An Nhơn. Nắng nóng tập trung cao vào các tháng chính hè, 

tháng VI - VIII, tại trạm Quy Nhơn, cực đại vào tháng VIII (8,1 ngày). Tại trạm 

Hoài Nhơn và An Nhơn, nắng nóng tập trung cao vào tháng V - VIII, đạt cực đại 

tại trạm Hoài Nhơn vào tháng VIII (10,7 ngày), cực đại tại trạm An Nhơn vào 

tháng VI (9,4 ngày). 

Xét nắng nóng theo các cấp khác nhau: số ngày nắng nóng vào tháng IV - IX 

chiếm số lƣợng nhiều nhất trong cả 3 mức, dao động từ 0,2 - 10,7 ngày/tháng tại 

các trạm; số ngày nắng nóng gay gắt xảy ra từ tháng IV đến tháng IX, dao động từ 

0,3 - 6,7 ngày/tháng tại các trạm. Số ngày nắng nóng đặc biệt gay gắt chiếm số 

lƣợng rất nhỏ, xảy ra chủ yếu tại tại trạm Hoài Nhơn với giá trị cao nhất vào tháng 

V là 1,4 ngày/tháng. 
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Hình 18: Biến trình năm của số ngày nắng nóng trên địa bàn tỉnh Bình Định 
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Hình 19 biểu di n số ngày nắng nóng với các mức khác nhau tính trung bình 

thời kỳ 2008 - 2018 tại các trạm trên địa bàn tỉnh Bình Định.  

Hình 19 cho thấy tổng số ngày nắng nóng của cả 3 mức độ khác nhau thấp 

tại trạm Quy Nhơn (trên 35 ngày), cao nhất tại trạm Hoài Nhơn (64,8 ngày). Trong 

đó, số ngày nắng nóng chiếm phần lớn trong tổng số ngày nắng nóng ở cả 3 trạm 

(26,6 - 43 ngày), tiếp đó là nắng nóng gay gắt (9 - 19,3 ngày), nắng nóng đặc biệt 

gay gắt chỉ chiếm phần rất nhỏ trong tổng số ngày nắng nóng. Trạm Hoài Nhơn số 

ngày nắng nóng đặc biệt gay gắt trung bình cả thời kỳ đạt (3,1 ngày).   

 

Hình 19: Số ngày nắng nóng trung bình tại các trạm trên địa bàn tỉnh 

Bình Định thời kỳ 2008 - 2018 

   iễn biến của số ngày nắng nóng  

Bảng 28 đến Bảng 30 lần lƣợt minh họa số ngày nắng nóng, nắng nóng gay 

gắt, nắng nóng đặc biệt gay gắt, tổng số ngày nắng nóng cả 3 mức tại 3 trạm (Quy 

Nhơn, Hoài Nhơn, An Nhơn) trên địa bàn tỉnh Bình Định. 

Hình 20 minh họa di n biến của số ngày nắng nóng cả 3 mức khác nhau 

tại các trạm trên địa bàn tỉnh Bình Định trong thời kỳ 2008 - 2018. 
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Bảng 28: Số ngày nắng nóng các cấp tại trạm Quy Nhơn thời kỳ 2008 - 2018 

Năm 
Số ngày 

nắng nóng 

Số ngày nắng 

nóng gay gắt 

Số ngày nắng 

nóng đặc biệt 

gay gắt 

Tổng số ngày 

nắng nóng các 

loại 

2008 27 11 0 38 

2009 39 5 0 44 

2010 15 5 0 20 

2011 32 11 0 43 

2012 35 7 0 42 

2013 9 2 0 11 

2014 30 14 0 44 

2015 25 13 2 40 

2016 35 15 0 50 

2017 19 7 0 26 

2018 37 10 0 47 

TBTK 27,5 9,1 0,2 36,8 

Bảng 29: Số ngày nắng nóng các cấp tại trạm Hoài Nhơn thời kỳ 2008 - 2018 

Năm 
Số ngày 

nắng nóng 

Số ngày nắng 

nóng gay gắt 

Số ngày nắng 

đặc biệt gay gắt 

Tổng số ngày 

nắng nóng các loại 

2008 30 10 0 40 

2009 38 13 0 51 

2010 48 24 8 80 

2011 49 12 2 63 

2012 43 13 0 56 

2013 36 13 2 51 

2014 39 39 5 83 

2015 41 32 10 83 

2016 57 26 4 87 

2017 43 11 0 54 

2018 45 13 0 58 

TBTK 42,6 18,7 2,8 64,2 
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Bảng 30: Số ngày nắng nóng các cấp tại trạm An Nhơn thời kỳ 2008-2018 

Năm 
Số ngày 

nắng nóng 

Số ngày nắng 

nóng gay gắt 

Số ngày nắng 

đặc biệt gay gắt 

Tổng số ngày nắng 

nóng các loại 

2008 45 1 0 46 

2009 30 2 0 32 

2010 38 6 1 45 

2011 33 8 0 41 

2012 43 5 0 48 

2013 25 1 1 27 

2014 37 19 0 56 

2015 60 26 0 86 

2016 66 20 0 86 

2017 53 6 0 59 

   2018 41 6    0     47 

TBTK 42,8 9,1 0,2 52,1 

Từ Bảng 28 đến Bảng 30 cùng với Hình 20 cho thấy: Nắng nóng xảy ra khá 

phổ biến tại các trạm tại Bình Định và tổng số ngày nắng nóng các loại có sự khác 

nhau giữa các năm. Tại cả 3 trạm, số ngày nắng nóng chiếm tỷ lệ cao nhất trong tất 

cả 3 mức, tiếp đến là nắng nóng gay gắt, nắng nóng đặc biệt gay gắt chỉ xảy ra 

trong vài năm với tỷ lệ rất thấp. Tổng số ngày nắng nóng cả 3 mức đều đạt cực đại 

vào năm 2016. Cụ thể từng trạm nhƣ sau:  

Tại trạm Quy Nhơn: tổng số ngày nắng nóng các mức nhỏ nhất là 11 ngày 

vào năm 2013 và cao nhất là 50 ngày vào năm 2016. Trong đó, số ngày nắng nóng 

chiếm số lƣợng nhiều nhất trong cả 3 mức, đạt giá trị thấp nhất là 9 ngày vào năm 

2013 và cao nhất là 39 ngày vào năm 2009. Số ngày nắng nóng gay gắt cao nhất 

cũng chỉ đạt 15 ngày vào năm 2016. Nắng nóng đặc biệt gay gắt chỉ xảy ra vào năm 

2015 là 2 ngày.  

Tại trạm Hoài Nhơn: tổng số ngày nắng nóng các mức nhỏ nhất là 40 ngày 

vào năm 2008 và cao nhất là 87 ngày vào năm 2016. Trong đó, số ngày nắng nóng 

chiếm số lƣợng nhiều nhất trong cả 3 mức, đạt giá trị thấp nhất là 30 ngày vào năm 
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2008 và cao nhất là 57 ngày vào năm 2016. Số ngày nắng nóng gay gắt cao nhất 

cũng chỉ đạt 39 ngày vào năm 2014. Nắng nóng đặc biệt gay gắt xảy ra vào các 

năm 2015 (10 ngày), tiếp đến năm 2010 là 8 ngày, năm 2014 là 5 ngày, năm 2016 

là 4 ngày và năm 2011, 2013 đều là 2 ngày.  

Tại trạm An Nhơn: tổng số ngày nắng nóng các mức nhỏ nhất là 27 ngày vào 

năm 2013 và cao nhất là 86 ngày vào năm 2015, 2016. Trong đó, số ngày nắng 

nóng chiếm số lƣợng nhiều nhất trong cả 3 mức, đạt giá trị thấp nhất là 25 ngày vào 

năm 2013 và cao nhất là 66 ngày vào năm 2016. Số ngày nắng nóng gay gắt cao 

nhất cũng chỉ đạt 26 ngày vào năm 2015. Nắng nóng đặc biệt gay gắt chỉ xảy ra vào 

năm 2010, 2013 là 1 ngày. 
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Hình 20: Số ngày nắng nóng trung bình năm tại các trạm trên địa bàn tỉnh 

Bình Định thời kỳ 2008 - 2018 

2.2.6.3. Cháy rừng 

 Hình 21 minh họa số vụ cháy rừng trên địa bàn tỉnh Bình Định trong thời kỳ 

2008 - 2018. Hình 22 biểu di n diện tích cháy rừng tại địa bàn tỉnh Bình Định thời 

kỳ 2008 - 2018. 

  

Hình 21: Diễn biến số vụ cháy rừng tại tỉnh Bình Định thời kỳ 2008 - 2018 

Theo Chi cục Kiểm lâm - Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bình 

Định, số vụ cháy rừng trên toàn tỉnh Bình Định dao động từ 7 vụ vào năm 2008, 

2009, 2013 đến 57 vụ vào năm 2014, tƣơng ứng với diện tích cháy rừng thấp nhất 
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là 3,69 ha (2008) đến 414,24 ha (2014). Tính trung bình cả thời kỳ 2008 - 2018 có 

23,3 vụ cháy rừng/năm với tổng diện tích cháy rừng là 105,5 ha. 

 

Hình 22: Diễn biến diện tích cháy rừng tại tỉnh Bình Định thời kỳ 2008 - 2018 

2.2.6.4. Lũ  

Lũ trên các con sông thuộc tỉnh Bình Định thƣờng xảy ra vào tháng IX đến 

tháng XII hàng năm. Thời gian xảy ra lũ thƣờng trùng với mùa mƣa tháng IX - XII 

trên địa bàn tỉnh Bình Định. 

Hình 23 cho thấy số trận lũ có sự thay đổi đáng kể giữa các năm trong thời 

kỳ 2008-2018, thƣờng cao vào đầu và cuối thời kỳ (3-5 trận lũ/năm), thấp vào giữa 

thời kỳ (0-2 trận lũ/năm).  

 

Hình 23: Diễn biến số trận lũ trong thời kỳ 2008 - 2018 tại tỉnh Bình Định 
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Bảng 31 thể hiện đỉnh lũ cao nhất (so với mực nƣớc biển) trong thời kỳ 2008 

- 2018 tại 8 trạm trên các con sông thuộc tỉnh Bình Định. 

Bảng 31: Đỉnh lũ cao nhất trong năm tại các trạm trên địa bàn tỉnh Bình Định 

Trạm 
An 

Hòa 

Bồng 

Sơn 

Vĩnh 

Sơn 

Thanh 

Hòa 

Vân 

Canh 

Diêu 

Trì 

Bình 

Tường 

Bình 

Nghi 

2008 23,01 7,8 74,04 8,68 43,68 5,26 24,21  

2009 23,16 7,66 74,06 9,03 48,05 7,33 24,25  

2010 23,64 8,25 73,68 8,13 43,29 5,37 24,11  

2011 24 8,36 73,31 7,77 43,36 4,52  16,44 

2012 21,46 3,67 71,05 6,86 41,76 2,53  15,5 

2013 24,12 8,4 76,5 9,68 44,34 6,56  19,35 

2014 22,02 5,18 71,05 6,68 43,42 4,53  15,64 

2015 21,8 4,74 71,23 6,56 42,31 4,03  15,37 

2016 24,14 8,4 74,42 9,52 44,4 5,95  18,86 

2017 24,42 8,6 74,86 8,77 44,73 6,31  17,89 

2018 23,54 7,25 70,94 8,25 42,72 5,66  16,09 

TBTK 23,2 7,1 73,2 8,2 43,8 5,3 24,2 16,9 

Từ Bảng 31 nhận thấy, đỉnh lũ cao nhất trên sông Kone tại trạm Vĩnh Sơn 

hàng năm thƣờng dao động từ 71,05 m đến 76,5 m, đạt cực tiểu vào năm 2014 và 

cực đại vào năm 2013. Tiếp đến, đỉnh lũ cao nhất trên sông Hà Thanh tại trạm Vân 

Canh dao động từ 41,76 m vào năm 2012 đến 48,05 m vào năm 2009. Đỉnh lũ cao 

nhất trên sông An Lão tại trạm An Hòa và sông Kone tại trạm Bình Tƣờng hàng 

năm xấp xỉ 20 m (riêng trạm Bình Tƣờng chỉ xét 2 năm 2008, 2009, 2010). Đỉnh lũ 

cao nhất hàng năm trên sông Kone tại trạm Thạch Hòa, sông Hà Thanh tại trạm 

Diêu Trì, sông Lại Giang tại trạm Bồng Sơn thấp hơn so với các trạm khác trên địa 

bàn tỉnh, dao động từ 2,5 m đến xấp xỉ 10 m, đạt cực tiểu vào năm 2012 tại trạm 

Diêu Trì. 

2.2.6.5. Hạn hán 

Hình 24 biểu di n di n biến của chỉ số hạn Ped tại các trạm trên địa bàn tỉnh 

trong giai thời kỳ 2008 - 2018. Với quy ƣớc, Ped >1 bắt đầu xảy ra hạn, Ped năm 

trong khoảng 1 và 2 thì xảy ra hạn vừa, trên địa bàn tỉnh hạn hán xảy ra trên diện 

rộng vào năm 2012, 2015 và năm 2018, trong đó chủ yếu xảy ra hạn vừa. Trên địa 

bàn tỉnh Bình Định, không xảy ra hạn nặng (Ped > 3).  
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Hình 24: Diễn biến của chỉ số hạn Ped trong thời kỳ 2008 - 2018 

Bảng 32: Tần suất hạn hán theo chỉ số K tại trạm Quy Nhơn 

Tháng I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

Ẩm 54,5 9,1 0 18,2 18,2 0 9,1 18,2 72,7 100 100 63,6 

Hơi Khô 27,3 9,1 18,2 18,2 27,3 9,1 18,2 54,5 27,3 0 0 18,2 

Khô 0 36,4 27,3 27,3 27,3 45,5 36,4 27,3 0 0 0 9,1 

Rất Khô 18,2 45,5 54,5 45,5 36,4 45,5 36,4 9,1 0 0 0 9,1 
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Bảng 33: Tần suất hạn hán theo chỉ số K tại trạm Hoài Nhơn 

Tháng I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

Ẩm 81,8 18,2 9,1 18,2 27,3 27,3 54,5 36,4 90,9 100 100 81,8 

Hơi Khô 18,2 9,1 9,1 9,1 18,2 45,5 18,2 36,4 9,1 0 0 9,1 

Khô 0 18,2 27,3 27,3 0 9,1 18,2 0 0 0 0 0 

Rất Khô 0 54,5 54,5 45,5 54,5 18,2 9,1 27,3 0 0 0 9,1 

Bảng 34: Tần suất hạn hán theo chỉ số K tại trạm An Nhơn 

Tháng I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

Ẩm 36,4 9,1 0 18,2 9,1 18,2 27,3 27,3 90,9 100,0 100,0 72,7 

Hơi Khô 27,3 9,1 0 9,1 27,3 36,4 27,3 54,5 9,1 0 0 9,1 

Khô 18,2 36,4 45,5 9,1 18,2 9,1 9,1 9,1 0 0 0 0 

Rất Khô 18,2 45,5 54,5 63,6 45,5 36,4 36,4 9,1 0 0 0 18,2 

Từ Bảng 32 đến Bảng 34 lần lƣợt minh họa tần suất hạn hán theo chỉ số K tại 

trạm Quy Nhơn, Hoài Nhơn, An Nhơn. 

Từ các Bảng nhận thấy, tình trạng ẩm ƣớt và khô hạn có thể xảy ra trong các 

tháng mùa khô (I - VIII) và cuối mùa mƣa (tháng XII). Trong khi đó, vào các tháng 

mùa mƣa (IX - XI), gần nhƣ không xảy ra tình trạng khô hạn, với tần suất bằng 0. 

Riêng tháng IX, xảy ra tình trạng hơi khô với tần suất thấp là 10% tại trạm Hoài 

Nhơn và An Nhơn, 30% tại trạm Quy Nhơn. 

Trong các mức: hơi khô, khô, rất khô, tần suất rất khô chiếm tỷ lệ cao nhất, 

thƣờng đạt 36,4 - 54,5% vào các tháng II đến tháng V tại các trạm. Một trong 

những nguyên nhân dẫn đến tình trạng khô hạn cao trong tháng mùa khô ở tỉnh 

Bình Định là do lƣợng mƣa thấp cùng với nhiệt độ cao. 

2.3. Tác động của biến đổi khí hậu trên địa bàn tỉnh Bình Định  

2.3.1. Tác đ ng của biến đổi khí hậu đến thiên tai  

Bão, áp thấp nhiệt đới, lũ lụt gây hậu quả rất nặng nề về kinh tế, xã hội và 

môi trƣờng. Bình quân mỗi năm xảy ra 3 đến 4 đợt lũ, chịu ảnh hƣởng của 1 - 2 cơn 

bão. Trong giai đoạn 1999 - 2014, Bình Định chịu ảnh hƣởng trực tiếp của 10 cơn 

bão, 368 ngƣời chết, 279 ngƣời bị thƣơng, gần 7.000 hộ gia đình nhà bị sập, 56.500 

nhà bị hƣ hỏng, 500 tàu bị chìm và hƣ hỏng nặng, giá trị thiệt hại 6.600 tỷ đồng. 

Năm 2016, các đợt mƣa lũ lớn làm 44 ngƣời chết; 1.317 nhà sập, hƣ hỏng; 2.250 ha 
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lúa Mùa đang trỗ bị ngập; 18.830 ha lúa Đông Xuân mới gieo sạ bị hỏng; cơ sở hạ 

tầng giao thông, thủy lợi, điện, nƣớc thiệt hại nặng nề, thiệt hại ƣớc tính 2.400 tỷ 

đồng. Năm 2017, bão số 12 ảnh hƣởng trực tiếp tới Bình Định từ đêm ngày 3/11 

gây gió mạnh cấp 10, giật cấp 11 làm 08 tàu hàng/84 thủy thủ tránh bão tại vùng 

biển Quy Nhơn bị chìm, 2 tàu hàng/24 thủy thủ bị mắc cạn; bão và mƣa lũ làm 33 

ngƣời chết, mất tích; 1.146 nhà sập, hƣ hỏng; 1.429 ha lúa, 897 ha hoa màu ngập 

nƣớc, 1.506 ha rừng trồng ngã đổ, 180 ha ruộng sa bồi thủy phá; 24 tàu cá chìm, 27 

ha nuôi tôm bị trôi, thiệt hại ƣớc tính 1.154 tỷ đồng. 

Hạn hán thƣờng xảy ra vào thời kỳ mùa khô gây thiệt hại đáng kể cho sản 

xuất và đời sống. Thiếu nƣớc, diện tích canh tác đất nông nghiệp phải bỏ hoang và 

chuyển đổi cơ cấu cây trồng. Nuôi trồng thủy sản không sản xuất đƣợc do độ mặn 

tăng cao. Giống vật nuôi phát sinh dịch bệnh và chết làm ô nhi m môi trƣờng. Theo 

thống kê, từ năm 2010 - 2015, hạn hán đã làm giảm năng suất 78.705 ha cây màu, 

trong đó có 7.962 ha cây trồng bị mất trắng, 376.260 lƣợt ngƣời với 94.065 hộ 

thiếu nƣớc uống. 

Gió Tây khô nóng ảnh hƣởng rất nhiều đến đời sống và sản xuất nhân dân. 

Xuất hiện sớm vào tháng 3 và kéo dài ảnh hƣởng lúa vụ Đông Xuân. Vụ Hè Thu, 

gió Tây khô nóng gây hại từ lúc gieo sạ đến thu hoạch của nhiều loại cây trồng. 

Ngoài ra gió Tây còn làm giảm năng suất, chất lƣợng thịt, sữa, trứng của gia súc, 

gia cầm; phát sinh nhiều dịch bệnh ảnh hƣởng sức khỏe con ngƣời. 

Xâm nhập mặn cũng thƣờng xảy ra vào mùa khô hạn. Độ mặn của nƣớc tại 

các cửa sông, đầm và ven biển tăng nhanh, lấn sâu vào đất liền làm thay đổi môi 

trƣờng nƣớc ngọt. Một số diện tích đất canh tác, thủy sản nƣớc ngọt bị nhi m mặn 

không sản xuất đƣợc. Một khi hạn hán kéo dài kết hợp các đợt thủy triều dâng cao 

làm xâm nhập mặn phát tán nhanh trên phạm vi rộng. 

Sạt lở đất ở các vùng đồi núi, bờ sông, bờ biển đã xảy ra thƣờng xuyên trong 

những năm gần đây, nhất là khi có tác động mạnh của bão, lũ, triều cƣờng. Sạt lở 

đất thƣờng gây hƣ hỏng các công trình cơ sở hạ tầng, uy hiếp các khu dân cƣ, làm 

mất đất sản xuất, gây thiệt hại lớn về kinh tế xã hội và môi trƣờng (Quyết định số 

2457/QĐ-UBND ngày 19/7/2019 của UBND tỉnh Bình Định về việc ban hành Kế 

hoạch Phòng, chống thiên tai trên địa bàn tỉnh Bình Định năm 2019)  
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2.3.2. Tác đ ng của biến đổi khí hậu đến tài nguyên, môi trường tự nhiên, 

hệ sinh thái  

2.3.2.1. Tài nguyên đất 

Bình Định là tỉnh thuộc khu vực duyên hải Nam Trung Bộ, với cơ cấu đất 

khá phong phú, thích hợp cho canh tác nông nghiệp, đặc biệt là các loại cây lƣợng 

thực và cây công nghiệp ngắn ngày. Các nhóm đất chính tỉnh Bình Định bao gồm: 

đất xám (429.061 ha chiếm 70,67%); đất phù sa (45.960 ha chiếm 7,57%); đất Gley 

(16.089 ha chiếm 2,65%),… Tài nguyên đất tỉnh Bình Định có chất lƣợng khá cao, 

thoát nƣớc tốt và có thành phần cơ giới nhẹ,... Tuy nhiên, quá trình rửa trôi, thoái 

hóa đất di n ra rất mạnh ở hầu hết các loại đất trong tỉnh. Đặc biệt là ở vùng dốc 

nhiều thuộc các huyện An Lão, Vĩnh Thạnh, Vân Canh và ở vùng trung du triền 

dốc kéo dài, thực vật thƣa thớt (huyện: Tây Sơn, Hoài Ân, ). 

Khí hậu là một trong những yếu tố quan trọng có ảnh hƣởng lớn đến đất đai. 

Khí hậu ảnh hƣởng trực tiếp đến đất thể hiện ở lƣợng nƣớc mƣa và nhiệt; ảnh 

hƣởng gián tiếp thông qua sinh vật. Biến đổi khí hậu gây rối loạn chế độ mƣa, nguy 

cơ nắng nóng nhiều hơn,… làm cho lƣợng dinh dƣỡng trong đất bị mất cao hơn, 

hiện tƣợng xói mòn, khô hạn nhiều hơn. Nƣớc biển dâng (NBD), thiên tai, bão lũ 

gia tăng sẽ làm tăng hiện tƣợng nhi m mặn, ngập úng, sạt lở bờ sông, bờ biển,… 

dẫn đến ảnh hƣởng nghiêm trọng tới tài nguyên đất. 

Xâm nhập mặn: Xâm nhập mặn (XNM) gây ảnh hƣởng lớn đến cấu trúc đất 

đai, sự thay đổi hệ sinh vật, phá vỡ tính cân bằng sinh thái, theo đó là sự suy thoái 

và ô nhi m môi trƣờng đất. Bên cạnh đó, nhiều muối NaCl, Na2SO4, CaCl2, CaSO4, 

MgCl2, NaHCO3… (chủ yếu là NaCl) trong nƣớc biển theo thủy triều tràn vào 

mạch nƣớc ngầm, sau đó theo mao dẫn lên lớp mặt làm ảnh hƣởng môi trƣờng đất, 

gây hại chủ yếu ở nồng độ muối vƣợt quá 1% (gây chết cây trồng) và các ion Na
+
, 

Cl
-
 quá cao. Nồng độ muối cao gây hại sinh lý cho thực vật và tiêu diệt vi sinh vật 

cùng động vật trong môi trƣờng đất. 

Độ mặn nƣớc sông vùng ven biển tỉnh Bình Định cũng nhƣ các vùng khác là 

do độ mặn nƣớc biển xâm nhập qua cửa sông khi triều lên. Do đó, mức độ nhi m 

mặn trên từng con sông phụ thuộc vào nhiều yếu tố nhƣ: độ mặn nƣớc biển ven bờ, 

chế độ triều, địa hình đáy khu vực, độ dốc lòng sông,… Đối với tỉnh Bình Định, địa 
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hình đa số là đồi núi, theo đó các sông trên địa bàn tỉnh có độ dốc lớn, cao trình đáy 

ở khu vực thƣợng nguồn chênh lệch với vùng hạ du khá nhiều nên mặn khó xâm 

nhập sâu vào trong nội địa, ngoại trừ các khu vực hạ lƣu sông Kone, sông Hà 

Thanh, sông Lại Giang,…  

Ngập lũ: Tài nguyên môi trƣờng đất là một trong những dạng tài nguyên 

nhạy cảm với tác động của biến đổi khí hậu và NBD. Mực NBD kết hợp với mƣa 

lớn cũng nhƣ dòng chảy thƣợng nguồn có khả năng gây ngập lụt tại một số khu vực 

thuộc hạ lƣu các sông trên địa bàn tỉnh Bình Định, ảnh hƣởng các công trình, cơ sở 

hạ tầng và đời sống cộng đồng dân cƣ trong tỉnh,…. 

Lũ lụt là hiện tƣợng tự nhiên thƣờng xảy ra ở Bình Định. Lũ chính thƣờng 

xảy ra trong hai tháng X và XI. Mùa mƣa, lũ chỉ kéo dài 4 tháng, nhƣng năm nhiều 

có thể có 5 - 6 đợt lũ, năm ít có từ 1 - 2 đợt lũ. Đây là khu vực có hệ thống sông 

ngắn, dốc, lũ lên nhanh, nhƣng xuống cũng nhanh. Lũ quét, lũ bùn đá thƣờng xảy 

ra ở vùng đồi núi, nơi có độ dốc lớn, cƣờng độ mƣa lớn mà đƣờng thoát nƣớc bất 

lợi. Một số khu vực thƣờng xuất hiện lũ quét là huyện An Lão, Phù Mỹ và Vĩnh 

Thạnh. 

Bình Định cũng là nơi thƣờng xuyên chịu ảnh hƣởng của ngập úng. Ngập 

úng thƣờng do mƣa lớn gây ra, ở một số vùng nhƣ Thành phố Quy Nhơn, huyện 

Tuy Phƣớc, huyện Phù Mỹ. Ngập úng tuy ít gây tổn thất về ngƣời, nhƣng ảnh 

hƣởng lớn đến sản xuất nông nghiệp và môi trƣờng tự nhiên. 

Ngoài việc mang lại nguồn phù sa dồi dào cho các vùng đồng bằng, ngập 

trong một thời gian dài sẽ ảnh hƣởng đến cấu trúc, chất lƣợng của một số loại hình 

sử dụng đất khác. Năm 2016 ghi nhận hiện tƣợng ngập xuất hiện hầu hết tại tất cả 

các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Bình Định, trong đó đáng quan tâm nhất tại 

huyện Vân Canh, Tây Sơn, Phù Mỹ, Hoài Nhơn với mức ngập lớn, dao động từ 0,5 

- 2m. Theo đó, tài nguyên đất tại các khu vực này bị ảnh hƣởng lớn hơn các vùng 

còn lại. 

Sạt lở: Sạt lở là hiện tƣợng thƣờng đi kèm với những trận mƣa lớn, lũ đột 

xuất hay thủy triều lên cao,… Biến đổi khí hậu ảnh hƣởng đến sạt lở thông qua việc 

thay đổi lƣợng mƣa làm gia tăng lƣu lƣợng nƣớc tại các con sông ảnh hƣởng đến 

chế độ thủy văn, đồng thời do mùa mƣa lũ lƣu lƣợng nƣớc nhiều, dòng chảy mạnh 
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tạo nên những hàm ếch xói sâu vào trong ( iện  hoa học Thủy lợi miền Nam, 

2013). Ngoài ra, hiện tƣợng NBD cùng với chu kỳ lên xuống của thủy triều gây ra 

hiện tƣợng sạt ở vùng cửa sông và bờ biển. 

Tại Bình Định, sạt lở thƣờng xuất hiện tại các vùng đồi núi có độ dốc lớn, 

địa chất mềm yếu, tầng phủ mỏng, mƣa lớn (nhƣ vùng núi huyện Vân Canh, An 

Lão, khu vực đèo Bình Đê, khu vực đèo Cù Mông, Lộ Diêu, tuyến Quy Nhơn – 

sông Cầu,...). Dọc các tuyến sông có dòng chảy lũ lớn, địa chất bờ sông mềm yếu, 

các tuyến đê, bờ ngự thủy không đƣợc gia cố của sông Hà Thanh, sông Kone, sông 

La Tinh, sông Lại Giang và dọc theo bờ biển dài hơn 134 km và xã đảo Nhơn Châu. 

Trong các nơi đó, có nhiều vùng đáng lo ngại vì tập trung dân cƣ với mật độ lớn 

ngay sát bờ biển nhƣ Thành phố Quy Nhơn và các huyện Tuy Phƣớc, Phù Cát, Phù 

Mỹ, Hoài Nhơn. 

Năm 2018, trên tuyến trên QL.19 (đoạn Km0+00 đến Km17+127), QL.19B 

và QL.19C mƣa lớn đã gây gây hƣ hỏng cục bộ khoảng 6.240 m
2
 mặt đƣờng, sạt lở 

hƣ hỏng mái taluy bằng bê tông và đá chẻ 31,0 m
3
, đất đá sạt lở vùi lấp mặt đƣờng 

35m
3
, sạt lở mái taluy bằng đất cấp phối đồi 79 m

3
, xói lở chân khay, tứ nón, sân 03 

cầu cống các loại. Một số tuyến đƣờng tỉnh đã bị nƣớc lũ chia cắt do ngập sâu trong 

nƣớc tại các vị trí thấp trũng, tràn thoát nƣớc. Các vị trí này đã xuất hiện các hƣ 

hỏng nhƣ mặt đƣờng bê tông xi măng bị lún nứt, bể gãy rất nhiều và một số tuyến 

mặt đƣờng bê tông nhựa đã xuất hiện nhiều ổ gà dày đặc, nhiều vị trí bị răn nứt, 

bong tróc ảnh hƣởng đến an toàn giao thông; một số tuyến khác, do mƣa lớn nên 

xảy ra hiện tƣợng sạt lở mái taluy, xói lở chân khay và đất cát bồi lấp hệ thống rãnh 

thoát nƣớc dọc (Sở Giao thông vận tải, 2019) 

Xu hƣớng NBD trong bối cảnh biến đổi khí hậu cũng góp phần làm trầm 

trọng tình trạng sạt lở. Bên cạnh đó, sự gia tăng dòng chảy sông cũng làm tăng khả 

năng gây xói lở nhƣng thƣờng xảy ra vào mùa mƣa và ảnh hƣởng ngắn hạn. Sạt lở 

làm mất đất, diện tích đất sản xuất, sinh hoạt của ngƣời dân ngày càng bị thu hẹp, 

các công trình ven sông nhƣ các di tích văn hoá, các công trình bờ kè bảo vệ sông 

cũng bị ảnh hƣởng. 

Hạn hán: Mùa khô ở Bình Định kéo dài từ tháng 1 - 8, lƣợng mƣa chỉ đạt 20 

đến 25% lƣợng mƣa năm, nhiều tháng không có mƣa, hoặc mƣa rất ít, làm cho tầng 
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phủ lƣu vực và dòng sông khô kiệt, nền nhiệt độ cao, gió Tây khô, nóng đã làm suy 

giảm chất lƣợng đất, tạo điều kiện cho hiện tƣợng XNM lấn sâu vào trong nội đồng, 

làm suy giảm chất lƣợng đất. 

Trong năm 2018, tổng lƣợng mƣa 11 tháng là 1.239 mm, đạt 63% TBNN luỹ 

kế. Trong đó, lƣợng mƣa 8 tháng đầu năm là 376 mm, đạt 65% TBNN luỹ kế cùng 

kỳ. Tháng 9 và tháng 10, tổng lƣợng mƣa là 546 mm, đạt 66% TBNN 2 tháng. 

Tháng 11 lƣợng mƣa đạt 317mm, đạt 57% TNNN tháng. Cuối tháng 11/2018, 165 

hồ chứa chỉ tích đƣợc 180,7/585,0 triệu m
3
, đạt 31% dung tích thiết kế, bằng 58% 

so với cùng kỳ năm 2017. Khô hạn làm 7.400 ha lúa bị ảnh hƣởng, gần 10.000 hộ 

với 42.000 nhân khẩu thiếu nƣớc dùng, đời sống nhân dân gặp nhiều khó khăn 

(Ban chỉ huy PCTT và TKCN, 2019). 

Nhiệt đ , lượng mưa, giông bão, lốc xoáy: Điều kiện mƣa, nhiệt tại địa 

phƣơng trong mối quan hệ với tài nguyên đất đƣợc đánh giá lồng ghép với các tác 

động của ngập úng, hạn mặn,… Bão là loại hình thời tiết nguy hiểm thƣờng xuất 

hiện ở Bình Định từ tháng 9 đến tháng 11, khả năng tập trung vào tháng 9 là 20%, 

tháng 10 khoảng 40%. Tuy nhiên đối với tài nguyên đất, các hiện tƣợng nhƣ giông 

bão, lốc xoáy không gây nhiều tác động. 

Trong bối cảnh biến đổi khí hậu, tài nguyên đất tỉnh Bình Định bị tác động 

nhất định bởi ngập và XNM (Thành phố Quy Nhơn, huyện Hoài Nhơn, huyện Phù 

Mỹ, huyện Tuy Phƣớc), hay sạt lở đất (huyện Vân Canh, huyện An Lão, Thành phố 

Quy Nhơn, huyện Tuy Phƣớc). 

2.3.2.2. Tài nguyên nước 

Các nghiên cứu cho thấy những thay đổi tƣơng đối nhỏ về nhiệt độ và lƣợng 

mƣa cũng có thể gây tác động lớn đối với dòng chảy. Với sự tăng nhiệt độ và bốc 

hơi, dòng chảy tăng vào mùa lũ - gây lũ lụt nghiêm trọng và giảm vào mùa cạn gây 

hạn hán khốc liệt hơn (Bộ Tài nguyên và Môi trường, 2012). 

Các sông tại tỉnh Bình Định không lớn, độ dốc cao, lƣu tốc dòng chảy lớn, 

tổng trữ lƣợng nƣớc 9,34 tỷ m
3
, tiềm năng thủy điện 311,9MW (chủ yếu là sông 

Kone). Bốn con sông lớn là sông Kone, Lại Giang, La Tinh và Hà Thanh với tổng 

chiều dài 352 km, tổng diện tích lƣu vực 5.699 km
2
, cùng mạng lƣới các sông suối 
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ở miền núi tạo điều kiện cho phát triển thủy lợi và thủy điện. Độ che phủ của rừng 

thấp nên hàng năm các con sông này gây lũ lụt, sa bồi, thủy phá nghiêm trọng. 

Ngƣợc lại, mùa khô nƣớc các con sông cạn kiệt, chênh lệch giữa lƣu lƣợng lũ và 

lƣu lƣợng kiệt đến trên 1.000 lần. Lƣu lƣợng nhỏ nhất thƣờng xuất hiện ở tháng 4, 

7, 8 chỉ chiếm trên 2% dòng chảy năm, do vậy thời gian này hầu hết sông suối nhỏ 

không có nƣớc, mức nƣớc các dòng sông chính xuống thấp tạo ra môi trƣờng khô 

hạn kéo dài không đủ nƣớc sản xuất, một số vùng không có nƣớc sinh hoạt, mặn 

xâm nhập sâu vào trong đất liền,… 

Bình Định còn có hệ thống hồ đầm nhƣ các hồ nhân tạo nhƣ: hồ Núi Một (thị 

xã An Nhơn), hồ Hội Sơn (huyện Phù Cát), hồ Thạch Khê, hồ Vạn Hội (huyện 

Hoài Ân), hồ Thuận Ninh (huyện Tây Sơn), hồ Diêm Tiêu (huyện Phù Mỹ); các 

đầm nƣớc ngọt Trà Ổ (huyện Phù Mỹ); đầm nƣớc lợ Thị Nại (Tp Quy Nhơn và 

huyện Tuy Phƣớc), đầm Đề Gi (huyện Phù Cát, huyện Phù Mỹ),… Các ao hồ đầm 

nƣớc lợ thuận lợi cho việc phát triển nuôi trồng thủy sản. 

Nhìn chung tiềm năng nguồn nƣớc mặt của các lƣu vực sông trên địa bàn 

tỉnh tƣơng đối khá, nhƣng phân bố không đều cả về không gian và thời gian, địa 

hình phức tạp. Biện pháp khai thác nguồn nƣớc mặt chủ yếu là xây dựng các hồ 

chứa nƣớc lớn, vừa, nhỏ kết hợp xây dựng các đập dâng và trạm bơm để lấy nƣớc 

phục vụ sản xuất nông nghiệp nói riêng và phát triển kinh tế xã hội nói chung, đồng 

thời có biện pháp sử dụng nƣớc tiết kiệm, hợp lý. Tuy nhiên, biến đổi khí hậu và 

các hệ quả của nó đã và đang gây ra nhiều tác động đến trữ lƣợng và chất lƣợng tài 

nguyên nƣớc tại địa phƣơng. 

Lượng mưa: Mƣa là nguồn bổ cập nƣớc mặt tự nhiên cho các hồ chứa, hệ 

thống sông suối,… Tuy nhiên với đặc trƣng mƣa phân bố khoảng 70 - 80% vào 04 

tháng mùa mƣa (từ tháng 9 đến tháng 12), lƣợng mƣa phân bổ không đều, vừa gây 

ngập lụt vào mùa mƣa vừa gây hạn hán vào mùa khô cho khu vực. Huyện Hoài 

Nhơn và An Lão là 2 địa phƣơng có lƣợng mƣa lớn nhất, theo đó khả năng bị xáo 

trộn chất lƣợng nƣớc tại đây sẽ cao hơn các địa phƣơng khác tỉnh Bình Định. 

Nhiệt đ , hạn hán: Bình Định là một tỉnh nằm trong vùng khô hạn, mùa khô 

sự cạn kiệt của các sông là nguyên nhân gây ra hạn hán nghiêm trọng trong vùng. 

Do nắng hạn các sông suối nhỏ cạn kiệt, lƣu lƣợng sông Kone không đáng kể, 
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không có nguồn nƣớc bổ sung từ các hồ chứa nên mực nƣớc ngầm nhiều vùng 

xuống thấp, một số giếng đào, giếng khoan bị khô, gây ảnh hƣởng lớn đến trữ 

lƣợng tài nguyên nƣớc. 

Nguồn nƣớc ngọt của các hồ chứa suy giảm nghiêm trọng, năm 2016, toàn 

tỉnh đã có 110/165 hồ chứa nƣớc bị khô cạn gồm: huyện Hoài Nhơn 8/17, huyện 

Phù Mỹ 46/48 hồ, huyện Phù Cát 20/22 hồ, huyện Hoài Ân 8/21 hồ, huyện Tây 

Sơn 20/25 hồ, huyện Vân Canh 3/5, huyện Tuy Phƣớc 2/4 hồ, huyện Vĩnh Thạnh 

2/3 hồ, Công ty Khai thác Công trình thủy lợi Bình Định có 1/15 hồ (hồ Hà Nhe). 

Các hồ chứa thủy điện trên sông Kone nhƣ thủy điện Vĩnh Sơn còn 24/137 triệu m
3
, 

đạt 17,5% dung tích hữu dụng; thủy điện Trà Xom còn dƣới dung tích chết (Sở 

NN&PTNT tỉnh Bình Định, 2016). Cuối tháng 11/2018, 165 hồ chứa chỉ tích đƣợc 

180,7/ 585,0 triệu m
3
, đạt 31% dung tích thiết kế, bằng 58% so với cùng kỳ năm 

2017 gây thiếu nƣớc nghiêm trọng (Ban chỉ huy PCTT và TKCN, 2019). 

Một số khu vực có tình hình hạn hán nghiêm trọng nhƣ: huyện Hoài Nhơn 

(tập trung ở các xã: Tam Quan Bắc, Hoài Hải, Hoài Thanh, Hoài Hƣơng, Hoài Mỹ), 

huyện Phù Mỹ (tập trung ở các xã: Mỹ Cát, Mỹ Tài, Mỹ Quang, Mỹ Đức, Mỹ 

Phong), huyện Phù Cát (tập trung ở các xã: Cát Chánh, Cát Tiến, Cát Thắng, Cát 

Nhơn, Cát Tƣờng, Cát Tân, Cát Hƣng), huyện Tuy Phƣớc (tập trung ở các xã: 

Phƣớc Thành, Phƣớc An và 4 xã khu Đông), thị xã An Nhơn (tập trung ở các xã: 

Nhơn Phúc, Nhơn Lộc, Nhơn Phong, Nhơn Hạnh, Nhơn An), huyện Tây Sơn (tập 

trung ở các xã: Vĩnh An, Bình Tƣờng, Bình Nghi, Tây Giang), huyện Hoài Ân (tập 

trung ở các xã: Ân Tƣờng, Ân Hảo và Ân Nghĩa) (Sở NN&PTNT tỉnh Bình Định, 

2015). 

Xâm nhập mặn: XNM trong bối cảnh BĐKH có khả năng làm thay đổi 

thành phần, tính chất vật lý, hóa sinh của tài nguyên nƣớc - là nguồn lực chính cho 

ngành nông nghiệp và nuôi trồng thủy sản, theo đó tác động nhất định đến các lĩnh 

vực có liên quan. 

Năm 2016, XNM xảy ra tại các địa phƣơng ven biển, trong đó Thành phố 

Quy Nhơn, huyện Tuy Phƣớc, huyện Hoài Nhơn, và huyện Phù Mỹ có mức độ ảnh 

hƣởng lớn nhất. Khô hạn kết hợp với XNM khiến độ mặn lấn sâu vào đất liền, 

nguồn nƣớc phục vụ sinh hoạt, sản xuất tại đây bị tác động đáng kể. 
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Ngập: Ngập là loại hình thiên tai đáng quan tâm tại tỉnh Bình Định, nghiêm 

trọng nhất tại các huyện đồng bằng nhƣ: thị xã An Nhơn và các huyện: Phù Cát, 

Tuy Phƣớc, Phù Mỹ, Hoài Nhơn. Khi gia tăng về nhiệt độ và lƣợng mƣa, theo đó 

có khả năng gia tăng lƣu lƣợng dòng chảy thƣợng nguồn trong mùa lũ, kết hợp với 

triều cƣờng ở hạ lƣu gây ngập. Mức độ và thời gian ngập úng càng lâu, khả năng ô 

nhi m nguồn nƣớc càng lớn. 

Sạt lở: Sạt lở thƣờng xuất hiện tại các vùng đồi núi có độ dốc lớn, địa chất 

mềm yếu, tầng phủ mỏng, mƣa lớn, nhƣ vùng núi huyện Vân Canh, An Lão, hay 

xuất hiện tại các vùng bờ biển có kết cấu địa chất yếu, quá trình xâm thực mạnh 

nhƣ huyện Tuy Phƣớc, Phù Mỹ, Phù Cát. Nhìn chung, sạt lở làm các chất ô nhi m 

tích tụ trong đất hòa tan vào nƣớc nhanh hơn, đồng thời, tùy thuộc vào thể tích đất 

bị sạt lở còn làm xáo trộn các tầng nƣớc, xáo trộn trầm tích đáy sông, ảnh hƣởng 

trực tiếp đến chất lƣợng nƣớc. Tuy nhiên, mức độ tác động không đáng kể. 

2.3.2.3. Tài nguyên khoáng sản 

Bình Định là tỉnh có tiềm năng về khoáng sản làm vật liệu xây dựng với 212 

mỏ, điểm mỏ với các dạng: đá xây dựng, đá san lấp, sét - gạch ngói, cát xây dựng 

và một số mỏ kim loại quý, khoáng chất công nghiệp và nƣớc khoáng… 

Đá xây dựng và các mỏ kim loại: Đất, đá xây dựng và các mỏ kim loại phân 

bố rộng rãi trên toàn địa bàn tỉnh. Biến đổi khí hậu, NBD, sự thay đổi lƣợng 

mƣa,… có khả năng làm thay đổi dòng chảy, gây ngập quặng hoặc bị nhi m mặn 

làm thay đổi chất lƣợng khoáng sản, một số thân quặng có thể bị xâm thực phá hủy 

hoặc bị vùi lấp bởi thiên tai nhƣ: sạt lở, mƣa bão,… làm suy giảm số lƣợng. Tuy 

nhiên, cũng có khi tạo thuận lợi cho quá trình hình thành quặng mới; bên cạnh đó, 

một số loại khoáng vật nặng phân bố trong đá rắn chắc (đá quý, vàng, titan…) d  

dàng đi vào sa khoáng, một số loại sa khoáng gặp NBD ở mức độ phù hợp sẽ là 

điều kiện thuận lợi cho khai thác khoáng sản,… (Ngô Thế Lý, 2015). 

Sét gạch ngói: Tài nguyên sét tỉnh Bình Định phân bố trong các trầm tích Đệ 

tứ dọc các sông Kone, Hà Thanh, An Lão, Mỹ Cát và các sông khác tạo nên các mỏ 

nhƣ Bình Nghi (huyện Tây Sơn), Thạch Bàn, Cát Tài (huyện Phù Cát), Phú Ninh 

(huyện Hoài Ân). Sét gạch ngói có diện phân bố và bề dày không lớn. Đáng kể là 

điểm sét gạch Bình Nghi thuộc huyện Tây Sơn có diện phân bố sét dài hơn 2 km, 
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rộng 1 km, lớp sét dày hơn 4 m. Tiềm năng dự báo của điểm sét là khoảng 54 triệu 

m
3
. 

Với đặc tính hấp thụ nƣớc mạnh và d  trƣơng nở, tài nguyên sét có khả năng 

chịu tác động, nhƣng không đáng kể bởi các yếu tố liên quan đến nƣớc (lƣợng mƣa, 

ngập, XNM,…). 

Cát sông: Tài nguyên cát sông tỉnh Bình Định phân bố trên hệ thống các 

sông Kone - Hà Thanh (chảy qua huyện Vĩnh Thạnh, Tây Sơn, An Nhơn, Phù Cát, 

Phù Mỹ, Vân Canh và thành phố Quy Nhơn), sông Lại Giang (chảy qua huyện 

Hoài Ân và Hoài Nhơn) và sông La Tinh (ranh giới hai huyện Phù Mỹ và Phù Cát). 

Trong mối quan hệ với biến đổi khí hậu, mƣa lớn, lũ lụt ảnh hƣởng đến quá 

trình xáo trộn lòng sông, hạt cát lơ lửng trong sông bị xáo trộn và di chuyển đến nơi 

khác, tạo nguy cơ suy giảm số lƣợng. Bên cạnh đó, quá trình XNM làm tích tụ hàm 

lƣợng muối ở lớp trầm tích đáy sông có khả năng gây ảnh hƣởng đến chất lƣợng tài 

nguyên cát. Tuy nhiên, cũng có khi tạo thuận lợi cho quá trình hình thành những 

ghềnh cạn (bãi cạn hoặc, cồn cát) do cát vận chuyển lơ lửng trong nƣớc lũ, sau khi 

lũ hạ, bùn cát có thể tích tụ lại. 

Nước khoáng: Trên địa bàn tỉnh Bình Định có 5 nguồn nƣớc khoáng - nƣớc 

nóng tại Hòn Lập (huyện Vĩnh Thạnh), Cát Minh, Hội Vân, Chánh Thắng (huyện 

Phù Cát), và Long Mỹ (thành phố Quy Nhơn). Các nguồn nƣớc xuất lộ trong trầm 

tích bở rời Đệ tứ hoặc trong đới dăm kết, khe nứt. Hiện nay có 2 nguồn nƣớc Hội 

Vân và Long Mỹ đã đƣợc thăm dò và khai thác sử dụng. Trong số các nguồn nƣớc 

có hai nguồn Hội Vân và Hòn Lập có nhiệt độ cao, đạt 74 - 85,7
o
C có thể sử dụng 

nhiệt lƣợng vào các mục đích khác. 

2.3.2.4. Tác động đến hệ sinh thái 

Đa dạng sinh học (ĐDSH) và biến đổi khí hậu có sự tƣơng tác lẫn nhau, mức 

độ và tính chất của những tƣơng tác này lại thay đổi theo không gian và thời gian. 

Biến đổi khí hậu là nguyên nhân quan trọng dẫn tới suy giảm ĐDSH. Ngƣợc lại, sự 

suy giảm ĐDSH, sự xuống cấp của các sinh cảnh tự nhiên cũng góp phần dẫn tới 

sự biến đổi khí hậu. Có thể phân tích tác động của biến đổi khí hậu tới ĐDSH dựa 

trên các hậu quả của biến đổi khí hậu gây ra gồm: nhiệt độ tăng sẽ làm thay đổi 
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vùng phân bố và cấu trúc quần xã sinh vật của nhiều hệ sinh thái (HST): các loài 

nhiệt đới sẽ giảm đi và có xu hƣớng chuyển dịch lên vùng đất cao hơn phía trong 

nội địa, các HST đất ngập nƣớc sẽ gia tăng do hiện tƣợng NBD, HST đồi núi trung 

du sẽ giảm bớt. 

Tài nguyên sinh vật tỉnh Bình Định có thể chia theo các HST sau: HST rừng 

tự nhiên (rừng kín thƣờng xanh mƣa ẩm ở đai độ cao trên 800m; rừng kín thƣờng 

xanh mƣa ẩm nhiệt đới ở đai độ cao dƣới 800m); HST rừng thứ sinh (diện tích 

khoảng 237.070 ha, chiếm 39,2% diện tích tự nhiên của tỉnh phân bố chủ yếu các 

huyện: Vĩnh Thạnh, An Lão, Vân Canh,…); HST rừng tre nứa, các thảm cỏ, cây 

bụi thứ sinh, HST thủy vực nội địa (10.790 ha, chiếm 1,7% diện tích tự nhiên toàn 

tỉnh, phân bố chủ yếu ở các huyện: An Lão, Tây Sơn, Vĩnh Thạnh, Vân Canh,…); 

HST đầm có diện tích khoảng 8.000 ha (đầm Thị Nại diện tích khoảng 5.060 ha, 

đầm Trà Ổ diện tích khoảng 1.200 ha và đầm Đề Gi diện tích khoảng 1.580 ha,... 

với đặc trƣng các loài động vật nổi, động vật đáy, nhuy n thể, giáp xác, cá, các loài 

tảo, rong biển, cỏ biển, …); HST rạn san hô (khoảng 108,69 ha, phân bố từ vùng 

biển huyện Hoài Nhơn đến Quy Nhơn). Trong đó, có thể nhận thấy với đặc trƣng 

và vị trí phân bố, các HST đầm và rạn san hô ven biển chịu tác động với biến đổi 

khí hậu đáng quan tâm nhất. 

Nhiệt đ : Với đặc trƣng nhiệt độ trung bình cao, cùng với những đợt nắng 

nóng có thể lên đến trên 40
o
C, các HST khu vực đầm và rạn san hô ven biển tỉnh 

Bình Định có nguy cơ bị suy giảm về mặt đa dạng sinh học. Đặc biệt là khu vực 

Thành phố Quy Nhơn, huyện Tuy Phƣớc, huyện Phù Mỹ, huyện Phù Cát, huyện 

Hoài Nhơn. 

Lượng mưa, ngập lụt: Rạn san hô tỉnh Bình Định chủ yếu ở khu vực xa bờ, 

ít chịu ảnh hƣởng bởi dòng chảy sông (Sở TN&MT tỉnh Bình Định, 2016). Do đó 

khả năng chịu tác động của các HST rạn san hô này không đáng kể. Tuy nhiên, cần 

kiểm soát chặt chẽ HST này trƣớc những trận mƣa, lũ lớn có khả năng gây ra các 

tác động tiêu cực nhất định. 

Trái lại, HST đầm với đặc trƣng các quần thể sinh vật nhạy cảm nhƣ: nhuy n 

thể, giáp xác, cá, cỏ biển, rong biển,... mƣa lớn gây ngập là mối đe doạ đáng quan 

tâm. Mặc dù chƣa có thống kê cụ thể về mức độ thiệt hại tại các đầm trong mùa 
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mƣa lũ, tuy nhiên, mức độ ảnh hƣởng của yếu tố này đối với tài nguyên sinh vật tại 

đầm Thị Nại, đầm Trà Ổ, đầm Đề Gi cần đƣợc quan tâm. 

Xâm nhập mặn: Có ảnh hƣởng đến các HST khu vực ven biển, cửa sông và 

đầm phá trên địa bàn. Ngoài mặt tích cực nhƣ: mở rộng vùng nuôi trồng thủy sản 

nƣớc mặn - lợ tại các cửa sông, đầm; tạo môi trƣờng thuận lợi cho các HST cỏ biển, 

rong biển mở rộng,... Tuy nhiên, XNM có ảnh hƣởng tiêu cực nhƣ: giảm khả năng 

thích ứng của các loài sinh vật với mức độ mặn tăng nhanh; thu hẹp các khu vực 

nuôi trồng thủy sản nƣớc ngọt. Đáng quan tâm tại khu vực đầm Thị Nại (Thành phố 

Quy Nhơn và huyện Tuy Phƣớc) và vùng cửa sông (Thành phố Quy Nhơn, huyện 

Hoài Nhơn, huyện Phù Mỹ). 

Dự báo đến năm 2020, XNM sẽ mở rộng về phạm vi cũng nhƣ khả năng tác 

động đến tài nguyên sinh vật tỉnh Bình Định. Do đó cần chủ động tận dụng các lợi 

ích do XNM mang lại cũng nhƣ thích nghi, ứng phó với XNM cho các HST d  bị 

nhạy cảm. 

Giông bão: Hằng năm, tỉnh Bình Định thƣờng hứng chịu ảnh hƣởng của các 

cơn bão hoạt động trên biển Đông, theo đó, sự xáo trộn chất lƣợng nƣớc biển sẽ 

làm ảnh hƣởng đến các HST ven bờ nhƣ rạn san hô, HST đầm. Theo đó, ảnh hƣởng 

lớn nhất đến vùng biển từ huyện Hoài Nhơn đến Thành phố Quy Nhơn. Ngoài ra, 

bão còn gây ảnh hƣởng nhất định đến các HST rừng thứ sinh tại các huyện: Vĩnh 

Thạnh, An Lão, Hoài Nhơn, Vân Canh. Dự báo tình hình giông bão di n biến ngày 

càng phức tạp hơn, do đó cần có những phƣơng án ứng phó cụ thể nhằm bảo tồn sự 

toàn vẹn của các HST hiện có tại địa phƣơng. 

2.3.3. Tác đ ng của biến đổi khí hậu đến kinh tế - xã h i 

2.3.3.1. Tác động của biến đổi khí hậu đến kinh tế 

a, Nông nghiệp 

Nông nghiệp là lĩnh vực nhạy cảm đối với các yếu tố khí hậu nhƣ: nhiệt độ, 

số ngày nắng, lƣợng mƣa. Vì vậy, biến đổi khí hậu tác động rất lớn đến nông 

nghiệp (trồng trọt, chăn nuôi). Các ảnh hƣởng trực tiếp bao gồm các tác động đến 

sinh trƣởng, năng suất cây trồng, vật nuôi, thời vụ gieo trồng, làm tăng nguy cơ 

lây lan sâu bệnh, dịch bệnh làm ảnh hƣởng đến sinh sản, tăng trƣởng của gia súc, 
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gia cầm, cây trồng, gây ra các thiệt hại về cơ sở vật chất, phƣơng tiện sản xuất của 

ngành nông nghiệp. 

Với đặc trƣng khí hậu của vùng Nam Trung Bộ, tỉnh Bình Định liên tục 

chịu những đợt nắng hạn kéo dài và gây ảnh hƣởng nghiêm trọng đến sản xuất 

và sinh hoạt. Vụ Hè Thu 8/2016, có khoảng 2.697 ha diện tích đất sản xuất bị thiếu 

nƣớc, gồm 2.470 ha đất lúa và 227 ha đất màu. Phân bố các huyện nhƣ sau: Phù 

Mỹ (1.145 ha chiếm 4,9%), An Lão (239 ha chiếm 3,3%); Hoài Ân (322 ha chiếm 

3,3%), Quy Nhơn (93 ha chiếm 2,5%), Vĩnh Thạnh (228 ha chiếm 2,2%), Vân 

Canh (145 ha chiếm 1,7%), Tây Sơn (245 ha chiếm 1,3%), Hoài Nhơn (132 ha 

chiếm 0,9%), Phù Cát (122 ha chiếm 0,6%), Tuy Phƣớc (27 ha chiếm0,3%) (Sở 

NN&PTNT tỉnh Bình Định, 2016). 

Trong năm 2018, tổng lƣợng mƣa 11 tháng là 1.239 mm, đạt 63% TBNN luỹ 

kế. Trong đó, lƣợng mƣa 8 tháng đầu năm là 376 mm, đạt 65% TBNN luỹ kế cùng 

kỳ. Tháng IX và tháng X, tổng lƣợng mƣa là 546 mm, đạt 66% TBNN 2 tháng. 

Tháng XI lƣợng mƣa đạt 317 mm, đạt 57% TNNN tháng. Cuối tháng 11/2018, 165 

hồ chứa chỉ tích đƣợc 180,7/585,0 triệu m
3
, đạt 31% dung tích thiết kế, bằng 58% 

so với cùng kỳ năm 2017. Khô hạn làm 7.400 ha lúa bị ảnh hƣởng, gần 10.000 hộ 

với 42.000 nhân khẩu thiếu nƣớc dùng, đời sống nhân dân gặp nhiều khó khăn 

(Ban chỉ huy PCTT và TKCN, 2019). 

Trong năm 2019, theo Sở NN&PTNT, hơn 3.400 ha lúa Hè Thu bị hạn, trong 

đó khoảng gần 200 ha lúa bị chết. Các địa phƣơng có diện tích lúa thiếu nƣớc nhƣ: 

Thành phố Quy Nhơn 697 ha; huyện Phù Mỹ 499 ha; Hoài Nhơn 344 ha; Hoài Ân 

340 ha; Tây Sơn 237 ha; Tuy Phƣớc 163 ha,... 

Ngoài ra, hạn hán kéo theo mức độ XNM nghiêm trọng hơn, ảnh hƣởng 

lớn đến hoạt động nông nghiệp và sinh hoạt của cộng đồng dân cƣ khu vực ven 

biển tỉnh Bình Định. 

Tình trạng ngập lụt do mƣa lũ gây ảnh hƣởng nghiêm trọng đến sản xuất 

nông nghiệp tỉnh Bình Định. Ngập lụt gia tăng và kéo dài sẽ ảnh hƣởng đến các 

loại cây không ƣa nƣớc. Mƣa lớn thất thƣờng, ngập úng xảy ra vào thời điểm ra hoa 

- kết trái gây ảnh hƣởng đến năng suất, làm thay đổi thói quen sinh trƣởng của một 

số cây trồng. 
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Năm 2016, ghi nhận nhiều đợt lũ nghiêm trọng xảy ra trên địa bàn tỉnh Bình 

Định. Đợt lũ đầu tháng 11/2016 (ngày 3) gây ngập tại tất cả các huyện/thành phố 

trên địa bàn, nghiêm trọng nhất tại các huyện An Lão, Vĩnh Thạnh, Vân Canh, Tây 

Sơn. Về thủy lợi đã có 30 m kè, 7,7 km kênh mƣơng bị sạt lở với khối lƣợng 3.950 

m
3
; 330 m bờ sông bị sạt lở, 11 đập dâng nhỏ bị hƣ hỏng với khối lƣợng 1.150 m

3
; 

128 đập tạm bị cuốn trôi. Tại thời điểm xảy ra lũ, trên địa bàn Bình Định lúa vụ 

mùa còn đứng trên đồng, thống kê sơ bộ có khoảng 1.608 ha lúa mùa và 148 ha 

màu bị chìm trong nƣớc; 350 ha cây ăn quả hƣ hỏng; 3.500 con gia cầm và 56 con 

gia súc bị chết, cuốn trôi. 

Tại huyện Phù Mỹ, mƣa lũ gây ra thiệt hại nghiêm trọng đến sản xuất nông 

nghiệp của địa phƣơng, có đến hơn 4.575 ha lúa mới sạ bị ngập trong vụ Đông 

Xuân 2016 - 2017, chiếm khoảng 19% tổng diện tích sản xuất nông nghiệp (trong 

đó có khoảng 2.840 ha lúa bị mất giống 2 - 4 lần). Hơn 1.300 ha hoa màu bị hƣ hại, 

chiếm khoảng 5,6% tổng diện tích đất nông nghiệp, thiệt hại khoảng 4.774 tấn. 

Ngoài ra, mƣa lũ cuốn trôi/gây chết gần 30.000 gia súc, gia cầm, 1.000 tấn muối bị 

ƣớt, hƣ hại,… 

Huyện Hoài Nhơn xảy ra 03 đợt mƣa lũ nghiêm trọng trong tháng 12/2016, 

cụ thể: 29/11 - 03/12; 05 - 08/12; 11 - 16/12. Mƣa lũ gây ngập sâu toàn bộ 17 xã/thị 

trấn trong toàn huyện với mực nƣớc từ 1,5 - 2,0 m, có đến 28 thôn tại 15 xã bị cô 

lập và chia cắt nhiều ngày, đời sống của ngƣời dân gặp nhiều khó khăn. Mƣa lũ gây 

thiệt hại nghiêm trọng đến sản xuất nông nghiệp của huyện, hơn 4.000 ha lúa Đông 

Xuân bị ngập, trong đó 2.824 ha bị thiệt hại hoàn toàn, hơn 140 ha hoa màu bị thiệt 

hại hoàn toàn và khoảng 80 ha bị hƣ hại; Khoảng 1.756 con trâu bò, 1.700 con heo 

và hơn con gà bị chết và cuốn trôi. Có thể thấy mƣa lũ gây tác hại cực kì nghiêm 

trọng đến sản xuất nông nghiệp tại huyện Hoài Nhơn. 

Cũng vào thời điểm cuối tháng 11, đầu tháng 12, các đợt mƣa lũ liên tiếp gây 

thiệt hại nặng nề cho hơn 562 ha lúa và hoa màu tại huyện Hoài Ân, đặc biệt 

nghiêm trọng tại các xã Ân Nghĩa, Bók Tới, Ân Hảo Đông, Ân Hảo Tây, Ân Mỹ, 

Ân Tín,… 

Trong năm 2016, lƣợng mƣa thiếu hụt gần 50%, mực nƣớc các sông ở mức 

thấp hơn từ 0,3 - 0,5 m so trung bình nhiều năm cùng kỳ (UBND tỉnh Bình Định, 
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2016). Nguồn nƣớc suy giảm cùng với tình trạng hán hán kéo dài làm nguy cơ 

XNM ở các huyện khu vực ven biển tỉnh Bình Định tăng cao. Theo Sở 

NN&PTNT tỉnh Bình Định năm 2016, tổng diện tích đất nông nghiệp có nguy cơ 

bị ảnh hƣởng do hạn hán, XNM trên toàn tỉnh là 922 ha, trong đó: trong đó Hoài 

Nhơn 308 ha, Phù Mỹ 34 ha, Quy Nhơn 40 ha. 

Đầu năm 2019 (từ ngày 28/12/2018 đến ngày 1/1/2019), do ảnh hƣởng của 

không khí lạnh tăng cƣờng mạnh kết hợp nhi u động gió đông trên cao nên khu vực 

tỉnh Bình Định có mƣa vừa đến mƣa to đã gây thiệt hại một số địa phƣơng. Cụ thể, 

toàn tỉnh này hiện có 11.310 ha lúa mới gieo sạ bị ngập nƣớc; trong đó, huyện Tuy 

Phƣớc 4.489 ha, Phù Cát 1.537 ha, Phù Mỹ 190 ha, Hoài Nhơn 893 ha, Hoài Ân 

405 ha, An Lão 59,5 ha, Tây Sơn 865 ha, Vân Canh 177 ha, thị xã An Nhơn 2.144 

ha, thành phố Quy Nhơn 550 ha. 

b, Thủy sản 

Biến đổi khí hậu với những biểu hiện chính nhƣ thay đổi nhiệt độ, lƣợng 

mƣa, mực nƣớc biển dâng cùng các hiện tƣợng cực đoan khác gây nhiều tác động 

xấu đến ngành thuỷ sản tỉnh Bình Định. Cũng không thể phủ nhận một số lợi ích 

do biến đổi khí hậu mang lại nhƣ: NBD làm tăng khả năng mở rộng diện tích 

nuôi trồng thủy sản nƣớc lợ, nhiệt độ tăng kích thích quá trình sinh trƣởng của 

một số loài thủy sản,… tuy nhiên, biến đổi khí hậu mang lại nhiều yếu tố tiêu cực 

đối với hoạt động nuôi trồng thủy sản hơn là lợi ích.  

Mùa khô năm 2016, trên địa bàn tỉnh Bình Định xảy ra nhiều đợt hạn hán 

làm mực nƣớc trong hệ thống sông ngòi suy giảm nghiêm trọng, đặc biệt là khu 

vực huyện Vĩnh Thạnh, Phù Mỹ, Hoài Ân, Phù Cát, Tây Sơn làm nhiều hồ chứa đã 

cạn nƣớc, nguồn nƣớc tại các khu vực còn lại giảm thấp với mức độ khác nhau. 

Trong năm 2018, tổng lƣợng mƣa 11 tháng là 1.239 mm, đạt 63% TBNN luỹ kế. 

Trong đó, lƣợng mƣa 8 tháng đầu năm là 376 mm, đạt 65% TBNN luỹ kế cùng kỳ. 

Tháng 9 và tháng 10, tổng lƣợng mƣa là 546 mm, đạt 66% TBNN 2 tháng. Tháng 

11 lƣợng mƣa đạt 317 mm, đạt 57% TNNN tháng. Cuối tháng 11/2018, 165 hồ 

chứa chỉ tích đƣợc 180,7/ 585,0 triệu m
3
, đạt 31% dung tích thiết kế, bằng 58% so 

với cùng kỳ năm 2017. (Ban chỉ huy PCTT  và TKCN, 2019). 

Ngoài ra, tại các vùng đầm phá, hạn hán sẽ làm suy giảm nguồn nƣớc, tăng 
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độ mặn trong nƣớc, ảnh hƣởng đến hoạt động nuôi trồng thủy sản nƣớc mặn - lợ. 

Các khu vực đáng quan tâm nhƣ: đầm Thị Nại (Thành phố Quy Nhơn, huyện Tuy 

Phƣớc), đầm Trà Ổ (huyện Phù Mỹ), đầm Đạm Thủy (huyện Phù Mỹ, huyện Phù 

Cát). 

Hoạt động nuôi trồng thủy sản tỉnh Bình Định phân bố tại tất cả các huyện, 

thành phố trên địa bàn, tuy nhiên tập trung phần lớn tại các huyện Phù Cát, Tuy 

Phƣớc, Phù Mỹ, Hoài Nhơn, Tây Sơn. Lƣợng mƣa gia tăng ngoài việc bổ sung 

nguồn nƣớc cho hoạt động nuôi trồng thủy sản nƣớc ngọt, tuy nhiên mƣa lớn cùng 

với hệ quả nhƣ ngập, lũ lụt,... sẽ ảnh hƣởng đáng kể đến nuôi trồng thủy sản tỉnh 

Bình Định. 

Mƣa lớn làm thay đổi nồng độ muối trong nƣớc, ảnh hƣởng đến nhiều loại 

thủy sản nƣớc mặn và lợ. Các khu vực đáng quan tâm nhƣ khu nuôi cá lồng nƣớc 

mặn (cá hồng, cá mú, tôm hùm,…) tại Thành phố Quy Nhơn, thủy sản nƣớc lợ 

(tôm thẻ chân trắng, tôm sú, hàu, sò huyết,...) tại huyện Phù Cát, Phù Mỹ. Với mức 

ngập năm 2016 lên đến 2 m, hoạt động nuôi trồng thủy sản ở đây bị tác động rất 

lớn. Ngoài thiệt hại về sản lƣợng thuỷ sản nuôi trồng, các hệ thống công trình kênh 

mƣơng, đê bao,... cũng chịu tác động mạnh bởi yếu tố này. Chỉ tính riêng tại huyện 

Phù Mỹ, mƣa lớn gây ngập 93 ha diện tích nuôi trồng thủy sản trong năm 2016 

( BN  huyện  h  Mỹ, 2016). 

Hoạt động nuôi trồng thủy sản nƣớc ngọt tỉnh Bình Định có nguy cơ chịu 

ảnh hƣởng bởi yếu tố XNM tập trung ở các hồ nhƣ: hồ Hội Sơn (huyện Phù Cát), 

hồ Vạn Hội (huyện Hoài Ân), khu vực đầm Trà Ổ (huyện Phù Mỹ) và các ao đầm, 

sông suối khác trên địa bàn tỉnh thuộc hạ lƣu các sông Kone, sông Hà Thanh, sông 

La Tinh. 

Tuy nhiên, đối với hoạt động nuôi trồng thủy sản nƣớc mặn - lợ, NBD là một 

lợi thế cần đƣợc tận dụng để phát triển. Khu vực nuôi trồng thủy sản nƣớc lợ tập 

trung ở đầm Thị Nại, các xã ven biển huyện Phù Cát, huyện Phù Mỹ với các loài có 

khả năng chịu đƣợc độ mặn tốt nhƣ: tôm sú: 3 - 45‰, tôm thẻ chân trắng 20 - 40‰; 

cá hồng: 5 - 40‰, cá đối: 0 - 90‰, hàu: 10 - 20‰,... Do đó, việc mở rộng diện tích 

các loài thủy sản nƣớc lợ - mặn nhằm tận dụng cơ hội do biến đổi khí hậu mang lại 

là cần thiết. 
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c, Công nghiệp  

Nhiệt độ ảnh hƣởng đến hoạt động sản xuất công nghiệp thông qua môi 

trƣờng làm việc của công nhân và các chi phí phát sinh có liên quan. Với nền nhiệt 

độ cao, một số khu vực có thể lên tới trên 40
o
C, sức khỏe của công nhân ít nhiều bị 

ảnh hƣởng, theo đó là nguy cơ suy giảm năng suất sản xuất công nghiệp. Ngoài ra, 

nhiệt độ cao còn làm tăng các chi phí điện nƣớc phục vụ việc đảm bảo chất lƣợng 

môi trƣờng làm việc. Các khu vực chịu tác động cao bởi yếu tố nhiệt độ có thể kể 

đến: Thành phố Quy Nhơn, huyện Tuy Phƣớc, huyện Phù Cát, thị xã An Nhơn.  

Lƣợng mƣa tỉnh Bình Định trung bình dao động từ 1.800 – 3.300 mm/năm 

và tập trung vào các tháng mùa mƣa. Theo đó, ngành sản xuất công nghiệp sẽ bị 

gián đoạn nhất định khi mƣa lớn gây ngập các cơ sở sản xuất trên địa bàn. 

Với đặc trƣng ngành là công nghiệp chế biến với cơ cấu khoảng 25% tổng cơ 

cấu GDP tỉnh Bình Định (Cục Thống kê tỉnh Bình Định, 2016), ngập gây ảnh 

hƣởng đến hoạt động sản xuất công nghiệp thông qua: ảnh hƣởng số lƣợng và chất 

lƣợng nguồn nguyên liệu đầu vào của ngành; hạ tầng công nghiệp bị ngập gây gián 

đoạn sản xuất; giao thông bị chia cắt gây tác động nhất định đến khả năng vận 

chuyển cũng nhƣ phân phối sản phẩm công nghiệp,... Các khu vực có khả năng 

chịu tác động lớn bao gồm: Thành phố Quy Nhơn, thị xã An Nhơn, huyện Phù Cát. 

Trong mối quan hệ với lĩnh vực công nghiệp, XNM có khả năng ảnh hƣởng 

trực tiếp đến cơ sở hạ tầng, đặc biệt là khu vực gần nguồn nƣớc nhi m mặn nhƣ: xã 

Nhơn Hội, phƣờng Nhơn Phú, phƣờng Đống Đa (thuộc thành phố Quy Nhơn), 

huyện Tuy Phƣớc, huyện Phù Cát và một phần thị xã An Nhơn. Ngoài ra, có nguy 

cơ ảnh hƣởng gián tiếp đến nguồn nguyên liệu cho công nghiệp chế biến tại Bình 

Định. 

d, Du lịch, dịch vụ  

- Các khu, điểm du lịch gắn với tài nguyên tự nhiên gồm: phƣờng Ghềnh 

Ráng, núi Bà, bán đảo Phƣơng Mai, đầm Thị Nại, hồ Núi Một, thắng cảnh Hầm Hô, 

suối nƣớc nóng Hội Vân, bãi biển Quy Nhơn,… 

- Các khu, điểm du lịch gắn với tài nguyên nhân văn gồm: di tích Tây Sơn 

Tam Kiệt - Bảo tàng Quang Trung, thành Đồ Bàn, bảo tàng tỉnh Bình Định, hệ 
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thống các tháp Chăm, chùa Thập Tháp, chùa Long Khánh,… 

Các yếu tố thời tiết cực đoan và các hậu quả do BĐKH gây cản trở rất lớn 

đến hoạt động du lịch, dịch vụ trên địa bàn tỉnh Bình Định. 

Nhiệt độ cao, cùng với các đợt hạn hán sẽ gây ảnh hƣởng đáng kể đến các 

loại hình dịch vụ du lịch tại địa phƣơng, đặc biệt là các điểm du lịch gắn với tài 

nguyên tự nhiên nhƣ đầm Thị Nại, hồ Núi Một,… Ngoài ra, thời tiết khắc nghiệt 

phần nào làm suy giảm chất lƣợng các công trình kiến trúc cổ nhƣ hệ thống tháp 

Chăm, chùa Thập Tháp, chùa Long Khánh. 

Tuy nhiên, không thể phủ nhận đƣợc, thời tiết nắng nóng sẽ thu hút lƣợng 

khác đến với các bãi tắm trên địa bàn đông hơn, đây là cơ hội cho các hoạt động 

dịch vụ biển phát triển mạnh mẽ. 

Lƣợng mƣa gia tăng ảnh hƣởng đến các hoạt động du lịch, đặc biệt là các 

hoạt động giải trí ngoài trời nhƣ: tắm biển, du lịch sinh thái. Ngoài ra, mƣa lớn có 

thể gây ra ngập lụt, đây là mối quan tâm hàng đầu đối với sự phát triển của các 

ngành/lĩnh vực kinh tế xã hội, trong đó có hoạt động du lịch, dịch vụ. Ngập ảnh 

hƣởng đến các hoạt động dịch vụ liên quan nhƣ: đi lại, ăn uống, vui chơi và các 

công trình xây dựng phục vụ hoạt động du lịch cũng bị ảnh hƣởng bởi ngập. Các 

khu vực có khả năng bị ảnh hƣởng cao nhƣ: thành phố Quy Nhơn, huyện Hoài 

Nhơn, huyện Phù Mỹ. 

Mực NBD cao kéo theo nguy cơ ngập di n ra ngày càng trầm trọng, có khả 

năng gây ảnh hƣởng đến quá trình di chuyển đến địa điểm du lịch, làm giảm lƣợng 

khách thông qua chi phí vận tải du lịch nhƣ vận tải hành khách. Ngoài ra, ngập còn 

ảnh hƣởng đến cảnh quan du lịch, làm giảm tính hấp dẫn, thu hút du khách; đối với 

những nơi ngập lâu có thể ảnh hƣởng đến tuổi thọ của công trình, đặc biệt là đối 

với những địa điểm du lịch di tích lịch sử lâu đời rất d  xuống cấp. 

Đây là loại hình thiên tai gây mức độ rủi ro lớn đối với hoạt động du lịch tỉnh 

Bình Định. Do thƣờng ảnh hƣởng từ các cơn bão khiến cho khu vực xuất hiện mƣa 

kèm theo giông lốc. Theo đó, nguy cơ ảnh hƣởng đến hoạt động du lịch của tỉnh 

khá lớn, đặc biệt là các khu du lịch biển, du lịch sinh thái tại Thành phố Quy Nhơn, 

thị xã An Nhơn, huyện Tây Sơn. 
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đ, Xây dựng và Giao thông vận tải:  

Biến đổi khí hậu ngày càng biểu hiện rõ nét bởi các yếu tố nhƣ ngập, sạt lở, 

XNM, nhiệt độ, lƣợng mƣa, hạn hán, các thiên tai khác. Hiện nay, BĐKH tác động 

ngày càng lớn đến lĩnh vực Xây dựng và Giao thông vận tải, gây nhiều thiệt hại đến 

các công trình xây dựng, ảnh hƣởng đến đời sống của ngƣời dân cả về vật chất lẫn 

tinh thần 

Đối với các lĩnh vực trong ngành Xây dựng nhƣ: công trình nhà ở, hạ tầng 

công nghiệp,... nhiệt độ cao sẽ làm hƣ hỏng và giảm tuổi thọ, d  gây nứt tƣờng 

nhà, nhanh chóng mất đi vẻ mỹ quan. Đối với hệ thống giao thông (đƣờng bộ, 

đƣờng sắt, đƣờng thủy và đƣờng hàng không), ngày có nhiệt độ tối cao kéo dài 

làm mặt đƣờng biến dạng, làm hƣ hỏng và giảm tuổi thọ công trình, bên cạnh đó, 

nắng nóng sẽ ảnh hƣởng sức khỏe công nhân đang làm việc làm chậm tiến độ thi 

công các công trình. 

- Đối với lĩnh vực xây dựng: Ngập có khả năng tác động đến công trình nhà 

ở và cơ sở hạ tầng công nghiệp nhƣ làm xuống cấp công trình, cơ sở hạ tầng trong 

vùng ngập, tăng nguy cơ hƣ hỏng máy móc, thiết bị, hƣ hỏng nhiên liệu, làm gián 

đoạn quá trình sản xuất cản trở phát triển kinh tế của các khu vực bao gồm: Thành 

phố Quy Nhơn, thị xã An Nhơn, huyện Tuy Phƣớc và huyện Tây Sơn. 

- Đối với Giao thông vận tải: Ngập gây tác động trực tiếp đến hệ thống 

đƣờng bộ nằm trong vùng trũng, làm gia tăng nguy cơ hƣ hỏng các công trình, gia 

tăng tai nạn trên đƣờng, gián đoạn dịch vụ trung chuyển, vận tải, gây ách tắc giao 

thông,… Trong đó, Thành phố Quy Nhơn là khu vực có chiều dài các loại đƣờng 

giao thông nằm trong vùng ngập cao nhất. Theo báo cáo Tổng kết công tác phòng, 

chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2018, phƣơng hƣớng nhiệm vụ năm 2019 

của Sở Giao thông vận tải, trong tháng 12/2018, mƣa lớn đã gây gây hƣ hỏng cục 

bộ các tuyến quốc lộ khoảng 6.240 m
2
 mặt đƣờng, sạt lở hƣ hỏng mái taluy bằng bê 

tông và đá chẻ 31,0 m
3
, đất đá sạt lở vùi lấp mặt đƣờng 35 m

3
, sạt lở mái taluy bằng 

đất cấp phối đồi 79 m
3
, xói lở chân khay, tứ nón, sân 03 cầu cống các loại. Đối với 

các tuyến đƣờng tỉnh, mƣa với lƣu lƣợng lớn và di n ra trên diện rộng nên một số 

tuyến đƣờng tỉnh đã bị nƣớc lũ chia cắt do ngập sâu trong nƣớc tại các vị trí thấp 

trũng, tràn thoát nƣớc. Các vị trí này đã xuất hiện các hƣ hỏng nhƣ mặt đƣờng bê 
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tông xi măng bị lún nứt, bể gãy rất nhiều và một số tuyến mặt đƣờng bê tông nhựa 

đã xuất hiện nhiều ổ gà dày đặc, nhiều vị trí bị răn nứt, bong tróc ảnh hƣởng đến an 

toàn giao thông; một số tuyến khác, do mƣa lớn nên xảy ra hiện tƣợng sạt lở mái 

taluy, xói lở chân khay và đất cát bồi lấp hệ thống rãnh thoát nƣớc dọc 

Các bến cảng biển chính đều tập trung ở thành phố Quy Nhơn và khu vực 

tiếp giáp đầm Thị Nại, có tầm quan trọng chiến lƣợc về kinh tế - xã hội, an ninh 

quốc phòng của tỉnh Bình Định, khu vực miền Trung và khu vực Tây Nguyên. 

Cụm cảng biển Quy Nhơn hiện tại có 01 khu bến hoạt động là khu bến Quy Nhơn – 

Thị Nại, bao gồm 05 bến tổng hợp là cảng Quy Nhơn, Thị Nại, Tân cảng Quy 

Nhơn, Tân cảng Miền Trung, bến địa phƣơng Đống Đa (hiện không khai thác) và 

02 bến chuyên dùng là bến xăng dầu Quy Nhơn, bến xăng dầu An Phú. Ngoài ra 

còn cảng cá Đề Gi (huyện Phù Cát) và cảng cá Tam Quan (huyện Hoài Nhơn).  

Mặn xâm nhập vào sâu trong đất liền với độ mặn lớn có khả năng gây tác 

động đến hệ thống công trình nhà ở và hạ tầng công nghiệp. Trong đó, lĩnh vực xây 

dựng Thành phố Quy Nhơn là khu vực có nguy cơ chịu tác động cao nhất bởi 

XNM, tiếp theo là các khu vực thị xã An Nhơn, huyện Hoài Nhơn và Tuy Phƣớc. 

Tại Bình Định, sạt lở thƣờng xuất hiện tại các vùng đồi núi có độ dốc lớn, 

địa chất mềm yếu, tầng phủ mỏng, mƣa lớn (nhƣ vùng núi Vân Canh, An Lão, khu 

vực đèo Bình Đê, khu vực đèo Cù Mông, Lộ Diêu, tuyến Quy Nhơn – sông 

Cầu,...). Dọc các tuyến sông có dòng chảy lũ lớn, địa chất bờ sông mềm yếu, các 

tuyến đê, bờ ngự thủy không đƣợc gia cố của sông Hà Thanh, sông Kone, La Tinh, 

Lại Giang và dọc theo bờ biển dài hơn 135 km và xã đảo Nhơn Châu. Trong các 

nơi đó, có nhiều vùng đáng lo ngại vì tập trung dân cƣ với mật độ lớn ngay sát mép 

biển nhƣ thành phố Quy Nhơn và các huyện Tuy Phƣớc, huyện Phù Cát, huyện Phù 

Mỹ, huyện Hoài Nhơn. 

Năm 2016, ghi nhận mức độ thiệt hại do sạt lở: 120 m đê sông Cây Me và 

14km đƣờng giao thông nông thôn tại huyện Tuy Phƣớc và 100 m
3
 kênh mƣơng tại 

huyện Phù Mỹ bị sạt lở; tại Thành phố Quy Nhơn, nhiều hệ thống giao thông, nội 

đồng bị sạt lở với chiều dài 3.978,5 m, chiều dài kênh mƣơng bị sạt lở 3.020 m, 

chiều dài bị sạt lở tuyến sông Hà Thanh, kè chắn sóng thôn Hải Nam, xã Nhơn Hải 

là 150 m. 
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Các cơn bão và áp thấp nhiệt đới xuất hiện với tần suất và cƣờng độ ngày 

càng mạnh, hƣớng di chuyển di n biến phức tạp. Khu vực miền núi (huyện An Lão, 

huyện Vân Canh, huyện Vĩnh Thạnh) có diện tích 296.000 ha, dân số chiếm 11%, 

mức độ thiệt hại do mƣa lũ ít hơn so với các vùng khác (đặc biệt là khu vực đồng 

bằng). Tuy nhiên, hậu quả đối với đời sống ngƣời dân ở vùng này lại nặng nề hơn 

vì hạn chế khả năng cứu trợ và tự phục hồi (UBND tỉnh Bình Định, 2016). 

Đầu năm 2019, do ảnh hƣởng mƣa lớn làm 50 m tuyến đê biển bị vỡ tại thôn 

Huỳnh Giản Bắc, xã Phƣớc Hòa (huyện Tuy Phƣớc); 35 m tuyến đê hạ lƣu cầu 

sông Tranh Phƣớc Hiệp bị xói lở; 500m đê Tam Quan Bắc (huyện Hoài Nhơn) bị 

sạt lở; đê và tràn Sông Cạn (xã Mỹ Chánh, huyện Phù Mỹ) bị xói lở 1.000 m; bờ 

sông Truông Gò Bông (huyện Hoài Ân) bị sạt lở 400 m. Mƣa lũ cũng gây xói lở 

đập dâng Cây Kê (xã Mỹ Quang, huyện Phù Mỹ); cầu bản cứu hộ cứu nạn (xã Ân 

Tƣờng Đông, huyện Hoài Ân). 

e, Lĩnh vực năng lượng 

Biến đổi khí hậu có những tác động rất lớn đến lĩnh vực năng lƣợng, trong 

đó các đối tƣợng bị tác động bao gồm nhu cầu sử dụng năng lƣợng, nguồn cung cấp 

năng lƣợng và các cơ sở vật chất của mạng lƣới cung cấp năng lƣợng. Tại tỉnh Bình 

Định, nguồn cung cấp năng lƣợng là thủy điện. Các nhà máy điện cấp điện cho tỉnh 

Bình Định gồm Nhà máy Thủy điện An Khê (2x80MW) và 6 nhà máy thủy điện 

vừa và nhỏ (gồm Nhà máy Thủy điện Vĩnh Sơn, Vĩnh Sơn 5, Trà Xom, Định Bình, 

Tiên Thuận, Văn Phong) (UBND tỉnh Bình Định, 2017). 

Nhiệt độ là yếu tố quan trọng ảnh hƣởng đến nhu cầu năng lƣợng trong sinh 

hoạt, các ngành công nghiệp, giao thông, thƣơng mại và các lĩnh vực khác. Bên 

cạnh đó, nhiệt độ tăng kèm theo lƣợng bốc hơi tăng kết hợp với sự thất thƣờng 

trong chế độ mƣa có khả năng dẫn đến thay đổi lƣợng nƣớc dự trữ và lƣu lƣợng 

vào của các hồ thủy điện, làm giảm hiệu suất nhà máy điện và tăng giá thành. 

Ngoài ra, cơ sở vật chất của mạng lƣới cung cấp điện có khả năng bị tác động của 

nhiệt độ trong việc làm nhiệt độ dây dẫn tăng, giảm hiệu suất truyền tải trên đƣờng 

dây điện. 

Lƣợng mƣa hiện phân bố không đồng đều trên toàn tỉnh. Bên cạnh đó, mƣa 

trái mùa thƣờng xuyên xuất hiện, lƣợng mƣa tăng giảm thất thƣờng có khả năng 
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gây ảnh hƣởng đến nhu cầu sử dụng điện trong nông nghiệp, lĩnh vực cấp thoát 

nƣớc,... gián tiếp gây áp lực với công tác quy hoạch cung cấp điện năng trên địa 

bàn tỉnh. 

2.3.3.2. Tác động của biến đổi khí hậu đến xã hội 

a, Sức khỏe cộng đồng 

Khí hậu nóng ẩm là điều kiện thuận lợi cho các loài vi khuẩn, nấm mốc phát 

triển, tăng khả năng gây ra dịch bệnh, nhất là sự bùng phát dịch bệnh liên quan đến 

nƣớc sạch và vệ sinh môi trƣờng nhƣ: tiêu chảy, sốt xuất huyết, đau mắt, sốt rét, 

bệnh giun sán ký sinh trùng, suy dinh dƣỡng trẻ em, ngộ độc thức ăn sốt rét, sốt 

xuất huyết, viêm màng não, các bệnh đƣờng ruột, suy dinh dƣỡng. 

Có nhiều dạng khác nhau biểu hiện những tác động trực tiếp của BĐKH tới 

cơ thể ngƣời. Khí hậu nóng ẩm, cƣờng độ bức xạ mặt trời lớn, biến đổi thời tiết 

mạnh mẽ,… là nguyên nhân gây bệnh trực tiếp cho sức khỏe ngƣời dân tại khu vực 

đó. 

Với mức nhiệt độ cao, đặc biệt tại thành phố Quy Nhơn, huyện Tuy Phƣớc, 

huyện Vân Canh, huyện Tây Sơn, huyện Phù Cát thì sức khỏe của cộng đồng tại 

đây cần đƣợc quan tâm nhiều hơn. 

Năm 2016, trên địa bàn tỉnh Bình Định ghi nhận 4.662 ca nhi m bệnh sốt 

xuất huyết, tăng 1.936 ca so với năm 2015, trong đó có 01 ca tử vong. (Sở Y tế tỉnh 

Bình Định, 2016). 

Trong năm 2018, tổng lƣợng mƣa 11 tháng là 1.239 mm, đạt 63% TBNN luỹ 

kế. Trong đó, lƣợng mƣa 8 tháng đầu năm là 376 mm, đạt 65% TBNN luỹ kế cùng 

kỳ. Tháng 9 và tháng 10, tổng lƣợng mƣa là 546 mm, đạt 66% TBNN 2 tháng. 

Tháng 11 lƣợng mƣa đạt 317 mm, đạt 57% TNNN tháng. Cuối tháng 11/2018, 165 

hồ chứa chỉ tích đƣợc 180,7/585,0 triệu m
3
, đạt 31% dung tích thiết kế, bằng 58% 

so với cùng kỳ năm 2017. Khô hạn làm gần 10.000 hộ với 42.000 nhân khẩu thiếu 

nƣớc dùng, đời sống nhân dân gặp nhiều khó khăn (Ban chỉ huy PCTT và TKCN, 

2019). 

Ngoài ra, mƣa lớn gây ra ngập trên diện rộng tại nhiều nơi trên địa bàn tỉnh 

Bình Định trong thời gian dài, gây ảnh hƣởng nghiêm trọng đến chất lƣợng đời 
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sống sinh hoạt của ngƣời dân. Đối với vấn đề sức khỏe cộng đồng, XNM tác động 

lớn nhất lên khía cạnh chất lƣợng nguồn nƣớc. Các khu vực dự báo sẽ có nguy cơ 

XNM ngày càng tăng nhƣ Thành phố Quy Nhơn, huyện Tuy Phƣớc, huyện Phù 

Cát. 

b, Nơi cư trú 

 Bình Định liên tục xảy ra những đợt mƣa lớn gây ngập lụt, kèm theo đó là 

hứng chịu các cơn bão mạnh đổ bộ từ Biển Đông. Ngoài ra, sạt lở, lốc xoáy,… 

cũng ảnh hƣởng lớn đến nơi cƣ trú của ngƣời dân tại đây, đặc biệt là vấn đề ngập. 

Ngập thƣờng xảy ra vào những tháng cuối năm, trùng với thời điểm xảy ra 

những đợt mƣa lớn. Ngoài những tác động tiêu cực đến đời sống sinh hoạt, các 

công trình nhà ở cũng bị ảnh hƣởng nghiêm trọng. Chỉ trong một đợt lũ đầu tháng 

11/2016, đã có khoảng 26 ngôi nhà sập, 21 nhà tốc mái, 1.450 nhà ngập nƣớc, sơ 

tán 217 hộ, 230 hộ bị cô lập hoàn toàn,... Các khu vực bị ảnh hƣởng nghiêm trọng 

nhất bao gồm các huyện: An Lão, Vĩnh Thạnh, Vân Canh và Tây Sơn. Với khả 

năng ngập do mƣa lũ tăng trong tƣơng lại, mức độ ảnh hƣởng của yếu tố này đến 

nơi cƣ trú của cộng đồng dân cƣ tỉnh Bình Định sẽ nghiêm trọng hơn. 

Công trình nhà ở tại các khu vực Thành phố Quy Nhơn, huyện Tuy Phƣớc, 

thị xã An Nhơn, huyện Phù Cát và huyện Tây Sơn đang chịu nhiều tác động do 

ngập với diện tích đất ở bị ngập tƣơng ứng 456,9 ha (chiếm 24,5%), 435,9 ha 

(chiếm 8,5%), 214,4 ha (chiếm 4,3%), 134,5 ha (chiếm 1,2%) và 17,3ha (chiếm 

0,3%). 

Ngoài ra, yếu tố bão, sạt lở cũng ảnh hƣởng nhất định đến công trình nhà ở 

trên địa bàn. Đặc biệt là khu vực ven biển từ huyện Hoài Nhơn đến Thành phố Quy 

Nhơn và vùng ven sông Kone, sông Hà Thanh. 

c, Di sản văn hoá 

Với những di n biến ngày càng phức tạp của biến đổi khí hậu các di sản văn 

hóa cũng d  chịu tác động, đặc biệt là với tỉnh Bình Định thƣờng xuyên chịu ảnh 

hƣởng bởi những cơn bão, lũ. Các di sản văn hóa tại tỉnh Bình Định chủ yếu là các 

hệ thống đền tháp đƣợc làm bằng các vật liệu hữu cơ nên những tác động thƣờng 

xuyên của khí hậu nóng ẩm, cùng mƣa lũ và hơi nƣớc sẽ gây ảnh hƣởng đến bề mặt 

của di sản. 
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Có thể thấy, các di sản tỉnh Bình Định chủ yếu phân bố tại các khu vực nhƣ 

Thành phố Quy Nhơn, huyện Tuy Phƣớc, huyện Tây Sơn là các khu vực chịu nhiều 

tác động do ngập, bão. 

Chương III: Tổng quan các hoạt động ứng phó biến đổi khí hậu và kết quả đạt 

được của một số hoạt động ứng phó với biến đổi khí hậu. 

3.1. Hoạt động thích ứng với biến đổi khí hậu trên địa bàn tỉnh Bình Định 

a, Triển khai thực hiện Kế hoạch hành động ứng phó với BĐKH 

Kế hoạch hành động ứng phó với BĐKH tỉnh Bình Định giai đoạn 2012 - 

2015 đƣợc phê duyệt tại Quyết định số 1700/QĐ-CTUBND ngày 14/8/2012 của 

UBND tỉnh Bình Định. Kết quả triển khai thực hiện Chƣơng trình nhƣ sau: 

- Sở NN&PTNT triển khai Dự án Nâng cấp hệ thống đê và trồng RNM để 

ứng phó với BĐKH vùng đầm Thị Nại, nguồn vốn từ Chƣơng trình hỗ trợ ứng phó 

với BĐKH (SP-RCC), thời gian thực hiện 2013 - 2015; 

- UBND tỉnh đã chỉ đạo Văn phòng Điều phối về biến đổi khí hậu (CCCO) 

tỉnh Bình Định tổng họp, đề xuất kế hoạch và dự toán kinh phí cho các dự án thực 

hiện Chƣơng trình mục tiêu quốc gia ứng phó với biến đổi khí hậu tỉnh Bình Định 

theo hƣớng dẫn của Bộ TNMT, bao gồm các dự án: 

+ Xây dựng và thực hiện các hoạt động truyền thông, nâng cao nhận thức về 

BĐKH cho bộ máy quản lý các cấp và cộng đồng dân cƣ trên địa bàn tỉnh Bình 

Định; 

+ Cập nhật kế hoạch hành động ứng phó với BĐKH tỉnh Bình Định; 

+ Trồng và đồng quản lý RNM tại đầm Đề Gi và khu vực ven biển huyện 

Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định. 

+ Các văn bản đề xuất đã gửi Bộ TNMT bao gồm: Văn bản số 3960/UBND-

KTN ngày 16/10/2012 của UBND tỉnh Bình Định về việc cam kết bố trí vốn đối 

ứng cho kế hoạch thực hiện Chƣơng trình tại tỉnh Bình Định và đề nghị Bộ TNMT 

xem xét, bố trí kinh phí hỗ trợ của Trung ƣơng cho kế hoạch này; Văn bản số 

59/BC-UBND ngày 15/5/2013 của UBND tỉnh Bình Định về việc báo cáo kết quả 

thực hiện Chƣơng trình trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2010 - 2012 và đề xuất kế hoạch 
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2014; Văn bản số 96/BC-UBND ngày 06/8/2014 của UBND tỉnh Bình Định về 

việc báo cáo tình hình thực hiện năm 2014 và đề xuất kế hoạch thực hiện năm 2015 

của Chƣơng trình. 

Bên cạnh đó, các sở, ban ngành, địa phƣơng trong tỉnh đầu tƣ cho công tác 

ứng phó với biến đổi khí hậu chủ yếu thông qua kinh phí thực hiện Kế hoạch PCTT 

và TKCN hàng năm và thực hiện lồng ghép vào các chƣơng trình, dự án, kế hoạch 

phát triển khác của ngành, địa phƣơng. 

b, Triển khai công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật, nâng cao nhận 

thức về ứng phó với BĐKH 

UBND tỉnh đã chỉ đạo triển khai các hoạt động từng bƣớc nâng cao nhận 

thức và năng lực về ứng phó với BĐKH cho các cấp, các ngành và cộng đồng dân 

cƣ trên toàn tỉnh. CCCO Bình Định đã tổ chức các hoạt động tuyên truyền, hội thảo, 

tập huấn, tọa đàm,... nâng cao nhận thức về ứng phó với biến đổi khí hậu cho nhiều 

đối tƣợng trên địa bàn tỉnh. 

Từ năm 2009 - 2010, Chƣơng trình Mạng lƣới các thành phố ở Châu Á có 

khả năng chống chịu với biến đổi khí hậu đã hỗ trợ tổ chức 03 hội thảo Đối thoại, 

học hỏi, chia sẻ về ứng phó với biến đổi khí hậu tại thành phố Quy Nhơn, nhiều lớp 

tập huấn nâng cao nhận thức và năng lực về đánh giá tình trạng d  bị tổn thƣơng, 

lập kế hoạch thích ứng với biến đổi khí hậu, tập huấn nâng cao năng lực về Quản lý 

rủi ro thảm họa dựa vào cộng đồng và thích ứng với biến đổi khí hậu cho 21 

phƣờng, xã của thành phố Quy Nhơn; dự án Thích ứng với biến đổi khí hậu và 

nƣớc biển dâng tại khu vực ven biển và đảo Việt Nam hỗ trợ các lớp tập huấn 

phòng chống thiên tai dựa vào cộng đồng tại xã Phƣớc Thuận, huyện Tuy Phƣớc. 

Từ năm 2011 - 2015, trong khuôn khổ Chƣơng trình Mạng lƣới các thành 

phố ở Châu Á có khả năng chống chịu với biến đổi khí hậu đã tổ chức 08 hội thảo 

nâng cao nhận thức về biến đổi khí hậu cho cán bộ CCCO Bình Định, thành viên 

Tổ công tác giúp việc Ban chỉ đạo thực hiện Chƣơng trình mục tiêu quốc gia ứng 

phó với biến đổi khí hậu, cán bộ các sở, ban ngành, hội đoàn thế tỉnh Bình Định, 

cán bộ của 21 xã/phƣờng, các phòng ban, hội đoàn thể của thành phố Quy Nhơn, 

các phóng viên, biên tập viên báo đài trên địa bàn tỉnh Bình Định, các doanh 

nghiệp, đoàn viên thanh niên (các nội dung về: các khái niệm cơ bản về biến đổi 
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khí hậu, biến đổi khí hậu ở Việt Nam, đánh giá tình trạng d  bị tổn thƣơng, lập kế 

hoạch thích ứng, chính sách toàn cầu, thông tin cập nhật về biến đổi khí hậu); Tổ 

chức 06 khóa tập huấn về CBDRM, đánh giá tình trạng d  bị tổn thƣơng và lập kế 

hoạch thích ứng với biến đổi khí hậu, xây dựng bộ chỉ số chống chịu với biến đổi 

khí hậu, 02 khóa tập huấn kỹ năng truyền thông về biến đổi khí hậu, 01 khóa tập 

huấn về quản lý tổng hợp đới bờ tích hợp biến đổi khí hậu cho cán bộ các sở, ban 

ngành, hội đoàn thể và phòng ban của thành phố Quy Nhơn; đào tạo 01 nhóm tập 

huấn viên và triển khai 04 khóa tập huấn nâng cao nhận thức cộng đồng và 

CBDRM tại huyện Tuy Phƣớc; Nhiều hội thảo, tập huấn nâng cao nhận thức cho 

cộng đồng đã đƣợc tổ chức tại địa phƣơng; Tổ chức các hội thảo đối thoại, chia sẻ 

và học hỏi về BĐKH cho cán bộ các ngành, cấp tỉnh và thành phố Quy Nhơn. 

Tổ chức 03 đợt truyền thông về phòng tránh giảm nhẹ rủi ro thiên tai 

(PTGNRRTT) cho học sinh tại 3 trƣờng Tiểu học thí điểm tại thành phố Quy Nhơn; 

03 khóa tập huấn kiến thức, kỹ năng PTGNRRTT cho các thành viên Đội xung 

kích và các hộ gia đình d  bị tổn thƣơng của địa phƣơng tại thành phố Quy Nhơn; 

Tổ chức 05 đợt di n tập PTGNRRTT, ứng phó với BĐKH; Tập huấn phƣơng pháp 

giảng dạy PTGNRRTT cho giáo viên và triển khai tích hợp nội dung PTGNRRTT 

vào hoạt động của 03 trƣờng Tiểu học thí điểm. 

Trong khuôn khổ dự án Mô hình truyền thông về rủi ro do biến đổi khí hậu 

và thích ứng tại các cộng đồng ven biển và châu thổ tại Việt Nam, CCCO Bình 

Định đã phối hợp nghiên cứu xây dựng và triển khai 02 mô hình truyền thông cho 

các nhà hoạch định chính sách và truyền thông cho cộng đồng dân cƣ về RNM; Tổ 

chức 02 hội thảo truyền thông về biến đổi khí hậu cho các nhà hoạch định chính 

sách cấp tỉnh; 01 buổi tọa đàm đối thoại chính sách (12/8/2014) cho lãnh đạo các 

Sở TN&MT, Xây dựng, NN&PTNT, Kế hoạch và Đầu tƣ thuộc các tỉnh Duyên hải 

miền Trung, có sự tham dự của đại diện Văn phòng Quốc hội, Bộ Xây dựng, Bộ 

KHCN và các tổ chức Quốc tế tại Việt Nam (ISET, GIZ, Quỹ Châu Á); Tổ chức 03 

hội thảo đối thoại, chia sẻ và học hỏi, xây dựng tờ lịch, phim ngắn truyền thông về 

quản lý, bảo vệ và phát triển RNM. 

CCCO Bình Định đã phối họp với các đơn vị liên quan tổ chức các hội thảo, 

di n đàn Quốc tế: Phối họp với Viện Môi trƣờng Stockholm (SEI) và Di n đàn các 
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nhà báo môi trƣờng Việt Nam (VFEJ) tổ chức hội thảo “Quy Nhơn năm 2050: Tầm 

nhìn phát triển trong bối cảnh biến đổi khí hậu” (13 - 15/7/2011) với sự tham dự 

của 25 nhà báo Việt Nam, 10 đại biểu từ các cơ quan Trung ƣơng và các tổ chức 

Quốc tế, 20 đại biểu địa phƣơng tham dự, thông tin đƣợc tuyên truyền rộng rãi trên 

các báo, đài; Phối hợp với Viện Chuyển đổi Môi trƣờng và Xã hội (ISET) tố chức 

chuyến tham quan học hỏi về Thích ứng với biến đổi khí hậu tại thành phố Quy 

Nhơn với chủ đề “Hội nhập khu vực Tiểu vùng sông Mekong trong bối cảnh biến 

đổi khí hậu: Một cái nhìn cận cảnh” (từ 08 - 09/5/2013), với sự tham gia của đại 

diện các thành phố đối tác tại Thái Lan và Indonesia, các nhà tài trợ Quốc tế, cơ 

quan cấp Quốc gia và đại biểu tại tỉnh, đã có nhiều bài báo đƣa tin và tuyên truyền 

hoạt động này cả trên trang Youtube. 

Xây dựng và phát hành các ấn phẩm truyền thông về biến đổi khí hậu: Sách 

“Sống chung với lũ”, sách “Bài học từ cơn bão Mirinae: biến đổi khí hậu và Đô thị 

hóa tại thành phố Quy Nhơn”, Bản khuyến nghị chính sách “Lập kế hoạch đô thị 

hóa thích ứng với biến đổi khí cho thành phố Quy Nhơn”, sổ tay tuyền thông “biến 

đổi khí hậu và Quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng”; Xây dựng và phát sóng 

trên Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định các phóng sự chuyên đề “Lũ ở vùng 

hạ lƣu sông Hà Thanh và những khuyến nghị nhằm hạn chế tác hại do “Lũ”, “Thiên 

tai, biến đổi khí hậu và công tác ứng phó tại thành phố Quy Nhơn”; phối hợp xây 

dựng và phát sóng trên Đài Truyền hình Việt Nam chuyên đề “Thành phố ven biển 

thích ứng với biến đổi khí hậu”. 

Thƣờng xuyên đƣa tin tuyên truyền về các hoạt động ứng phó với biến đổi 

khí hậu trên Đài Phát thanh và truyền hình Bình Định, Báo Bình Định và một số 

báo thƣờng trú trên địa bàn tỉnh (Báo Nhân dân, Thông tấn xã Việt Nam, Báo 

Thanh niên, Báo Tuổi Trẻ). Trong đó, có cả bài báo truyền thông trên trang tin 

Reuters Châu Á. 

c, Phòng ngừa, ứng phó và khắc phục hậu quả thiên tai 

* Tổ chức ph ng ngừa 

 iải pháp phi công trình 

Nâng cao nhận thức cộng đồng 
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Nâng cao nhận thức cộng đồng và quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng 

(QLTTCĐ) là một trong những giải pháp tích cực phòng tránh giảm nhẹ thiên tai, 

các hoạt động chủ yếu: 

- Nâng cao năng lực cho cán bộ chính quyền địa phƣơng về quản lý, triển 

khai thực hiện các hoạt động QLTTCĐ: 

+ Tổ chức các khóa đào tạo, tập huấn cho đội ngũ giảng viên, tập huấn viên 

cấp huyện, cấp xã, đã tổ chức đào tạo 16 lớp với 208 học viên là cán bộ cấp huyện, 

cấp xã công tác PCTT; 

+ Trang bị các dụng cụ cần thiết phục vụ cho giảng dạy, tập huấn tại cộng 

đồng và công cụ phục vụ phòng, chống thiên tai. Đã tổ chức thực hiện thí điểm 10 

xã thuộc huyện Tuy Phƣớc, thị xã An Nhơn; 

+ Cải tạo trụ sở cơ quan phòng, chống thiên tai cấp tỉnh và hoàn thành vào 

tháng 12/2017, cơ quan có địa chỉ tại số 15 Lý Thái Tổ, thành phố Quy Nhơn, tỉnh 

Bình Định; 

- Tăng cƣờng truyền thông giáo dục và nâng cao năng lực cộng đồng về 

QLTTCĐ: 

+ Thành lập các Nhóm Hỗ trợ kỹ thuật cấp xã triển khai thực hiện Đề án tại 

các xã ƣu tiên. Tổ chức hoạt động đánh giá rủi ro thiên tai (RRTT) dựa vào cộng 

đồng từ đó xây dựng bản đồ rủi ro thiên tai; 

+ Tổ chức triển khai kế hoạch di n tập PCTT và huy động sự tham gia cộng 

đồng; Các hoạt động tuyên truyền, truyền thông về thiên tai, quản lý rủi ro thiên tai 

dựa vào cộng đồng trong tỉnh. 

Đến nay đã tổ chức thực hiện thí điểm 10 xã của huyện Tuy Phƣớc và An 

Nhơn thuộc dự án WB5; 3 phƣờng Nhơn Bình, Thị Nại và Hải Cảng thuộc thành 

phố Quy Nhơn về đánh giá RRTT dựa vào cộng đồng. Riêng hoạt động tuyên 

truyền, truyền thông về thiên tai, quản lý rủi ro thiên tai triển khai hầu hết các sở, 

ngành, địa phƣơng trong tỉnh.  

Củng cố bộ máy điều hành Phòng chống thiên tai và TKCN các cấp 

- Rà soát, kiện toàn Ban Chỉ huy PCTT và TKCN các cấp. Thực hiện vào 

tháng 03 đến tháng 05 hàng năm về kiện toàn Ban Chỉ huy các cấp; 
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- Củng cố đội ngũ làm công tác PCTT và TKCN các cấp; Có kế hoạch đào 

tạo, tập huấn nâng cao năng lực phòng chống giảm nhẹ thiên tai (01 lớp/năm, 24 

ngƣời/lớp). Thực hiện đƣợc tại 10 xã thuộc dự án WB5 và 3 phƣờng thành phố Quy 

Nhơn; 

- Thành lập các tổ, đội xung kích PCTT và TKCN các cấp để chủ động triển 

khai hoạt động phòng ngừa, ứng phó. (01 tổ, đội/cơ quan, 20 - 30 ngƣời/tổ, đội). 

Đến nay củng cố 159 Đội xung kích PCTT và TKCN cấp xã trong đó nòng cốt là 

dân quân tự vệ và 11 đội xung kích PCTT và TKCN cấp huyện. Các đội xung kích 

thuộc Tỉnh đội, Tỉnh Hội, Tỉnh Đoàn đƣợc bổ sung hàng năm; 

- Tập huấn về kỹ năng điều kiển phƣơng tiện tìm kiếm cứu hạn, sử dụng 

trang thiết bị bị để nâng cao năng lực TKCN 35 lƣợt ngƣời/năm. Lực lƣợng vũ 

trang tỉnh tổ chức tập huấn các Đội xung kích PCTT và TKCN trung bình 01 

đợt/năm. 

Nâng cao năng lực Phòng chống Thiên tai và TKCN của lực lượng vũ trang 

Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng, Công an tỉnh hàng 

năm tổ chức: 

- Huấn luyện, di n tập về ứng phó biến đổi khí hậu, phòng chống thiên tai, 

phòng chống cháy nổ, cứu nạn, cứu hộ với 300 cán bộ, chiến sĩ/đợt di n tập;  

- Bồi dƣỡng kiến thức nâng cao trình độ cho cán bộ trực tiếp làm công tác 

PCTT và TKCN với 35 cán bộ, chiến sĩ/lớp;  

- Bảo dƣỡng vật tƣ thiết bị, vận hành phƣơng tiện để chủ động ứng phó bão 

lũ; Lập kế hoạch trang bị, bổ sung phƣơng tiện, vật tƣ thiết bị; 

- Tranh thủ sự chỉ đạo và hỗ trợ về nguồn lực của các cấp chính quyền và bộ, 

ngành để tăng cƣờng năng lực, nâng cao hiệu quả công tác PCTT và TKCN. 

Bảo đảm thông tin liên lạc cho Ban chỉ huy PCTT và TKCN các cấp 

Chỉ đạo các đơn vị triển khai biện pháp kiểm tra, bảo dƣỡng định kỳ các 

công trình, trang thiết bị thông tin - truyền thông, có phƣơng án đảm bảo mạng lƣới 

hoạt động thông suốt. Tổ chức trực canh 24/24 để kịp thời xử lý khi xảy ra sự cố; 

Chỉ đạo các doanh nghiệp bƣu chính, vi n thông triển khai lực lƣợng, phƣơng tiện, 
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trang thiết bị đảm bảo thông tin liên lạc trong toàn tỉnh. Phối hợp với lực lƣợng vũ 

trang tỉnh sử dụng mạng thông tin nội bộ phục vụ chỉ huy, điều hành ứng phó. 

Chuẩn bị máy phát điện dự phòng, thiết bị truyền dẫn, chuyển mạch, hệ thống điện 

thoại cố định và di động, xe thông tin di động GSM, xe thông tin di động vô tuyến, 

sóng ngắn, mạng thông tin chuyên dùng Inmarsa, đảm bảo thông tin liên lạc phục 

vụ chỉ đạo, điều hành PCTT và TKCN; 

Đến nay, các hệ thống thông tin liên lạc phục vụ chỉ đạo, điều hành trong 

công tác PCTT và TKCN trong tỉnh chủ yếu là hệ thống của các doanh nghiệp bƣu 

chính vi n thông nhƣ Vi n thông Bình Định, Viettel Bình Định, Bƣu điện Bình 

Định. Các doanh nghiệp đã có kế hoạch PCTT và TKCN của ngành, bảo đảm thông 

tin liên lạc khi thiên tai; ƣu tiên đầu tƣ nâng cấp trang thiết bị thông tin liên lạc 

chuyên dùng; định kỳ bảo trì, bảo dƣỡng bảo đảm trang thiết bị hoạt động liên tục 

phục vụ chỉ đạo, điều hành PCTT và TKCN. 

Di dời dân vùng ngập sâu, vùng ven biển chịu ảnh hưởng của bão, lũ 

UBND các huyện, thị xã, thành phố xây dựng phƣơng án di dời dân vùng 

ngập sâu, vùng ven biển chịu ảnh hƣởng của bão, lũ về nơi an toàn. 

Tái cơ cấu lĩnh vực trồng trọt 

Kết quả thực hiện từ năm 2016 - 2018 nhƣ sau: 

- Dùng giống lúa ngắn ngày cho thu hoạch trƣớc tháng 11 đối với những 

vùng đồng bằng thƣờng xảy ra lũ lụt: 

+ Hiện nay, cơ cấu giống lúa của tỉnh chủ yếu sử dụng giống lúa ngắn và 

trung ngày, trong đó trên chân ruộng sản xuất 3 vụ/năm chủ yếu sử dụng giống 

ngắn ngày; diện tích sử dụng chiếm trên 30% tổng diện tích; 

+ Các doanh nghiệp sản xuất giống lúa tiến hành khảo nghiệm, sản xuất thử 

và đƣa vào cơ cấu giống một số giống lúa có thời gian sinh trƣởng ngắn nhƣ TBR 

36, PC6, SV181, ANS1. 

- Trồng cây trồng cạn trên đất lúa kém hiệu quả tăng thu nhập cho nông dân 

và phòng ngừa rủi ro thiên tai: Từ năm 2016 - 2018 thực hiện chuyển đổi cây trồng 

cạn trên đất lúa kém hiệu quả với diện tích 10.124,1ha. Các mô hình chuyển đổi 

cây trồng trên đất lúa đều có lợi nhuận tăng hơn so với trồng lúa nhƣ chuyển đổi từ 
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2 vụ lúa sang trồng lúa - lạc lợi nhuận tăng khoảng 24 triệu đồng/ha; Chuyển đổi 

sang trồng ngô lai lợi nhuận tăng 5 triệu đồng/ha; chuyển đổi sang trồng lạc lợi 

nhuận tăng 28 triệu đồng/ha; 

- Trong năm 2018 đã thực hiện chuyển 1.242,7/ 9.639ha đất sản xuất 3 vụ 

lúa sang 2 vụ lúa/năm nhằm phòng ngừa mƣa lũ muộn; 

- Xây dựng cánh đồng lớn cho các loại cây trồng với hệ thống giao thông, 

tƣới tiêu, nhà kho hoàn chỉnh: 

- Đến nay đã phê duyệt và tổ chức thực hiện 4 dự án cánh đồng lớn liên kết 

sản xuất lúa giống (Hợp tác xã (HTX) Nông nghiệp Phƣớc Hƣng, HTX Nông 

nghiệp Phƣớc Sơn 1, HTX nông nghiệp Phƣớc Quang và HTX nông nghiệp Phƣớc 

Lộc huyện Tuy Phƣớc), trong đó đầu tƣ xây dựng hệ thống giao thông nội đồng, 

thủy lợi hoàn chỉnh; 

- Dùng giống cây trồng mới cho năng suất, chất lƣợng cao: Tổ chức tuyển 

chọn một số giống lúa mới cho năng suất, chất lƣợng cao nhƣ AN1, BĐR27, ANS1 

(An Sinh 1399); tiến hành khảo nghiệm, sản xuất thử và bổ sung vào cơ cấu giống 

lúa một số giống lúa có năng suất, chất lƣợng cao nhƣ TBR 36, PC6, SV181, ANS1, 

Hà Phát 3, GL105, QS12, ADI 28, ADI 168. 

Lĩnh vực vật nuôi 

Kết quả thực hiện năm 2016 - 2018 nhƣ sau: 

+ Chỉ đạo tổ chức triển khai một số chƣơng trình, dự án nhằm bảo vệ đàn vật 

nuôi: Rà soát bổ sung quy hoạch chăn nuôi; xác định loại vật nuôi phù hợp với 

vùng sinh thái và thích ứng với biến đổi khí hậu. Khuyến khích các doanh nghiệp 

đầu tƣ phát triển chăn nuôi, chăn nuôi công nghệ cao, chăn nuôi tiết kiệm nƣớc, 

chăn nuôi hữu cơ thân thiện với môi trƣờng. Toàn tỉnh có 14 doanh nghiệp thực 

hiện chăn nuôi công nghệ cao; 

- Tổ chức củng cố, sửa chữa, che chắn chuồng nuôi bằng các vật liệu địa 

phƣơng nhƣ lợp tranh, tàu dừa đảm bảo chuồng nuôi “ấm đông mát hè”. Vận động 

xây chuồng kiên cố bằng cột bê tông, mái ngói. Hƣớng dẫn dự trữ thức ăn cho trâu, 

bò bằng biện pháp chế biến, ủ chua các phế phụ phẩm trồng trọt đề phòng nắng 

nóng, mƣa rét kéo dài. Đối với trâu bò thả núi, vận động sớm đƣa về chuồng trại 
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trƣớc đợt tiêm phòng đại trà và trƣớc mùa mƣa bão. Thực hiện tiêm phòng đầy đủ 

các loại vaccine phòng bệnh cho đàn vật nuôi, nhất là bệnh lở mồm long móng, 

cúm gia cầm, trụ huyết trùng, dịch tả và các bệnh truyển nhi m khác. Tăng cƣờng 

chăm sóc, vệ sinh tiêu độc sát trùng và chăn nuôi theo hƣớng an toàn sinh học. Tỷ 

lệ tiêm phòng hàng năm đạt hơn 80% tổng đàn. Kinh phí địa phƣơng phòng, chống 

dịch bệnh hàng năm hơn 20 tỷ đồng. Hỗ trợ xây dựng, lắp đặt công trình khí sinh 

học nhằm sử dụng triệt để khí thải Biogas làm khí đốt, giảm phát thải khí nhà kính. 

Xây dựng, lắp đặt 8.750 công trình khí sinh học quy mô nhỏ và 10 công trình quy 

mô vừa, 12 công trình HDPE. Xây dựng 2 mô hình chăn nuôi hữu cơ, 8 mô hình 

chăn nuôi trên đệm lót sinh học, chăn nuôi tiết kiệm nƣớc và 8 mô hình sử dụng 

toàn diện chất thải chăn nuôi. Năm 2016 giá trị sản xuất chăn nuôi chiếm 54,7% 

trong cơ cấu nông nghiệp; năm 2017 chiếm 48,6% và năm 2018 chiếm 51% . 

 ải thiện hệ thống thông tin quản l  rủi ro thiên tai lưu vực sông, trước mắt 

QLRRTT lưu vực sông Kone - Hà Thanh 

- Xây dựng hệ thống điều hành, quản lý lũ tổng hợp; 

- Xây dựng bản đồ ngập lụt;  

- Bổ sung trạm đo mƣa tại các hồ chứa nƣớc;  

- Quy hoạch phòng chống lũ và đê điều. 

Hiện nay chƣa có công cụ hỗ trợ trong việc thu thập, xử lý thông tin, dự báo 

mƣa lũ cũng nhƣ Trung tâm điều hành, quản lý thiên tai của lƣu vực. 

Đã xây dựng đƣợc bản đồ ngập lụt trong tỉnh do bão mạnh, siêu bão làm cơ 

sở lập phƣơng án di dời dân. Ngoài hệ thống quan trắc lƣợng mƣa và quan trắc 

dòng chảy của Đài KTTV Bình Định, UBND tỉnh đã xây dựng đƣợc hệ thống đo 

mƣa nhân dân 45 trạm, có 06 trạm tại các hồ chứa nƣớc; hệ thống đo mƣa tự động 

có 41 trạm; hệ thống đo mực nƣớc tự động 9 trạm.  

Hoàn chỉnh quy hoạch tiêu úng thoát lũ hạ lƣu sông Hà Thanh và đang triển 

khai thực hiện. Đang triển khai lập Kế hoạch quản lý lũ tổng hợp hạ lƣu lƣu vực 

sông Kone - Hà Thanh thuộc các huyện Tây Sơn, Tuy Phƣớc, Đông Nam Phù Cát 

và thị xã An Nhơn.  

Mở rộng hệ thống đo mưa nhân dân, cảnh báo sớm ngập lụt cộng đồng 
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Hiện nay, lƣu vực sông Kone - Hà Thanh có 45 trạm đo mƣa nhân dân, 600 

điểm cảnh báo sớm ngập lụt cộng đồng. Đang nghiên cứu phòng chống lũ lƣu vực 

sông Lại Giang; triển khai lập cảnh báo sớm mƣa lũ lƣu vực sông La Tinh. 

Bảo vệ và phát triển rừng 

Năm 2016 - 2018 đã trồng đƣợc 25.744 ha rừng, trong đó 1.738 ha rừng 

phòng hộ; 50 ha RNM ở huyện Tuy Phƣớc và thành phố Quy Nhơn. Độ che phủ 

rừng đạt 54,88% vƣợt kế hoạch. 

 iải pháp công trình 

Kế hoạch xây dựng các khu tái định cư 

- Tái định cƣ tập trung: Xây dựng 12 khu tái định cƣ tập trung ở các huyện: 

Hoài Nhơn (Bàu Rong, Hoài Hƣơng), huyện An Lão (An Tân), huyện Hoài Ân (Ân 

Hữu), huyện Phù Mỹ (Mỹ Thọ, Mỹ Đức, Mỹ Thắng), huyện Phù Cát (Cát Hải, Cát 

Minh, Cát Nhơn), huyện Tây Sơn (Bình Nghi), Thành phố Quy Nhơn (Nhơn Hải ) 

với 1.859 hộ; 

- Ổn định dân cƣ tại chỗ: Ổn định tại chỗ cho 23 khu dân cƣ vùng chịu ảnh 

hƣởng thiên tai ở các huyện Tây Sơn, Tuy Phƣớc, Hoài Ân, Hoài Nhơn, Vân Canh, 

Vĩnh Thạnh, Phù Mỹ, Phù Cát và thị xã An Nhơn với 3.420 hộ (Theo kế hoạch 

tổng số hộ định cư 5.279, kinh phí thực hiện 461 tỷ đồng). 

Trong năm 2016 - 2017: ổn định dân cƣ 190 hộ thuộc các dự án tái định cƣ 

tập trung ở các huyện Hoài Nhơn (Bàu Rong tại Bồng Sơn), An Lão (Gò Núi Một 

tại An Tân), Tp. Quy Nhơn (Nhơn Hải) và huyện Tuy Phƣớc (Phƣớc Hòa), vốn đã 

thực hiện 57,132/165,413 tỷ đồng. 

Hoàn thành các khu tái định cƣ trong năm 2018: Ổn định dân cƣ 550 hộ 

thuộc huyện Hoài Nhơn (Bàu Rong), An Lão (Gò Núi Một), Tuy Phƣớc (Phƣớc 

Hòa) vốn thực hiện 78,63 tỷ đồng. 

Nâng cấp, sửa chữa hồ chứa 

Bình Định có 165 hồ chứa nƣớc thủy lợi. Nhằm bảo đảm an toàn hồ chứa, 

cung cấp nguồn nƣớc tƣới phục vụ sản xuất và phòng chống lũ hạ du, cần xây dựng 

mới, nâng cấp 20 hồ chứa nƣớc hƣ hỏng; 
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Đƣợc sự quan tâm của Chính phủ và các Bộ, Ngành Trung ƣơng năm 2016 - 

2018, đã đầu tƣ sửa chữa nâng cấp 8 hồ chứa và hạng mục công trình với tổng kinh 

phí 253,73 tỷ đồng gồm hồ Núi Một, Hội Khánh, Mỹ Thuận, Hố Cùng, Thạch Bàn.  

Nâng cấp, sửa chữa đê điều 

Đê, kè đã đƣợc nâng cấp, kiên cố hóa 218 km chiếm 26,3%. Năm 2016 - 

2018 đã tu bổ, nâng cấp 31,23 km đê, kè. Danh mục công trình đê điều đã tu bổ, 

nâng cấp giai đoạn 2016 - 2018 đƣợc trình bày trong Bảng 35. 

Bảng 35: Công trình đê điều đã tu bổ, nâng cấp giai đoạn 2016 - 2018 

STT Danh mục công trình Địa điểm 
Chiều dài 

(km) 

1 Nâng cấp đê sông An Lão Huyện An Lão 1,08 

2 

Kè chống sạt lở Nam sông Lại 

Giang, đoạn kè cũ đến Cầu 

Phao.  

 Hoài Đức, huyện Hoài 

Nhơn 
0,95 

3 
Kè chống xói lở bảo vệ khu 

dân cƣ xã Hoài Hƣơng 

Hoài Hƣơng, huyện Hoài 

Nhơn 
1,06 

4 

Kè bảo vẹ khu dân cƣ bờ sông 

Hoài Hải từ thôn Kim Giao 

Nam đên Kim Giao Bắc (GĐ1) 

xã Hoài Hải, huyện Hoài 

Nhơn 
0,29 

5 Đê kè biển Tam Quan (GĐ2) 
Tam Quan Băc, Tam Quan 

Nam huyện Hoài Nhơn 
2,38 

6 Kè Phú Hữu, huyện Hoài Ân Huyện Hoài Ân 0,85 

7 

Đê sông La Tinh đoạn từ thôn 

Vạn Thái đến thôn Vĩnh Lý 

(GĐ1) 

Huyện Phù Mỹ 2,50 

 Đê sông Cạn. Mỹ Chánh, huyện Phù Mỹ  3,72 

8 Kè suối Bình Trị Thị trấn Phù Mỹ 1,28 

9 
Kè đá thƣợng hạ lƣu đập dâng 

Bộ Tồn 
Huyện Phù Cát 2,10 

10 Đê thƣợng lƣu cầu Nha Đái Cát Tân, huyện Phù Cát 0,65 

11 
Kè sông Gò Chàm, khu vực 

Phò An 

 Nhơn Hƣng, Thị xã An 

Nhơn 
0,50 

12 
Kè soi ông Thức, khu vực 

Long Quang 
Nhơn Hoà, thị xã An Nhơn 0,91 
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STT Danh mục công trình Địa điểm 
Chiều dài 

(km) 

13 

Kè sông Kone đoạn Trƣờng 

Cửu và kè Đông Lâm, xã Nhơn 

Lộc (GĐ1) 

Nhơn Lộc, thị xã An Nhơn 0,87 

14 Nâng cấp kè Phụ Ngọc Nhơn Hậu, An Nhơn 1,27 

15 Nâng cấp đê sông Đại An Phƣớc Thắng, Cát Thắng 1,20 

16 

Nâng cấp đê Thuận Nghĩa, thị 

trấn Phú Phong, huyện Tây 

Sơn 

Thị trấn Phú Phong 1,21 

17 Tu bổ kè Suối Xem, sông Kone 
Xã Vĩnh Quang, Vĩnh 

Thạnh 
1,90 

18 Nâng cấp kè sông Hà Thanh Thị trấn Vân Canh 0,66 

19 Đê Luật L  trên sông Hà Thanh  
Thị trấn Diêu Trì, Tuy 

Phƣớc, huyện Tuy Phƣớc 
3,55 

19 Đê biển Nhơn Lý và Nhơn Hải Thành phố Quy Nhơn 1,10 

20 
Kè biển chống sạt lở 

KV2,Ghềnh Ráng 
Thành phố Quy Nhơn 0,18 

21 Đê biển xã Mỹ Thành, Phù Mỹ Mỹ Thành, huyện Phù Mỹ 1,00 

 Tổng cộng  31,21 

Nguồn: Quyết định số 2457/QĐ-UBND ngày 19/7/2019 của UBND tỉnh Bình Định ban hành Kế 

hoạch phòng chống thiên trên địa bàn tai tỉnh Bình Định năm 2019, cập nhật Kế hoạch Phòng 

chống thiên tai giai đoạn 2016-2020) 

Kiên cố hóa kênh mương 

Toàn tỉnh đã xây dựng 5.065 km hệ thống kênh mƣơng; đến cuối năm 2018 

kiên cố hóa đƣợc 2.232 km.  

Xây dựng nhà ở an toàn, nhà phòng chống thiên tai 

- Năm 2016 - 2018 hỗ trợ 616 hộ nghèo xây cất nhà, kinh phí 10,61 tỷ đồng; 

- Năm 2016 - 2018: Xây dựng 09 nhà trú, tránh bão lũ và 10 nhà sinh hoạt 

cộng đồng và 01 trạm y tế bao gồm: Nhà trú tránh bão, lũ 02 nhà tại xã Phƣớc Lộc, 

02 nhà tại xã Nhơn An, 01 nhà tại xã Nhơn Hậu, 02 nhà tại xã Nhơn Phúc, 01 nhà 

tại Nhơn Phú, 01 nhà tại Nhơn Bình. Nhà sinh hoạt cộng đồng tại xã Phƣớc Quang 

(02), thị trấn Diêu Trì (02), xã Nhơn Phong (02), xã Nhơn Khánh (02), xã Nhơn 

Thọ (02) và 01 trạm y tế xã Nhơn Tân. 
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Nâng cấp khu neo đậu tránh trú bão 

Năm 2016 - 2018 lập dự án Nâng cấp cảng cá Tam Quan, huyện Hoài Nhơn, 

đáp ứng nhu cầu neo đậu tránh, trú bão 1.400 tàu thuyền và dịch vụ hậu cần nghề 

cá. Đề xuất Chính phủ hỗ trợ kinh phí cải tạo, nâng cấp khu neo đậu tàu thuyền cấp 

vùng của đầm Đề Gi với 1.500 tàu; đầm Thị Nại với 2.500 tàu thuyền. 

Kiên cố hóa trường học 

Các trƣờng mầm non, tiểu học, phổ thông thuộc vùng hạ lƣu các sông Kone, 

Hà Thanh, Lại Giang và La Tinh; các xã đảo Nhơn Châu, Nhơn Hải thƣờng xuyên 

bị thiệt hại do mƣa, lũ.  

Trong năm 2016 -2018: Tổ chức sửa chữa, xây dựng 12 nhà hiệu bộ, 543 

phòng học, 13 phòng công vụ, 15 phòng thiết bị và các công trình phụ trợ khác với 

kinh phí 105,25 tỷ đồng. 

Trong năm 2019 tập trung sửa chữa, nâng cấp 05 trƣờng học THPT đã có 

vốn ngân sách 10 tỷ đồng: Trƣờng Quốc học Quy Nhơn, Trƣờng Phổ thông Dân 

tộc nội trú THPT Bình Định, Trƣờng THPT Hùng Vƣơng (Quy Nhơn); Trƣờng 

THPT Hòa Bình (An Nhơn) và Trƣờng THPT An Lão. 

Nâng cấp bệnh viện, trung tâm y tế huyện, trạm y tế xã 

Năm 2016 - 2018 đã đầu tƣ bƣớc đầu các hạng mục công trình thuộc các 

bệnh viện, trung tâm y tế huyện, trạm y tế xã.  

Hiện tại tổ chức thi công xây dựng mới: Phòng khám đa khoa khu vực xã Cát 

Minh; Trung tâm Y tế thị xã An Nhơn; Mở rộng Trung tâm Y tế huyện Hoài Nhơn; 

Xây dựng mới trạm y tế xã Nhơn Phúc, thị xã An Nhơn, trạm y tế xã Cát Hƣng và 

trạm y tế xã Cát Hanh, huyện Phù Cát; Bệnh viện đa khoa khu vực Bồng Sơn; Bệnh 

viện đa khoa tỉnh Bình Định - Khu điều trị. 

Nâng cấp các tuyến giao thông 

Mạng lƣới giao thông đƣờng bộ trên địa bàn tỉnh 10.168 km, bao gồm: Quốc 

lộ có 5 tuyến 308,5 km; Tỉnh lộ có 11 tuyến 446,68 km; Huyện lộ có 54 tuyến 

555,5 km; Giao thông nông thôn 8.037 km; Đƣờng đô thị 613,4 km và đƣờng 

chuyên dùng 207 km. 
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- Các tuyến Quốc lộ: + Giai đoạn 2016 - 2018: Bộ Giao thông Vận tải đã 

nâng cấp Quốc lộ 1 chiều rộng tối thiểu 4 làn xe 118 km. Thay thế toàn bộ cầu yếu, 

xây dựng hầm đƣờng bộ qua đèo Cù Mông. Nâng cấp Quốc lộ 1D đoạn đi trong 

thành phố 4 làn xe.  

+ Theo ủy thác, đến cuối năm 2019 sẽ hoàn thành nâng cấp đoạn từ cảng 

Quy Nhơn đến giao Quốc lộ 1 quy mô 04 - 06 làn xe; Đƣờng trục khu kinh tế Nhơn 

Hội kéo dài (sẽ thuộc Quốc lộ 19B ) quy mô 04 làn xe. 

- Các tuyến đƣờng tỉnh: Đến cuối năm 2019 các tuyến đƣờng tỉnh sẽ đƣợc 

nâng cấp đảm bảo bề rộng tối thiểu 02 làn xe 5,5m, kinh phí 243,58 tỷ đồng. 

- Đƣờng giao thông nông thôn: Năm 2016 - 2018 đã bê tông hóa giao thông 

nông thôn 1.583 km/1.630 km đạt 97,12%. Từ năm 2019 - 2020 sẽ bê tông hóa 47 

km còn lại theo kế hoạch. 

Nước sạch nông thôn 

Xã hội hóa cấp nƣớc sạch, mời gọi nhà đầu tƣ 8 dự án và triển khai công tác 

chuẩn bị đầu tƣ: 

- Cấp nƣớc sinh hoạt xã Nhơn Hậu, Nhơn Mỹ, thị xã An Nhơn; 

- Cấp nƣớc sinh hoạt xã Cát Tài, huyện Phù Cát; 

- Cấp nƣớc xã Hoài Đức; 

- Cấp nƣớc khu Tây Bắc, huyện Tuy Phƣớc; 

- Cấp nƣớc Bắc huyện Tây Sơn; 

- Cấp nƣớc sinh hoạt xã Cát Sơn, Cát Lâm, Cát Hiệp huyện Phù Cát; 

- Cấp nƣớc Tây huyện Phù Mỹ; 

- Cấp nƣớc Hoài Sơn, Hoài Châu Bắc, Hoài Châu huyện Hoài Nhơn. 

(Nguồn: Quyết định số 2457/QĐ-UBND ngày 19/7/2019 của UBND tỉnh 

Bình Định ban hành Kế hoạch phòng chống thiên trên địa bàn tai tỉnh Bình Định 

năm 2019, cập nhật Kế hoạch Phòng chống thiên tai giai đoạn 2016-2020) 
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3.2. Kết quả giảm nhẹ phát thải khí nhà kính trên địa bàn tỉnh Bình Định 

a, Dự án về năng lượng 

Trong thời gian qua, để tạo điều kiện cho các nhà đầu tƣ vào lĩnh vực năng 

lƣợng tái tạo, UBND tỉnh Bình Định đã quy hoạch khu vực phong điện nằm trong 

Khu Kinh tế Nhơn Hội, Tp. Quy Nhơn và đã cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tƣ 

cho Dự án Nhà máy phong điện Phƣơng Mai I, công suất 30MW; Dự án Nhà máy 

Phong điện Phƣơng Mai 3, công suất 21MW; Dự án Nhà máy điện gió Nhơn Hội, 

công suất 61,1MW và Dự án Nhà máy điện mặt trời và điện gió Fujiwara Bình 

Định, công suất 100MW (công suất điện mặt trời là 50MW và công suất điện gió là 

50MW). 

Ngoài ra, UBND tỉnh đã đồng ý chủ trƣơng cho nhà đầu tƣ thực hiện khảo 

sát, nghiên cứu để lập dự án đầu tƣ Nhà máy điện gió Mỹ An, công suất 50MW, 

hiện đang triển khai thực hiện các thủ tục liên quan để bổ sung vào quy hoạch phát 

triển điện lực theo quy định. 

Hiện nay, hai nhà máy điện mặt trời Cát Hiệp (huyện Phù Cát) và Nhà máy 

điện mặt trời Fujiwara Bình Định (Khu kinh tế Nhơn Hội) đã đƣa vào vận hành với 

tổng công suất lắp đặt là 100MW. Một số các dự án đã đƣợc chấp thuận chủ trƣơng 

đầu tƣ. 

Tháng 5 năm 2018, Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Định đã tổ chức l  

trao giấy chứng nhận đăng ký đầu tƣ Dự án Nhà máy điện mặt trời QNY tại Khu 

kinh tế Nhơn Hội cho Công ty Cổ phần Năng lƣợng QN (Hàn Quốc) với công suất 

40 MWp, xây dựng trên diện tích khoảng 48ha. Đây là dự án điện mặt trời thứ 2 

đƣợc đầu tƣ tại Khu kinh tế Nhơn Hội. Theo tiến độ đăng ký, dự án sẽ hoàn thành 

đấu nối lƣới điện quốc gia vào tháng 6/2020. 

Giữa tháng 6 năm 2018, UBND tỉnh chấp thuận chủ trƣơng Công ty Cổ phần 

Năng lƣợng tái tạo Việt Nam đầu tƣ dự án Nhà máy điện mặt trời đầm Trà Ổ, tại 

thôn Châu Trúc, xã Mỹ Châu (Phù Mỹ). Nhà máy đƣợc xây dựng trên diện tích 

60ha mặt nƣớc và 0,6ha mặt đất, công suất lắp đặt là 50MWp. 

Ngoài ra, UBND tỉnh đã thống nhất cho chủ trƣơng khảo sát, nghiên cứu lập 

dự án đầu tƣ đối với 2 dự án và đã trình Bộ Công Thƣơng xem xét bổ sung vào quy 
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hoạch phát triển điện lực 2 dự án điện mặt trời để nhà đầu tƣ có cơ sở triển khai các 

bƣớc lập dự án theo quy định là Dự án Công viên năng lƣợng điện mặt trời, công 

suất 49,5MW và Nhà máy điện mặt trời Phù Mỹ, công suất 330MW. Còn có một số 

dự án tiềm năng cần đƣợc phát triển mới trong thời gian đến đang đƣợc các nhà đầu 

tƣ khảo sát đánh giá nhƣ: Nhà máy điện mặt trời Mỹ Thắng, Nhà máy điện mặt trời 

Mỹ Thành với quy mô công suất 50MW; Nhà máy điện mặt trời Tây Sơn, công 

suất 30MW; Nhà máy điện mặt trời trên các hồ chứa nƣớc của tỉnh, công suất từ 

1.000 - 2.000MW và Trang trại điện mặt trời Tiên Thuận, công suất 48,13MW. Để 

thu hút các nhà đầu tƣ vào lĩnh vực năng lƣợng tái tạo trên địa bàn tỉnh trong thời 

gian đến, UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Công Thƣơng Bình Định triển khai lập quy 

hoạch phát triển điện mặt trời, điện gió đến năm 2020, có xét đến năm 2030. 

Công trình điện mặt trời áp mái giai đoạn 2 với quy mô 839 tấm pin mặt trời 

loại 325Wp trên 1.823m
2
 diện tích mái của văn phòng 08 Điện lực trực thuộc Tổng 

công ty Điện lực miền Trung (EVNCPC), tổng công suất đạt đƣợc là 273kWp hệ 

thống điện mặt trời áp mái này đi vào hoạt động giúp giảm đáng kể lƣợng điện 

năng lấy từ lƣới điện quốc gia tại các Điện lực của PC Bình Định. Theo kế hoạch, 

EVNCPC giao PC Bình Định triển khai công trình điện mặt trời áp mái giai đoạn 3 

với quy mô 1400 tấm pin mặt trời với tổng công suất pin lắp đặt là 441kWp thực 

hiện trên diện tích mái 3.101 m
2
, bố trí tại mái nhà làm việc các TBA 110kV trực 

thuộc PC Bình Định công trình dự kiến hoàn thành vào cuối tháng 6. 

b, Nông nghiệp 

Tái cơ cấu lĩnh vực trồng trọt 

Kết quả thực hiện tái cơ cấu lĩnh vực trồng trọt từ năm 2016 - 2018 nhƣ sau: 

- Hiện nay, cơ cấu giống lúa của tỉnh chủ yếu sử dụng giống lúa ngắn và 

trung ngày, trong đó trên chân ruộng sản xuất 3 vụ/năm chủ yếu sử dụng giống 

ngắn ngày; diện tích sử dụng chiếm trên 30% tổng diện tích;  

Các doanh nghiệp sản xuất giống lúa tiến hành khảo nghiệm, sản xuất thử và 

đƣa vào cơ cấu giống một số giống lúa có thời gian sinh trƣởng ngắn nhƣ TBR 36, 

PC6, SV181, ANS1. 
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- Thực hiện chuyển đổi cây trồng cạn trên đất lúa kém hiệu quả với diện tích 

10.124,1 ha. Các mô hình chuyển đổi cây trồng trên đất lúa đều có lợi nhuận tăng 

hơn so với trồng lúa nhƣ chuyển đổi từ 2 vụ lúa sang trồng lúa - lạc lợi nhuận tăng 

khoảng 24 triệu đồng/ha; Chuyển đổi sang trồng ngô lai lợi nhuận tăng 5 triệu 

đồng/ha; chuyển đổi sang trồng lạc lợi nhuận tăng 28 triệu đồng/ha; Trong năm 

2018 đã thực hiện chuyển 1.242,7/9.639 ha đất sản xuất 3 vụ lúa sang 2 vụ lúa/năm; 

- Đã phê duyệt và tổ chức thực hiện 4 dự án cánh đồng lớn liên kết sản xuất 

lúa giống (HTX Nông nghiệp Phƣớc Hƣng, HTX nông nghiệp Phƣớc Sơn 1, HTX 

nông nghiệp Phƣớc Quang và HTX nông nghiệp Phƣớc Lộc huyện Tuy Phƣớc), 

trong đó đầu tƣ xây dựng hệ thống giao thông nội đồng, thủy lợi hoàn chỉnh; 

- Dùng giống cây trồng mới cho năng suất, chất lƣợng cao: Tổ chức tuyển 

chọn một số giống lúa mới cho năng suất, chất lƣợng cao nhƣ AN1, BĐR27, ANS1 

(An Sinh 1399); tiến hành khảo nghiệm, sản xuất thử và bổ sung vào cơ cấu giống 

lúa một số giống lúa có năng suất, chất lƣợng cao nhƣ TBR 36, PC6, SV181, ANS1, 

Hà Phát 3, GL105, QS12, ADI 28, ADI 168. 

Dự án SRI (hệ thống canh tác lúa cải tiến) do Chính phủ Úc tài trợ và đƣợc 

Tổ chức Phát triển Hà Lan (SNV) phối hợp với UBND tỉnh Bình Định triển khai 

thực hiện từ năm 2012 đến năm 2015. Dự án SRI có 03 hợp phần: thâm canh lúa 

cải tiến, năng lƣợng tái tạo và thị trƣờng liên kết, dự án đƣợc thực hiện từ vụ Đông 

Xuân 2012 - 2013 tại các huyện Tuy Phƣớc, Tây Sơn, Phù Cát và Hoài Nhơn. Vụ 

sản xuất đầu tiên đƣợc triển khai tại 2 xã Phƣớc Sơn (Tuy Phƣớc) và Tây An (Tây 

Sơn) với quy mô hơn 87,5ha với 534 hộ nông dân tham gia. Đến vụ sản xuất Đông 

Xuân (2014 - 2015) Dự án đã mở rộng triển khai tại 7 xã của 4 huyện Tây Sơn, Phù 

Cát, Tuy Phƣớc và Hoài Nhơn với quy mô trên 600ha và 3.800 hộ gia đình tham 

gia. Qua 5 vụ triển khai mô hình SRI, kết quả chi phí giảm 8% so với ruộng nông 

dân sản xuất, năng suất trung bình ruộng SRI đạt gần 79 tạ/ha (tăng 8,4%), thu 

nhập của nông dân tăng bình quân 12,7%, lợi nhuận tăng 47%. Tổng khí phát thải 

nhà kính vụ Hè Thu năm 2013 gieo sạ theo SRI đã giúp giảm 20,66% lƣợng khí 

CO2 so với gieo sạ truyền thống; vụ Đông Xuân 2014 đã giúp giảm 44,5%. Ngoài 

tác động tích cực tới tập quán canh tác, thu nhập của nông dân, mối liên kết của 

nông dân đƣợc tăng cƣờng thông qua việc hình thành các nhóm nông dân cùng 

tham gia, chia sẻ các tiến bộ kỹ thuật và kỹ năng hạch toán kinh tế, giúp họ quản lý 
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kinh tế gia đình tốt hơn. Dự án cũng đã từng bƣớc tạo điều kiện thúc đẩy sản xuất 

và tiêu thụ sản phẩm gạo sạch SRI. 

UBND tỉnh Bình Định quy hoạch 2 vùng nuôi tôm nƣớc lợ áp dụng công 

nghệ cao có diện tích lên tới 612 ha; trong đó, vùng nuôi trồng thủy sản ứng dụng 

công nghệ cao xã Cát Hải, Cát Thành (huyện Phù Cát) rộng 206 ha và Khu nông 

nghiệp ứng dụng công nghệ cao Mỹ Thành, xã Mỹ Thành (huyện Phù Mỹ) rộng 

406 ha. Hiện đã có các doanh nghiệp đầu tƣ vào hai vùng nuôi tôm này. 

c, Sử dụng đất, thay đổi sử dụng đất và lâm nghiệp 

- Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất của tỉnh đến năm 2020 và kế hoạch sử 

dụng đất kỳ cuối (2016 - 2020) tỉnh Bình Định nhƣ sau: 

+ Đất nông nghiệp 511.816/511.146 ha chỉ tiêu phân bổ, giảm 1.060 ha so 

với hiện trạng, tăng 670 ha so với chỉ tiêu quốc gia phân bổ, do điều chỉnh giảm 

một số công trình, dự án về phát triển du lịch sinh thái, xây dựng nhà máy thủy 

điện… chiếm vào đất rừng; 

+ Đất phi nông nghiệp 89.270/90.560 ha chỉ tiêu, tăng 18.256 ha so với hiện 

trạng, giảm 1.290 ha so với chỉ tiêu phân bổ do trong kỳ điều chỉnh quy hoạch đã 

loại bỏ một số công trình, dự án ít tính khả thi và bổ sung nhiều dự án lớn nhƣ khu 

công nghiệp, đô thị và dịch vụ Becamex Bình Định, hồ Đồng Mít… 

+ Đất chƣa sử dụng 5.533/4.914 ha chỉ tiêu, sẽ đƣa vào sử dụng nhiều diện 

tích đất chƣa sử dụng tại thành phố Quy Nhơn và các huyện, thị xã: Phù Cát, Phù 

Mỹ, Tuy Phƣớc, An Nhơn, Vĩnh Thạnh; 

+ Đất khu kinh tế 14.308/12.000 ha chỉ tiêu, do bổ sung khu công nghiệp, đô 

thị và dịch vụ Becamex Bình Định (huyện Vân Canh) vào Khu kinh tế Nhơn Hội; 

+ Quy hoạch đất đô thị 57.148/23.995 ha chỉ tiêu, cao hơn 33.153 ha so với 

chỉ tiêu phân bổ do theo chƣơng trình phát triển đô thị đến năm 2020, toàn tỉnh có 1 

thành phố Quy Nhơn và 3 thị xã là An Nhơn, Hoài Nhơn, Tây Sơn 

- Sở NN&PTNT triển khai Dự án Nâng cấp hệ thống đê và trồng RNM để 

ứng phó với biến đổi khí hậu vùng đầm Thị Nại, tổng chiều dài tuyến đê là 48 km, 

diện tích rừng ngập mặn đƣợc trồng là 5 ha. Nguồn vốn từ Chƣơng trình hỗ trợ ứng 

phó với biến đổi khí hậu (SP-RCC), thời gian thực hiện 2013 - 2015; 



Đánh giá khí hậu tỉnh Bình Định 

96 

- Năm 2016 - 2018, toàn tỉnh đã trồng đƣợc 25.744 ha rừng, trong đó 1.738 

ha rừng phòng hộ; 50 ha RNM ở huyện Tuy Phƣớc và thành phố Quy Nhơn. Độ 

che phủ rừng đạt 54,88%; Từ năm 2019 - 2020 duy trì diện tích rừng; trồng thêm 

8.500 ha rừng. 

- Theo kết quả rà soát, điều chỉnh 3 loại rừng giai đoạn 2018 - 2025, định 

hƣớng đến năm 2030, tổng diện tích rừng và đất lâm nghiệm của tỉnh là 380.109 ha. 

Trong đó: 

+ Diện tích đất, rừng phòng hộ là 178.554,85 ha, chiếm 46,97%; 

+ Diện tích đất, rừng quy hoạch đặc dung là 32.839,65 ha, chiếm 8,64%; 

+ Diện tích đất, rừng quy hoạch sản xuất là 168.714,5 ha, chiếm 44,39%. 

d, Chất thải 

- Từ năm 2013, Bình Định là 1 trong 10 tỉnh đƣợc Bộ NN&PTNT chọn tham 

gia dự án “Hỗ trợ nông nghiệp các-bon thấp” (gọi tắt dự án LCASP) do Ngân hàng 

Phát triển châu Á (ADB) tài trợ vốn. Dự án nhằm xây dựng một nền sản xuất nông 

nghiệp bền vững, hiệu quả và thân thiện với môi trƣờng thông qua việc xúc tiến 

xây dựng/nhân rộng các mô hình nghiên cứu và chuyển giao ứng dụng quản lý chất 

thải nông nghiệp hƣớng tới giảm thiểu phát thải khí nhà kính và ứng phó/giảm 

thiểu tác động của biến đổi khí hậu. Trong năm 2014 - 2015, đã hỗ trợ xây dựng 

3.900 công trình; 

- Năm 2016 - 2018, toàn tỉnh đã hỗ trợ xây dựng, lắp đặt công trình khí sinh 

học nhằm sử dụng triệt để khí thải Biogas làm khí đốt, giảm phát thải khí nhà kính. 

Xây dựng, lắp đặt 8.750 công trình khí sinh học quy mô nhỏ và 10 công trình quy 

mô vừa, 12 công trình HDPE; 

- Toàn tỉnh Bình Định hiện có 6 KCN (Phú Tài, Long Mỹ, Nhơn Hòa và 

KCN Nhơn Hội A, B, C) và 42 CCN đã đi vào hoạt động. Đến nay, có 12 KCN, 

CCN có hệ thống xử lý nƣớc thải; 55 đơn vị đƣợc cấp giấy phép xả nƣớc thải với 

tổng lƣu lƣợng 58.076 m
3
/ngày đêm. 

- Hiện trên địa bàn tỉnh mới chỉ có thành phố Quy Nhơn có 02 Nhà máy xử 

lý nƣớc thải sinh hoạt tập trung đang hoạt động với tổng công suất 16.350 m
3
/ngày 

đêm: Nhà máy XLNT sinh hoạt phƣờng Nhơn Bình, công suất thiết kế 14.000 
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m
3
/ngày đêm; Nhà máy xử lý nƣớc thải 2A tại phƣờng Trần Quang Diệu, công suất 

thiết kế 2.350 m
3
/ngày đêm để xử lý nƣớc thải sinh hoạt phát sinh trên địa bàn 

thành phố Quy Nhơn. Tỷ lệ nƣớc thải sinh hoạt đô thị đƣợc thu gom, xử lý ƣớc tính 

đạt 45% tổng lƣợng phát sinh. 

- Toàn tỉnh có 5/12 bãi chôn lấp chất thải rắn hợp vệ sinh đã đƣa vào vận 

hành; 7/12 bãi chôn lấp đang hoạt động tạm thời, đa phần đều chƣa đƣợc xây dựng 

và vận hành đạt yêu cầu vệ sinh môi trƣờng và 3 đơn vị thu gom, phân loại và tái 

chế rác thải sinh hoạt làm phân compost nhƣng hoạt động cầm chừng, không hiệu 

quả (01 nhà máy ở huyện Hoài Nhơn công suất 10 tấn/ngày; 02 nhà máy tại thành 

phố Quy Nhơn với tổng công suất 6 tấn/ngày). 

3.3. Kết quả của các hoạt động thích ứng và giảm phát thải khí nhà kính điển 

hình đã triển khai trên địa bàn tỉnh Bình Định 

3.3.1. Kết quả một số hoạt động, dự án thích ứng với biến đổi khí hậu. 

a, Dự án Dịch vụ hệ sinh thái tạo khả năng chống chịu với biến đổi khí 

hậu cho thành phố Quy Nhơn  

- Thời gian thực hiện: 01/2012 - 12/2015.  

- Địa điểm thực hiện: xã Phƣớc Thuận và xã Phƣớc Sơn, huyện Tuy Phƣớc. 

- Kết quả thực hiện:  

+ Giảm việc khai thác các hệ sinh thái rừng ngập mặn và cải thiện điều kiện 

sinh thái rừng ngập mặn qua các đợt Hội thảo, tập huấn về Quản lý rủi ro thiên tai 

dựa vào cộng đồng và quản lý tài nguyên rừng;  

+ Đã trồng 57 ha (cây Bần trắng);  

+ Giúp bảo vệ bờ đầm và hộ dân sinh sống ở sau rừng ngập mặn;  

+ Hỗ trợ sinh kế (nuôi hàu muỗng) tạo nguồn thu nhập thêm cho các hộ tham 

gia trồng rừng. 

b, Dự án Giảm thiểu rủi ro ngập lụt cho người dân ở vùng hạ lưu sông 

Hà Thanh và sông Kone, thành phố Quy Nhơn  

- Thời gian thực hiện: 01/2013 - 12/2015.  
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- Địa điểm thực hiện: phƣờng Nhơn Bình và Nhơn Phú, thành phố Quy 

Nhơn.  

- Kết quả thực hiện:  

+ Thu thập và quản lý số liệu tức thời về mực nƣớc lũ;  

+ Lắp đặt 04 trạm quan trắc lƣợng mƣa, mực nƣớc tự động trên lƣu vực sông 

Hà Thanh và sông Kone;  

+ Xây dựng bản đồ ngập lụt ứng với 03 cấp báo động lũ, các hoạt động cộng 

đồng. 

+ Kết nối hệ thống thông tin cảnh báo và ứng phó với lũ tại cộng đồng;  

+ Tổ chức các lớp Hội thảo, tập huấn tại cộng động, chính quyền địa phƣơng 

về các biện pháp ứng phó với lũ tại cộng đồng. 

c, Dự án Lá chắn xanh: Tăng cường khả năng ứng phó của cộng đồng 

ven biển trước những tác động của thiên tai 

- Thời gian thực hiện: 2013 - 2014. 

- Địa điểm thực hiện: phƣờng Nhơn Bình, phƣờng Nhơn Phú và phƣờng 

Đống Đa, thành phố Quy Nhơn. 

- Kết quả thực hiện: 

+ Kế hoạch truyền thông về hệ thống cảnh báo sớm và đƣợc cập nhật, sử 

dụng hiệu quả; 

+ 90% số ngƣời tham gia thực hiện đúng các hành động ứng phó khi có 

thông tin cảnh báo sớm; 

+ Trồng 05 ha cây ngập mặn tại đầm Thị Nại. 

d, Dự án : Góp phần giảm thiểu tác hại của ngập úng và xâm nhập mặn 

do nước dâng nhằm phát triển bền vững sản xuất nông nghiệp và bảo đảm an 

ninh lương thực tại xã Phước Hoà, huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định. 

- Từ năm 2009 - 2012 đã xây dựng 4 mô hình sản xuất thâm canh lúa thích 

ứng ngập úng qua 4 vụ: Vụ đông xuân 2009 - 2010 và vụ đông xuân 2010 - 2011; 

thích ứng phèn mặn (vụ thu năm 2010, vụ thu 2011) với diện tích: 40 ha (10 ha/vụ). 
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-  Số hộ nông dân tham gia: 77 hộ/ 2 thôn. Số nhân khẩu đƣợc thụ hƣởng kết 

quả: 308 ngƣời. 

- Kết quả của dự án cho thấy hiệu quả rõ rệt của việc nâng cao năng lực sản 

xuất cho cộng đồng bẳng cách chuyển giao các giải pháp kỹ thuật thích hợp, chủ 

động ứng phó, giảm thiểu tác động bất lợi do biến đổi khí hậu (mƣa lũ, triều cƣờng, 

nhi m phèn mặn gia tăng bất thƣờng), giúp nông dân duy trì sản xuất lúa hiệu quả, 

đảm bảo an ninh lƣơng thực tại chỗ, ổn định sinh kế ở những vùng khó khăn đặc 

biệt nhƣ vùng dự án ở Phƣớc Hòa. 

- Cộng đồng sản xuất lúa vùng dự án có vai trò chủ động trong tất cả các 

hoạt động của dự án. Bằng phƣơng thức “cầm tay chỉ việc” thông qua trƣởng thôn, 

nông dân chủ chốt, nhóm phụ nữ để chuyển giao kỹ thuật đến nông dân rất hiệu 

quả. Trong số nông dân tham gia các lớp tập huấn kỹ thuật, hội thảo, xây dựng mô 

hình có 41,5% là phụ nữ. 

- Thu nhập thực tế: Năng suất lúa của vùng dự án trung bình đạt 64,0 tạ/ha, 

cao hơn so với trƣớc khi thực hiện dự án 11,4 tạ/ha. Do chi phí đầu vào giảm, nên 

lợi nhuận tăng lên 7.910.000 đồng/ha (Mô hình có lợi nhuận 20.240.000đồng/ha, 

trƣớc khi thực hiện dự án chỉ đạt 12.330.000 đồng/ha). Đây là thu nhập không nhỏ 

so với bình quân chung của nông dân trồng lúa vùng dự án (500.000 đồng/tháng).  

- Từ năm 2013 đến nay, thông qua mô hình khuyến nông và chƣơng trình 

Cánh đồng mẫu lớn, UBND huyện Tuy Phƣớc đã chỉ đạo tiếp tục chuyển giao kỹ 

thuật canh tác lúa thích ứng cho 4 xã ven đê đông (Phƣớc Sơn, Phƣớc Thuận, 

Phƣớc Hòa, Phƣớc Thắng); hỗ trợ 50% kinh phí mua công cụ sạ hàng, phân hữu cơ 

vi sinh, tập huấn giao kỹ thuật và cử cán bộ kỹ thuật đứng chân theo từng cánh 

đồng. Riêng huyện Tuy Phƣớc trong năm 2012 – 2013 xây dựng 2 mô hình 10 ha 

với 87 nông dân ở Phƣớc Thuận (5 ha); Phƣớc Sơn (5 ha); đã tập huấn chuyển giao 

giải pháp kỹ thuật canh tác lúa thích ứng úng ngập, phèn mặn cho khoảng 500 nông 

dân tham gia Cánh đồng mẫu lớn ở Phƣớc Sơn, Phƣớc Thắng, Phƣớc Thuận. Đến 

năm 2015, có 200 ha đƣợc áp dụng giải pháp canh tác lúa thích ứng úng ngập, phèn 

mặn. 

- Quy trình kỹ thuật canh tác lúa thích ứng úng ngập và phèn mặn của dự án 

đã đƣợc Hội đồng của tỉnh thông qua, chuyển giao cho Trung tâm Khuyến nông 
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khuyến ngƣ triển khai để áp dụng vào sản xuất lúa vùng ven đê đông. 

- Các chƣơng trình dự án khác kế thừa : 

+ Từ kết quả thực hiện mô hình của dự án Sở NN & PTNT tỉnh Bình Định 

đã đặt hàng ASISOV phục tráng giống lúa ĐV 108, hàng năm tổ chức khảo nghiệm 

tuyển chọn các bộ giống lúa phù hợp vùng ven đê đông để bổ sung vào cơ cấu sản 

xuất của tỉnh; 

+ GEFSGP đã tiếp tục hỗ trợ thực hiện một dự án từ 2014 ở vùng ven đê 

đông của 2 huyện Tuy Phƣớc và Phù Cát. 

đ, Dự án: Chuyển giao kỹ thuật canh tác lúa thích ứng úng ngập và 

nhiễm mặn cho cộng đồng, nhằm duy trì sản xuất lúa hiệu quả, hạn chế tình 

trạng hoang hóa đất trồng lúa trong điều kiện nhiễm mặn gia tăng vì nước 

biển xâm nhập sâu do tác động của biến đổi khí hậu ở vùng ven đê đông tỉnh 

Bình Định 

- Thời gian thực hiện: 9/2014 – 4/2017. 

-  Kết quả xây dựng mô hình canh tác lúa thích ứng điều kiện úng ngập, phèn 

mặn: 

+ Về sinh trƣởng phát triển cây lúa: diện tích lúa ở mô hình sinh trƣởng phát 

triển tốt, hạn chế đƣợc sâu bệnh phát sinh trong suốt vụ đông xuân tốt hơn so với 

diện tích sản xuất theo tập quán của các hộ dân trong khu vực và diện tích đối 

chứng cùng điều kiện. Giống lúa ĐV 108 khẳng định khả năng thích nghi với vùng 

trũng thấp, nhi m phèn mặn, sinh trƣởng phát triển tốt, năng suất cao; 

+ Kết quả ở vụ đông xuân 2014 - 2015: Năng suất trung bình trong mô hình: 

huyện Tuy Phƣớc: 82,8 tạ/ha cao hơn 3,3 tạ/ha so với đối chứng (79,5 tạ/ha; Phù 

Cát: 80,9 tạ/ha cao hơn 3,8 tạ/ha so với đối chứng (ƣớc đạt 77,1 tạ/ha). Về hiệu quả 

kinh tế: Lợi nhuận của mô hình ở huyện Tuy Phƣớc đạt 31.890.000 đồng cao hơn 

2.330.000 đồng so với đối chứng 29.560.000 đồng; Lợi nhuận của mô hình ở huyện 

Phù Cát đạt 30.630.00 đồng/ha cao hơn 3.130.000 đồng/ha so với đối chứng 

(27.500.000 đồng); 

+ Kết quả ở vụ thu 2015: Huyện Tuy Phƣớc: Năng suất trung bình của mô 

hình là 68,7 tạ/ha cao hơn 3,3 tạ/ha cao hơn 5,9 tạ/ha so với ruộng ngoài mô hình 
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(62,8 tạ/ha); huyện Phù Cát: Năng suất trung bình của mô hình là 65,2 tạ/ha cao 

hơn 5,3 tạ/ha so với đối chứng (59,9 tạ/ha). Về hiệu quả kinh tế : Lợi nhuận ruộng 

mô hình ở huyện Tuy Phƣớc: 19.236.000 đồng/ha cao hơn 3.506.000 đồng/ha so 

với ruông ngoài mô hình có lợi nhuận 15.730.000 đồng/ha; Lợi nhuận của mô hình 

ở huyện Phù Cát đạt 18.876.000 đồng/ha cao hơn 3.246.000 đồng/ha so với đối 

chứng (15.630.000 đồng);  

+  Kết quả ở  vụ đông xuân 2015-2016: Hiện NCG đang tổng hợp kết quả 

năng suất, lợi nhuận để xây dựng báo cáo kỹ thuật, Nhƣng ƣớc năng suất ruộng mô 

hình cao hơn bên ngoài từ 2 – 3 tạ/ha. 

e, Dự án: Xây dựng mô hình chuyển đổi sản xuất lúa kém hiệu quả sang 

sản xuất lạc thu đông nhằm thích ứng với hạn hán và bão lũ tại xã Bình 

Thuận, huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định (năm 2011 -2013). 

Về hiệu quả Môi trƣờng -Kinh tế - Xã hội  

 ề môi trường: 

- Tiết kiệm nƣớc: Việc chuyển đổi sản xuất lạc thay cho lúa giúp giảm lƣợng 

nƣớc ngầm khai thác, nếu dùng nƣớc tƣới cho lúa sẽ tiêu tốn đến 6.500 - 7.500 

m
3
/ha/vụ so với tƣới cho lạc chỉ cần  2.100 – 2.400 m

3
/ha/vụ; 

- Khi sản xuất lạc nông dân dùng phân hữu cơ vi sinh, phân chuồng nhiều 

hơn, sử dụng phân đạm ít hơn so với đầu tƣ sản xuất lúa gieo khô, mặt khác  đất 

còn đƣợc bù đắp một phần dinh dƣỡng từ cây lạc, môi trƣờng đất đƣợc cải thiện 

một cách bền vững; 

-  Việc sử dụng chế phẩm vi sinh vậ Trichoderma trên lạc đã hạn chế các loại 

bệnh hại, giảm lƣợng thuốc bảo vệ thực vật sử dụng, hạn chế ô nhi m môi trƣờng 

và sức khỏe con ngƣời.  

 ề kinh tế 

- Mô hình sản xuất lạc thƣơng phẩm: Tuy nắng nóng, khô hạn kéo dài suốt 

tháng 6 - 7 ở cả năm 2011, 2012 nhƣng năng suất lạc của mô hình trung bình vẫn 

đạt 21,4 tạ/ha, lợi nhuận trung bình: 23.610.000 đồng; cao hơn so với diện tích lúa 

ở cùng thời điểm, cùng điều kiện năng suất trung bình chỉ đạt 30 tạ/ha, lỗ trung 

bình 3.220.000 đồng/ha; 
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- Mô hình sản xuất lạc giống vụ thu đông trên chân đất cao: Năng suất ruộng 

mô hình trung bình: 26,3 tạ/ha, lợi nhuận trung bình 29.945.000 đồng. So với sản 

xuất lúa mùa gieo khô cùng điều kiện chỉ đạt năng suất 45 tạ/ha, lợi nhuận trung 

bình: 3.540.000 đồng/ha. 

 ề Xã hội 

- Cộng đồng vùng dự án đã chủ động trong việc chuyển đổi sản xuất lạc trên 

đất lúa hiệu quả, nâng cao thu nhập, duy trì sinh kế ổn định; 

- Để ngành nông nghiệp, địa phƣơng lập kế hoạch chuyển đổi diện tích sản 

xuất lúa kém hiệu quả sang sản xuất cây trồng cạn hiệu quả hơn; 

- Dự án góp phần giải quyết vấn đề chung của các huyện có điều kiện tƣơng 

tự huyện Tây Sơn: Vân Canh, Phù Mỹ, Phù Cát, Hoài Nhơn. Các mô hình trình 

di n chuyển đổi sản xuất lạc thay cho sản xuất lúa vụ hè thu và vụ mùa hiệu quả đã 

giúp cộng đồng nâng cao năng lực sản xuất thích ứng với thời tiết bất thƣờng; hạn 

chế khai thác nƣớc ngầm tƣới lúa làm cạn kiệt nguồn tài nguyên nƣớc; giảm diện 

tích trồng sắn quảng canh trên gò đồi, gây thoái hóa, bạc màu đất; 

- Đồng thời đã góp phần nâng cao năng lực và nhận thức về biến đổi khí hậu 

cho cộng đồng thông qua các lớp tập huấn, hội thảo, mô hình trình di n, lồng ghép 

với các chƣơng trình truyền thông, báo đài tỉnh Bình Định, sinh hoạt của Hội đoàn 

thể tại cộng đồng. 

3.3.2. Kết quả một số hoạt động, dự án giảm nhẹ phát thải khí nhà kính. 

a, Đối với lĩnh vực nông nghiệp 

- Việc đƣa vào cơ cấu giống một số giống lúa có thời gian sinh trƣởng ngắn 

nhƣ TBR 36, PC6, SV181, ANS1 cho năng suất, chất lƣợng cao. Chuyển đổi cơ 

cấu mùa vụ nhƣ đất lúa 2 vụ năm sang lúa - lạc, ngô lai,... cho hiệu suất và tăng lợi 

nhuận cho nông dân; 

- Dự án SRI (hệ thống canh tác lúa cải tiến) thâm canh lúa cải tiến, năng 

lƣợng tái tạo và thị trƣờng liên kết cho hiệu quả cao: Giảm 8% chi phí, năng suất 

tăng 8,4%, thu nhập tăng 12,7%, lợi nhuận tăng 47% và giúp giảm 20,66 - 44,5% 

lƣợng KNK. Trên cơ sở mô hình này có thể nhân rộng và thực hiện các dự án cánh 

đồng lớn, vùng nông nghiệp công nghệ cao,... 



Đánh giá khí hậu tỉnh Bình Định 

103 

- Ứng dụng công nghệ khí sinh học và mô hình nông nghiệp các-bon thấp 

trong chăn nuôi đã thực hiện hiệu quả qua dự án “Hỗ trợ nông nghiệp các-bon thấp” 

(gọi tắt dự án LCASP) xây dựng một nền sản xuất nông nghiệp bền vững, hiệu quả 

và thân thiện với môi trƣờng thông qua việc xúc tiến xây dựng/nhân rộng các mô 

hình nghiên cứu và chuyển giao ứng dụng quản lý chất thải nông nghiệp hƣớng tới 

giảm thiểu phát thải KNK. 

b, Đối với lĩnh vực lâm nghiệp 

- Các hoạt động trồng rừng ngập mặn để bảo vệ bờ biển, khoanh nuôi và tái 

sinh rừng tự nhiên góp phần tăng thấp thu KNK, duy trì và bảo tồn ĐDSH; 

- Các dự án trồng rừng sản xuất trên đất trống, trồng lại rừng sau khi khai 

thác góp phần tăng thấp thu KNK, tăng thu nhập cho ngƣời dân nhận đất, khoán 

rừng và bảo vệ hệ sinh thái tự nhiên. 

c, Đối với lĩnh vực năng lượng 

- Thu hút các nhà đầu tƣ vào lĩnh vực năng lƣợng sạch (điện mặt trời, điện 

gió), năng lƣợng tái tạo (điện rác); 

- Các hoạt động khuyến khích sử dụng năng lƣợng tiết kiệm, hiệu quả, thay 

thế các nguồn tiêu thụ năng lƣợng cao, sử dụng nguồn năng lƣợng sạch trong nhân 

dân sẽ hình thành lối sống xanh, tiết kiệm năng lƣợng và giảm phát thải KNK từ 

các hoạt động truyền thống; 

- Trong khai thác hải sản: Việc thay thế bóng đèn huỳnh quang và đèn cao áp 

thấp bằng đèn LED trong chiếu sáng dẫn dụ cá (sử dụng động cơ đốt nhiên liệu để 

phát điện) sẽ giảm chi phí và giảm tiêu hao năng lƣợng, đồng nghĩa với giảm khí 

nhà kính. Theo nghiên cứu, một con tàu công suất lớn nhiên liệu tiêu thụ từ 4.000 

lít dầu/ngày giảm xuống còn 600 lít dầu/ngày, tiết kiệm tiền dầu gần 3.000 USD 

nếu dùng hệ thống đèn dẫn dụ theo công nghệ LED, đồng thời giảm phát thải 

khoảng 3.026 tấn khí nhà kính; mặt khác hiệu suất và tuổi thọ của đèn huỳnh quang 

và đèn cao áp thấp nên chi phí cho việc thay mới là không nhỏ (Trần Thị Lan 

 hương và nnk, 2018). 

* Các hiệu quả khác 

Vấn đề về xoá đói, giảm nghèo 
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Các giải pháp giảm phát thải KNK có thể gây ra những tác động đáng kể tới 

các mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội, tiêu biểu là tác động của các chính sách 

giảm thải trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, sử dụng đất đối với vấn đề an 

ninh lƣơng thực. Các nỗ lực hiện nay trong xóa đói giảm nghèo, hạn chế tình trạng 

suy dinh dƣỡng và tăng thu nhập đều hƣớng tới tăng tỷ lệ lƣợng thực trên đầu 

ngƣời ở các nƣớc đang phát triển trong khi gia tăng dân số sẽ đòi hỏi mức lƣơng 

thực lớn hơn. 

Hiệu quả về việc làm 

Trong trƣờng hợp các quốc gia áp dụng chính sách tăng giá đối với hàng hóa 

và sản phẩm tƣơng ứng với lƣợng phát thải KNK tạo ra trong quá trình sản xuất và 

tiêu dùng, các chính sách này có thể ảnh hƣởng đến tổng lƣợng cung việc làm cũng 

nhƣ phân phối việc làm giữa các ngành trong nền kinh tế. Mặc dù có tác động 

không lớn trong dài hạn, các chính sách giảm phát thải KNK có thể tạo ra sự 

chuyển dịch đáng kể trong cơ cấu lao động giữa các ngành của nền kinh tế. 

Hiệu quả về môi trường 

Các chính sách giảm phát thải KNK có thể cũng có tác động đến môi trƣờng. 

Trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, sử dụng đất, các chính sách giảm thải 

thƣờng ảnh hƣởng đến mức sẵn có và cạnh tranh về đất đai, trong khi đó, các đối 

tƣợng sử dụng đất khác nhau có nhận thức về tầm quan trọng về các hệ sinh thái, 

dịch vụ hệ sinh thái khác nhau.  

Một số chính sách tăng sản lƣợng lƣơng thực của nông nghiệp, lâm nghiệp, 

sử dụng đất có thể làm giảm các dịch vụ môi trƣờng, dịch vụ hệ sinh thái. Các 

chính sách giảm phát thải KNK trong lĩnh vực nông nghiệp thƣờng đem lại rất 

nhiều tác động tích cực về nhiều mặt. 
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PHẦN THỨ 2: ĐÁNH GIÁ KHÍ HẬU TỈNH BÌNH ĐỊNH TỪ NĂM 2008 

ĐẾN NĂM 2018 

Chương IV: Đánh giá dao động và mức độ biến đổi khí hậu tỉnh Bình Định 

4.1. Phương pháp đánh giá dao động và mức độ biến đổi khí hậu 

4.1.1. Số liệu 

Đánh giá mức độ dao động và mức độ biến đổi của các yếu tố khí hậu đƣợc 

thực hiện cho các yếu tố khí hậu, cực trị khí hậu, hiện tƣợng khí hậu cực đoan trên 

địa bàn tỉnh Bình Định trong giai đoạn 2008 - 2018, chúng tôi sử dụng số liệu sau: 

+ Số liệu lƣợng mƣa quan trắc ngày, nhiệt độ không khí trung bình ngày, 

nhiệt độ tối cao, nhiệt độ tối thấp tại 3 trạm Quy Nhơn, Hoài Nhơn, An Nhơn  trong 

giai đoạn 2008 - 2018. 

+ Số liệu cháy rừng giai đoạn 2008 - 2018 thu thập từ Chị cục Kiểm lâm - Sở 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bình Định. 

+ Số liệu bão trên khu vực Biển Đông, bão ảnh hƣởng đến tỉnh Bình Đinhh, 

số trận lũ, đỉnh lũ lớn nhất tại các trạm quan trắc từ báo cáo Nhận định tình hình 

khí tƣợng thủy văn trên địa bàn tỉnh từ năm 2008 đến năm 2018.  

Nghiên cứu tính toán các yếu tố khí hậu, cực trị khí hậu, hiện tƣợng khí hậu 

cực đoan sau đây: 

Các yếu tố khí hậu:  

+ Nhiệt độ không khí (Trung bình năm, tháng) 

+ Lƣợng mƣa (Năm, mùa mƣa (tháng IX-XII) và mùa khô (tháng I-VIII), 

tháng) 

Các yếu tố cực trị khí hậu 

+ Nhiệt độ tối cao  

+ Nhiệt độ tối thấp  

+ Lƣợng mƣa 1 ngày lớn nhất trong năm 

+ Lƣợng mƣa 5 ngày liên tiếp lớn nhất trong năm 
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+ Số ngày mƣa lớn hơn 50 mm, số ngày mƣa lớn hơn 100 mm.  

+ Số ngày có mƣa (lƣợng mƣa trong 24 giờ lớn hớn  0,1 mm). 

Các hiện tƣợng khí hậu cực đoan, thiên tai 

+ Hiện tƣợng nắng nóng: tổng số ngày nắng nóng các loại, nắng nóng, nắng 

nóng gay gắt, nắng nóng đặc biệt gay gắt. 

Chỉ tiêu xác định số ngày nắng nóng đƣợc chia làm ba loại:  

+ Loại 1 (nắng nóng): nhiệt độ tối cao ngày 37ºC > (Tx) ≥ 35ºC 

+ Loại 2 (nắng nóng gay gắt): nhiệt độ tối cao ngày 39ºC > (Tx) ≥ 37ºC 

+ Loại 3 (nắng nóng đặc biệt gay gắt): nhiệt độ tối cao ngày (Tx) ≥ 39ºC 

Hạn hán: 

+ Chỉ số Ped đƣợc tính theo công thức (theo Ped, 1975): 

    
  

  
 
  

  
 (2.1) 

Trong đó,       ̅  và       ̅  là dị thƣờng của nhiệt độ không khí và 

lƣợng mƣa, trong một khoảng thời gian nhất định, 

    là nhiệt độ và lƣợng mƣa trung bình năm 

 ,   là nhiệt độ và lƣợng mƣa trung bình của cả giai đoạn 

      là độ lệch chuẩn của nhiệt độ không khí và lƣợng mƣa. 

Tần suất hạn, đƣợc tính theo công thức sau: 

  ( )   
 ( ) 
 ( ) 

 (2.2) 

Trong đó:   ( ) là tỉ số giữa   năm xảy ra sự kiện   trong   năm quan trắc sự 

kiện đó vào thời gian   (tháng, năm). 

Bảng 36: Phân loại hạn hán theo giá trị của chỉ số Ped như sau: 

Chỉ số Ped Phân loại Chỉ số Ped Phân loại 

< 1 Ẩm ƣớt 2 - 3 Hạn vừa  

1 - 2 Bắt đầu hạn > 3 Hạn nặng 
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Số cơn bão ở Biển Đông, số cơn bão ảnh hƣởng đến tỉnh Bình Định. 

Số vụ cháy rừng, diện tích cháy rừng.  

Số trận lũ trên sông, đỉnh lũ cao nhất trong năm.  

Bảng 37: Các trạm khí tượng trên địa bàn tỉnh Bình Định 

TT Tên trạm Độ cao (m) Vĩ độ Kinh độ 

1 Quy Nhơn 3,9 109,217 13,767 

2 Hoài Nhơn 6,5 109,033 14,517 

3 An Nhơn  4,7 109,074 13,524 

4.1.2. Phương pháp nghiên cứu 

Để đánh giá mức độ dao động của các yếu tố khí hậu, yếu tố cực trị khí hậu 

và các hiện tƣợng khí hậu cực đoan trên đia bản tỉnh Bình Định, ngoài giá trị trung 

bình, nghiên cứu còn sử dụng hai đại lƣợng thống kê là chuẩn sai và độ lệch tiêu 

chuẩn của chuỗi số liệu so với trung bình nhiều năm. Để đánh giá mức độ biến đổi 

của các yếu tố khí hậu, yếu tố cực trị khí hậu, hiện tƣợng khí hậu cực đoan, sử dụng 

phƣơng trình hồi quy tuyến tiến. Phần bên dƣới sẽ trình bày chi tiết hơn về hai 

phƣơng pháp này. 

4.1.2.1.  hương pháp phân tích chuẩn sai và độ lệch tiêu chuẩn 

Phƣơng pháp phân tích chuẩn sai và độ lệch tiêu chuẩn của chuỗi số liệu so 

với trung bình nhiều năm là phƣơng pháp chính trong thống kê khí hậu đƣợc sử 

dụng để đánh giá mức độ dao động của các yếu tố khí hậu (Phan Văn Tân, 2005).  

Trong khí hậu thống kê, mức độ dao động của các chuỗi số liệu khí hậu 

đƣợc biểu thị thông qua độ phân tán của chuỗi. Độ phân tán đƣợc đánh giá thông 

qua các giá trị trung bình số học, phƣơng sai và độ lệch tiêu chuẩn của các giá trị 

trong chuỗi so với giá trị trung bình nhiều năm. 

Về mặt ý nghĩa thống kê, giá trị phƣơng sai xác định độ phân tán trong tập 

dữ liệu so với giá trị trung bình. Hay nói cách khác nếu giá trị phƣơng sai nhỏ thì 

bộ số liệu có các giá trị dao động nhỏ, xung quanh giá trị trung bình. Trong khi đó 

độ lệch chuẩn cho biết độ biến thiên hay tính biến động của các giá trị.   
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a, Trung bình số học 

Trong thống kê khí hậu, khái niệm trung bình đƣợc sử dụng phổ biến nhất là 

trung bình số học. Ý nghĩa cơ bản của trung bình số học là nó chứa đựng thông tin 

quan trọng nhất về chế độ của đặc trƣng yếu tố khí hậu. Chứa năng của trung bình 

số học trong nghiên cứu khí hậu là phản ánh một cách khái quát độ lớn của các 

thành phần trong chuỗi, dung hòa đƣợc các dao động thăng dáng và biểu thị trạng 

thái trung gian hay giá trị nền của chuỗi.  

Ký hiệu chuỗi yếu tố khí hậu tháng ( nhiệt độ, lƣợng mƣa,…) là {xt}: x1, 

x2,…,xn                                                      t=   ̅̅ ̅̅̅ 

Trung bình số học của  ̅ của chuỗi là: 

 ̅  
 

 
∑  

 

   

 (2.3) 

b, Chuẩn sai 

Hiệu của trị số các yếu tố và trung bình số học:          ̅ đƣợc gọi là 

chuẩn sai. Khi ∆xt > 0, chuẩn sai là dƣơng; ∆xt=0, chuẩn sai không; ∆xt <0, chuẩn 

sai là âm. Thực chất của phƣơng pháp phân tích chuẩn sai là cấu tạo chuỗi khí hậu 

mới trên cơ sở chuỗi khí hậu ban đầu và mong muốn là chuỗi số liệu mới có khả 

năng thể hiện tính chu kỳ và tính xu thế rõ rệt hơn so với chuỗi ban đầu (Hoàng 

Đức Cƣờng và Nguy n Trọng Hiệu, 2012).  

c, Phương sai và độ lệch chuẩn 

Phƣơng sai Dx là đại lƣợng đặc trƣng cho sự phân bố tản mạn cho các giá trị 

của đại lƣợng ngẫu nhiên X xung quanh kỳ vọng toán học. Phƣơng sai mẫu   ̅̅̅̅  là 

ƣớc lƣợng thống kê của phƣơng sai Dx và đƣợc xác định theo công thức: 

  ̅̅̅̅  =  
 
 ∑ (    ̅)

  
    (2.4) 

Trong đó: xt t=1…n, là chuỗi các giá trị quan trắc của X. Căn bậc hai của 

phƣơng sai mẫu đƣợc gọi là độ lệch chuẩn Sx: 

   √
 

   
 ∑(    ̅)

 

 

   

 (2.5) 
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Trong thực tế, độ lệch chuẩn lớn hay bé có liên quan với giá trị của chuỗi. 

Thông thƣờng ngƣời ta dùng độ lệch chuẩn Sx làm thƣớc do mức độ phân tán của 

các thành phần trong chuỗi xung quanh giá trị trung bình. Độ lệch chuẩn Sx càng 

lớn thì độ tản mạn của chuỗi càng lớn và ngƣợc lại (Phan Văn Tân, 2005). 

Đối với lƣợng mƣa, đại lƣợng thống kê biến suất đƣợc sử dụng. Trong thực 

tế, lƣợng mƣa các tháng có sự khác nhau đáng kể. Vì vậy, để so sánh độ phân tán 

của các dãy cùng đại lƣợng ngƣời ta thƣờng dùng biến suất tƣơng đối theo đơn vị 

%. Biến suất là tỷ số giữa độ lệch tiêu chuẩn và trung bình số học.  

;    

4.1.2.2.  hương pháp hồi quy phân tích xu thế 

Đánh giá mức độ biến đổi của các yếu tố khí hậu, cực trị khí hậu, hiện tƣợng 

khí hậu cực đoan (nắng nóng, hạn hán), thiên tai (cháy rừng, lũ) so với trung bình 

nhiều năm trong khí hậu thống kê thƣờng sử dụng phƣơng pháp hồi quy phân tích 

xu thế. 

Phƣơng pháp hồi quy là hồi quy giữa biến khí hậu x và thời gian t, tức là sự 

biến đổi của x theo t: x=f(t). Nếu f(t) là một hàm tuyến tính ta có xu thế biến đổi 

tuyến tính.  

Phƣơng trình hồi quy tuyến tính có dạng: x(t)= at + b (*). Trong đó, a và b là 

các hệ số hồi quy. Xu thế biến đổi của chuỗi đƣợc thể hiện thông qua phân tích hệ 

số góc a. Dấu của hệ số a xác định xu thế tăng (khi a>0) hoặc giảm (khi a<0), còn 

giá trị tuyệt đối của a cho biết mức độ tăng giảm của chuỗi. 

4.2. Dao động của các yếu tố khí hậu, cực trị khí hậu và các hiện tượng khí 

hậu cực đoan 

4.2.1 Mức đ  dao đ ng của các yếu tố khí hậu  

4.2.1.1.  ao động của nhiệt độ không khí trung bình năm  

Do vị trí của Bình Định là một tỉnh ven biển, nằm trải dài theo chiều Bắc 

Nam và hẹp theo chiều Đông Tây, ngoài ra cấu tạo địa hình thấp dần từ Tây sang 

Đông, phía Tây chủ yếu là đồi núi nên đã tạo ra khí hậu đặc trƣng ven biển của các 

tỉnh duyên hải Nam Trung Bộ. 

x

s
Cs    100%

x

s
%Cs 
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Nhiệt độ trung bình năm của các trạm tại Bình Định khá cao đều trên 26ºC. 

Nhiệt độ thấp nhất tại các trạm tập trung vào tháng I, dao động từ 22,3ºC đến 

23,5ºC. Nhiệt độ cao nhất vào tháng VI, dao động từ 29,4ºC đến 30,4ºC (Bảng 38). 

Nhìn chung nhiệt độ trung bình tại Quy Nhơn cao hơn so với hai trạm Hoài Nhơn 

và An Nhơn khoảng 1ºC. 

Bảng 38: Nhiệt độ trung bình tháng và năm thời kỳ 2008 - 2018 (ºC) 

Trạm I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Năm 

Quy Nhơn 23,5 24,0 25,7 27,6 29,2 30,4 30,2 30,0 29,0 27,4 26,3 24,6 27,3 

Hoài Nhơn 22,3 22,8 24,7 27,0 28,7 29,4 28,8 28,9 27,4 26,0 25,2 23,3 26,2 

An Nhơn  22,7 22,9 24,5 26,9 29,0 29,5 29,0 28,8 28,0 26,5 25,5 23,8 26,4 

Để phân tích sự dao động của các giá trị của yếu tố khí hậu hàng năm so với 

giá trị trung bình nhiều năm của yếu tố khí hậu đó, thƣờng xây dựng đồ thị chuẩn 

sai của yếu tố khí hậu đó theo từng năm. Từ đồ thị này, có thể xác định độ lệch của 

giá trị hàng năm so với giá trị trung bình nhiều năm của yếu tố khí hậu đó.  

Trên đồ thị Hình 25 cho thấy, dao động của nhiệt độ không khí hàng năm 

tƣơng đối đồng nhất phần lớn đều cùng âm hoặc cùng dƣơng tại tất cả các trạm 

đƣợc đánh giá. Điều này chứng tỏ nhiệt độ không khí tại các trạm đều chịu sự chi 

phối của cùng một cơ chế tác động. 

Vào năm 2016, chuẩn sai (+) lớn nhất của nhiệt độ không khí trung bình năm 

dao động từ 0,4 đến 0,6ºC vào năm 2016 tại trạm An Nhơn và Hoài Nhơn. Ngoài 

ra, năm 2012 và 2015, nhiệt độ không khí trung bình năm cũng tăng khá mạnh đều 

ở cả 3 trạm với mức khoảng 0,3ºC. 

Chuẩn sai (-) lớn nhất của nhiệt độ không khí trung bình năm có thể đạt tới 

0,5ºC đến 0,6ºC vào năm 2008 và 2011. Vào các năm còn lại, nhiệt độ không khí 

trung bình năm có sự tăng giảm không đáng kể. Do La Nina hoạt động mạnh vào 

hai năm 2008 và 2011. Từ đó, có thể nhận thấy La Nina có tác động đến việc giảm 

nhiệt độ trong các năm trên.  
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Hình 25: Chuẩn sai của nhiệt độ không khí trung bình năm 

Bảng 39 thể hiện chi tiết dao động của nhiệt độ không khí trung bình hàng 

năm tại các trạm của tỉnh Bình Định.  

Bảng 39: Chuẩn sai nhiệt độ trung bình năm qua các năm trong thời kỳ 

2008-2018 

Năm Hoài Nhơn Quy Nhơn An Nhơn 

2008 -0,4 -0,5 -0,5 

2009 -0,1 -0,3 -0,2 

2010 0,1 0,2 -0,1 

2011 -0,4 -0,5 -0,6 

2012 0,4 0,2 0,3 

2013 -0,1 -0,1 -0,3 

2014 -0,1 0,1 -0,1 

2015 0,2 0,3 0,3 

2016 0,1 0,4 0,6 

2017 0,1 0,1 0,3 

2018 0,3 0,1 0,2 

Nhìn chung trong thời kỳ 2008 - 2018, cả 3 trạm đều có nhiệt độ trung bình 

tƣơng đối đồng nhất, cho đến năm 2011, các trạm đều có xu thế giảm (0,1-0,5ºC). 

Giai đoạn từ 2012 - 2018, các trạm đều có xu thế tăng, ngoại trừ năm 2013. 

-1 

-0,5 

0 

0,5 

1 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

C
h

u
ẩ
n

 s
a
i 

T
tb

 (
đ
ộ

 C
) 

Năm 

Chuẩn sai Ttb năm tỉnh Bình Định 

Quy Nhơn 

Hoài Nhơn 

An Nhơn 



Đánh giá khí hậu tỉnh Bình Định 

112 

4.2.1.2.  ao động của nhiệt độ không khí trung bình tháng 

*  ao động của nhiệt độ không khí trung bình tháng I 

Bảng 40: Giá trị nhiệt độ trung bình năm, tháng I và tháng VI trong thời kỳ 

2008 - 2018 (℃) 

 Quy Nhơn Hoài Nhơn An Nhơn 

Trung bình năm 27,3 26,2 26,4 

Tháng I 23,5 22,3 22,7 

Tháng VI 30.4 29.4 29.5 

Nhiệt độ không khí trung bình tháng I của 3 trạm thời kỳ 2008 - 2018 cao 

nhất tại Quy Nhơn đạt 23,5ºC, trong khi đó, tại hai trạm An Nhơn và Hoài Nhơn, 

nhiệt độ tháng thấp nhất lần lƣợt là 22,7ºC và 22,3ºC. Biến đổi nhiệt độ trung bình 

tháng I tại trạm Quy Nhơn là từ 22,2ºC đến 25ºC, trong khi đó, tại trạm Hoài Nhơn, 

mức dao động trong khoảng từ 20,8ºC đến 24ºC. Tƣơng tự tại trạm An Nhơn, nhiệt 

độ biến đổi trong khoảng từ 20,9ºC đến 24,4ºC (Bảng 41).  

Bảng 41: Biến đổi của nhiệt độ trung bình tháng I qua các năm trong thời kỳ 

2008 - 2018 

Năm Quy Nhơn Hoài Nhơn An Nhơn 

2008 23,2 22,1 22,5 

2009 22,5 21,2 21,7 

2010 24,5 23,1 23,5 

2011 22,9 21,5 21,9 

2012 23,7 22,4 23,0 

2013 23,8 22,4 22,4 

2014 22,2 20,8 20,9 

2015 22,6 21,3 21,6 

2016 25,0 24,0 24,4 

2017 24,6 23,5 24,1 

2018 23,7 22,9 23,3 
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Giá trị chuẩn sai nhiệt độ không khí tháng I khá đồng nhất tại cả 3 trạm, với 

sự khác biệt chỉ trong khoảng 0,1 đến 0,3ºC. Chuẩn sai dƣơng đáng kể đƣợc ghi 

nhận vào các năm 2010, 2016 và 2017 với chuẩn sai trên 1ºC, trong khi đó, chuẩn 

sai âm đáng kể xảy ra vào các năm 2009, 2014 và 2015 (Bảng 42). 

Bảng 42: Giá trị chuẩn sai nhiệt độ tháng I qua các năm thời kỳ 2008 - 2018 

Năm Quy Nhơn Hoài Nhơn An Nhơn 

2008 -0,3 -0,2 -0,2 

2009 -1,0 -1,1 -1,0 

2010 1,0 0,8 0,8 

2011 -0,6 -0,8 -0,7 

2012 0,2 0,1 0,3 

2013 0,3 0,1 -0,3 

2014 -1,3 -1,5 -1,7 

2015 -0,9 -1,0 -1,1 

2016 1,5 1,7 1,7 

2017 1,1 1,2 1,5 

2018 0,2 0,7 0,6 

*  ao động của nhiệt độ không khí trung bình tháng  I  

Là tháng giữa mùa hè, tháng có nhiệt độ cao nhất, nhiệt độ không khí trung 

bình tháng VI của các trạm tại Bình Định thời kỳ 2008 - 2018 nhìn chung dao động 

từ 28,3ºC đến 30,9ºC. Nhiệt độ không khí trung bình tháng VI cao nhất tại trạm 

Quy Nhơn là 30,9ºC xảy ra vào năm 2009, trong khi đó nhiệt độ cao nhất trạm Hoài 

Nhơn là 30,8 năm 2014. Tại An Nhơn nhiệt độ tháng VI có thể lên đến 30,1 năm 

2014 (Bảng 43).  
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Bảng 43: Biến đổi của nhiệt độ trung bình tháng VI qua các năm trong thời kỳ 

2008 - 2018 (℃) 

Năm Quy Nhơn Hoài Nhơn An Nhơn 

2008 29,9 28,8 29,2 

2009 30,9 29,6 29,9 

2010 30,2 29,3 29,3 

2011 30,5 29,1 29,2 

2012 31,2 29,7 29,8 

2013 29,8 28,3 28,3 

2014 30,8 30,8 30,1 

2015 30,2 29,9 29,7 

2016 29,9 29,1 29,6 

2017 30,6 29,5 30,0 

2018 30,1 29,1 29,3 

Độ lệch (+) lớn nhất của nhiệt độ trung bình tháng VI có thể đạt 0,5 - 1,4ºC 

xảy ra năm 2014. Ngoài ra, vào các năm 2009, 2012 và 2017 nhiệt độ trung bình 

tháng VI cũng có chuẩn sai dƣơng (Bảng 44). 

Bảng 44: Giá trị chuẩn sai nhiệt độ tháng VI qua các năm thời kỳ 2008 - 2018 

Năm Quy Nhơn Hoài Nhơn An Nhơn 

2008 -0,5 -0,5 -0,3 

2009 0,5 0,3 0,4 

2010 -0,2 -0,1 -0,2 

2011 0,2 -0,3 -0,3 

2012 0,8 0,3 0,3 

2013 -0,6 -1,1 -1,2 

2014 0,5 1,4 0,6 

2015 -0,2 0,5 0,2 
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Năm Quy Nhơn Hoài Nhơn An Nhơn 

2016 -0,4 -0,3 0,2 

2017 0,2 0,2 0,5 

2018 -0,3 -0,3 -0,2 

Độ lệch (-) lớn nhất của nhiệt độ trung bình tháng VI có thể đạt 1,2ºC xảy ra 

năm 2013. Nhƣ vậy, mức độ dao động nhiệt độ không khí trung bình tháng VI, thấp 

hơn so với mức độ dao động của tháng I tại tất cả các trạm. Nguyên nhân là do 

Bình Định nằm ở phía Nam Trung Bộ, nằm hoàn toàn trong vùng nhiệt đới, do đó 

không có mùa đông rõ ràng, do vậy mức biến động nhiệt độ và chuẩn sai lớn hơn 

so với nhiệt độ không khí vào mùa hè. 

4.2.1.3.  ao động của lượng mưa trung bình năm 

 

Hình 26: Lượng mưa trung bình tháng các trạm tỉnh Bình Định giai thời kỳ 

2008 - 2018 

Có thể nhận thấy biến động lƣợng mƣa giữa các trạm tỉnh Bình Định là rất 

lớn. Lƣợng mƣa năm trung bình lớn nhất tại trạm Hoài Nhơn (2365 mm/năm), trạm 

An Nhơn đạt 1869 mm/năm và Quy Nhơn xấp xỉ 2000 mm/năm (Bảng 45). Khác 

với khu vực phía Bắc và phía Nam, lƣợng mƣa tại Bình Định tập trung vào các 

tháng cuối năm với một đỉnh mƣa vào tháng XI. Lƣợng mƣa vào tháng IX đến XII 

đều trên 200 mm/tháng, trong khi các tháng còn lại, lƣợng mƣa phần lớn dƣới 100 

mm/tháng (Hình 26).  
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Bảng 45: Lượng mưa trung bình tháng và năm (mm) trong cả thời kỳ 

2008 - 2018 

Trạm I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Năm 

Quy Nhơn 101,3 32,6 24,8 50,7 83,8 38,5 72,3 98,7 233,7 414,8 599,8 244,3 1995 

Hoài Nhơn 121,7 32,5 15,2 43,5 66,8 80,9 107,0 108,3 307,3 500,1 581,2 401,0 2365 

An Nhơn 63,8 19,9 20,5 41,5 62,7 70,1 70,8 102,2 220,5 358,9 577,1 260,7 1869 

Khác với nhiệt độ, mức biến đổi hàng năm của lƣợng mƣa là rất lớn. Vào 

những năm nhiều mƣa nhất, lƣợng mƣa tại trạm có thể lên tới trên 3000 mm/năm 

nhƣ tại Hoài Nhơn năm 2008 và 2016. Ngƣợc lại, vào những năm khô hạn nhất, 

lƣợng mƣa năm tại trạm có thể xuống dƣới 1500 mm/năm nhƣ tại cả 3 trạm Quy 

Nhơn, Hoài Nhơn và An Nhơn năm 2012, 2015 (Bảng 46). 

Bảng 46: Diễn biến lượng mưa theo thời gian  

Năm Quy Nhơn Hoài Nhơn An Nhơn 

2008 2337.6 3250.3 2603.3 

2009 2273.6 2519.5 2059.3 

2010 2684.9 2703.1 2561.4 

2011 1524.9 2036.5 1387.8 

2012 1483.0 1497.7 1098.8 

2013 1904.9 2142.1 1736.1 

2014 1627.9 2194.5 1362.7 

2015 1351.4 1415.2 1334.0 

2016 2518.3 3505.2 2617.2 

2017 2396.3 2768.1 2235.3 

2018 1843,8 1986,8 1560,3 

Bảng 47 thể hiện chuẩn sai lƣợng mƣa tại các trạm tỉnh Bình Định trong thời 

kỳ 2008 - 2018. Có thể nhận thấy, lƣợng mƣa của các trạm có sự khác biệt rõ rệt 

qua từng năm do tính chất địa hình và đặc điểm phân bố mƣa kém đồng nhất theo 

không gian. Lƣợng mƣa năm của các trạm ngoài phụ thuộc khí hậu khu vực còn 

phụ thuộc rất lớn vào vị trí địa lý và độ cao của các trạm đo.  
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Chuẩn sai lƣợng mƣa năm (+) lớn nhất tại trạm Hoài Nhơn (khoảng 1000 

mm) và An Nhơn (trên 700 mm) vào năm 2008 và 2016, tại Quy Nhơn vào năm 

2010 (đạt xấp xỉ 700 mm).  

Chuẩn sai lƣợng mƣa năm (-) lớn nhất tại trạm cả 3 trạm vào năm 2012 và 

2015 đều đạt trên 500 mm, cao nhất tại Hoài Nhơn có thể đạt xấp xỉ 1000 mm.  

Bảng 47: Chuẩn sai lượng mưa tại các trạm tỉnh Bình Định 

Năm Quy Nhơn Hoài Nhơn An Nhơn 

2008 342,5 884,9 734,6 

2009 278,5 154,1 190,6 

2010 689,8 337,7 692,7 

2011 -470,2 -328,9 -480,9 

2012 -512,1 -867,7 -769,9 

2013 -90,2 -223,3 -132,6 

2014 -367,2 -170,9 -506,0 

2015 -643,7 -950,2 -534,7 

2016 523,2 1139,8 748,5 

2017 401,2 402,7 366,6 

2018 -151,3 -378,6 -308,4 

Cùng với mức chuẩn sai giữa các năm lớn, độ lệch chuẩn theo tháng của 

lƣợng mƣa các trạm tỉnh Bình Định cũng có mức biến động lớn, phổ biến trong 

khoảng 16 - 80 mm vào các tháng mùa khô cho đến mức trên 300 mm vào tháng 

cao nhất (tháng XI). Độ lệch chuẩn năm của lƣợng mƣa lớn nhất tại trạm Hoài 

Nhơn đạt mức 660 mm và An Nhơn 568 mm. Trạm Quy Nhơn có giá trị độ lệch 

chuẩn năm thấp nhất cũng đạt ngƣỡng xấp xỉ 465 mm.  

Bảng 48: Độ lệch chuẩn lượng mưa theo tháng tại Bình Định 

Trạm/Tháng I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Năm 

Quy Nhơn 67,2 36,9 24,3 64,3 110,0 27,9 59,2 44,8 117,6 138,5 366,5 229,9 465,7 

Hoài Nhơn 76,7 40,5 16,7 51,2 75,9 40,7 59,8 83,2 201,2 226,7 337,4 450,5 660,9 

An Nhơn 50,1 20,9 10,5 53,1 72,6 48,8 61,8 39,7 128,6 140,4 339,6 319,9 568,3 
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4.2.1.4.  ao động của lượng mưa theo m a 

Mùa mƣa ở Bình Định thƣờng bắt đầu từ tháng IX đến hết tháng XII, trong 

đó cao điểm lƣợng mƣa tháng lớn nhất rơi vào tháng X và XI, khi lƣợng mƣa tháng 

có thể đạt trên 500 mm/tháng. Trong khi đó mùa khô di n ra từ tháng I đến VIII. 

Thời gian bắt đầu và kết thúc mùa mƣa tại các trạm tỉnh Bình Định di n tƣơng đối 

đồng nhất.  

Bảng 49 và Bảng 50 thể hiện tổng lƣợng mƣa mùa khô và mùa mƣa thời kỳ 

2008 - 2018 tại các trạm của tỉnh Bình Định. Có thể thấy lƣợng mƣa mùa khô tại 

Bình Định thấp nhất vào năm 2011 và 2015 khi tổng lƣợng mƣa mùa khô của cả 3 

trạm đều ở ngƣỡng dƣới 350 mm/mùa. Ngƣợc lại lƣợng mƣa mùa khô cao nhất vào 

các năm 2008, 2009 và 2013. Do đóng góp của lƣợng mƣa mùa khô vào tổng lƣợng 

mƣa năm tại Bình Định là rất nhỏ (chỉ chiếm 15 - 20% tổng lƣợng mƣa). Trong khi 

đó, lƣợng mƣa mùa mƣa có tính dao động rất mạnh, vào năm 2012, lƣợng mƣa thấp 

kỉ lục trong cả thời kỳ 2008 - 2018 khi lƣợng mùa mƣa ở cả 3 trạm đều thấp hơn 

800 mm/mùa. Ngƣợc lại, trong một số năm nhƣ 2008, 2010 và 2016, lƣợng mƣa tại 

các trạm phần lớn đều trên 2000 mm/mùa. Cá biệt năm 2016, lƣợng mƣa tại trạm 

Hoài Nhơn đạt 2939 mm/mùa, gần gấp đôi so với lƣợng mƣa mùa hàng năm. Ngoài 

ra có thể thấy đóng góp về lƣợng của mùa mƣa đối với tổng lƣợng mƣa năm là rất 

lớn tại Bình Định, có thể lên tới 80 - 85%.  

Bảng 49: Tổng lượng mưa mùa khô tại các trạm (mm) 

Năm Quy Nhơn Hoài Nhơn An Nhơn  

2008 548,4 849,0 557,0 

2009 820,3 786,6 678,5 

2010 501,2 639,8 553,3 

2011 311,4 258,8 207,2 

2012 611,0 703,2 517,7 

2013 854,3 590,6 694,9 

2014 217,8 508,7 271,4 

2015 343,5 335,0 312,8 

2016 372,3 566,3 364,0 

2017 617,1 734,9 505,4 

2018 331,1 361,1 304,4 
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Bảng 50: Tổng lượng mưa mùa mưa tại các trạm (mm) 

Năm Quy Nhơn Hoài Nhơn An Nhơn  

2008 1789,2 2401,3 2046,3 

2009 1453,3 1732,9 1380,8 

2010 2183,7 2063,3 2008,1 

2011 1213,5 1777,7 1180,6 

2012 872,0 794,5 581,1 

2013 1050,6 1551,5 1041,2 

2014 1410,1 1685,8 1091,3 

2015 1007,9 1080,2 1021,2 

2016 2146,0 2938,9 2253,2 

2017 1779,2 2033,2 1729,9 

2018 1512,7 1625,7 1255,9 

*  ao động lượng mưa vào m a khô 

 Vào mùa khô mức dao động tuyệt đối hàng năm dƣới 351 mm/mùa. Có thể 

thấy mặc dù mức độ dao động là rất khác nhau giữa năm này qua năm khác, tuy 

nhiên mức độ biến đổi chuẩn sai nhìn chung tƣơng đối đống nhất giữa các trạm 

ngoại trừ năm 2013. Trong khi mức chuẩn sai dƣơng (+) rất cao đƣợc ghi nhận tại 

trạm Quy Nhơn và An Nhơn thì tại trạm Hoài Nhơn có chuẩn sai (+) khá nhỏ 

(Bảng 51 và Hình 27).   

Bảng 51: Biến đổi của chuẩn sai lượng mưa vào mùa khô qua các năm trong 

thời kỳ 2008 - 2018 

Năm Quy Nhơn Hoài Nhơn An Nhơn 

2008 45,8 273,2 105,5 

2009 317,7 210,8 227,0 

2010 -1,4 64,0 101,8 

2011 -191,2 -317,0 -244,3 

2012 108,4 127,4 66,2 

2013 351,7 14,8 243,4 

2014 -284,8 -67,1 -180,1 

2015 -159,1 -240,8 -138,7 

2016 -130,3 -9,5 -87,5 

2017 114,5 159,1 53,9 

2018 -171,5 -214,7 -147,1 
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Hình 27: Đồ thị chuẩn sai của lượng mưa mùa khô 

*  ao động lượng mưa vào m a mưa 

Vào mùa mƣa số năm có lƣợng mƣa giảm nhiều hơn số năm có lƣợng mƣa 

tăng. Năm 2009 và đặc biệt là các năm trong giai đoạn từ năm 2011 đến năm 2015, 

lƣợng mƣa có chuẩn sai (-) âm. Năm 2012, chuẩn sai âm tại 3 trạm lớn nhất, tại 

Quy Nhơn hụt mƣa 621 mm/mùa, tại An Nhơn 995 mm/mùa trong đó vào năm 

2015 lƣợng mƣa tại tất cả các trạm đều giảm trên 396mm. Ngƣợc lại, chuẩn sai (+) 

lƣợng mƣa mùa mƣa lớn nhất vào năm 2016 tại cả 3 trạm đạt mức từ 653,4 đến 

1149,4 mm/mùa (Bảng 52 và Hình 28). 

Bảng 52: Biến đổi của chuẩn sai lượng mưa vào mùa mưa qua các năm trong 

thời kỳ 2008 - 2018 

Năm  Quy Nhơn Hoài Nhơn An Nhơn 

2008 296,6 611,8 629,1 

2009 -39,3 -56,6 -36,4 

2010 691,1 273,8 590,9 

2011 -279,1 -11,8 -236,6 

2012 -620,6 -995,0 -836,1 

2013 -442,0 -238,0 -376,0 

2014 -82,5 -103,7 -325,9 

2015 -484,7 -709,3 -396,0 

2016 653,4 1149,4 836,0 

2017 286,6 243,7 312,7 

2018 20,1 -163,8 -161,3 
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Hình 28: Đồ thị chuẩn sai của lượng mưa mùa mưa 

Số liệu bảng 53 cho thấy, độ lệch chuẩn của lƣợng mƣa mùa khô tại các trạm 

tại Bình Định thấp nhất tại An Nhơn (167,4 mm) trong khi đó trạm Quy Nhơn có 

độ lệch chuẩn cao nhất (210 mm). Ngƣợc lại, lƣợng mƣa mùa có độ lệch chuẩn cao 

hơn đáng kể với giá trị cao nhất tại trạm Hoài Nhơn (584,8 mm) và thấp nhất tại 

trạm Quy Nhơn (444,6 mm).  

Bảng 53: Độ lệch chuẩn của mùa khô và mùa mưa 

Mùa Quy Nhơn Hoài Nhơn An Nhơn 

Mùa khô 210,0 193,4 167,4 

Mùa mƣa 444,6 584,8 522,3 

4.2.2. Mức đ  dao đ ng của các cực trị khí hậu 

4.2.2.1.  ao động của nhiệt độ không khí tối cao (Tmax) 

Bình Định có nền nhiệt độ trung bình tuyệt đối khá cao, tại cả 3 trạm đều 

trên 30ºC. Nhiệt độ tối cao trong giai đoạn 2008 - 2018 tại các trạm khí tƣợng ở 

Bình Định cao nhất vào tháng V đến tháng VII, đặc biệt vào tháng VI tại trạm Hoài 

Nhơn là 35,1ºC, trạm Quy Nhơn và An Nhơn là 34,1ºC. Trong khi đó, vào tháng I, 

nhiệt độ tối cao thấp nhất trung bình đạt 25,8ºC đến 26,4ºC (Bảng 54).  

 Bảng 54: Nhiệt độ tối cao trung bình tháng và năm (ºC)  

Trạm I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Năm  

Quy Nhơn 26,4 27,3 28,9 30,8 32,5 34,1 34,1 33,9 32,7 30,4 28,8 27,0 30,6 

Hoài Nhơn 25,8 27,3 29,6 32,5 34,6 35,1 34,3 34,4 32,3 29,9 28,4 26,4 30,9 

An Nhơn 25,8 26,8 28,9 32,1 34,4 34,1 33,9 33,9 32,9 30,2 28,5 26,6 30,7 
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Bảng 55 thể hiện chuẩn sai nhiệt độ tối cao trung bình trong thời kỳ 2008-

2018 tại các trạm.  

Bảng 55: Chuẩn sai của nhiệt độ tối cao trung bình năm qua các năm trong 

thời kỳ 2008 - 2018 

Trạm Quy Nhơn Hoài Nhơn An Nhơn  

2008 -0,2 -0,8 -0,6 

2009 0,3 -0,4 -0,3 

2010 0,2 0,6 0,1 

2011 -0,6 -0,7 -0,7 

2012 0,4 0,2 0,3 

2013 -0,6 -0,3 -0,5 

2014 -0,1 0,3 0,1 

2015 0,3 0,7 0,7 

2016 0,1 0,7 0,7 

2017 -0,1 -0,2 0,2 

2018 0,1 -0,1 0,1 

Chuẩn sai (+) lớn nhất của nhiệt độ tối cao trung bình năm dao động 0.3ºC 

đến 0.7ºC năm 2015. Ngoài ra, năm 2010, 2012, và 2016 nhiệt độ tối cao của trung 

bình không khí đều tăng tại các trạm. 

Chuẩn sai (-) lớn nhất của nhiệt độ tối cao trung bình năm dao động 0,6ºC 

đến 0,7ºC vào năm 2011. Các năm khác, chuẩn sai nhiệt độ tối cao nhìn chung dao 

động nhỏ.  

Trong thời kỳ 2008 - 2018 độ lệch chuẩn của nhiệt độ không khí tối cao 

trung bình giữa các tháng nhìn chung không có sự khác biệt. Hơn nữa, độ lệch 

chuẩn nhiệt độ tối cao giữa các trạm cũng tƣơng đối đồng nhất. Nguyên nhân chủ 

yếu do tính tƣơng đồng của nhiệt độ trong một tỉnh không có sự phân hoá khí hậu 

rõ nét, cùng một nhân tố chi phối nhiệt độ trung bình cũng nhƣ nhiệt độ tối cao. Do 

đó nhiệt độ có hàm phân bố tƣơng đối giống nhau và độ lệch chuẩn do đó cũng 

tƣơng đồng nhau, trung bình độ lệch chuẩn xấp xỉ xung quanh 1ºC tại tất cả các 

trạm (Bảng 56).   
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Bảng 56: Độ lệch chuẩn trung bình tháng, năm của nhiệt độ tối cao 

Trạm I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Năm 

Quy Nhơn 1,0 1,3 1,2 1,0 0,8 0,7 0,7 0,9 0,8 0,6 1,1 1,1 1,0 

Hoài Nhơn 1,1 1,5 1,4 1,1 1,8 0,8 0,7 1,0 0,9 0,7 1,2 1,1 1,1 

An Nhơn 1,0 1,2 1,1 0,9 1,3 0,7 0,5 1,0 0,9 0,8 1,2 1,1 1,0 

4.2.2.2.  ao động của nhiệt độ không khí tối thấp (Tmin) 

Trong thời kỳ 2008 - 2018, nhiệt độ tối thấp trung bình năm tại 3 trạm khí 

tƣợng của tỉnh Bình Định dao động trong khoảng từ 20,0ºC đến 28,0ºC. Trạm Quy 

Nhơn có nhiệt độ tối thấp trung bình năm cao nhất (25,2ºC). Trạm Hoài Nhơn và 

An Nhơn có nhiệt độ tối thấp trung bình năm là 23,3ºC và 23,8ºC. Trong năm, 

nhiệt độ tối thấp trung bình biến thiên trong khoảng 20,0ºC đến 28ºC. Ngƣỡng dao 

động này là tƣơng đối nhỏ so với các khu vực khí hậu khác hay các tỉnh khác trong 

khu vực Nam Trung Bộ. 

Bảng 57: Nhiệt độ tối thấp trung bình tháng và năm (ºC) 

Trạm I II III IV V VI VII VII IX X XI XII Năm 

Quy Nhơn 21,7 22,0 23,6 25,5 27,0 28,0 27,6 27,6 26,5 25,3 24,5 22,9 25,2 

Hoài Nhơn 20,0 20,0 21,5 23,6 25,1 25,7 25,3 25,4 24,5 23,6 23,1 21,3 23,3 

An Nhơn 20,5 20,4 21,8 23,8 25,7 26,5 25,9 25,8 25,1 24,2 23,5 21,9 23,8 

Bảng 58: Biến đổi của nhiệt độ tối thấp trung bình năm qua các năm trong 

thời kỳ 2008 - 2018 

Năm/Trạm Quy Nhơn Hoài Nhơn An Hòa 

2008 -0,6 -0,4 -0,4 

2009 -0,3 -0,2 -0,2 

2010 0,0 0,1 -0,4 

2011 -0,3 -0,4 -0,5 

2012 0,5 0,3 0,4 

2013 0,0 0,0 -0,2 

2014 -0,2 -0,1 -0,2 

2015 0,1 0,0 0,1 

2016 0,2 0,3 0,6 

2017 0,3 0,3 0,4 

2018 0,3 0,1 0,4 
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Bảng 58 cho thấy, chuẩn sai (+) lớn nhất của nhiệt độ tối thấp của không khí  

trung bình năm dao động từ 0,2ºC đến 0,6ºC năm 2016. Ngoài ra, năm 2012 nhiệt 

độ tối thấp của không khí trung bình năm đều tăng đồng loạt giữa các trạm (từ 

0,3ºC đến 0,5ºC). 

Chuẩn sai (-) lớn nhất của nhiệt độ tối thấp không khí trung bình năm dao 

động từ 0,4ºC đến 0,6ºC năm 2008. Bên cạnh đó, năm 2011 nhiệt độ tối thấp của 

không khí trung bình năm giảm trong khoảng 0,3ºC đến 0,5ºC. 

Khác với nhiệt độ tối cao, độ lệch chuẩn của nhiệt độ tối thấp trung bình năm 

dao động từ 0,3 - 0,4ºC. Mặc dù tƣơng đối đồng nhất giữa các trạm nhƣng giữa các 

tháng, nhiệt độ tối thấp có sự khác biệt đáng kể. Độ lệch chuẩn vào các tháng mùa 

khô (từ tháng XII đến tháng III), giá trị độ lệch chuẩn biến biên trong khoảng 0,7ºC 

đến 1,4ºC. Trong khi đó các tháng còn lại, giá trị độ lệch chuẩn đều nhỏ hơn 0,8ºC, 

thậm chí tháng VII, IX giá trị này có thể xuống đến 0,3º tại trạm Hoài Nhơn. 

Bảng 59: Độ lệch chuẩn tháng và năm của nhiệt độ tối thấp 

Trạm I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Năm 

Quy Nhơn 1,1 1,0 0,9 0,6 0,6 0,4 0,6 0,5 0,6 0,4 0,6 0,9 0,3 

Hoài Nhơn 1,2 0,9 0,7 0,8 0,6 0,6 0,3 0,5 0,3 0,4 0,5 0,9 0,3 

An Nhơn 1,4 0,9 0,7 0,8 0,6 0,5 0,7 0,6 0,5 0,5 0,7 1,1 0,4 

4.2.2.3.  ao động của lượng mưa 1 ngày lớn nhất (Rx1day), 5 ngày lớn nhất 

(Rx5day) 

Lƣợng mƣa 1 ngày lớn nhất là giá trị lớn nhất của từng năm trong chuỗi số 

liệu 2008 - 2018, giá trị chuẩn sai năm đƣợc tính là độ lệch của giá trị trung bình 

năm so với giá trị trung bình giai đoạn. Bảng 60 và Hình 29 thể hiện chuẩn sai năm, 

là độ lệch của giá trị tháng từng năm so với trung bình năm của giai đoạn đánh giá.  

Bảng 60: Chuẩn sai lượng mưa 1 ngày lớn nhất trong năm 

Năm Quy Nhơn Hoài Nhơn An Nhơn 

2008 37,8 -11,5 -1,7 

2009 57,2 -11,9 29,9 

2010 82,0 -23,2 99,2 

2011 -45,3 -41,7 13,9 
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Năm Quy Nhơn Hoài Nhơn An Nhơn 

2012 -66,8 -127,3 -87,7 

2013 -30,8 33,8 -22,2 

2014 -32,5 -69,6 -36,3 

2015 -60,2 -78,5 -86,8 

2016 16,4 112,0 32,3 

2017 64,1 113,1 61,1 

2018 -21,5 114,5 -1,6 

 

Hình 29: Chuẩn sai của lượng mưa 1 ngày lớn nhất trong năm 

Chuẩn sai (+) lớn nhất của lƣợng mƣa 1 ngày lớn nhất năm dao động từ 61,1 

mm đến 113,1 mm vào năm 2017. Ngoài ra, các năm 2016 lƣợng mƣa 1 ngày lớn 

nhất đều tăng đồng loạt tại tất cả các trạm. Tại Trạm Hoài Nhơn, giá trị chuẩn sai 

này lớn hơn so với hai trạm còn lại.  

Chuẩn sai (-) lớn nhất của chuẩn sai lƣợng mƣa 1 ngày lớn nhất các năm 

2012 và 2015, độ lệch (-) dao động trong khoảng từ 60.2 mm đến 127,3 mm. Trạm 

Hoài Nhơn cũng có chuẩn sai (-) tuyệt đối lớn hơn so với hai trạm còn lại. Nhƣ 

vậy, có thể thấy dao động lƣợng mƣa tại trạm Hoài Nhơn lớn hơn các trạm còn lại.  

Độ lệch chuẩn của lƣợng mƣa một ngày lớn nhất biến động khác nhau giữa 

các trạm trong tỉnh Bình Định. Tại trạm Quy Nhơn, độ lệch chuẩn Rx1day là 53,3 

mm, trạm An Nhơn là 57,2 mm và Hoài Nhơn lớn nhất là 82 mm.  
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Bảng 61: Độ lệch chuẩn của lượng mưa 1 ngày lớn nhất 

Trạm Quy Nhơn H ai Nhơn An Nhơn 

Độ lệch chuẩn 53,3 82,0 57,2 

Bảng 62: Chuẩn sai lượng mưa 5 ngày lớn nhất trong năm (RX5day) 

Năm Quy Nhơn Hoài Nhơn An Nhơn 

2008 29,3 -62,0 70,8 

2009 73,7 -75,1 -8,1 

2010 195,4 3,3 130,1 

2011 -142,5 -67,6 -74,9 

2012 -137,4 -238,0 -178,6 

2013 -41,8 42,2 -82,5 

2014 -137,0 -143,2 -125,4 

2015 -36,5 -143,7 -13,3 

2016 111,3 357,4 151,4 

2017 136,3 181,2 158,3 

2018 -51,1 145,5 -27,7 

 

Hình 30: Chuẩn sai của lượng mưa 5 ngày liên tiếp lớn nhất trong năm 
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Chuẩn sai (+) lớn nhất của lƣợng mƣa 5 ngày lớn nhất ttrong năm tại trạm 

Hoài Nhơn là 357 mm vào năm 2016. Ngoài ra, chuẩn sai Rx5day năm 2017 cũng 

đạt giá trị cao, từ 136 mm đến 181 mm. Vào năm 2012, 2014, các trạm đều có 

chuẩn sai (-) khá lớn, dao động từ 125 mm đến 238 mm. Có một số năm đặc biệt 

nhƣ năm 2018 chuẩn sai tại trạm Hoài Nhơn đạt giá trị (+) 146 mm, trong khi đó 

trạm Quy Nhơn và An Nhơn đều có chuẩn sai (-) mặc dù nhỏ, biến thiên trong 

khoảng 28 mm đến 51 mm. Chuẩn sai giữa các trạm cũng nhƣ giữa các năm là 

không dồng đều. Nguyên nhân do RX5day là các giá trị cực trị, không có sự đồng 

nhất theo cả không gian và thời gian.   

Bảng 63 trình bày về độ lệch chuẩn của lƣợng mƣa 5 ngày lớn nhất so với 

giá trị trung bình năm của cả giai đoạn đánh giá. 

Bảng 63: Độ lệch chuẩn của lượng mưa 5 ngày lớn nhất 

Trạm Quy Nhơn Hoài Nhơn An Nhơn 

Độ lệch chuẩn 117,9 171,9 114,4 

Độ lệch chuẩn của lƣợng mƣa 5 ngày lớn nhất tại trạm Hoài Nhơn (171,9 

mm) trong khi đó tại trạm Quy Nhơn và Hoài Nhơn, giá trị tƣơng ứng là 117,9 mm 

và 114,4 mm. Nhƣ vậy có thể thấy trạm Hoài Nhơn có lƣợng mƣa cực đại 1 ngày 

và 5 ngày dao động lớn hơn khá nhiều so với hai trạm còn lại là Quy Nhơn và An 

Nhơn.  

4.2.2.4.  ao động của số ngày mưa >50 mm, >100 mm 

Sự dao động của số ngày có lƣợng mƣa > 50 mm trong năm so với trung 

bình giai đoạn giữa các trạm là không đồng đều (Bảng 64). Một điểm đáng chú ý là 

vào các năm 2008 và 2016, số ngày có lƣợng mƣa > 50 mm đều có độ lệch (+) đạt 

ngƣỡng cao (từ 5 đến 10 ngày). Tuy nhiên, chuẩn sai số ngày mƣa lớn trên 100 mm 

lại đạt giá trị cao nhất năm 2010, với giá trị chuẩn sai từ 1,4 đến 3,1 ngày. Một 

điểm d  nhận thấy là trong giai đoạn 2011 đến 2015 chuẩn sai số ngày mƣa đều (-) 

trong khi các năm khác, chuẩn sai (+).  
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Bảng 64: Chuẩn sai số ngày có lượng mưa trên 50 mm, trên 100 mm trong 

thời kỳ 2008 - 2018 

Năm 

Số ngày mưa lớn hơn 50 mm Số ngày mưa lớn hơn 100 mm 

Quy 

Nhơn 

Hòai 

Nhơn 

An 

Nhơn 

Quy 

Nhơn 

Hòai 

Nhơn 

An 

Nhơn 

2008 2,8 8,8 5,0 0,1 0,4 2,4 

2009 0,8 0,8 3,0 1,1 2,4 1,4 

2010 3,8 1,8 4,0 3,1 2,4 1,4 

2011 -2,2 -2,2 -5,0 0,1 0,4 -0,6 

2012 -2,2 -7,2 -8,0 -1,9 -4,6 -2,6 

2013 -0,2 -4,2 -2,0 0,1 -2,6 -1,6 

2014 -5,2 1,8 -4,0 -0,9 -0,6 -1,6 

2015 -6,2 -8,2 -3,0 -1,9 -2,6 -2,6 

2016 6,8 9,8 7,0 1,1 5,4 3,4 

2017 1,8 0,8 2,0 0,1 0,4 2,4 

2018 -0,2 -2,2 1,0 -0,9 -0,6 -1,6 
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Hình 31: Chuẩn sai của số ngày có lượng mưa trên 50 mm, trên 100 mm 

Độ lệch chuẩn số ngày mƣa lớn trên 50 mm tại các trạm tỉnh Bình Định biến 

thiên trong khoảng 4,1 đến 6 ngày, trong khi đó, số ngày mƣa lớn 100 mm dao 

động trong khoảng 1,5 đến 2,9 ngày. Trạm Hoài Nhơn, mức độ dao động của số 

ngày mƣa lớn trên 50 mm và 100 mm cũng lớn hơn đáng kể so với trạm Quy Nhơn 

và An Nhơn.   

Bảng 65: Độ lệch chuẩn của số ngày có lượng mưa trên 50 mm, trên 100 mm 

thời kỳ 2008 - 2018 

Trạm Quy Nhơn H ai Nhơn An Nhơn 

Số ngày R > 50 mm 3,84 5,72 4,71 

Số ngày R > 100 mm 1,45 2,77 2,2 

4.2.2.5.  ao động của số ngày có mưa lớn hơn 0,1mm 

Số ngày có mƣa trung bình năm tại các trạm tỉnh Bình Định dao động từ 

khoảng 142 đến 148 ngày, nhƣ vậy số ngày có mƣa khá đồng nhất trên 3 trạm tỉnh 

Bình Định. Giữa các tháng, số ngày có mƣa cũng tƣơng đối đồng nhất, từ khoảng 5 

ngày trong tháng III, IV cho đến khoảng 20 ngày trong tháng X, XI (Bảng 66).  

Nhƣ vậy, trong các tháng mùa khô, số ngày có mƣa đạt khoảng 15%, trong khi đó, 

vào các tháng mùa mƣa, số ngày có mƣa đạt khoảng trên 75% số ngày.  
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Bảng 66: Số ngày có mưa trung bình thời kỳ 2008 - 2018 

Trạm I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Năm 

Hoài Nhơn  15,2 7,0 5,4 5,3 8,0 6,5 9,1 10,0 14,5 20,5 21,9 18,2 142 

Quy Nhơn 14,4 6,8 4,1 5,1 8,5 8,8 11,2 10,9 16,9 20,4 22,4 18,5 148 

An Nhơn 14,4 6,9 5,7 5,5 8,0 7,3 10,5 11,2 15,4 19,1 22,3 17,5 144 

Chuẩn sai (+) của số ngày có mƣa lớn nhất vào năm 2011 dao động từ 4,5 

ngày (trạm An Nhơn) đến 19,2 ngày (trạm Hoài Nhơn). Ngoài ra, năm 2008, 2012, 

2013 có chuẩn sai (+) lớn tại tất cả các trạm. 

Chuẩn sai (-) của số ngày có mƣa lớn nhất dao động trong khoảng từ 13,5 

ngày (trạm Quy Nhơn) đến 39,8 ngày (trạm Hoài Nhơn) vào năm 2015. Bên cạnh 

đó, chuẩn sai (-) xảy ra tại các trạm vào năm 2014 và 2016 (Bảng 67 và Hình 32). 

Bảng 67: Biến đổi của số ngày có mưa thời kỳ 2008 - 2018 

Trạm Quy Nhơn H ai Nhơn An Nhơn 

2008 7,5 15,2 3,5 

2009 -7,5 3,2 -8,5 

2010 -21,5 -5,8 0,5 

2011 11,5 19,2 4,5 

2012 5,5 4,2 -0,5 

2013 7,5 18,2 6,5 

2014 -4,5 -7,8 -10,5 

2015 -13,5 -39,8 -20,5 

2016 -8,5 -7,8 -1,5 

2017 20,5 2,2 19,5 

2018 2,5 -0,8 7,5 
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Hình 32: Chuẩn sai của số ngày có mưa 

Độ lệch chuẩn số ngày có mƣa năm tại các trạm tỉnh Bình Định dao động 

trong khoảng 10,6 (trạm An Nhơn) đến 16,2 ngày (trạm Hoài Nhơn). Trong khi đó, 

độ lệch chuẩn giữa các tháng mùa khô không có sự khác biệt đáng kể. Ngƣợc lại, 

vào mùa mƣa hoặc các tháng chuyển mùa, độ lệch chuẩn có sự thay đổi đáng kể 

nhƣ tháng VIII, trong khi độ lệch chuẩn số ngày mƣa trạm Quy Nhơn là 3,1 ngày 

thì trạm Hoài Nhơn và An Nhơn đạt mức 3,6 đến 3,9 ngày.  

Bảng 68: Độ lệch chuẩn của số ngày có mưa  

Trạm I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Năm 

Quy Nhơn  3,3 4,5 2,8 3,1 5,0 2,7 3,9 3,1 4,7 4,3 4,1 7,0 12,2 

Hoài Nhơn 3,5 3,5 3,8 4,9 5,6 4,4 4,2 3,9 4,5 4,7 3,8 6,5 16,4 

An Nhơn 3,4 3,6 2,2 3,8 4,5 3,9 4,7 3,6 3,6 5,1 3,0 6,8 10,6 

4.2.3. Mức đ  dao đ ng của các hiện tượng khí hậu cực đoan 

4.2.3.1.  ao động của số ngày nắng nóng 

Chỉ tiêu xác định số ngày nắng nóng đƣợc chia làm ba loại: 

Loại 1 (nắng nóng): nhiệt độ tối cao ngày 37ºC > (Tx) ≥ 35ºC 

Loại 2 (nắng nóng gay gắt): nhiệt độ tối cao ngày 39ºC > (Tx) ≥ 37ºC 
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Loại 3 (nắng nóng đặc biệt gay gắt): nhiệt độ tối cao ngày (Tx) ≥ 39ºC. 

Tổng số ngày nắng nóng đo đƣợc qua 3 trạm khí tƣợng tại Bình Định trong 

11 năm từ 2008 - 2018 dao động trong khoảng từ 36,8 đến 64,2 ngày. Tại trạm 

Hoài Nhơn có số ngày nắng nóng nhiều nhất, sau đó đến An Nhơn và Quy Nhơn. 

Sự khác biệt đáng kể về số ngày nắng nóng do sự khác nhau nhiệt độ trung bình 

giữa các trạm mà khoảng cách so với biển cũng ảnh hƣởng đến nền nhiệt trung bình 

trạm.  

Bảng 69: Tổng số ngày nắng nóng theo năm  

Trạm Quy Nhơn H ai Nhơn An Nhơn 

2008 38 40 46 

2009 44 51 32 

2010 20 80 45 

2011 43 63 41 

2012 42 56 48 

2013 11 51 27 

2014 44 83 56 

2015 40 83 86 

2016 50 87 86 

2017 26 54 59 

2018 47 58 47 

TB 2008-2018 36,8 64,2 52,1 

Bảng 70: Chuẩn sai tổng số ngày nắng nóng trong thời kỳ 2008 - 2018 

Trạm Quy Nhơn H ai Nhơn An Nhơn 

2008 1,2 -24,2 -6,1 

2009 7,2 -13,2 -20,1 

2010 -16,8 15,8 -7,1 

2011 6,2 -1,2 -11,1 

2012 5,2 -8,2 -4,1 

2013 -25,8 -13,2 -25,1 

2014 7,2 18,8 3,9 

2015 3,2 18,8 33,9 

2016 13,2 22,8 33,9 

2017 -10,8 -10,2 6,9 

2018 10,2 -6,2 -5,1 
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Năm 2015 và 2016 là năm có chuẩn sai (+) số ngày nắng nóng nhiều nhất 

trong thời kỳ 2008 - 2018 với giá trị đạt 33.9 ngày tại trạm An Nhơn. trong khi đó, 

chuẩn sai (-) số ngày nắng nóng nhiều nhất vào năm 2013, đạt từ 13,2 đến 25,8 

ngày. Vào giai đoạn 2008 đến 2013, chuẩn sai số ngày nắng nóng không có sự 

đồng nhất giữa các trạm, trong khi đó, giai đoạn 2014 đến 2016, số ngày nắng nóng 

tƣơng đối đồng nhất (+). 

 

Hình 33: Chuẩn sai của số ngày nắng nóng các loại 

Độ lệch chuẩn tổng số ngày nắng nóng các loại khá khác biệt giữa các trạm, 

tại trạm Hoài Nhơn, nắng nóng 3 loại đạt xấp xỉ 20 ngày tại trạm An Nhơn, trong 

khi đó, số ngày nắng nóng 3 loại tại trạm Quy Nhơn và Hoài Nhơn đạt ngƣỡng từ 

12,3 đến 16,2 ngày.  

Đối với số ngày nắng nóng, độ lệch chuẩn trạm Hoài Nhơn thấp nhất đạt 7,2 

ngày, trong khi trạm An Nhơn độ lệch chuẩn có giá trị gần gấp đôi đạt 12,6 ngày. 

Đối với nắng nóng và nắng nóng gay gắt, độ lệch chuẩn giảm đáng kể so với số 

ngày nắng nóng, ngoại trừ tại trạm Hoài Nhơn khi độ lệch chuẩn số ngày nắng 

nóng gay gắt (9,9 ngày) lớn hơn số ngày nắng nóng (7,2 ngày). 

Bảng 71: Độ lệch chuẩn của số ngày nắng nóng các loại 

Tên Trạm Nắng nóng 
Nắng nóng 

gay gắt 

Nắng nóng đặc 

biệt gay gắt 

Nắng nóng 

(cả 3 loại) 

Quy Nhơn 9,7 4,2 0,6 12,3 

Hoài Nhơn 7,2 9,9 3,5 16,2 

An Nhơn 12,6 8,5 0,4 19,1 
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*  ao động của số ngày nắng nóng (loại 1) 

Chuẩn sai số ngày nắng nóng (loại 1) trung bình năm tại 3 trạm khí tƣợng 

tỉnh Bình Định trong 10 năm dao động rất lớn, chuẩn sai (+) lớn nhất có thể lên đến 

23 ngày tại trạm An Nhơn năm 2016 hay lên đến 17 ngày tại trạm An Nhơn năm 

2015. Ngƣợc lại, chuẩn sai (-) lớn nhất xuất hiện năm 2013 tại cả 3 trạm (từ 6,64 

đến 17,8 ngày). Nhìn chung chuẩn sai có sự khác biệt đáng kể giữa các trạm (Bảng 

72 và Hình 34).  

Bảng 72: Biến đổi của số ngày nắng nóng thời kỳ 2008 - 2018 

Trạm Quy Nhơn H ai Nhơn An Nhơn 

2008 -0,5 -12,6 2,2 

2009 11,5 -4,6 -12,8 

2010 -12,5 5,4 -4,8 

2011 4,5 6,4 -9,8 

2012 7,5 0,4 0,2 

2013 -18,5 -6,6 -17,8 

2014 2,5 -3,6 -5,8 

2015 -2,5 -1,6 17,2 

2016 7,5 14,4 23,2 

2017 -8,5 0,4 10,2 

2018 9,5 2,4 -1,8 

 

Hình 34: Chuẩn sai của số ngày nắng nóng 
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*  ao động của số ngày nắng nóng gay gắt (loại 2) 

Bảng 73: Chuẩn sai số ngày nắng nóng gay gắt thời kỳ 2008 - 2018 

Trạm Quy Nhơn H ai Nhơn An Nhơn 

2008 1,9 -8,7 -8,1 

2009 -4,1 -5,7 -7,1 

2010 -4,1 5,3 -3,1 

2011 1,9 -6,7 -1,1 

2012 -2,1 -5,7 -4,1 

2013 -7,1 -5,7 -8,1 

2014 4,9 20,3 9,9 

2015 3,9 13,3 16,9 

2016 5,9 7,3 10,9 

2017 -2,1 -7,7 -3,1 

2018 0,9 -5,7 -3,1 

Đối với số ngày nắng nóng gay gắt (loại 2), sự đồng nhất về mặt không gian 

và thời gian tƣơng đối rõ nét tại Bình Định. Giai đoạn 2008 đến 2013, chuẩn sai (-) 

phổ biến ở tất cả các trạm tỉnh Bình Định, giá trị chuẩn sai (-) trong giai đoạn này 

có thể lên tới 5-10 ngày vào các năm nhƣ 2008, 2009 và 2013. Ngƣợc lại, vào các 

năm từ 2014 đến 2016, chuẩn sai (+) số ngày nắng nóng gay gắt khá phổ biến, thậm 

chí tại trạm Quy Nhơn năm 2014 và An Nhơn năm 2015, giá trị chuẩn sai có thể 

lên đến 15 - 20 ngày (Bảng 73 và Hình 35).  

 

Hình 35: Chuẩn sai của số ngày nắng nóng gay gắt 
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*  ao động của số ngày nắng nóng gay gắt (loại 3) 

Đối với số ngày nắng nóng đặc biệt gay gắt (loại 3), có thể d  dàng nhận 

thấy trạm Hoài Nhơn có giá trị chuẩn sai (+) và (-) tuyệt đối rất lớn. Cụ thể nhƣ 

năm 2010 và 2015, giá trị chuẩn sai (+) lớn nhất lên tới 5-7 ngày. Ngƣợc lại, trong 

các năm 2008, 2009, 2012 và 2017, chuẩn sai (-) đạt xấp xỉ 4 ngày (Bảng 74 và 

Hình 36). 

Bảng 74: Chuẩn sai số ngày nắng nóng đặc biệt gay gắt thời kỳ 2008 - 2018 

Trạm Quy Nhơn H ai Nhơn An Nhơn 

2008 -0,2 -2,8 -0,2 

2009 -0,2 -2,8 -0,2 

2010 -0,2 5,2 0,8 

2011 -0,2 -0,8 -0,2 

2012 -0,2 -2,8 -0,2 

2013 -0,2 -0,8 0,8 

2014 -0,2 2,2 -0,2 

2015 1,8 7,2 -0,2 

2016 -0,2 1,2 -0,2 

2017 -0,2 -2,8 -0,2 

2018 -0,2 -2,8 -0,2 

 

Hình 36: Chuẩn sai của số ngày nắng nóng đặc biệt gay gắt 
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4.2.3.2. Mức độ dao động của bão, áp thấp nhiệt đới  

Từ Bảng 75 cho thấy, số cơn bão đổ bộ trực tiếp vào tỉnh Bình Định trong 

thời kỳ 2008 - 2018 là tƣơng đối nhỏ, chỉ dao động từ 0-2 cơn/năm, trung bình đạt 

0,6 cơn/năm. Trong khi số cơn bão ảnh hƣởng đến Biển Đông nhìn chung lớn hơn 

rất nhiều (Bảng 75). Trong giai đoạn 2015 đến 2018, thậm chí không có cơn bão 

nào ảnh hƣởng trực tiếp đến Bình Định (Theo báo cáo nhận định tình hình khí 

tƣợng thủy văn của tỉnh Bình Định năm 2008 đến năm 2018).  

Bảng 75: Thống kê các cơn bão hoạt động ở khu vực Biển Đông, ảnh hưởng 

tỉnh Bình Định 

Năm Biển Đông Bình Định 

2008 10 1 

2009 11 2 

2010 6 0 

2011 7 1 

2012 10 1 

2013 14 1 

2014 5 1 

2015 5 0 

2016 10 0 

2017 16 2 

2018 9 0 

TB 2008 - 2018 9,4 0,8 

Bảng 76: Chuẩn sai số cơn bão và áp thấp nhiệt đới hoạt động Biển Đông, ảnh 

hưởng tỉnh Bình Định 

Năm Biển Đông Bình Định 

2008 0,6 0,2 

2009 1,6 1,2 

2010 -3,4 -0,8 

2011 -2,4 0,2 

2012 0,6 02 

2013 4,6 0,2 

2014 -4,4 0,2 

2015 -4,4 -0,8 

2016 0,6 -0,8 

2017 6,6 1,2 

2018 -0,4 -0,8 
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Chuẩn sai số cơn bão hoạt động trên Biển Đông và số cơn bão ảnh hƣởng 

đến Bình Định cũng đƣợc so sánh và đánh giá. So với bão ảnh hƣởng đến Biển 

Đông thì mức chuẩn sai của bão ảnh hƣởng đến Bình Định là rất nhỏ. Ngoại trừ 

năm 2009, 2017 có chuẩn sai (+) 1,2 cơn, các năm còn lại chuẩn sai đều có giá trị 

tuyệt đối nhỏ hơn 1. Trong khi đó, chuẩn sai bão trên biển Đông biến động khá lớn, 

có thể lên trên 6 cơn bão trong năm 2017 hoặc trên 4 cơn bão năm 2013. Vào các 

năm 2010, 2014 và 2015, chuẩn sai (-) số cơn bão hoạt động trên biển Đông cũng 

trên 3 cơn bão (Bảng 76 và Hình 37).  

 

 

Hình 37: Chuẩn sai số cơn bão và áp thấp nhiệt đới hoạt động ở khu vực Biển 

Đông, Bình Định 

4.2.3.3. Mức độ dao động của cháy rừng 

Mức độ dao động của cháy rừng đƣợc đánh giá thông qua số vụ cháy rừng và 

diện tích cháy rừng thời kỳ 2008 - 2018. Số vụ cháy rừng và diện tích rừng bị cháy 
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thời kỳ 2008 - 2018 lần lƣợt là 23,3 vụ cháy/năm và 105,5 ha rừng. Độ lệch chuẩn 

của dao động của số vụ cháy rừng trung bình thời kỳ là 16,9 vụ, diện tích rừng bị 

cháy là 120,2 ha. Nhƣ vậy, có thể thấy hiện tƣợng cháy rừng có tính dao động đặc 

biệt lớn, trong thời kỳ 2008 - 2018, những năm nhiều nhất số vụ cháy rừng có 

nhiều gấp 8 lần những năm ít xảy ra nhất. Đặc biệt diện tích thiệt hại năm nhiều 

nhất 2014 có thể gấp hơn 100 lần so với năm ít bị thiệt hại nhất. Ngoài yếu tố chủ 

quan do các hoạt động của con ngƣời nhƣ đốt nƣơng làm rẫy, tính chủ động trong 

phòng cháy chƣa cháy thì còn do các nguyên nhân xuất phát từ tự nhiên nhƣ do 

nắng nóng và khô hạn, những yếu tố này có liên quan tƣơng đối chặt trẽ đến hiện 

tƣợng cháy rừng tại tỉnh Bình Định. Vào những năm có nhiệt độ tối cao lớn, nguy 

cơ cháy rừng cao, số vụ cháy rừng cũng nhƣ diện tích bị cháy cũng ở mức cao.   

Bảng 77: Số vụ cháy rừng và diện tích cháy rừng trên địa bàn tỉnh Bình Định 

Năm Số vụ cháy rừng Diện tích (ha) 

2008 7 3,69 

2009 7 13,76 

2010 24 92,8 

2011 32 144,8 

2012 30 132,6 

2013 7 6,87 

2014 57 414,24 

2015 25 114,21 

2016 45 182,23 

2017 8 23,2 

2018 14 32,05 

Trung Bình 23,3 105,5 

Độ lệch chuẩn 16,9 120,2 

4.2.3.4. Mức độ dao động của số trận lũ trên các con sông tỉnh Bình Định 

Lũ là hiện tƣợng nƣớc trong các sông hồ tràn ngập trên một vùng đất, thông 

thƣờng lũ xảy ra do hệ quả của mƣa lớn tại vùng đó hoặc trên thƣợng nguồn của 

các con sông đổ về sau mƣa. Tại Bình Định, lũ thƣờng xảy ra vào tháng IX đến 

tháng XII, trùng với mùa mƣa trên địa bàn tỉnh Bình Định.  
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Bảng 78: Chuẩn sai số trận lũ tại tỉnh Bình Định 

Năm Chuẩn sai số trận lũ 

2008 2,4 

2009 0,4 

2010 0,4 

2011 0,4 

2012 -1,6 

2013 -0,6 

2014 -0,6 

2015 -2,6 

2016 1,4 

2017 1,4 

2018 -0,6 
 

 

Hình 38: Chuẩn sai số trận lũ tại tỉnh Bình Định thời kỳ 2008 - 2018 

Hình 38 biểu di n số trận lũ ghi nhận đƣợc tại tỉnh Bình Định, có thể thấy 

trong giai đoạn 2008 đến 2012, số trận lũ ghi nhận đƣợc có xu thế giảm dần từ 5 

trận lũ năm 2008 xuống 1 trận lũ năm 2012. Sau giai đoạn này, lũ có xu thế tăng 

lên ngoại trừ năm 2015. Trung bình trong cả thời kỳ 2008 - 2018. Tỉnh Bình Định 

có khoảng 2,6 cơn lũ một năm. Chuẩn sai (-) số trận lũ đƣợc ghi nhận trong giai 

đoạn 2012 đến 2015, trong khi đó, chuẩn sai (+) cao nhất năm 2008 và giảm dần 

đến năm 2011. Giai đoạn 2006 - 2007, chuẩn sai (+) với giá trị 1,3. (Bảng 78 và 

Hình 40).  
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Bảng 79: Chuẩn sai đỉnh lũ cao nhất tại hệ thống sông tỉnh Bình Định 

Năm An Hoà Bồng Sơn Vĩnh Sơn Thạnh Hoà Vân Canh Diêu Trì 

2008 -0,2 0,7 0,8 0,5 -0,1 0,0 

2009 -0,1 0,5 0,9 0,9 4,2 2,1 

2010 0,4 1,1 0,5 0,0 -0,5 0,1 

2011 0,8 1,2 0,1 -0,4 -0,5 -0,8 

2012 -1,8 -3,4 -2,1 -1,3 -2,1 -2,7 

2013 0,9 1,3 3,3 1,5 0,5 1,3 

2014 -1,2 -1,9 -2,1 -1,5 -0,4 -0,7 

2015 -1,4 -2,4 -2,0 -1,6 -1,5 -1,2 

2016 0,9 1,3 1,2 1,3 0,6 0,7 

2017 1,2 1,5 1,7 0,6 0,9 1,0 

2018 0,3 0,1 -2,3 0,1 -1,1 0,4 

 

 

Hình 39: Chuẩn sai của đỉnh lũ cao nhất tại các trạm thủy văn 

Bảng 79 và Hình 39 thể hiện giá trị độ cao đỉnh lũ cao nhất ghi nhận đƣợc tại 

các trạm thuỷ văn tỉnh Bình Định. Có thể nhận thấy đỉnh lũ tại các sông khác nhau 

có sự khác biệt đáng kể. Chuẩn sai (+) mực đỉnh lũ cao nhất đƣợc ghi nhận tại trạm 
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Vân Canh, với chuẩn sai mức đỉnh đạt trên 4 mét vào năm 2009. Ngƣợc lại, mức 

chuẩn sai (-) đƣợc ghi nhận khá đồng đều tại các trạm thuỷ văn năm 2012, 2014 và 

2015. Mức chuẩn sai (-) trong các năm nay đạt giá trị phổ biến trong khoảng từ 2 

đến gần 4 mét. Trong giai đoạn 2012 - 2015, chuẩn sai (-) cũng ghi nhận tại hầu hết 

các trạm ngoại trừ trong năm 2013. 

4.3. Mức độ biến đổi của các yếu tố khí hậu, cực trị khí hậu và hiện tượng khí 

hậu cực đoan 

4.3.1. Mức đ  biến đổi các yếu tố khí hậu   

4.3.1.1. Biến đổi nhiệt độ không khí 

a, Biến đổi nhiệt độ không khí trung bình năm   

Hình 40 biểu di n xu thế biến đổi của nhiệt độ trung bình năm tại các trạm 

trên địa bàn tỉnh Bình Định. Từ hình vẽ nhận thấy, nhiệt độ không khí trung bình 

năm tại các trạm đạt giá trị nhỏ nhất vào năm 2011 và lớn nhất vào năm 2012 tại 

trạm Quy Nhơn, và vào năm 2016 tại trạm Hoài Nhơn và An Nhơn. Chênh lệch của 

nhiệt độ không khí trung bình năm giữa năm lớn nhất và năm nhỏ nhất đạt 0,8ºC tại 

trạm Quy Nhơn, 0,9ºC tại trạm Hoài Nhơn và 1,1ºC tại trạm An Nhơn. 

  

 

 

Hình 40: Biến trình năm và xu thế biến 

đổi nhiệt độ trung bình năm 

y = 0,0449x + 27,052 
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Phƣơng trình xu thế biến đổi của nhiệt độ không khí tại Bình Định đƣợc trình 

bày trong Bảng 80. 

Bảng 80: Phương trình xu thế của nhiệt độ trung bình 

Tên trạm 
Nhiệt độ trung bình 

năm 

Nhiệt độ trung 

bình tháng I 

Nhiệt độ trung 

bình tháng VI 

Quy Nhơn y = 0,0449x + 27,052 y = 0,0697x + 24,777 y = 0,095x + 22,937 

Hoài Nhơn y = 0,0736x + 25,814 y = 0,1301x + 21,5 y = 0,0539x + 29,116 

An Nhơn y = 0,0815x + 25,945 y = 0,1262x + 21,896 y = 0,0278x + 29,326 

Phân tích xu thế biến đổi của nhiệt độ không khí trung bình năm tại 3 trạm 

khí tƣợng của tỉnh Bình Định cho thấy: Trong vòng 11 năm gần đây (2008 - 2018), 

nhiệt độ không khí trung bình năm của các trạm tại tỉnh Bình Định có xu thế tăng 

dần từ 0,0449ºC/năm (tại trạm Quy Nhơn), 0,0736ºC/năm (tại trạm Hoài Nhơn) đến 

0,0815ºC/năm tại trạm An Nhơn.  

b, Biến đổi nhiệt độ không khí trung bình tháng 

* Biến đổi nhiệt độ không khí trung bình tháng I 

Nhiệt độ không khí trung bình tháng I của các trạm tại Bình Định thời kỳ 

2008 - 2018 dao động từ 20,8ºC đến 25,0ºC (Hình 41). Phƣơng trình xu thế biến 

đổi của nhiệt độ không khí tại Bình Định đƣợc trình bày trong Bảng 80. 

Nhiệt độ không khí trung bình tháng I tại các trạm trên địa bàn tỉnh Bình 

Định đều có xu thế tăng với tốc độ từ 0,0697ºC đến 0,1301ºC/năm. 
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Hình 41: Biến trình nhiều năm và xu 

thế nhiệt độ trung bình tháng I 

 

* Biến đổi nhiệt độ không khí trung bình tháng VI 

Nhiệt độ không khí trung bình tháng VI của các trạm tại Bình Định thời kỳ 

2008 - 2018 dao động từ 28,0ºC đến 31,2ºC (Hình 42). Nhiệt độ không khí trung 

bình tháng VI của trạm Hoài Nhơn và An Nhơn có xu thế tăng (từ 0,0278ºC đến 

0,0539ºC/năm). Có thể thấy trạm Quy Nhơn, nhiệt độ trung bình tháng VI tăng hơn 

đáng kể so với hai trạm còn lại ở mức 0,095ºC/năm). Năm 2013, nhiệt độ không 

khí tháng VI thấp nhất tại cả 3 trạm trong 10 năm (từ 28,0ºC đến 29,3ºC). 

  

 

 

 

Hình 42: Biến trình nhiều năm và xu 

thế nhiệt độ trung bình tháng VI 
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4.3.1.2. Mức độ biến đổi của lượng mưa 

a.  Biến đổi của lượng mưa năm 

Hình 43 trình bày biến trình và xu thế biển đổi của lƣợng mƣa năm trong 

thời kỳ 2008 - 2018 tại 3 trạm khí tƣợng của tỉnh Bình Định. 

  

 

 

 

Hình 43: Biến trình nhiều năm và xu 

thế của lượng mưa năm 

 

Từ Hình 43 và bảng 81 nhận thấy: lƣợng mƣa năm có xu thế giảm theo thời 

gian, với mức độ giảm mạnh nhất tại trạm An Nhơn (30 mm/năm) và giảm nhẹ 

nhất tại trạm Hoài Nhơn (17 mm/năm). 

Bảng 81: Phương trình xu thế của lượng mưa 

Tên trạm Lượng mưa năm 
Lượng mưa trung 

bình tháng III 

Lượng mưa trung 

bình tháng XI 

Quy Nhơn y = -22,396x + 2133,5 y = -2,4155x + 39,265 y = 2,2297x + 601,29 

Hoài Nhơn y = -16,733x + 2495,3 y = 0,0936x + 14,656 y = -18,441x + 691,86 

An Nhơn y = -30,192x + 2065,5 y = -1,4109x + 28,975 y = -23,169x + 716,16  
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b. Biến đổi của lượng mưa tháng 

* Mức độ biến đổi của lƣợng mƣa tháng III 

Nhìn chung lƣợng mƣa tháng III có sự thay đổi mạnh mẽ vào những năm 

2008-2018. Lƣợng mƣa tháng III cao vào năm 2011, 2015 ở nhiều trạm trong khu 

vực, thấp vào năm 2010, 2014, 2016 ở hầu hết các trạm (Hình 44). Xem xét xu thế 

biến đổi lƣợng mƣa tháng III tại các trạm cho thấy: lƣợng mƣa vào tháng III là 

tháng khô nhất trong năm, có xu thế tăng giảm không đáng kể tại cả 3 trạm. Cụ thể 

tại trạm Quy Nhơn và An Nhơn (mức giảm 1,41 - 2,42 mm/tháng), nhƣng tăng lên 

tại trạm Hoài Nhơn với mức tăng 0,09 mm/tháng.  

  

 

 

 

Hình 44: Biến trình nhiều năm và 

xu thế biến đổi của lượng mưa 

tháng I 

 

* Mức độ biến đổi của lƣợng mƣa tháng XI 

Tháng XI là tháng có lƣợng mƣa cực đại trong năm, do đó nghiên cứu xem 

xét xu thế biến đổi lƣợng mƣa tháng XI tại Bình Định (Hình 45). Kết quả cho thấy 

lƣợng mƣa tháng XI có xu thế tăng nhẹ lên tại trạm Quy Nhơn với mức tăng 2,23 

mm/tháng, nhƣng lại giảm mạnh tại trạm Hoài Nhơn và An Nhơn với mức độ giảm 

là 18,44 - 23,17 mm/tháng. 
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Hình 45: Biến trình nhiều năm và xu 

thế biến đổi của lượng mưa tháng XI 

 

c. Biến đổi của lượng mưa mùa 

* Mức độ biến đổi của lượng mưa m a khô 

Hình 46 trình bày biến trình và xu thế biển đổi của lƣợng mƣa mùa khô trong 

thời kỳ 2008 - 2018 tại 3 trạm khí tƣợng của tỉnh Bình Định. 

Bảng 82: Phương trình xu thế của lượng mưa mùa 

Tên trạm Lượng mưa mùa khô Lượng mưa mùa mưa 

Quy Nhơn y = -20,265x + 631,19 y = -2,1315x + 1502,3 

Hoài Nhơn y = -20,945x + 712,49 y = 4,2115x + 1782,8 

An Nhơn y = -21,204x + 582,84 y = -8,9885x + 1482,8 

Phân tích xu thế biến đổi của lƣợng mƣa mùa trung bình năm tại 3 trạm khí 

tƣợng của tỉnh Bình Định theo hệ số a của phƣơng trình xu thế cho thấy: Trong 

vòng 11 năm gần đây (2008 - 2018), lƣợng mƣa mùa khô tháng I - VIII trung bình 

năm của các trạm tại tỉnh Bình Định có xu thế giảm dần từ 20,265 mm/năm (tại 

trạm Quy Nhơn) đến 21,204 mm/năm (tại trạm An Nhơn). 
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Hình 46: Biến trình nhiều năm và xu 

thế biến đổi của lượng mưa mùa khô 

Vào mùa mƣa, lƣợng mƣa cũng có xu thế giảm tại trạm Quy Nhơn (2,13 

mm/năm) và trạm An Nhơn (8,99 mm/năm). Riêng trạm Hoài Nhơn lƣợng mƣa 

mùa mƣa có xu thế tăng lên theo thời gian với mức tăng là 4,21 mm/năm. 

  

 

 

 

Hình 47: Biến trình nhiều năm và xu 

thế biến đổi của lượng mưa mùa mưa 
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y = -20,945x + 712,49 
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y = -21,204x + 582,84 
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4.3.2. Mức đ  biến đổi của các cực trị khí hậu 

4.3.2.1. Biến đổi của nhiệt độ không khí tối cao trung bình 

Trong vòng hơn 11 năm gần đây (2008 - 2018), nhiệt độ không khí tối cao 

trung bình năm của các trạm tại tỉnh Bình Định có xu thế tăng lên theo thời gian, 

với tốc độ tăng là 0,0073ºC/năm tại trạm Quy Nhơn đến 0,085ºC/năm tại trạm An 

Nhơn (Hình 48).  

  

 

 

 

Hình 48: Biến trình nhiều năm và xu 

thế  biến đổi nhiệt độ không khí tối 

cao trung bình năm 

Nhiệt độ không khí tối cao trung bình năm thấp nhất xê dịch từ 30,0ºC (trạm 

Quy Nhơn, An Nhơn) đến 30,1ºC (trạm Hoài Nhơn). Nhiệt độ không khí tối cao 

trung bình năm lớn nhất xê dịch từ 30,9ºC (trạm Quy Nhơn) đến 31,6ºC (trạm Hoài 

Nhơn). Nhƣ vậy có thể thấy biên độ năm của nhiệt độ tối cao trung bình là 0,1-

0,7
o
C. 

Bảng 83: Phương trình xu thế của nhiệt độ tối cao trung bình năm 

Tên trạm Nhiệt độ tối cao trung bình năm 

Quy Nhơn y = 0,0073x + 30,542 

Hoài Nhơn y = 0,0743x + 30,442 

An Nhơn y = 0,0854x + 30,182 

y = 0,0073x + 30,542 
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4.3.2.2. Biến đổi của nhiệt độ không khí tối thấp trung bình 

Hình 49 cho thấy biến trình nhiều năm của các trạm cao nhất vào năm 2016 

dao động từ 23,5ºC (trạm Hoài Nhơn) đến 25,4ºC (trạm Quy Nhơn), biến trình 

nhiều năm của các trạm thấp nhất vào năm 2011 dao động từ 22,8ºC (trạm Hoài 

Nhơn) đến 24,9ºC (trạm Quy Nhơn).  

Giá trị nhỏ nhất của nhiệt độ tối thấp trung bình năm xê dịch từ 22,9ºC (trạm 

An Nhơn) đến 24,6ºC (trạm Quy Nhơn). Giá trị lớn nhất của nhiệt độ tối thấp trung 

bình năm xê dịch từ 24,6ºC (trạm Quy Nhơn) đến 25,6ºC (trạm Quy Nhơn). Nhƣ 

vậy có thể thấy biên độ năm của nhiệt độ tối thấp trung bình là 1 - 1,7
o
C. 

  

 

 

Hình 49: Biến trình nhiều năm và xu 

thế biến đổi nhiệt độ tối thấp trung 

bình năm 

Xu thế biến đổi của nhiệt độ không khí tối thấp trung bình năm của 3 trạm 

khí tƣợng đều tăng dao động từ 0,0505ºC/năm đến 0,0901ºC/năm. Trạm An Nhơn 

có xu thế tăng nhiều nhất và trạm Hoài Nhơn có xu thế tăng ít nhất. 

Bảng 84: Phương trình xu thế của nhiệt độ tối thấp trung bình năm 

Tên trạm Nhiệt độ tối thấp trung bình năm 

Quy Nhơn y = 0,0665x + 24,79 

Hoài Nhơn y = 0,0505x + 22,979 

An Nhơn y = 0,0904x + 23,235 

y = 0,0665x + 24,79 
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4.3.2.3. Biến đổi của lượng mưa 1 ngày lớn nhất  

Hình 50 biểu di n xu thế biến đổi của lƣợng mƣa 1 ngày lớn nhất trong năm, 

và Bảng 85 trình bày xu thế biến đổi của lƣợng mƣa 1 ngày lớn nhất trong năm tại 

3 trạm trên địa bàn tỉnh Bình Định thời kỳ 2008 - 2018.  

Bảng 85: Phương trình xu thế của lượng mưa 1 ngày lớn nhất trong năm 

Tên trạm Lượng mưa 1 ngày lớn nhất trong năm 

Quy Nhơn y = -4,1927x + 199,89 

Hoài Nhơn y = 13,452x + 123,36 

An Nhơn y = -2,0491x + 183,9 

Hình vẽ cho thấy lƣợng mƣa 1 ngày lớn nhất trong năm có xu thế tăng lên tại 

trạm Hoài Nhơn với mức tăng là 13,45 mm/ngày, giảm tại trạm Quy Nhơn và An 

Nhơn với mức giảm khoảng 2,05 -4,19 mm/ngày. 

  

 

 

Hình 50: Biến trình nhiều năm và xu 

thế biến đổi của lượng mưa 1 ngày 

lớn nhất trong năm 

 

4.3.2.4. Biến đổi của lượng mưa 5 ngày liên tiếp lớn nhất 

Hình 51 biểu di n xu thế biến đổi của lƣợng mƣa 5 ngày liên tiếp lớn nhất 

trong năm, Bảng 86 trình bày xu thế biến đổi của lƣợng mƣa 5 ngày liên tiếp lớn 

nhất trong năm tại 3 trạm trên địa bàn tỉnh Bình Định thời kỳ 2008 - 2018.  
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Hình 51: Biến trình nhiều năm và xu 

thế biến đổi của lượng mưa 5 ngày 

lớn nhất trong năm 

 

Bảng 86: Phương trình xu thế của lượng mưa 5 ngày lớn nhất trong năm 

Tên trạm Lượng mưa 5 ngày lớn nhất trong năm 

Quy Nhơn y = -1,7409x + 338,82 

Hoài Nhơn y = 27,887x + 235,48 

An Nhơn y = 3,7582x + 299,06 

Từ hình và bảng cho thấy lƣợng mƣa 5 ngày lớn nhất trong năm có xu thế 

tăng lên hầu hết các trạm trên địa bàn tỉnh Bình Định, với tốc độ giảm nhẹ 1,74 

mm/5ngày tại trạm Quy Nhơn đến tăng nhẹ 3,76 tại trạm An Nhơn và tăng mạnh 

27,89 mm/5ngày tại trạm Hoài Nhơn. 

4.3.2.5. Biến đổi của số ngày có lượng mưa lớn hơn 50 mm, 100 mm 

Hình 52 biểu di n xu thế biến đổi của số ngày mƣa lớn (lƣợng mƣa lớn hơn 

50 mm) tại 3 trạm trên địa bàn tỉnh Bình Định trong thời kỳ 2008 - 2018. Bảng 87 

minh họa phƣơng trình xu thế biến đổi của số ngày có lƣợng mƣa lớn hơn 50 mm 

theo từng năm trong thời kỳ 2008 - 2018. Từ hình vẽ và bảng cho thấy: số ngày 

mƣa lớn có xu thế giảm trên toàn tỉnh, mức giảm nhiều nhất tại trạm Hoài Nhơn 

(0,2667 ngày/năm) và ít nhất tại trạm Quy Nhơn (0,1455 ngày/năm). Trong khi đó, 

số ngày mƣa với ngƣỡng 100 mm cũng có chung xu thể giảm nhe, biến đổi từ mức 

giảm 0,05 ngày tại trạm Hoài Nhơn đến 1,16 ngày tại trạm Quy Nhơn. 
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Bảng 87: Phương trình xu thế của số ngày có lượng mưa lớn hơn 50mm, 

100 mm 

Tên trạm Số ngày mưa lớn ( > 50 mm) Số ngày mưa lớn ( > 100 mm) 

Quy Nhơn y = -0,1455x + 11 y = -0,1636x + 3,8909 

Hoài Nhơn y = -0,2667x + 13,867 y = -0,0545x + 4,9636 

An Nhơn y = -0,1515x + 9,7333 y = -0,1182x + 3,3455 
 

  

  

  

Hình 52: Biến trình nhiều năm và xu thế biến đổi của số ngày có lượng mưa 

lớn hơn 50 mm (trái), lớn hơn 100 mm (phải) 

y = -0,1182x + 10,891 

0 

5 

10 

15 

20 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

R
5

0
 (

n
g

à
y

) 

Năm 

Trạm Quy Nhơn 

R50 

Xu thế tuyến tính  

y = -0,1636x + 3,8909 

0 

2 

4 

6 

8 

10 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

R
1

0
0

 (
n

g
à

y
)
 

Năm 

Trạm Quy Nhơn 

R100 

Xu thế tuyến tính  

y = -0,3091x + 14,036 

0 

5 

10 

15 

20 

25 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

R
5

0
 (

n
g

à
y

) 

Năm 

Trạm Hoài Nhơn 

R50 

Xu thế tuyến tính  

y = -0,0545x + 4,9636 

0 

5 

10 

15 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

R
1

0
0

 (
n

g
à

y
) 

Năm 

Trạm Hoài Nhơn 

R100 

Xu thế tuyến tính  

y = -0,0636x + 9,3818 

0 

5 

10 

15 

20 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

R
5

0
 (

n
g

à
y

) 

Năm 

Trạm An Nhơn 

R50 

Xu thế tuyến tính  

y = -0,1182x + 3,3455 

0 

2 

4 

6 

8 

10 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

R
1

0
0

 (
n

g
à

y
) 

Năm 

Trạm An Nhơn 

R100 

Xu thế tuyến tính  



Đánh giá khí hậu tỉnh Bình Định 

154 

4.3.2.6. Biến đổi của số ngày mưa 

Bảng 88 trình bày phƣơng trình xu thế của số ngày có mƣa trong thời kỳ 

2008 - 2018 tại các trạm trên địa bàn tỉnh Bình Định. 

Bảng 88: Phương trình xu thế của số ngày có mưa trung bình năm 

Tên trạm Số ngày mưa (lượng mưa ≥  0,1 mm) 

Quy Nhơn y = 0,6x + 137,85 

Hoài Nhơn y = -2x + 159,82 

An Nhơn y = 0,6x + 139,95 

Hình 53 biểu di n xu thế biến đổi của số ngày có mƣa (lƣợng mƣa ≥ 0,1 mm) 

trên địa bàn tỉnh Bình Định trong thời kỳ 2008 - 2018. 

Từ Bảng 88 và Hình 53 cho thấy: số ngày có mƣa có xu thế tăng lên tại trạm 

Quy Nhơn và An Nhơn với mức tăng lớn nhất là 0,6 ngày/năm, giảm tại trạm Hoài 

Nhơn với mức độ là 2 ngày/năm. 

  

 

 

 

Hình 53: Biến trình nhiều năm và xu 

thế biến đổi của số ngày mưa 
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4.3.3. Mức đ  biến đổi của các hiện tượng khí hậu cực đoan 

4.3.3.1. Biến đổi của số ngày nắng nóng 

Nắng nóng là một dạng thời tiết đặc biệt thƣờng xảy ra trong những tháng 

mùa hè. Nắng nóng là sự biểu hiện khi nền nhiệt độ trung bình ngày khá cao và 

đƣợc đặc trƣng ở nhiệt độ cao nhất trong ngày. Theo chỉ tiêu hiện đang áp dụng tại 

Trung tâm Dự báo khí tƣợng thủy văn Trung ƣơng, một đợt nắng nóng xuất hiện 

trên một khu vực nào đó nếu một nửa số trạm trở lên trong khu vực đó có nhiệt độ 

cực đại ngày (Tx) ≥ 35
o
C và độ ẩm tƣơng đối (RH) ≤ 55%, và xuất hiện từ hai ngày 

trở lên. Tuy nhiên do các yếu tố khí tƣợng có mối quan hệ khá chặt chẽ với nhau 

nên để đơn giản mức độ nắng nóng sẽ đƣợc căn cứ theo Tx. Các ngƣỡng Tx để xác 

định các hiện tƣợng nắng nóng nhƣ sau: 

+ Nắng nóng (nhiệt độ tối cao ngày 37ºC > Tx ≥ 35ºC) 

+ Nắng nóng gay gắt (nhiệt độ tối cao ngày 39ºC > Tx ≥ 37ºC) 

+ Nắng nóng đặc biệt gay gắt (nhiệt độ tối cao ngày Tx ≥ 39ºC) 

Dƣới đây là các phân tích về xu thế biến đổi của tổng số ngày nắng nóng của 

cả 3 loại trên, sau đó phân tích xu thế biến đổi của số ngày nắng nóng theo từng 

loại. Xu thế biến đổi của tổng số ngày nắng nóng các loại tại 3 trạm khí tƣợng (Quy 

Nhơn, Hoài Nhơn, và An Nhơn) trên địa bàn tỉnh Bình Định, trong thời kỳ 2008 -

2018, đƣợc biểu di n trên Hình 54. Nhìn chung, các trạm đều có xu thế tăng số 

ngày nắng nóng, trong đó trạm Quy Nhơn có hệ số góc khá nhỏ, chỉ khoảng a = 

0,0364, trong khi hai trạm còn lại Hoài Nhơn và An Nhơn thì có xu thế tăng rõ ràng 

với hệ góc cao nhất của đƣờng xu thế tuyến tính thuộc về trạm An Nhơn (a = 

4,3879). 
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Hình 54: Biến trình năm và xu thế 

biến đổi của tổng số ngày nắng nóng 

các loại 
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Hình 55: Xu thế biến đổi của số ngày nắng nóng các loại 

Tổng số ngày nắng nóng trong năm của các loại nắng nóng đƣợc thể hiện 

trên Hình 55. Kết quả cho thấy, với hiện tƣợng nắng nóng, trạm Quy Nhơn có xu 

thế tăng nhẹ với hệ số góc dƣơng (a = 0,1), trạm An Nhơn có xu thế tăng mạnh 

nhất (a = 0,93). Với hiện tƣợng nắng nóng gay gắt, trạm Quy Nhơn vẫn cho xu thế 

biến đổi chậm hơn so với hai trạm Hoài Nhơn và An Nhơn, có hệ số góc là a = 0,4 

và trạm An Nhơn thì cũng vấn cho xu thế tăng mạnh nhất (a = 1,2). Còn đối với 

hiện tƣợng nắng nóng đặc biệt gay gắt thì xu thế biến đổi của các trạm là không rõ 

ràng, nguyên nhân do đây là các trạm thuộc gần biển nên hiển nhiên Tx sẽ nhỏ hơn 

chút so với các trạm nằm sâu trong đất liền, hay nói cách khác là hiện tƣợng nắng 

nóng đặc biệt gay gắt hiếm khi xuất hiện. 

4.3.3.2. Biến đổi của số đợt, diện tích cháy rừng 

Hình 56 biểu di n xu thế biến đổi của số vụ cháy rừng và diện tích cháy rừng 

trên địa bàn tỉnh Bình Định thời kỳ 2008 - 2018. Kết quả phân tích quá trình biến 

đổi cho thấy số đợt cháy rừng và diện tích cháy rừng xảy ra nhiều nhất vào năm 

2014 (57 vụ, 414,24 ha), ít nhất vào năm 2008 (7 vụ, 3,69 ha). Vào giai đoạn 2008 

- 2012, số vụ và diện tích cháy rừng gia tăng, trong khi đó giai đoạn 2014 đến 

2018, số vụ và diện tích cháy có xu thế giảm mạnh. Xem xét xu thế biến đổi của số 

vụ cháy rừng thông qua phƣơng trình hồi quy tuyến tính cho thấy trong cả thời kỳ 

2008 - 2018, mỗi năm trung bình tăng khoảng 1 vụ và 6 ha rừng. Mặc dù cháy rừng 
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cũng có tác động từ các yếu tố tự nhiên nhƣ nắng nóng và hạn hạn, độ ẩm thấp, tạo 

điều kiện cho hiện tƣợng cháy rừng d  phát sinh, tuy nhiên cũng cần nhấn mạnh về 

nguyên nhân chủ quan các hoạt động của con ngƣời nhƣ đốt nƣơng làm rẫy hoặc 

bất cẩn gây phát sinh cháy rừng. Do đó số vụ và diện tích cháy rừng trong tƣơng lai 

phụ thuộc rất nhiều vào ý thức cũng nhƣ khả năng chủ động phòng chống cháy 

rừng của ngƣời dân và các cấp quản lý trong khu vực.   

 

 

Hình 56: Biến trình năm và xu thế biến đổi của số vụ cháy rừng và diện tích 

chát rừng trên địa bàn tỉnh Bình Định thời kỳ 2008 - 2018 
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4.3.3.3. Biến đổi của số đợt hạn hán  

* Biến đổi năm của chỉ số Ped 

Để phân tích sự biến đổi theo năm của chỉ số Ped trong thời kỳ đánh giá 

2008 - 2018 đã xây dựng các đƣờng biến trình năm và đƣờng xu thế biến đổi của 

chỉ số này ở 3 trạm khí tƣợng tại Bình Định.  

 

 

 

Hình 57: Biến trình năm và xu thế biến đổi của chỉ số Ped 
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Phân tích phƣơng trình xu thế của chỉ số Ped tại 3 trạm cho thấy: Chỉ số Ped 

tại các trạm khí tƣợng đều có xu thế tăng (hệ số a > 0), tại trạm An Nhơn chỉ số Ped 

có xu thế tăng mạnh nhất (hệ số a = 0,29).  

Giá trị của chỉ số Ped đƣợc sử dụng để phân loại các mức độ hạn hán. Chỉ số 

Ped tại các trạm ở Bình Định đều có giá trị < 3, có nghĩa là ở Bình Định hầu nhƣ 

không xảy ra tình trạng hạn nặng. Trong năm 2012, 2015, chỉ số Ped tại các trạm 

đều nằm trong khoảng 2 và 3, tƣơng ứng với mức hạn vừa. Trong những năm còn 

lại, phần lớn chỉ số Ped tại các trạm đều nhỏ hơn 1, tƣơng ứng với mức độ ẩm ƣớt.  

4.3.3.4. Mức độ biến đổi của bão 

Hình 58 biểu di n xu thế biến đổi của số cơn bão hoạt động trên khu vực 

Biển Đông thời kỳ 2008 - 2018. Hình vẽ cho thấy số cơn bão trên Biển Đông thấp 

vào năm 2010, 2014, 2015 (5 cơn), cao vào năm 2017 (15 cơn). Xem xét xu thế 

biến đổi của số cơn bão trên Biển Đông theo thời gian cho thấy bão có xu thế tăng 

lên theo thời gian với tốc độ tăng là 0,1636 cơn/năm.  

 

Hình 58: Biến trình nhiều năm và xu thế biến đổi của số cơn bão trên khu vực 

Biển Đông thời kỳ 2008 - 2018 

Hình 59 biểu di n xu thế biến đổi của số cơn bão ảnh hƣởng đến tỉnh Bình 

Định thời kỳ 2008 - 2018. Nhìn chung bão ảnh hƣởng đến tỉnh Bình Định thấp hơn 

so với các tỉnh ven biển thuộc miền Bắc và Bắc Trung Bộ. Trong hình vẽ, số cơn 

bão ảnh hƣởng đến tỉnh Bình Định nhiều nhất cũng chỉ 2 cơn vào năm 2009, 2017 

và nhiều năm không xảy ra bão nhƣ năm 2010, 2015, 2016, 2018. Xem xét xu thế 

y = 0,1636x + 8,3818 
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biến đổi của số cơn bão ảnh hƣởng đến tỉnh Bình Định theo thời gian cho thấy xu 

thế giảm, với tốc độ giảm là 0,0636 cơn/năm.  

 

Hình 59: Biến trình nhiều năm và xu thế biến đổi của số cơn bão ảnh hưởng 

đến tỉnh Bình Định thời kỳ 2008 - 2018 

4.3.3.5. Mức độ biến đổi của số trận lũ, đỉnh lũ cao nhất 

Hình 60 biểu di n xu thế biến đổi của số trận lũ trên địa bàn tỉnh Bình Định 

trong thời kỳ 2008 - 2018. Hình vẽ cho thấy số trận lũ có xu hƣớng giảm dần theo 

thời gian, với tốc độ giảm 0,1182 trận/năm. 

 

Hình 60: Biến trình nhiều năm và xu thế biến đổi của số trận lũ trên địa bàn 

tỉnh Bình Định thời kỳ 2008 - 2018 
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Hình 61 biểu di n xu thế biến đổi của đỉnh lũ cao nhất tại các trạm quan trắc 

trên các con sông thuộc tỉnh Bình Định trong thời kỳ 2008 - 2018. Bảng 89 minh 

họa phƣơng trình xu thế của đỉnh lũ cao nhất tại các trạm theo thời gian. Từ hình vẽ 

nhận thấy: đỉnh lũ cao nhất quan sát tại trạm An Hòa có  xu thế tăng lên theo thời 

gian với tốc độ tăng là 0,0486 m/năm. Tất cả các trạm còn lại, đỉnh lũ cao nhất có 

xu hƣớng giảm theo thời gian, với tốc độ giảm xê dịch từ 0,0062 m/năm tại trạm 

Diêu Trì đến 0,1381 m/năm tại trạm Vân Canh. 

Bảng 89: Phương trình xu thế của đỉnh lũ cao nhất tại các trạm trên các con 

sông tại Bình Định 

Tên trạm Đỉnh lũ cao nhất (m) 

An Hòa y = 0,0486x + 22,918 

Bồng Sơn y = -0,0388x + 7,352 

Vĩnh Sơn y = -0,1295x + 73,97 

Thạch Hòa y = -0,0147x + 8,26 

Vân Canh y = -0,1381x + 44,65 

Diêu Trì y = -0,0062x + 5,24 
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Hình 61: Xu thế biến đổi của đỉnh lũ cao nhất trong năm tại các trạm trên địa 

bàn tỉnh Bình Định thời kỳ 2008 - 2018 

Chương V: Đánh giá mức độ phù hợp của kịch bản BĐKH so với diễn biến 

thực tế của khí hậu trong thời kỳ đánh giá  

5.1. Kết quả kịch bản 

5.1.1. Nhiệt đ  trung bình năm 

Đánh giá mức độ biến đổi của nhiệt độ ở Bình Định trong khoảng tin cậy 

80%, đây là khoảng biến đổi xung quanh trị số trung bình với cận dƣới là 10% và 

cận trên là 90% cho hai kịch bản RCP4.5 và RCP8.5.  

Kết quả dự tính của tất cả các phƣơng án mô hình đều đồng nhất là nhiệt độ 

trung bình năm ở Bình Định có xu hƣớng tăng trong tƣơng lai so với trung bình 

thời kỳ cơ sở 1986 - 2005. 

Theo kịch bản RCP4.5, vào đầu thế kỷ 21, trung bình các mô hình nhiệt độ 

trung bình năm ở Bình Định tăng khoảng 0,7
o
C; các mô hình khác nhau cho kết 

quả dự tính dao động từ 0,3 ÷ 1,2
o
C. Vào giữa thế kỷ, nhiệt độ tăng phổ biến 1,4

o
C, 

khoảng tin cậy 80% của nhiệt độ trung bình năm dao động từ 0,9 ÷ 2,1
o
C. Đến cuối 

thế kỷ 21, nhiệt độ tăng phổ biến 1,8
o
C, khoảng tin cậy 80% từ 1,3 ÷ 2,6

o
C.  

Theo kịch bản RCP8.5, đến cuối thế kỷ 21 nhiệt độ trung bình năm ở Bình 

Định có thể tăng 3,3
o
C với khoảng tin cậy 80% là từ 2,6 ÷ 4,2

o
C (Bảng 90, Hình 

62).  
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Bảng 90: Mức biến đổi trung bình và khoảng tin cậy của nhiệt độ trung bình 

năm (℃) so với thời kỳ 1986 - 2005 theo kịch bản RCP4.5 và RCP8.5 tại Bình 

Định 

 

Hình 62: Khoảng biến đổi xung quanh trị số trung bình với cận dưới 10% và 

cận trên 90% của nhiệt độ trung bình năm tại Bình Định 

5.1.2. Lượng mưa năm 

Đánh giá mức độ biến đổi của lƣợng mƣa năm Bình Định trong khoảng tin 

cậy 60%. Đây là khoảng biến đổi xung quanh trị số trung bình với cận dƣới là 20% 

và cận trên là 80%.  

Kịch bản 
Trạm khí 

tượng 

Thời kỳ 

Đầu thế kỷ 21 

(2016 - 2035) 

Giữa thế kỷ 21 

(2046 - 2065) 

Cuối thế kỷ 21 

(2080 - 2099) 

RCP4.5 
Hoài Nhơn 0.7 (0.3 - 1.1) 1.4 (0.9 - 2.1) 1.8 (1.3 - 2.6) 

Quy Nhơn 0.7 (0.4 - 1.2) 1.4 (0.9 - 2.1) 1.8 (1.3 - 2.6) 

RCP8.5 
Hoài Nhơn 0.8 (0.6 - 1.1) 1.9 (1.3 - 2.6) 3.3 (2.6 - 4.2) 

Quy Nhơn 0.8 (0.6 - 1.1) 1.9 (1.3 - 2.6) 3.3 (2.6 - 4.2) 
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Từ kết quả Bảng 91 và Hình 63 cho thấy, theo hai kịch bản RCP4.5 và 

RCP8.5, kết quả dự tính của tất cả các phƣơng án mô hình đều cho thấy lƣợng mƣa 

năm ở Bình Định có xu hƣớng tăng trong tƣơng lai so với thời kỳ cơ sở 1986-2005.  

Theo kịch bản RCP4.5, vào thế kỷ 21, lƣợng mƣa năm ở Bình Định theo các 

mô hình khác nhau đều có xu thế tăng. Vào đầu thế kỷ, trung bình các mô hình dự 

tính mức tăng của lƣợng mƣa năm ở các trạm thuộc Bình Định từ 11 ÷ 18% với độ 

tin cậy 60% là 5,2 ÷ 23,0%. Đến cuối thế kỷ 21, mức tăng của lƣợng mƣa năm trung 

bình các mô hình khoảng 20 ÷ 25% với độ tin cậy 60% dao động từ 9 ÷ 36%.  

Theo kịch bản RCP8.5, lƣợng mƣa năm cũng có xu thế tăng khoảng 17 ÷ 21% 

vào cuối thế kỷ 21, độ tin cậy 60% của lƣợng mƣa năm dao động từ 6 ÷ 34% (Bảng 

91, Hình 63). 

Bảng 91: Mức biến đổi trung bình và khoảng tin cậy của lượng mưa năm (%) 

so với thời kỳ 1986 - 2005 theo kịch bản RCP4.5 và RCP8.5 tại Bình Định 

  

Hình 63: Khoảng biến đổi xung quanh trị số trung bình với cận dưới 20% và 

cận trên 80% của lượng mưa năm tại Bình Định 

Kịch bản 
Trạm khí 

tượng 

Thời kỳ 

Đầu thế kỷ 21  

(2016 - 2035) 

Giữa thế kỷ 21 

(2046 - 2065) 

Cuối thế kỷ 21 

(2080 - 2099) 

RCP4.5 
Hoài Nhơn 18.1 ( 13.2 - 23.0) 23.4 (11.9 - 36.1) 24.7 (12.6 - 35.9) 

Quy Nhơn 11.4 (5.2 - 18.0) 17.3 (8.6 - 26.8) 20.8 (9.4 - 31.7) 

RCP8.5 
Hoài Nhơn 17.4 (11.0 - 23.6) 21.4 (13.2 - 29.4) 21.0 (8.1 - 33.7) 

Quy Nhơn 17.1 (9.8 - 23.7) 15.9 (8.1 - 23.5) 17.0 (6.7 - 25.9) 
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5.1.3. Lượng mưa ngày lớn nhất 

Theo các kịch bản RCP, trong thế kỷ 21, Rx1day có xu thế tăng trên phạm vi 

toàn tỉnh. 

Theo kịch bản RCP4.5, trong thế kỷ 21, Rx1day năm ở Bình Định có xu thế 

tăng. Vào đầu thế kỷ, Rx1day tăng phổ biến từ 30 ÷ 60%. Vào giữa thế kỷ, Rx1day 

tăng phổ biến từ 35 ÷ 70%. Đến cuối thế kỷ, Rx1day tăng phổ biến 50 ÷ 75%. Ở cả 

3 thời kỳ, mức tăng của Rx1day trạm Hoài Nhơn luôn lớn hơn khá nhiều so với 

trạm Quy Nhơn (Bảng 92).  

Theo kịch bản RCP8.5, trong thế kỷ 21, Rx1day năm ở Bình Định có xu thế 

tăng so với thời kỳ cơ sở, mức tăng lớn hơn tất cả các kịch bản còn lại. Vào đầu thế 

kỷ, Rx1day tăng từ 50 ÷ 60%. Vào giữa thế kỷ, Rx1day tăng phổ biến từ 45 ÷ 70%. 

Đến cuối thế kỷ, Rx1day có thể tăng tới trên 100%. Ở cả 3 thời kỳ, mức tăng 

Rx1day ở trạm Hoài Nhơn luôn cao hơn so với Quy Nhơn. 

Bảng 92. Mức biến đổi lượng mưa 1 ngày lớn nhất năm (%) tại các trạm khí 

tượng Bình Định 
(Giá trị trong ngoặc đơn là khoảng biến đổi quanh giá trị trung bình với cận dưới 20% và cận trên 80%) 

5.2. Mức độ phù hợp của kịch bản 

Qua kết quả phân tích trong thời kỳ đánh giá tại Bình Định các yếu tố nhiệt 

độ và lƣợng mƣa đều có xu thế tăng lên theo thời gian. Đối với kết quả dự tính 

những thay đổi trong tƣơng lai của nhiệt độ và lƣợng mƣa, lƣợng mƣa ngày lớn 

nhất, cũng có xu thế tăng lên so với quá khứ. Mức độ tăng lên trong kịch bản 

RCP8.5 cao hơn so với kịch bản RCP4.5 và giai đoạn sau, mức độ tăng cao hơn 

giai đoạn trƣớc.  

Kịch bản 
Trạm khí 

tượng 

Thời kỳ 

Đầu thế kỷ 21  

(2016 - 2035) 

Giữa thế kỷ 21 

(2046 - 2065) 

Cuối thế kỷ 21 

(2080 - 2099) 

RCP4.5 
Hoài Nhơn 60.5 (39.7 - 79.9) 69.1 (54.2 - 83.2) 77.2 (52.0 -100.0) 

Quy Nhơn 28.1 (13.8 - 41.7) 37.0 (25.2 - 48.4) 52.8 (34.9 - 70.2) 

RCP8.5 
Hoài Nhơn 57.0 (46.1 - 67.1) 69.9 (46.0 - 92.1) 112.8 (47.6 -168.4) 

Quy Nhơn 50.2 (31.1 - 68.9) 47.8 (27.5 - 68.3) 52.0 (24.4 - 77.5) 
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Chương VI: Một số giải pháp thích ứng với các điều kiện khí hậu cực đoan tại 

tỉnh Bình Định 

6.1. Giải pháp tài nguyên, môi trường tự nhiên, hệ sinh thái 

a, Tài nguyên đất 

- Nghiên cứu, tính toán phân bố loại hình sử dụng đất hợp lý, đặc biệt tại các 

vùng đất d  bị ngập, XNM hay sạt lở,… Lồng ghép yếu tố biến đổi khí hậu vào quy 

hoạch sử dụng đất của tỉnh; 

- Tuyên truyền, nâng cao nhận thức của cộng đồng về BVMT, hạn chế tối đa 

các tác động đến môi trƣờng đất, nƣớc nói riêng và môi trƣờng tự nhiên, xã hội. 

b, Tài nguyên nước 

Chính sách chủ yếu để thích ứng với biến đổi khí hậu là sử dụng nguồn nƣớc 

khoa học, tiết kiệm và hợp lý, có hiệu quả, đảm bảo an toàn cung cấp đủ nƣớc cho 

mọi nhu cầu. Các hoạt động chính bao gồm: 

- Xây dựng và hoàn thiện khung pháp luật đồng bộ với các luật và các văn 

bản dƣới luật, sửa đổi và hoàn thiện các cơ chế, chính sách liên quan; 

- Tăng cƣờng hoạt động quan trắc chất lƣợng cũng nhƣ trữ lƣợng tài nguyên 

nƣớc trên địa bàn, đặc biệt là quan trắc độ mặn liên tục tại các khu vực cửa sông, 

đầm phá (thành phố Quy Nhơn, huyện Tuy Phƣớc, huyện Hoài Nhơn,…), đây là 

khía cạnh chƣa đƣợc quan tâm đúng mức tại tỉnh Bình Định; 

- Kiểm soát các nguồn xả thải từ hộ dân cƣ, KCN,… nhằm hạn chế tối đa ô 

nhi m có thể xảy ra với môi trƣờng đất, nƣớc tại địa phƣơng; 

- Hiện nay, nhiều hồ chứa trên địa bàn tỉnh Bình Định chƣa có quy trình vận 

hành và quản lý điều tiết cụ thể. Do đó, việc nghiên cứu khai thác và sử dụng tài 

nguyên nƣớc một cách hợp lý, xét đến yếu tố mƣa lũ và hạn hạn trong bối cảnh 

BĐKH là cần thiết; 

- Cải thiện hệ thống công trình thủy lợi, bao gồm: hồ chứa, hệ thống kênh 

mƣơng nội đồng,… nhằm nâng cao hiệu quả tƣới tiêu, giảm thất thoát nguồn nƣớc; 

- Cải tạo, nâng cấp các công trình điều tiết ngăn mặn tại khu vực hạ lƣu sông 

Kone (huyện Tuy Phƣớc, huyện Phù Cát, thành phố Quy Nhơn) và huyện Phù Mỹ, 
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huyện Hoài Nhơn; 

- Nâng cao nhận thức khai thác và sử dụng tiết kiệm, hiệu quả tài nguyên 

nƣớc trong sinh hoạt và sản xuất, đảm bảo nguồn nƣớc sử dụng trong mùa khô. Áp 

dụng các mô hình tích trữ nƣớc mƣa tại hộ gia đình,… 

- Nâng cao nhận thức của cộng đồng về sử dụng bền vững tài nguyên nƣớc 

thích ứng với biến đổi khí hậu. 

c, Hệ sinh thái và đa dạng sinh học 

- Nhân rộng mô hình trồng lúa chống ngập, phèn mặn và có hiệu quả kinh tế 

cao nhƣ mô hình trồng lúa ĐV 108 áp dụng tại huyện Tuy Phƣớc và huyện Phù Cát. 

Nghiên cứu áp dụng nhiều giống lúa và cây trồng khác có thể chống chịu với 

những điều kiện thời tiết khắc nghiệt nhƣ: hạn, ngập, XNM,… 

- Bảo vệ và gia tăng giá trị hệ sinh thái rừng. 

- Nghiên cứu thực hiện các giải pháp tận dụng cơ hội do biến đổi khí hậu 

mang lại, có thể kể đến nhƣ mở rộng vùng nuôi trồng thủy sản nƣớc mặn, lợ trong 

bối cảnh XNM lấn sâu vào nội địa. 

6.2. Giải pháp cho lĩnh vực kinh tế - xã hội 

6.2.1. Nhóm giải pháp giảm nhẹ 

a, Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng 

Ngoài việc giảm phát thải KNK, sử dụng hiệu quả năng lƣợng còn giảm 

gánh nặng cho ngành điện lực, nâng cao hiệu quả kinh tế của ngành nói riêng và xã 

hội nói chung. Các giải pháp khuyến khích thực hiện nhằm nâng cao hiệu quả sử 

dụng năng lƣợng tỉnh Bình Định bao gồm: 

- Nghiên cứu, ứng dụng công nghệ mới, ít phát thải khí nhà kính trong sản 

xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp. Đặc biệt là các làng nghề chế biến thực 

phẩm, chế biến hải sản, thủ công mỹ nghệ, sản xuất hàng tiêu dùng… tại thị xã An 

Nhơn, huyện Phù Mỹ, huyện Phù Cát,… Ngoài ra, việc áp dụng công nghệ mới tại 

các làng nghề nông thôn tỉnh Bình Định cũng cần thiết khi các sản phẩm chủ yếu 

bao gồm: bún, bánh, gốm mỹ nghệ, mộc dân dụng,… các ngành có khả năng tạo ra 

lƣợng khí thải lớn bên cạnh vấn đề ô nhi m môi trƣờng; 
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- Xem xét, tái cơ cấu kinh tế theo hƣớng giảm các ngành công nghiệp sử 

dụng nhiều năng lƣợng (chế biến thực phẩm, cơ khí chế tạo,…), tăng cƣờng các 

ngành công nghiệp sử dụng năng lƣợng thấp (dệt may, điện tử vi n thông, tiểu thủ 

công nghiệp,…); 

- Xây dựng và triển khai các chính sách hỗ trợ, khuyến khích sử dụng hiệu 

quả năng lƣợng trong các lĩnh vực kinh tế, đặc biệt là giao thông vận tải, phát triển 

đô thị, công nghiệp, nông nghiệp. Xây dựng và triển khai thực hiện các quy định về 

sử dụng hiệu quả năng lƣợng nhƣ: Sử dụng năng lƣợng tiết kiệm và hiệu quả hằng 

năm; lồng ghép chƣơng trình quản lý năng lƣợng với các chƣơng trình quản lý chất 

lƣợng, chƣơng trình sản xuất sạch hơn, chƣơng trình bảo vệ môi trƣờng của cơ 

sở,… (Điều 9, Luật Sử dụng năng lƣợng tiết kiệm và hiệu quả, 2010); 

- Tuyên truyền nâng cao nhận thức về tiết kiệm điện và sử dụng năng lƣợng 

hiệu quả: hạn chế sử dụng phƣơng tiện cá nhân, khuyến khích sử dụng nguồn năng 

lƣợng có nguồn gốc tự nhiên (mặt trời, gió) hoặc các thiết bị tiết kiệm điện,… 

b, Giải pháp giảm phát thải KNK từ lĩnh vực nông nghiệp 

Là hoạt động sản xuất lâu đời và chủ đạo của đa số ngƣời dân tỉnh Bình Định. 

Cùng với định hƣớng phát triển của ngành và các tiến bộ về khoa học, công nghệ, 

các định hƣớng giải pháp giảm thiểu phát thải KNK của lĩnh vực nông nghiệp tỉnh 

Bình Định bao gồm: 

- Nghiên cứu sử dụng phân bón cho trồng trọt, thức ăn chăn nuôi một các 

phù hợp, hạn chế tối đa dƣ thừa; sử dụng hóa chất bảo vệ thực vật hợp lý, theo 

hƣớng dẫn; Thay đổi phƣơng thức canh tác,… là những giải pháp hạn chế phát thải 

KNK của lĩnh vực; 

- Tận dụng nguồn chất thải trong nông nghiệp (phân, phụ phẩm nông 

nghiệp,…) cho việc sản xuất năng lƣợng (hầm Biogas), phân bón hữu cơ,… 

- Nghiên cứu áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật trong sản xuất nông nghiệp, 

áp dụng các mô hình sản xuất nông nghiệp xanh,… 

- Hỗ trợ thay thế các loại máy móc nông nghiệp cũ, lạc hậu, hiệu quả hoạt 

động thấp và phát sinh nhiều KNK. 



Đánh giá khí hậu tỉnh Bình Định 

170 

c, Giải pháp quản lý hiệu quả chất thải 

- Tăng cƣờng quản lý chất thải phát sinh từ các khu dân cƣ, KCN, CCN, các 

làng nghề,… Đảm bảo hiệu quả thu gom và vận chuyển đến các bãi chôn lấp theo 

quy định; 

- Nghiên cứu áp dụng mô hình phân loại rác thải tại nguồn, xây dựng hệ 

thống thu gom và có chính sách hỗ trợ phù hợp; 

- Truyền thông về phân loại, thu gom, tái chế, tái sử dụng,… chất thải nhằm 

giảm áp lực xử lý của các bãi rác, nhà máy và nâng cao chất lƣợng môi trƣờng địa 

phƣơng; 

- Hiện nay, nhiều bãi chôn lấp trên địa bàn tỉnh Bình Định đã xuống cấp, 

thiết kế không đúng tiêu chuẩn (không có hệ thống tƣờng bao, không xử lý nƣớc rỉ 

rác, không thu hồi khí bãi rác,…). Do đó, cần thực hiện rà soát và khắc phục các 

vấn đề ô nhi m môi trƣờng của các bãi chôn lấp gây ra; 

- Quan trắc, thẩm định chất lƣợng môi trƣờng sau khi đóng cửa của các bãi 

chôn lấp trên địa bàn tỉnh nhƣ: Bãi chôn lấp núi Bà Hỏa (thành phố Quy Nhơn), bãi 

chôn lấp Trƣờng Xuân (huyện Hoài Nhơn), bãi chôn lấp huyện Phù Cát,… 

Cải thiện hiệu quả hoạt động của nhà máy xử lý nƣớc thải Nhơn Bình (thành 

phố Quy Nhơn), tăng cƣờng hiệu quả thu gom nƣớc thải, cải thiện công nghệ xử lý, 

nghiên cứu áp dụng mô hình tái sử dụng nƣớc sau xử lý,… 

6.2.2. Nhóm giải pháp thích ứng 

a,  ĩnh vực kinh tế 

* Xây dựng, hạ tầng kỹ thuật và phát triển đô thị 

Là đối tƣợng d  bị tổn thƣơng sau lĩnh vực nông nghiệp, lĩnh vực xây dựng 

tỉnh Bình Định đối mặt với nhiều rủi ro do biến đổi khí hậu. Hạ tầng xây dựng, giao 

thông, công trình nhà ở,… đều chịu tác động nghiêm trọng từ bão, lũ, sạt lở,… Một 

số giải pháp định hƣớng nâng cao khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu của lĩnh 

vực xây dựng hạ tầng tỉnh Bình Định đƣợc đề xuất bao gồm: 

- Rà soát và lồng ghép các yếu tố biến đổi khí hậu vào quy hoạch, kế hoạch 

phát triển giao thông, khu đô thị,… 
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- Cải thiện các tuyến đƣờng, loại hình giao thông xuống cấp, hỗ trợ triển khai 

công tác khắc phục hậu quả sau thiên tai; 

- Hoàn thành các tiêu chí nông thôn mới trong lĩnh vực xây dựng; 

- Nghiên cứu ứng dụng các vật liệu mới có khả năng chống chịu đƣợc các 

yếu tố biến đổi khí hậu nhƣ: chịu mặn, chịu nhiệt, chống thấm nƣớc cao,… 

- Nâng cấp, cải tạo các công trình giao thông tại các vùng thƣờng xuyên chịu 

tác động bởi mƣa lũ, sạt lở, đặc biệt các khu vực gần bờ sông, các khu vực vùng 

núi hiểm trở. 

* Nông nghiệp: Nông nghiệp là lĩnh vực kinh tế d  bị tổn thƣơng nhất với 

biến đổi khí hậu. Các yếu tố nhƣ ngập, hạn hán, XNM, sạt lở,… gây thiệt hại lớn 

đến các hoạt động sản xuất nông nghiệp tỉnh Bình Định. Trên cơ sở phân tích các 

rủi ro, thách thức đối với sự phát triển, nghiên cứu đề xuất một số giải pháp thích 

ứng cho lĩnh vực nông nghiệp tỉnh Bình Định nhƣ sau: 

- Cải thiện hệ thống công trình thủy lợi, bao gồm: hồ chứa, hệ thống kênh 

mƣơng nội đồng,… nhằm nâng cao hiệu quả tƣới tiêu, giảm thất thoát nguồn nƣớc. 

- Lồng ghép các yếu tố biến đổi khí hậu vào các quy hoạch phát triển của 

ngành, bao gồm: Quy hoạch tổng thể phát triển ngành thủy sản tỉnh Bình Định đến 

năm 2020 và tầm nhìn 2030; Quy hoạch phát triển trồng trọt tỉnh Bình Định đến 

năm 2020 và định hƣớng đến năm 2030; Quy hoạch phát triển ngành chăn nuôi tỉnh 

Bình Định đến năm 2020; Quy hoạch thủy lợi tỉnh Bình Định giai đoạn 2015 - 

2020 và tầm nhìn đến năm 2030,… 

- Nhân rộng mô hình trồng lúa chống ngập, phèn mặn và có hiệu quả kinh tế 

cao nhƣ mô hình trồng lúa ĐV 108 áp dụng tại huyện Tuy Phƣớc và huyện Phù Cát. 

Nghiên cứu áp dụng nhiều giống lúa và cây trồng khác có thể chống chịu với 

những điều kiện thời tiết khắc nghiệt nhƣ: hạn, ngập, XNM,… 

- Cải tạo, nâng cấp các công trình điều tiết ngăn mặn tại khu vực hạ lƣu sông 

Kone (huyện Tuy Phƣớc, huyện Phù Cát, thành phố Quy Nhơn) và huyện Phù Mỹ, 

huyện Hoài Nhơn. 

- Xây dựng phƣơng án chủ động phòng chống thiên tai (ngập, lũ lụt, 

XNM,…); Bảo vệ và gia tăng giá trị hệ sinh thái rừng; Hỗ trợ ngƣời dân trong công 

tác ứng phó với các hậu quả biến đổi khí hậu;  
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Nâng cao nhận thức của cộng đồng về BĐKH; Nghiên cứu thực hiện các giải 

pháp tận dụng cơ hội do biến đổi khí hậu mang lại, có thể kể đến nhƣ mở rộng 

vùng nuôi trồng thủy sản nƣớc mặn, lợ trong bối cảnh XNM lấn sâu vào nội địa. 

b,  ĩnh vực xã h i 

Kết quả đánh giá cho thấy các yếu tố ngập, sạt lở, XNM ảnh hƣởng rất lớn 

đến đời sống của cộng đồng dân cƣ tỉnh Bình Định, đặc biệt tại các huyện Phù Mỹ, 

Vân Canh, Hoài Nhơn, An Lão.  

Theo đó, các giải pháp thích ứng trong lĩnh vực xã hội Tỉnh cần đƣợc xem 

xét và triển khai thực hiện bao gồm: 

- Nâng cao nhận thức của cộng đồng về các mối nguy do biến đổi khí hậu 

gây ra nhƣ: phát sinh dịch bệnh (sốt rét, sốt xuất huyết, tiêu chảy, bệnh ngoài da); 

- Tăng cƣờng năng lực ứng phó của các cơ sở y tế tại địa phƣơng thƣờng 

xuyên xảy ra thiên tai nhƣ: sạt lở (huyện Vân Canh, huyện An Lão, thành phố Quy 

Nhơn, huyện Tuy Phƣớc), ngập (huyện An Lão, huyện Phù Mỹ, huyện Hoài Nhơn), 

XNM (thành phố Quy Nhơn, huyện Tuy Phƣớc, huyện Hoài Nhơn); 

- Nghiên cứu, xây dựng hệ thống giám sát dịch bệnh phát sinh do thời tiết, 

khí hậu thay đổi cực đoan ở cả ngƣời và vật nuôi. 

6.2.3. Nhóm giải pháp hỗ trợ 

a, Lồng ghép các yếu tố biến đổi khí hậu vào các quy hoạch – kế hoạch 

phát triển 

Lồng ghép biến đổi khí hậu vào các quy hoạch, kế hoạch phát triển là nhu 

cầu của hầu nhƣ tất cả các ngành, đây cũng là định hƣớng đƣợc đƣa ra trong 

Chƣơng trình mục tiêu quốc gia về biến đổi khí hậu. Một số quy hoạch, kế hoạch 

cần xem xét, lồng ghép bao gồm: Tài nguyên nƣớc, khoáng sản, sử dụng đất; Nông 

nghiệp (trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản); Y tế; Giao thông; Cấp nƣớc; Xây dựng và 

phát triển đô thị; Công nghiệp và dịch vụ; Năng lƣợng (điện); Kinh tế xã hội,… 

b, Giải pháp phát triển, đổi mới cơ chế tài chính 

Hiện nay, nguồn ngân sách tỉnh Bình Định cho công tác BVMT còn nhiều 

hạn chế, việc phân bổ ngân sách cho các hoạt động ứng phó với biến đổi khí hậu rất 

khó khăn. Do đó, đổi mới cơ chế quản lý tài chính, đa dạng hóa nguồn lực, tăng 
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cƣờng hợp tác quốc tế, trao đổi thông tin, đào tạo nguồn nhân lực, nghiên cứu khoa 

học, chuyển giao công nghệ,… rất cần thiết trong ứng phó với biến đổi khí hậu của 

địa phƣơng.  

Các giải pháp nhằm đổi mới cơ chế tài chính bao gồm: 

- Kết hợp tăng chi từ ngân sách với đa dạng hóa các nguồn vốn đầu tƣ trong 

và ngoài nƣớc, nhất là các nguồn vốn ƣu đãi cho ứng phó với biến đổi khí hậu, 

quản lý tài nguyên và BVMT; 

- Hằng năm, ƣu tiên bố trí nguồn ngân sách phù hợp cho công tác điều tra cơ 

bản, xử lý ô nhi m môi trƣờng, bảo tồn đa dạng sinh học và ứng phó với biến đổi 

khí hậu; 

- Bố trí kinh phí thực hiện có hiệu quả Chƣơng trình mục tiêu quốc gia về 

biến đổi khí hậu, Kế hoạch hành động ứng phó biến đổi khí hậu tỉnh Bình Định nói 

chung và của các ngành/lĩnh vực nói riêng. 

- Mặt khác, cần thực hiện chính sách khuyến khích, ƣu đãi, hỗ trợ các doanh 

nghiệp và ngƣời dân tham gia hoạt động ứng phó với biến đổi khí hậu, QLTN và 

BVMT. 

c, Nâng cao nhận thức 

Trên cơ sở kết quả đánh giá nhận thức của cộng đồng dân cƣ cũng nhƣ cán 

bộ quản lý các cấp tỉnh Bình Định, nhu cầu thực hiện các chƣơng trình truyền 

thông nhằm nâng cao nhận thức về biến đổi khí hậu là cần thiết. Giải pháp này cần 

đƣợc thực hiện với nhiều đối tƣợng khác nhau trong thời gian dài, ƣu tiên tuyên 

truyền, nâng cao nhận thức về: Giải pháp thích ứng với thiên tai; Giải pháp tiết 

kiệm điện, nƣớc; Giải pháp bảo vệ môi trƣờng; Giải pháp phòng chống dịch bệnh, 

đảm bảo sức khỏe cộng đồng; Giải pháp thích ứng với biến đổi khí hậu trong sản 

xuất nông nghiệp,… 

 

 

 

 

 



Đánh giá khí hậu tỉnh Bình Định 

174 

KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 

KẾT LUẬN 

Qua quá trình phân tích và đánh giá khí hậu trên địa bàn tỉnh Bình Định thời 

kỳ 2008 - 2018, rút ra một số nhận xét nhƣ sau: 

Mức độ dao động của các yếu tố khí hậu, cực trị khí hậu, hiện tượng khí hậu 

cực đoan 

Về nhiệt độ trung bình: Nhìn chung trong thời kỳ 2008 - 2018, cả 3 trạm đều 

có nhiệt độ trung bình tƣơng đối đồng nhất, từ giai đoạn 2008 cho đến năm 2011, 

các trạm đều có chuẩn sai (-) với giá trị trong khoảng 0,1-0,6ºC. Từ giai đoạn từ 

2012 - 2018, các trạm đều có chuẩn sai (+) ngoại trừ năm 2013. 

Vào tháng I, chuẩn sai (+) đáng kể vào năm 2016-2017, trong khi vào tháng 

VI, mức độ dao động nhiệt độ không khí trung bình thấp hơn so với mức độ dao 

động của tháng I tại tất cả các trạm. Nguyên nhân là do Bình Định nằm ở phía Nam 

Trung Bộ, nằm hoàn toàn trong vùng nhiệt đới, do đó không có mùa đông rõ ràng, 

do vậy mức biến động nhiệt độ và chuẩn sai lớn hơn so với nhiệt độ không khí vào 

mùa hè. 

Về lƣợng mƣa: Mức biến đổi hàng năm của lƣợng mƣa là rất lớn, lƣợng mƣa 

của các trạm cũng có sự khác biệt rõ rệt qua từng năm do tính chất địa hình và đặc 

điểm phân bố mƣa kém đồng nhất theo không gian. Lƣợng mƣa năm của các trạm 

ngoài phụ thuộc khí hậu khu vực còn phụ thuộc rất lớn vào vị trí địa lý và độ cao 

của các trạm đo.  

Lƣợng mƣa theo mùa mƣa có tính dao động rất mạnh, điển hình nhƣ vào 

năm 2012, lƣợng mƣa thấp kỉ lục trong cả thời kỳ 2008-2018 (cả 3 trạm đều thấp 

hơn 872 mm/mùa). Ngƣợc lại, trong một số năm nhƣ 2008, 2010 và 2016, lƣợng 

mƣa tại các trạm phần lớn đều trên 2000 mm/mùa. Hơn nữa, lƣợng mƣa mùa có độ 

lệch chuẩn cao hơn đáng kể, với giá trị cao nhất tại trạm Hoài Nhơn. 

Về nhiệt độ tối cao: Chuẩn sai (+) lớn nhất của nhiệt độ tối cao xảy ra năm 

2015. Ngoài ra, năm 2009, 2012, và 2006 nhiệt độ tối cao của trung bình không khí 

đều (+) tại các trạm. Còn đối với nhiệt độ tối cao theo tháng, trong thời kỳ 2008-

2018, độ lệch chuẩn của nhiệt độ không khí tối cao trung bình nhìn chung không có 
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sự khác biệt. Hơn nữa, độ lệch chuẩn nhiệt độ tối cao giữa các trạm cũng tƣơng đối 

đồng nhất. 

Về nhiệt độ tối thấp: Khác với nhiệt độ tối cao, độ lệch chuẩn của nhiệt độ 

tối thấp trung bình năm dao động từ 0,7 - 1,4ºC. Mặc dù tƣơng đối đồng nhất giữa 

các trạm nhƣng giữa các tháng, nhiệt độ tối thấp có sự khác biệt đáng kể. 

Về lƣợng mƣa cực đại ngày và cực đại 5 ngày, chuẩn sai của lƣợng mƣa 

Rx1day và Rx5day không có sự đồng nhất theo không gian và thời gian. Trạm Hoài 

Nhơn là trạm có mức độ dao động lƣợng mƣa Rx1day và Rx5day là lớn nhất.  

Về số ngày mƣa: trong giai đoạn 2011 đến 2015 chuẩn sai số ngày mƣa đều 

(-) trong khi các năm khác, chuẩn sai (+). Nhƣ vậy số ngày mƣa và lƣợng mƣa có 

sự tƣơng quan, vào các năm nhiều ngày mƣa thì lƣợng mƣa ghi nhận cũng cao hơn 

so với những năm còn lại.  

Đối với số ngày mƣa lớn trên 50 mm/ngày và 100 mm/ngày cũng có sự 

tƣơng đồng giữa các trạm. Trạm Hoài Nhơn, mức độ dao động của số ngày mƣa 

lớn trên 50 mm và 100 mm cũng lớn hơn đáng kể so với trạm Quy Nhơn và An 

Nhơn.  

Về số ngày mƣa: trong các tháng mùa khô, số ngày có mƣa đạt khoảng 15%, 

trong khi đó, vào các tháng mùa mƣa, số ngày có mƣa chiếm khoảng trên 75% số 

ngày.   

 Đối với số ngày nắng nóng, độ lệch chuẩn trạm Hoài Nhơn thấp nhất trong 

khi trạm An Nhơn độ lệch chuẩn có giá trị gần gấp đôi. Đối với nắng nóng và nắng 

nóng gay gắt, độ lệch chuẩn giảm đáng kể so với số ngày nắng nóng, ngoại trừ tại 

trạm Hoài Nhơn khi độ lệch chuẩn số ngày nắng nóng gay gắt lớn hơn số ngày 

nắng nóng. 

Về bão: so với bão ảnh hƣởng đến Biển Đông thì mức chuẩn sai của bão ảnh 

hƣởng đến Bình Định là rất nhỏ. Ngoại trừ năm 2009, 2017 có chuẩn sai (+) 1,2 

cơn, các năm còn lại chuẩn sai đều có giá trị tuyệt đối nhỏ hơn 1. 

Về cháy rừng: số vụ cháy rừng trên địa bàn tỉnh Bình Định dao động rất 

mạnh từ 7 vụ đến 57 vụ một năm. Diện tích cháy rừng dao động từ 3,69 ha đến 

414,24 ha. Nhìn chung cháy rừng trên địa bàn có xu thế tăng cả về số vụ cháy/năm 
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và diện tích cháy rừng. Mặc dù cháy rừng phụ thuộc rất nhiều vào yếu tố chủ quan 

và các hoạt động của con ngƣời. Tuy nhiên, vào những năm có nhiệt độ tối cao lớn, 

nguy cơ cháy rừng cao, số vụ cháy rừng cũng nhƣ diện tích bị cháy cũng ở mức 

cao.  

Về lũ: Tại Bình Định, lũ thƣờng xảy ra vào tháng 9 đến tháng 12, trùng với 

mùa mƣa trên địa bàn tỉnh Bình Định. Trung bình trong cả thời kỳ 2008 - 2018, 

Bình Định có khoảng 2,6 cơn lũ một năm. Chuẩn sai (-) số trận lũ đƣợc ghi nhận 

trong giai đoạn 2012 đến 2015, trong khi đó, chuẩn sai (+) cao nhất năm 2008 và 

giảm dần đến năm 2011. 

Mức độ biến đổi của các yếu tố khí hậu, cực trị khí hậu, hiện tượng khí hậu 

cực đoan: 

Trong vòng 11 năm gần đây (2008 - 2018), nhiệt độ không khí trung bình 

năm của các trạm tại tỉnh Bình Định có xu thế tăng dần từ 0,0449ºC (tại trạm Quy 

Nhơn), 0,0736ºC/năm (tại trạm Hoài Nhơn) đến 0,0815ºC/năm tại trạm An Nhơn. 

Nhiệt độ không khí thấp nhất vào tháng I cũng tăng lên trên toàn tỉnh, nhiệt độ 

không khí cao nhất vào tháng VI cũng có xu thế tăng lên tại cả ba trạm là Quy 

Nhơn, Hoài Nhơn và An Nhơn. Hơn nữa, nhiệt độ tối thấp và nhiệt độ tối cao đều 

có xu thế tăng lên trên toàn tỉnh.  

Lƣợng mƣa năm có xu thế giảm trên toàn tỉnh, với mức độ giảm mạnh nhất 

tại trạm An Nhơn (30 mm/năm) và giảm nhẹ nhất tại trạm Hoài Nhơn (17 

mm/năm). 

Lƣợng mƣa thấp nhất trong năm vào tháng III và cao nhất vào tháng XI có 

xu thế tăng tại trạm Quy Nhơn và giảm tại trạm Hòai Nhơn và An Nhơn.  

Lƣợng mƣa mùa khô có xu thế giảm trên toàn khu vực, lƣợng mƣa mùa mƣa 

giảm tại trạm Hòai Nhơn và tăng tại trạm Quy Nhơn và An Nhơn. Xu thế tăng nhiệt 

độ mùa hè kết hợp với xu thể giảm lƣợng mƣa mùa khô có thể dẫn đến trình trạng 

hán hán trên diện rộng. 

Lƣợng mƣa 1 ngày lớn nhất tăng tại trạm Hoài Nhơn, giảm tại trạm Quy 

Nhơn và An Nhơn. Lƣợng mƣa 5 ngày liên tiếp lớn nhất trong năm có xu thế tăng 

lên trên toàn tỉnh. 
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Số ngày có mƣa tăng lên tại trạm Quy Nhơn và An Nhơn, giảm tại trạm Hoài 

Nhơn. Số ngày mƣa lớn hơn 50 mm và 100 mm có xu thế giảm nhẹ trên toàn tỉnh 

với mức giảm phổ biến dƣới 0,27 ngày/năm. 

Tổng số ngày nắng nóng của cả 3 loại đều tăng lên tại cả 3 trạm trên địa bàn 

tỉnh Bình Định. Không chỉ cả 3 trạm, tại cả ngƣỡng nắng nóng, nóng nóng gay gắt, 

nắng nóng đặc biệt gay gắt đều tăng lên trên toàn tỉnh.  

Hạn hán có xu thế tăng lên trên tòan tỉnh, với mức tăng mạnh nhất tại trạm 

An Nhơn (hệ số A = 0,2882). 

Số cơn bão ảnh hƣởng đến tỉnh Bình Định có xu thế giảm, với tốc độ giảm là 

0,0636 cơn/năm 

Số trận lũ có xu hƣớng giảm dần theo thời gian, với tốc độ giảm 0,1182 trận/ 

năm. Đỉnh lũ cao nhất quan sát tại trạm An Hòa có xu thế tăng lên theo thời gian 

với tốc độ tăng là 0,0486 m/năm. Tại tất cả các trạm còn lại, đỉnh lũ cao nhất có xu 

hƣớng giảm theo thời gian, với tốc độ giảm xê dịch từ 0,0062 m/năm tại trạm Diêu 

Trì đến 0,1381 m/năm tại trạm Vân Canh. 

Các giải pháp giảm thiểu và thích ứng với khí hậu và biến đổi khí hậu phù 

hợp với điều kiện của tỉnh Bình Định đều dựa trên thực ti n và mang tính khả thi 

cao cho từng ngành từng lĩnh vực cụ thể. 

KIẾN NGHỊ 

Đánh giá khí hậu tỉnh Bình Định phù hợp với chủ trƣờng của Chính phủ 

trong công cuộc thích ứng với biến đổi khí hậu, giảm nhẹ phát thải khí nhà kính và 

tăng trƣởng xanh, phù hợp với định hƣớng phát triển kinh tế xã hội của tỉnh có tính 

đến yếu tố khí hậu và biến đổi khí hậu. Đề nghị Chính Phủ và các Bộ ngành liên 

quan xem xét để có những hỗ trợ về cơ chế, chính sách, nguồn vốn cho các nhiệm 

vụ, dự án ứng phó với BĐKH tại tỉnh Bình Định. 

Ủy ban nhân dân tỉnh cùng các ngành, đoàn thể của tỉnh chỉ đạo các cấp, các 

địa phƣơng quan tâm sâu sắc đến sự tác động của khí hậu và biến đổi khí hậu; từng 

ngành/lĩnh vực, các huyện và thành phố dựa trên Đánh giá khí hậu của tỉnh xây 

dựng nên các Quy hoạch, kế hoạch của các ngành địa phƣơng thuộc tỉnh có tính 
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đến yếu tố biến đổi khí hậu và khí hậu để ứng phó với tác động biến đổi khí hậu 

đang di n ra mạnh mẽ.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Đánh giá khí hậu tỉnh Bình Định 

179 

TÀI LIỆU THAM KHẢO 

1. Báo cáo Tổng kết tình hình khí tƣợng thủy văn tỉnh Bình Định thời kỳ 

2008 - 2018, Đài khí tƣợng thủy văn tỉnh Bình Định.  

2. Bộ Tài nguyên Môi trƣờng, 2016: Kịch bản Biến đổi khí hậu, nƣớc biển 

dâng cho Việt Nam. 

3. Bộ Tài nguyên và môi trƣờng, 2012. Kịch bản BĐKH và nƣớc biển dâng 

cho Việt Nam. 

4. Cục Thống kê tỉnh Bình Định, 2018. Niên giám thống kê tỉnh Bình Định 

năm 2018. 

5. Hoàng Đức Cƣờng, Nguy n Trọng Hiệu (2012). Giáo trình thống kê khí 

hậu. NXB Khoa học tự nhiên và công nghệ. 

6. http://bidiusta.vn/ - Liên Hiệp các hội Khoa học và kỹ thuật Bình Định 

7. http://www.binhdinh.gov.vn/ - Cổng thông tin điện tử tỉnh Bình Định 

8. IPCC, 2007: Climate change 2007: The Physical Science Basis. 

Contribution of Working Group I to the Fourth Assessment Report of the 

Intergovernmental Panel on Climate Change.  

9. IPCC, 2013: Climate Change 2013: The Physical Science Basis. 

Contribution of Working Group I to the Fifth Assessment Report of the 

Intergovernmental Panel on Climate Change [Stocker, T.F., D. Qin, G.-K. Plattner, 

M. Tignor, S.K. Allen, J. Boschung, A. Nauels, Y. Xia, V. Bex and P.M. Midgley 

(eds.)]. Cambridge University Press, Cambridge, United Kingdom and New York, 

NY, USA, 1535 pp, doi:10.1017/CBO978110741532. 

10. Nguy n Đức Ngữ, Nguy n Trọng Hiệu (2004). Khí hậu và tài nguyên 

khí hậu Việt Nam. NXB Nông Nghiệp 

11. Nguy n Đức Ngữ, Nguy n Trọng Hiệu, 2013: Khí hậu và Tài nguyên 

Khí hậu Việt Nam, NXB Khoa học Kỹ thuật Hà Nội, 296tr. 

12. Nguy n Thị Hoàng Yến, Phạm Quang Nam, Nguy n Đức Nam, Nguy n 

Văn Hiệp, 2017: Dự tính số ngày nắng nóng cho Việt Nam bằng tổ hợp số liệu hiệu 

chỉnh phân vị đa mô hình động lực. Tạp chí  hí tượng Thủy  ăn, 683, 12-20. 

http://bidiusta.vn/
http://www.binhdinh.gov.vn/


Đánh giá khí hậu tỉnh Bình Định 

180 

13. Nguy n Văn Thắng (2013). Giáo trình khí hậu đại cương. NXB Khoa 

học tự nhiên và công nghệ. 

14. Phạm Ngọc Toàn, Phan Tất Đắc, 1993: Khí hậu Việt Nam, Nhà xuất bản 

kỹ thuật. 

15. Phạm Quang Nam, Vũ Văn Thăng, Trƣơng Bá Kiên, Mai Văn Khiêm, 

Nguy n Văn Hiệp, Nguy n Bùi Phong, Đàng Hồng Nhƣ, Lã Thị Tuyết, Nguy n 

Thị Hoan, Ngô Tiền Giang, 2015: Thử nghiệm dự tính số ngày nắng nóng khu vực 

Việt Nam bằng mô hình clWRF. Tạp chí  hí tượng Thủy  ăn, 655, 28-32. 

16. Phan Văn Tân (2005).  ác phương pháp thống kê trong khí hậu. NXB 

Đại học Quốc gia Hà Nội 

17. Phan Văn Tân và ccs, 2010: Nghiên cứu tác động của biến đổi khí hậu 

toàn cầu đến các yếu tố và hiện tƣợng khí hậu cực đoan ở Việt Nam, khả năng dự 

báo và giải pháp chiến lƣợc ứng phó. Báo cáo Tổng kết Đề tài KC08.29/06-10, Bộ 

Khoa học và Công Nghệ. 

18. Sở Công thƣơng tỉnh Bình Định (2019), Báo cáo công tác phòng, chống 

thiên tai năm 2018 và triển khai nhiệm vụ năm 2019 của ngành  ông thương Bình 

Định, Bình Định. 

19. Sở Giao thông Vận tải tỉnh Bình Định (2019), Báo cáo tổng kết công tác 

phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2018; phương hướng nhiệm vụ 

năm 2019, Bình Định. 

20. Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Bình Định, 2014. Quy 

hoạch tổng thể phát triển ngành thủy sản tỉnh Bình Định đến năm 2020 và tầm nhìn 

2030. 

21. Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Bình Định, 2014. Quy 

hoạch phát triển chăn nuôi tỉnh Bình Định đến năm 2020. 

22. Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Bình Định, 2014. Quy 

hoạch phát triển trồng trọt tỉnh Bình Định đến năm 2020 và định hƣớng 2030. 

23. Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Bình Định, 2015. Báo cáo 

tóm tắt Quy hoạch thủy lợi tỉnh Bình Định giai đoạn 2015 – 2020. 



Đánh giá khí hậu tỉnh Bình Định 

181 

24. Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Bình Định, 2016. Báo cáo 

thực hiện sản xuất nông, lâm, thủy sản năm 2016, phƣơng hƣớng, nhiêm vụ, kế 

hoạch năm 2017 của ngành nông nghiệp và Phát triển Nông thôn. 

25. Sở TNMT tỉnh Bình Định, 2016. Báo cáo tổng hợp kết quả quan trắc môi 

trƣờng tỉnh Bình Định năm 2016. 

26. Sở Y tế tỉnh Bình Định, 2017. Báo cáo Tổng kết công tác y tế năm 2016, 

Phuong hƣớng, nhiệm vụ năm 2017. 

27. UBND tỉnh Bình Định (2011), Xây dựng kế hoạch hành động ứng phó 

với biến đổi khí hậu tỉnh Bình Định, Bình Định. 

28. UBND tỉnh Bình Định (2015), Báo cáo tình hình thực hiện  hương trình 

mục tiêu quốc gia ứng phó với biến đổi khí hậu giai đoạn 2010 - 2015 tại tỉnh Bình 

Định, Bình Định. 

29. UBND tỉnh Bình Định (2016), Quy hoạch bảo tồn đa dạng sinh học tỉnh 

Bình Định giai đoạn 2015 - 2025 và định hướng đến năm 2030, Bình Định. 

30. UBND tỉnh Bình Định (2018), Báo cáo đánh giá tình hình kinh tế - xã 

hội năm 2018 và nhiệm vụ trọng tâm năm 2019, Bình Định. 

31. UBND tỉnh Bình Định (2019), Kế hoạch Phòng, chống thiên tai trên địa 

bàn tỉnh năm 2019 (cập nhật Kế hoạch Phòng, chống thiên tai giai đoạn 2016 - 

2020), Bình Định. 

32. UBND tỉnh Bình Định, 2016. Báo cáo tình hình kinh tế xã hội năm 2016 

và nhiệm vụ trọng tâm năm 2017.  

33. UBND tỉnh Bình Định, 2017. Báo cáo tình hình kinh tế xã hội năm 2017 

và nhiệm vụ trọng tâm năm 2018. 

34. Ủy Ban nhân dân tỉnh Bình Định, 2018: Cập nhật Kế hoạch hành động 

ứng phó với biến đổi khí hậu tỉnh Bình Định. 

  



Đánh giá khí hậu tỉnh Bình Định 

182 

PHỤ LỤC BẢN ĐỒ 

 



Đánh giá khí hậu tỉnh Bình Định 

183 

 


