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më ®Çu 

I. TÝnh cÊp thiÕt cña QUY HO¹CH 
 Vïng Duyªn h¶i Nam Trung Bé (DHNTB) bao gåm 8 tØnh, thµnh phè trùc 
thuéc Trung −¬ng lµ §µ N½ng, Qu¶ng Nam, Qu¶ng Ng·i, B×nh §Þnh, Phó Yªn, 
Kh¸nh Hoµ, Ninh ThuËn vµ B×nh ThuËn với diện tích tự nhiên 44.269,2 km2, chiếm 
13,39% diện tích của cả nước. Vïng cã ®Þa thÕ ®Êt hẹp uốn theo hình vòng cung 
ôm sát đường bờ biển t¹o ra d¶i ®ång b»ng hÑp ven biÓn; phÝa t©y lµ vùng núi nằm 
gọn bên sườn dốc đứng của dãy Trường Sơn. Hệ thống sông ngòi ngắn và dốc, bờ 
biển sâu với nhiều đoạn khúc khuỷu, thềm lục địa hẹp. Với địa hình như vậy, 
DHNTB là một trong những vùng chịu ảnh hưởng thiên tai nặng nề của cả nước.   

Trong những năm gần đây, cùng với sự biến đổi khí hậu thời tiết trên phạm 
vi toàn cầu thì diễn biến thời tiết ở Việt Nam nãi chung vµ vïng DHNTB nãi riªng 
cũng theo chiều hướng ngày càng phức tạp và nghiêm trọng, gây tổn thất về người, 
của cải vật chất và môi trường sinh thái; hiện tượng nước biển dâng do biến đổi khí 
hậu làm cho tình hình thiên tai trong vùng càng thêm trầm trọng với nhiều vùng 
ven biển thường xuyên bị ngập úng, thâm nhập mặn ... 

 Theo báo cáo sơ bộ của các địa phương, tõ n¨m 2005 ®Õn n¨m 2010 ở vùng 
DHNTB thiên tai đã làm chết khoảng 550 người, 665 người mất tích, 1.260 người 
bị thương, khoảng 400 nghìn ha lúa, hoa màu bị hư hại, kho¶ng 39.700 nghìn ngôi 
nhà bị đổ, sập và cuốn trôi, nhiều công trình công cộng bị hư hỏng hoặc bị phá 
hủy. Giá trị thiệt hại lên đến kho¶ng 34 ngh×n tỷ đồng.   

Trong những năm gần đây, thực hiện Quyết định số 193/2006/QĐ-TTg của 
Thủ tướng Chính phủ, hầu hết các tỉnh DHNTB đã xây dựng quy hoạch bố trí æn 
®Þnh dân cư giai ®o¹n 2011 - 2015. Tuy nhiên, trong phương án quy hoạch cña c¸c 
tØnh ch−a đÒ cËp mét c¸ch ®Çy ®ñ, cô thÓ vÒ lo¹i h×nh, møc ®é nguy c¬ cña c¸c khu 
vùc, sè hé d©n c− bÞ ¶nh h−ëng thiªn tai và chưa có các đề xuất hoặc quy hoạch cụ 
thể để bố trí, ổn định cho c¸c ®èi t−îng bÞ ¶nh h−ëng cña thiªn tai. Đây là bộ phận 
dân cư có nguy cơ rủi ro cao cần phải ưu tiên các nguồn lực để đảm bảo an toàn về 
tính mạng và tài sản, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội chung của toàn 
vùng.     

 Tr−íc thùc tr¹ng trªn đòi hỏi phải có các số liệu điều tra cơ bản, các nghiên 
cứu sâu để đề xuất quy hoạch cụ thể bố trí, ổn định cuộc sống cho bộ phận dân cư 
này giúp các cấp chính quyền có kế hoạch tích cực, chủ động phòng chống làm 
giảm nhẹ ảnh hưởng của thiên tai với phương châm phòng là chính, trong đó biện 
pháp di dời dân cư ra khỏi các vùng có nguy cơ bị sạt lở, lũ quét, lũ ống và tìm địa 
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bàn bố trí tái định cư cho các hộ phải di dời là rất quan trọng. Vì vậy, việc xây 
dựng quy hoạch bố trí, ổn định dân cư các vùng bị ảnh hưởng thiên tai và có nguy 
cơ thiên tai vùng DHNTB là rất cần thiết. 

II. C¸c c¨n cø LËP QUY HO¹CH 

II.1. Các căn cứ pháp lý  
 Xây dựng quy hoạch bố trí, æn ®Þnh dân cư vùng thiên tai c¸c tØnh DHNTB 
dựa trên các căn cứ pháp lý sau: 

 - Thông báo số 832-CV/VPTW ngày 30/12/2005 của Văn phòng Ban chấp 
hành Trung ương Đảng “Thông báo ý kiến của đồng chí Tổng bí thư Đảng cộng 
sản Việt Nam Nông Đức Mạnh về phòng chống thiên tai”; 

 - Căn cứ chỉ thị số 32/2004/CT-TTg ngày 17/9/2004 của Thủ tướng Chính 
phủ về Một số biện pháp phòng tránh lũ quét ở các tỉnh miền núi; 

 - Nghị định số 92/2006/NĐ-CP ngày 7/9/2006 của Chính phủ về Lập, phê 
duyệt và quản lý quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội; 

 - Căn cứ Quyết định số 1776/2012/QĐ-TTg ngày 21/11/2012 của Thủ tướng 
Chính phủ “Phê duyệt chương trình bố trí dân cư các vùng: thiên tai, đặc biệt khó 
khăn, biên giới, hải đảo, di cư tự do, khu rừng đặc dụng giai đoạn 2013-2015 và 
định hướng đến năm 2020”; 

 - Quyết định số 172/2007/QĐ-TTg ngày 16/11/2007 của Thủ tướng Chính 
phủ Phê duyệt Chiến lược quốc gia phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai đến 2020. 

 - Quyết định số 2418/QĐ-BNN-KH ngày 09/09/2010 của Bộ trưởng Bộ 
Nông nghiệp và Phát triển nông thôn V/v Ban hành danh mục các dự án đầu tư cơ 
bản, quy hoạch mở mới năm 2010 và phân giao nhiệm vụ; 

 - Quyết định số 2238/QĐ-BNN-KH ngày 20/8/2010 của Bộ trưởng Bộ Nông 
nghiệp và Phát triển nông thôn Ban hành quy định về quản lý quy hoạch ngành 
Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.   

 - Công văn số 4995/BNN-KH ngày 10/9/2010 của Bộ Nông nghiệp và Phát 
triển nông thôn Thông báo danh mục các dự án thiết kế quy hoạch và điều tra cơ 
bản mở mới năm 2011. 

 - Quyết định số 161/QĐ-KTHT-QHDC ngày 29/10/2010 của Cục Kinh tế 
hợp tác và Phát triển nông thôn Phê duyệt đề cương - dự toán lập dự án "Quy 
hoạch bố trí ổn định dân cư vùng thiên tai các tỉnh Duyên hải Nam trung bộ"; 
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 - Các Nghị định của Chính phủ về quản lý đầu tư xây dựng;  

II.2. Ý kiến của các tỉnh thuộc vùng quy hoạch  
 Quy hoạch đã được bổ sung hoàn thiện trên cơ sở ý kiến của các tỉnh tại các 
văn bản sau đây: 

 - Công văn số 950/UBND-KTN ngày 19/3/2013 của UBND tỉnh Quảng 
Nam V/v Tham gia ý kiến về "Quy hoạch bố trí, ổn định dân cư vùng thiên tai các 
tỉnh Duyên hải Nam Trung Bộ" và Công văn số 398/SNN&PTNT ngày 26/3/2013 
của Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Quảng Nam; Công văn số 37/CC-PTNT ngày 
25/3/2013 của Chi cục PTNT Quảng Nam. 

 - Công văn số 2131/UBND-KTN ngày 20/3/2013 của UBND Thành phố Đà 
Nẵng V/v giao Sở Nông nghiệp và PTNT tổ chức lấy ý kiến góp ý của các Sở, Ban, 
Ngành liên quan góp ý vào dự thảo báo cáo và Công văn số 338/SNN&PTNT ngày 
29/3/2013 của Sở Nông nghiệp và PTNT Đà Nẵng V/v Tham gia ý kiến về "Quy 
hoạch bố trí, ổn định dân cư vùng thiên tai các tỉnh Duyên hải Nam Trung Bộ". 

 - Công văn số 794/UBND-KT ngày 21/3/2013 của UBND tỉnh Phú Yên 
"V/v tham gia góp ý về Quy hoạch bố trí, ổn định dân cư vùng thiên tai các tỉnh 
Duyên hải Nam Trung Bộ"; Công văn số 287/SNN-PTNT ngày 04/4/2013 của Sở 
Nông nghiệp và PTNT tỉnh Phú Yên V/v tham gia ý kiến dự thảo Báo cáo Quy 
hoạch bố trí, ổn định dân cư vùng thiên tai các tỉnh Duyên hải Nam Trung Bộ; 

 - Công văn số 1115/UBND-NNTN ngày 03/4/2013 của UBND tỉnh Quảng 
Ngãi V/v Tham gia ý kiến về "Quy hoạch bố trí, ổn định dân cư vùng thiên tai các 
tỉnh Duyên hải Nam Trung Bộ" và Công văn số 522/NN&PTNT ngày 26/3/2013 
của Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Quảng Ngãi; 

 - Công văn số 1203/UBND-KTN ngày 05/4/2013 của UBND tỉnh Bình 
Thuận V/v Tham gia ý kiến "Quy hoạch bố trí, ổn định dân cư vùng thiên tai các 
tỉnh Duyên hải Nam Trung Bộ" 

 - Công văn số 461/SNNPTNT-KH ngày 05/4/2013 của Sở Nông nghiệp và 
PTNT tỉnh Ninh Thuận V/v góp ý dự thảo báo cáo "Quy hoạch bố trí, ổn định dân 
cư vùng thiên tai các tỉnh Duyên hải Nam Trung Bộ" 

 - Công văn số 1401/UBND-KT ngày 19/3/2013 của UBND tỉnh Khánh Hòa 
và Công văn số 595/SNN-CCTL ngày 01/4/2013 của Sở Nông nghiệp và PTNT 
tỉnh Khánh Hòa V/v góp ý quy hoạch bố trí ổn định dân cư vùng thiên tai các tỉnh 
Duyên hải Nam Trung Bộ.  
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 Quyết định số 3076/QĐ-UBND ngày 22/11/2011 của UBND tỉnh Khánh 
Hòa "Quyết định về việc phê duyệt quy hoạch tổng thể bố trí dân cư tỉnh Khánh 
Hòa giai đoạn 2011-2015" 

 - Quyết định số 578/QD-UBND ngày 11/3/2013 của UBND tỉnh Bình Định 
V/v Phê duyệt Rà soát, bố trí ổn định dân cư các vùng nguy cơ thiên tai tỉnh Bình 
Định giai đoạn 2013-2015 và định hướng đến năm 2020; Công văn số 
150/CCPTNT-BTDC ngày 28/3/2013 của Chi cục PTNT tỉnh Bình Định;  

III. Môc tiªu QUY HO¹CH 

 - Đánh giá thực trạng c¸c vïng cã nguy c¬ thiên tai, dân cư hiÖn ®ang sinh 
sống ở vùng cã nguy c¬ thiên tai cao và kết quả bố trí ổn định dân cư vùng thiên tai 
trong giai đoạn 2006-2010 cña c¸c tØnh vïng DHNTB. 

 - §ề xuất phương án quy hoạch bố trí, ổn định dân cư vùng bị ảnh hưởng 
thiên tai cña c¸c tØnh DHNTB nhằm hạn chế tới mức thấp nhất thiệt hại về người và 
tài sản; phát triển kinh tế – xã hội, xóa đói giảm nghèo và bảo vệ môi trường vùng 
Duyên hải Nam Trung Bộ. 

IV. PHẠM VI VÀ ĐỐI TƯỢNG QUY HOẠCH 

 - Phạm vi nghiên cứu gồm 8 tỉnh vùng DHNTB: Đà Nẵng, Quảng Nam, 
Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa, Ninh Thuận, Bình Thuận. 

 - Đối tượng nghiên cứu là các điểm dân cư ở vùng có nguy cơ thiên tai và 
các khu vực có khả năng bố trí tái định cư cho các hộ phải di dời ra khỏi các vùng 
bị ảnh hưởng của thiên tai, cụ thể: 

 + Các địa phương có đối tượng dân cư đang sống ở vùng có nguy cơ thiên 
tai đe dọa hoặc thiên tai đe dọa có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến  môi trường. 

 + Dân cư đang sinh sống trong các vùng có nguy cơ thiên tai. 

 + Các địa phương, khu vực có khả năng tiếp nhận bố trí tái định cư cho các 
hộ phải di dời ra khỏi các vùng bị ảnh hưởng của thiên tai. 

V. PHƯƠNG PHÁP LẬP QUY HOẠCH 

- Phương pháp thu thập thông tin:  

+ Thu thập số liệu, tài liệu về tình hình thiên tai và thiệt hại của các tỉnh trong 
vùng nghiên cứu; các dự báo về khả năng thiên tai có thể xảy ra trong vùng, tại các 
cơ quan Nhà nước (Ban chỉ đạo PCLB Trung ương, Tổng cục Thống kê, Trung 
tâm Thông tin thuộc Bộ Nông nghiệp và PTNT, Trung tâm Quốc gia dự báo Khí 
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tượng, Thuỷ văn) và các cơ quan quản lý Nhà nước ở các tỉnh trong vùng nghiên 
cứu (Ban chỉ huy PCLB & TKCN, Sở NN-PTNT, Cục Thống kê). 

+ Thu thập các tài liệu, số liệu về tình hình dân cư ở những khu vực có nguy 
cơ thiên tai cao, điều kiện tự nhiên, kinh tế – xã hội ở các vùng có điều kiện tổ 
chức tái định cư và tình hình thực hiện bố trí dân cư vùng thiên tai của các tỉnh 
trong vùng nghiên cứu, tại các sở NN – PTNT và các huyện. 

- Phương pháp điều tra khảo sát tại thực địa: 

+ Điều tra, khảo sát, thu thập tài liệu liên quan ở 4-5 huyện/tỉnh thuộc vùng 
nghiên cứu. 

+ Điểm điều tra về vùng có nguy cơ thiên tai cao và vùng tổ chức tái định cư 
do tỉnh xác định.  

+ Tiến hành điều tra theo phiếu điều tra đã được cơ quan chủ quản xem xét, 
thống nhất các chỉ tiêu cần điều tra. 

- Phương pháp xử lý phân tích, tổng hợp: 

+ Áp dụng phương pháp xử lý phân tích, hệ thống và so sánh để xử lý, đánh 
giá các số liệu, thông tin thu thập và xây dựng phương án quy hoạch. 

+ Xử lý, tính toán số liệu theo phương pháp toán thống kê, Excell. 

- Phương pháp hội thảo và chuyên gia: 

Tham khảo ý kiến của lãnh đạo ở các tỉnh và các chuyên gia để lựa chọn các 
điểm tái định cư có tính khả thi cao và xây dựng phương án quy hoạch có hiệu quả. 

 

VI. KHỐI LƯỢNG VÀ NỘI DUNG ĐIỀU TRA THỰC HIỆN  

VI.1. Khối lượng điều tra  

 Công tác điều tra quy hoạch được tiến hành thực hiện trong 2 năm (2011 và 
2012). Năm 2011 đã tiến hành điều tra tại 6 tỉnh, thành phố (Đà Nẵng, Quảng 
Nam, Quảng ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hoà) và năm 2012 điều tra tại 2 
tỉnh (Ninh Thuận, Bình Thuận). Theo đề cương, số huyện cần điều tra tại mỗi tỉnh 
là 5 huyện (tổng số 8 tỉnh điều tra là 40 huyện); song do thành phố Đà Nẵng chỉ có 
huyện Hòa Vang và 2 quận có số hộ bị ảnh hưởng thiên tai, nên số đơn vị cấp 
huyện điều tra tại 8 tỉnh chỉ có 38 huyện. Mỗi huyện chọn điều tra 1 xã để đánh giá 
lại số liệu. Khối lượng phiếu đã điều tra cụ thể ở từng tỉnh như sau: 
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Bảng 1 :      SỐ LƯỢNG PHIẾU ĐIỀU TRA 
TT Địa phương Cấp tỉnh Cấp huyện Cấp xã 

  Tổng cộng 8 38 38 
1 Thành phố Đà Nẵng 1 3 3 
2 Tỉnh Quảng Nam 1 5 5 
3 Tỉnh Quảng Ngãi 1 5 5 
4 Tỉnh Bình Định 1 5 5 
5 Tỉnh Phú Yên 1 5 5 
6 Tỉnh Khánh Hòa 1 5 5 
7 Tỉnh Ninh Thuận 1 5 5 
8 Tỉnh Bình Thuận 1 5 5 

 * Ghi chú: Thành phố Đà nẵng chỉ có 1 huyện và 2 quận có số hộ bị ảnh hưởng thiên tai, 
nên chỉ điều tra tại 3 đơn vị cấp huyện (Đề cương dự kiến điều tra 5 huyện). 

VI.2.  Nội dung điều tra 

* Tại các tỉnh:  

 + Điều tra về số hộ, địa bàn có nguy cơ ảnh hưởng thiên tai, loại hình nguy 
cơ, mức độ ảnh hưởng tại Ban Phòng chống lụt  bão, Chi cục Phát triển nông thôn. 

 + Thu thập số liệu hiện trạng sử dụng đất của toàn tỉnh, từng huyện và từng 
xã tại Sở Tài nguyên và Môi trường. 

 + Thu thập số liệu về tỷ lệ hộ nghèo của toàn tỉnh, từng huyện, xã tại Sở Lao 
động - TBXH 

 + Thu thập số liệu về một số chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh tại 
Cục Thống kê. 

 + Rà soát kết quả thực hiện công tác bố trí dân cư thiên tai của tỉnh giai đoạn 
2006 - 2010 tại Chi cục Phát triển nông thôn (sở Nông nghiệp và PTNT). 

 + Rà soát dự kiến bố trí ổn định dân cư vùng thiên tai giai đoạn 2011 - 2015 
và các dự án ưu tiên của tỉnh (về bố trí ổn định dân cư các vùng nguy cơ thiên tai) 
tại Chi cục Phát triển nông thôn. 

* Tại các huyện điều tra: 

 Báo cáo xin ý kiến của UBND huyện và làm việc trực tiếp với Phòng Nông 
nghiệp Phát triển nông thôn (hoặc phòng Kinh tế) về các nội dung sau: 

 + Thống nhất địa bàn, số hộ bị ảnh hưởng thiên tai, loại hình và mức độ ảnh 
hưởng tính đến thời điểm cuối năm 2010. 
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 + Đánh giá kết quả thực hiện công tác bố trí dân cư của huyện giai đoạn 
2006 - 2010. 

 + Thống nhất dự kiến quy hoạch bố trí ổn định dân cư vùng ảnh hưởng thiên 
tai trên địa bàn huyện giai đoạn 2013 - 2020 và các dự án ưu tiên. 

 + Thu thập tài liệu, số liệu thống kê về tình hình kinh tế, xã hội của huyện 
năm 2010. 

 + Trao đổi về những kiến nghị giải pháp để thực hiện tốt, có hiệu quả việc 
bố trí ổn định dân cư vùng thiên tai trong thời gian tới. 

* Tại các xã điều tra: 

 + Thống nhất với lãnh đạo UBND xã về địa bàn, số hộ bị ảnh hưởng thiên 
tai, loại hình và mức độ ảnh hưởng.  

 + Trao đổi về các giải pháp và những kiến nghị của xã để thực hiện bố trí ổn 
định dân cư vùng thiên tai. 

 + Đi khảo sát một số điểm có nguy cơ thiên tai cao tại xã.  
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Phần thứ nhất 
MỘT SỐ KHÁI NIỆM VỀ CÁC LOẠI HÌNH THIÊN TAI 

VÀ TÌNH HÌNH THIÊN TAI THẾ GIỚI, VIỆT NAM GẦN ĐÂY 
 

I. MỘT SỐ KHÁI NIỆM VỀ CÁC LOẠI HÌNH THIÊN TAI 

I.1. Lũ quét 
Dư luận rộng rãi ở Việt Nam bắt đầu quan tâm đến lũ quét từ cuối những năm 

80 và đầu những năm 90 của thế kỷ XX. 
Thực tế, lũ quét đã xảy ra từ rất lâu và trên nhiều vùng khác nhau của miền 

núi và trung du, song chỉ có những trận lũ quét với mức thiệt hại tương đối lớn về 
người và của mới được thống kê và báo cáo. 

Các khảo sát hiện trường của nhiều chuyên gia cho thấy: hầu hết các trận lũ 
quét xảy ra ở các trũng giữa núi, các thung lũng và cánh đồng Karst. 

1. Định nghĩa: 
Các nhà khoa học định nghĩa: Lũ quét là một loại hình lũ miền núi có cường 

suất, vận tốc dòng chảy và biên độ mực nước rất lớn, lũ lên nhanh và xuống nhanh, 
dòng nước có lượng lớn bùn rác và các chất rắn khác. 

2. Phân loại 
Các nhà khoa học dựa vào một số yếu tố chủ yếu quyết định đến sự phát sinh 

và phát triển của lũ quét để phân loại chúng. 
a) Dựa vào đặc điểm nguồn nước: 
+ Lũ quét do mưa cường độ lớn và kéo dài. 
+ Lũ quét do vỡ đập nước ... 
b) Dựa vào yếu tố mặt đệm và diễn biến lũ: 
+ Lũ quét nghẽn dòng: là loại hình lũ phát triển trên các trũng giữa núi, trên 

các thềm sông và các cánh đồng Karst. 
+ Lũ quét sườn: là loại hình lũ quét xảy ra trên các sườn dốc hoặc trên các 

đoạn sông suối có độ dốc lớn. 
+ Lũ quét hỗn hợp: là lũ xảy ra trên các trũng nhỏ với độ dốc sườn lớn. 
c) Dựa vào mật độ và loại chất rắn trong dòng nước: 
+ Lũ bùn đá: với mật độ bùn đá lớn hơn 60% 
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+ Lũ quét với rác rưởi, thậm chí có cả các cây gỗ lớn trôi với động năng rất 
lớn. 

3. Nguyên nhân hình thành 
 Lũ quét xảy ra chịu ảnh hưởng của các dạng tổ hợp, các điều kiện tự nhiên 
và hình thức hoạt động của con người trên lưu vực. Đi vào bản chất, có thể phân 
các nhân tố hình thành lũ quét theo 3 nhóm tuỳ theo tốc độ biến đổi của chúng. 
 

 

 

 

 

 

  . Địa chất  Chuyển động kiến tạo   . Mưa lớn 

  . Địa mạo  Phong hoá thổ nhưỡng  . Lũ 

  . Địa hình  Biến đổi khí hậu   . Động đất 

     Địa chất thuỷ văn   . Xói mòn trượt lở 

     Lớp phủ thực vật   . Lượng ẩm lưu vực 

          . Dòng chảy mặt 

 

 

 

 Các hình thức hoạt động của con người có thể ảnh hướng đến cả 3 nhóm 
nhân tố trên, song biến đổi rõ nhất là nhóm biến đổi nhanh. Đây là nhóm nhân tố 
chỉ thị thường được chọn làm các đặc trưng để phân biệt lũ quét với lũ thông 
thường. Nhóm các nhân tố biến đổi chậm tham gia vào quá trình hình thành lũ quét 
khi quá trình biến đổi vượt qua một “ngưỡng” nào đó. “Ngưỡng” của từng nhân tố 
là một khoảng khá rộng vì lũ quét hình thành do những tổ hợp khác nhau của các 
nhân tố. 

Trong thực tế cần chú trọng tới tác động của con người đến các nhân tố gây lũ 
quét mà tìm cách điều chỉnh hướng cũng như tốc độ tác động, sao cho đạt được chỉ 
tiêu kinh tế mà không gây nên sự mất cân bằng sinh thái, dẫn tới ngưỡng “xung 

Ít biến đổi Biến đổi chậm Biến đổi nhanh 

Hoạt động của 
con người 

Các nhân tố hình thành lũ quét
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yếu” gây ra lũ quét. 

Những phân tích riêng rẽ tập trung vào một số nhân tố chính dưới đây: 

a. Các nhân tố tự nhiên 

* Mưa: 

Lũ quét xảy ra ở nơi này, nơi khác hoặc đồng thời ở một vài lưu vực sông, 
nhất là các vùng núi phía Bắc đều có các hình thế thời tiết điển hình gây mưa lớn, 
trong đó thường có mưa lớn ở  diện rộng. Đồng thời, yếu tố địa hình ở các lưu vực 
tạo khả năng hội tụ gió ẩm làm tăng đáng kể lượng mưa và cường độ mưa gây nên 
lũ quét. Tuy nhiên, các hình thái thời tiết mưa lớn ở nước ta cũng rất đang dạng và 
hoạt động trong các thời gian khác nhau ở các vùng khác nhau. 

Các chuyên gia đã xem xét và chia các hình thế thời tiết chủ yếu gây mưa lớn, 
dẫn đến lũ quét làm 5 dạng cơ bản: 

- Xoáy thấp hoạt động mạnh từ tầng thấp đến tầng cao. 

- Xoáy thấp lạnh hoặc giải áp thấp kết hợp với không khí lạnh hoặc bị cao áp 
lạnh đẩy dần xuống phía Nam. 

- Rãnh áp thấp nóng phía Tây kết hợp với không khí lạnh. 

- Giải hội tụ nhiệt đới có xoáy thuận kết hợp với không khí lạnh hoặc các hình 
thái thời tiết khác.. 

- Bão hoặc bão kết hợp với các hình thế thời tiết khác là loại hình thời tiết gây 
mưa dẫn tới lũ quét. 

Các hình thế thời tiết đã trình bày ở trên thường gây ra mưa lớn trong nhiều 
ngày hoặc trong một khoảng thời gian ngắn (3 – 5 tiếng) với cường độ 50 – 
100mm/h hoặc 150 – 400mm/12 giờ sẽ sinh ra lũ quét ở vùng miền núi với độ dốc 
lớn. 

* Nhiệt độ : 

Biến đổi nhiệt độ cũng là một nhân tố xảy ra lũ quét. Theo nhận xét của các 
nhà khoa học, vùng xảy ra lũ quét thường có chênh lệch nhiệt độ không khí trong 
ngày và trong năm là rất lớn. 

* Địa hình: 

Lũ quét có đặc tính nhanh, mạnh, ác liệt và thường xảy ra nơi địa hình bị chia 
cắt mạnh, sườn dốc lớn, ít vật cản và thậm chí ở nền địa hình yếu dễ bị xói mòn, 
sụp lở. Nhiều nơi, núi và thung lũng tạo thành những phễu hút gió ẩm trên nền mưa 
lớn diện rộng thành các tâm mưa có cường độ rất lớn. Như vậy phải có sự trùng 
hợp thuận lợi phát sinh lũ quét giữa hai yếu tố địa hình và yếu tố khí hậu. 
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Điều kiện địa hình ảnh hưởng đến quá trình lũ còn được thể hiện ở các đặc 
trưng lưu vực. Phạm vi bị lũ quét tác động là những lưu vực nhỏ, chỉ 100 – 200 
km2, thậm chí vài chục km2. Hơn nữa, do đặc điểm địa hình các lưu vực sông, khu 
sinh lũ gắn với khu chịu lũ tạo thành một lưu vực sông độc lập, các nhánh của các 
sông đó rất hiếm khi gặp nhau tạo thành thung lũng rộng. 

Nhìn chung các lưu vực đều thuận lợi cho việc tập trung lũ nhanh bởi độ dốc 
lớn, mật độ sông suối dày, hệ số uốn khúc nhỏ. 

* Sông suối: 

Lũ quét ở nước ta thường xuất hiện ở miền núi, ở đây sông suối được hình 
thành chủ yếu do tác động đào xói của dòng nước trên địa hình nguyên thuỷ. Dòng 
nước bào mòn nham thạch tạo thành sông. Quá trình này xảy ra liên tục và phụ 
thuộc chủ yếu vào cường độ dòng chảy, cấu tạo địa chất, đặc điểm địa hình. Sông 
suối miền núi thường chảy giữa các dãy núi, mặt cắt ngang sông có dạng chữ V 
hay chữ U với bờ dốc đứng, chiều rộng của sông hẹp, ít thay đổi. Do địa hình mà 
sông chảy qua luôn thay đổi, mặt cắt dọc sông rất phức tạp. Nơi thu hẹp, lòng sông 
tương đối thẳng, nơi mở rộng ở các thung lũng sông chảy cong queo, khúc khuỷu. 
Độ dốc lòng sông thường lớn, các vực sông xen kẽ các ghềnh bãi hình thành các 
bậc thang, các thác nước. Do độ dốc lòng sông lớn, thời gian tập trung nước ngắn, 
cường độ mưa lớn sẽ phát sinh lũ đột ngột. Độ dốc kết hợp với lòng sông hẹp nên 
tốc độ dòng chảy lũ có thể đạt 9 – 10 m/s, có nơi tạo thành nước đổ, dòng chảy 
xoáy cuộn, năng lượng và sức tải rất lớn. Nước lũ mang nhiều chất rắn, trong 
những điều kiện chất rắn được cung cấp đầy đủ (trượt lở, sụp núi) dễ trở thành lũ 
bùn đá. 

* Đất : 

Đất là một loại nhân tố chủ yếu của mặt đệm, khảo sát các nhóm nhân tố tạo 
nên lũ quét đã đi đến nhận xét rằng: Mưa là điều kiện cần còn mặt đệm là điều kiện 
đủ. Điều kiện mặt đệm chi phối mạnh mẽ quá trình hình thành lũ, và ảnh hưởng 
đến lượng tổn thất dòng chảy lũ. Tổn thất dòng chảy lũ bao gồm quá trình thấm, 
điền trũng, ngưng chặn bởi lớp phủ thực vật và bốc hơi. Thấm giữ vai trò quan 
trọng nhất mà chủ yếu do đất quyết định. Lũ quét thường xảy ra ở vùng Trung du 
miền núi mà ở đó có các nhóm đất có thành phần cơ giới từ nhẹ đến trung bình, 
liên kết yếu, dễ bị sụp lở trong mùa mưa, nhất là ở những nơi có địa hình dốc, chia 
cắt mạnh. 

b. Các nhân tố khác 

* Con người: 

Với sự phân bố dân cư không hợp lý, thường tập trung với mật độ cao tại các 
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thung lũng ven sông, ven suối. Nghề nông là chính, quỹ đất sản xuất nông nghiệp 
hạn chế, nên hiện tượng chặt phá rừng làm nương rẫy hoặc khai thác các sản phẩm 
của rừng bừa bãi làm suy giảm diện tích che phủ dẫn đến môi trường bị suy thoái 
nghiêm trọng. Việc xây dựng các công trình giao thông, thuỷ lợi, khai thác khoáng 
sản và đô thị hoá đã làm xáo trộn địa hình, địa mạo, lớp  phủ gây tắc nghẽn dòng 
sông, suối tạo thành bờ chắn nước rất nguy hiểm khi có mưa lớn. 

* Đầu tư nghiên cứu về lũ quét: 

Sự đầu tư nghiên cứu khoa học về các hiện tượng lũ quét chưa thật đúng mức 
và kết quả đạt được chưa đáng kể. Việc sắp xếp và hướng dẫn các hoạt động trên 
các lưu vực sông sao cho sử dụng tốt tài nguyên thiên nhiên nhưng không gây hậu 
quả xấu đến môi trường, đến nay các nhà quản lý vẫn chưa có những giải pháp 
thực sự hiệu quả. 

I.2. Trượt, sạt lở đất 
1. Định nghĩa: 

Trượt lở đất (hoặc sạt lở đất) là một dạng chuyển động nhanh theo sườn dốc 
của đất hoặc đá ít nhiều có kết dính. 

Về bản chất, trượt lở được coi như một quá trình di chuyển xuôi dốc của vật 
liệu đất đá. Quá trình này được bắt đầu khi thế cân bằng động của sườn dốc, địa 
hình  bị phá vỡ. Tiếp theo xảy ra các quá trình chuyển động của đất đá với việc 
hình thành các khối trượt với những dạng hình thái và cấu trúc đặc trưng. 

2. Phân loại 

a) Đổ lở: là hiện tượng rơi tự do của các khối đất đá từ cao xuống theo các 
vách hoặc sườn có độ dốc rất lớn. Trong quá trình rơi, đất đá ít tiếp xúc với bề mặt 
sườn. 

b) Trượt lở đất đá: là hiện tượng phổ biến nhất và chiếm ưu thế trong các sự 
cố môi trường liên quan với sự dịch chuyển đất đá ở các địa hình đồi núi. Trượt lở 
là hiện tượng một khối lớn đất đá trượt dịch theo sườn dốc dưới tác động của trọng 
lực do ảnh hưởng của nước mặt và nước ngầm hoặc các lực tác động khác. Hiện 
tượng này xảy ra khi sườn dốc trở nên mất ổn định. 

c) Dòng đất đá: là sự chuyển dịch xuôi dốc của những vật liệu không gắn kết 
mà trong đó các hợp phần đất đá (có kích thước rất khác nhau) vừa dịch chuyển 
vừa hoà trộn vào nhau. 

d) Nứt, trượt đất đá: là hiện tượng trượt lở đi kèm nứt đất do sự giải phóng 
năng lượng từ từ của phần vỏ trái đất chuyển động dọc theo các đới đứt gãy hoặc 
đứt gãy đang hoạt động. 
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đ) Nứt - sụt đất đá: có thể xảy ra không những ở sườn dốc mà còn có thể xảy 
ra ở các khu vực có địa hình bằng phẳng. Đây là hiện tượng nứt sụt các khối đất đá 
thấp hơn mức địa hình của đất đá xung quanh. 

I.3. Sạt lở ven sông, suối 
1. Định nghĩa: 

Sạt lở ven sông, suối là hiện tượng xâm thực của dòng nước, bởi tác động trực 
tiếp của dòng chảy và của sóng, làm mất ổn định dải đất ven bờ, kéo theo hiện 
tượng sạt lở và cuốn theo dòng chảy. 

2. Phân loại 

 Sóng và dòng chảy trong sông, suối đặc biệt là sự thay đổi của dòng chảy đã 
đào bới phần bờ sông từ sát mép nước trở xuống. Theo thời gian phần bị xói mòn 
ngầm ở phía dưới ngày càng lấn sâu vào bên trong tạo thành các hàm ếch và đến 
một lúc nào đó hàm ếch đủ lớn, do trọng lựợng của khối đất đá ở bên trên sẽ làm 
xuất hiện các vết nứt trên bề mặt bờ sông, suối và đổ sụp xuống lòng sông, suối. 
Trong quá trình sạt lở có sự đan xen giữa hiện tượng dịch chuyển trượt và sụp đổ. 
Tỷ lệ kết hợp giữa xói – trượt – sụp đổ phụ thuộc vào cấu tạo bờ dốc và nhân tố 
kích động. 

Sạt lở bờ sông, suối có 2 dạng: 

- Lở thường xuyên: xảy ra liên tục trong một thời gian dài, tốc độ sạt lở tuy 
không lớn nhưng diễn ra liên tục. 

- Xói lở bất thường là hệ quả của một sự đột biến tác động (mưa bão, lũ lớn) ở 
những nơi có nền đất yếu sẽ bị sạt lở rất nhanh và mạnh. 

3. Nguyên nhân hình thành 

 Có nhiều nguyên nhân dẫn đến hiện tượng xói lở bờ sông. Tuỳ theo điều 
kiện cụ thể mà ở những con sông, đoạn sông khác nhau các nguyên nhân chủ đạo 
cũng khác nhau. Ngay trong một đoạn sông, nguyên nhân gây xói lở bờ sông trong 
những thời điểm khác nhau cũng khác nhau. Dưới đây là một số nguyên nhân 
chính gây xói lở bờ sông: 

- Cấu trúc của tầng đất bờ sông và độ dốc của bờ sông: Phần địa chất bờ sông 
yếu do nằm trên nền đất trầm tích, hạt cát nhỏ và mịn, có kết cấu kém, bở rời, độ 
ổn định cơ học thấp, dễ bị phá huỷ và cuốn trôi. Độ dốc của bờ sông lớn, độ ổn 
định kém cũng làm tăng nhanh khả năng sạt lở bờ sông. 

- Sự thay đổi của dòng chảy trong sông, đặc biệt là giai đoạn lũ trên sông, dẫn 
đến sự phân bố lại lưu tốc và lưu hướng trên toàn mặt cắt của sông, cũng như vị trí 
dòng chủ lưu thay đổi theo các cấp mực nước khác nhau, đặc biệt là ở các đoạn 
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sông cong là nguyên nhân chủ yếu gây nên sạt lở bờ sông. 

- Sự giao động của mực nước lên nhanh, xuống nhanh trong mùa lũ hay phía 
hạ lưu các công trình thuỷ điện, hồ chứa tạo ra áp lực nước từ bờ hướng ra sông 
gây ra hiện tượng cát chảy dẫn đến sự sạt lở của bờ sông. 

- Do tác động của các hoạt động kinh tế của con người, các hoạt động khai 
thác lòng sông, bờ sông trên thực tế làm thay đổi hình thái lòng sông cũng như thay 
đổi dòng chảy trong sông gây mất ổn định lòng sông, bờ sông làm gia tăng tình 
trạng xói lở bờ sông. Các hoạt động chính của con người gồm: 

+ Khai thác vật liệu xây dựng lòng sông , ven bờ vượt quá sự tái tạo của 
sông tạo thành các hố sâu gây mất cân bằng cục bộ, thay đổi dòng chảy, gây sạt lở 
bờ sông. 

+ Sự phát triển nhanh chóng của các phương tiện giao thông thuỷ, các 
phương tiện này hoạt động suốt ngày đêm và chạy với tốc độ cao gây ra các con 
sóng lớn liên tục vỗ vào bờ sông, bào mòn phần đất bờ sông gây ra sạt lở bờ sông. 

+ Xây dựng các công trình như nhà cửa, kho tàng, đường giao thông... ra sát 
bên sông tạo ra áp lực lớn làm rung đất, nén đất gây lên hiện tượng chuồi đất làm 
sạt lở bờ sông. 

+ Sự đóng mở các công trình xả nước ở phía hạ lưu các thuỷ điện, hồ chứa  

+ Khai thác rừng bừa bãi, nạo vét luồng lạch làm thay đổi chế độ dòng chảy, 
tăng độ dốc mái bờ. Ngoài ra việc đắp bờ bao để bảo vệ tài sản, hoa màu ở một số 
tiểu vùng cũng làm cản trở việc thoát lũ, làm tăng lượng nước đổ vào các sông dẫn 
dến vận tốc dòng chảy tăng mạnh, làm mất ổn định của bờ sông. 

+ Ngoài ra còn một số nguyên nhân khách quan khác như khí hậu (mùa khô 
thì nứt nẻ, mùa mưa thì dầm dề), các vật cản dưới lòng sông như tầu thuyền đắm, 
cây gỗ lớn, mố trụ cầu... làm thay đổi hướng dòng chảy, tạo thành các vùng nước 
xoáy cục bộ, gây ra xói lở. Sự quan tâm chưa đúng mức của các nhà quản lí như: 
cùng một vị trí đã xảy ra rất nhiều lần sạt lở nhưng vẫn chưa đưa ra được các 
phương án chỉnh trị có hiệu quả. 

II. KHÁI QUÁT VỀ TÌNH HÌNH THIÊN TAI TRÊN THẾ GIỚI VÀ VIỆT 
NAM THỜI GIAN QUA 

II.1. Diến biến về thiên tai và thiệt hại do thiên tai trên thế giới 
Trong những năm cuối thế kỷ XX và đầu Thế kỷ XXI những biến đổi của khí 

hậu toàn cầu (hiện tượng Elnino, Lanina, hiệu ứng nhà kính, bão từ…) đã làm gia 
tăng các loại thiên tai ở nhiều nước trên Thê giới. Theo báo cáo của tập đoàn tái 
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bảo hiểm Munich Re Group tổn thất về tài chính vì thiên tai trong năm 2008 gấp 
hai lần so với năm 2007; thiên tai trên Thế giới năm 2008 đã làm chết ít nhất 
khoảng 220 nghìn người và làm thiệt hại ước khoảng 200 tỷ USD; châu Á là lục 
địa bị thiên tai tác động nặng nề nhất. 

Trong năm 2010, thiên tai đã gây ra thảm họa cho nhiều nước trên thế giới, 
như lũ lụt ở Pakistan và châu Âu, động đất tại Trung Quốc, Chile, Haiti, bão và lốc 
xoáy ở Châu Á, cháy rừng ở Mỹ và Nga...Theo đánh giá của Liên Hiệp Quốc, năm 
2010 là một trong những năm tồi tệ nhất trong hai thập niên vừa qua; các thảm họa 
thiên tai trên thế giới đã tác động đến cuộc sống của hơn 200 triệu người và cướp 
đi sinh mạng của gần 300.000 người, gây thiệt hại lên đến khoảng 110 tỉ USD. 

Theo Trung tâm nghiên cứu dịch tễ học các thảm họa (CRED) của LHQ, trận 
động đất ở Haiti với cường độ 7,0 độ rích-te diễn ra ngày 12/01/2010 là thảm họa 
làm nhiều người chết nhất, với hơn 200 nghìn người. Đứng thứ hai là thảm họa đợt 
siêu nóng ở Nga làm hơn 55 nghìn người chết. Về thiệt hại kinh tế, trận động đất ở 
Chi-le ngày 27/2/2010 gây thiệt hại lớn nhất, khoảng 30 tỷ USD; các trận lũ và các 
vụ lở đất ở Trung Quốc gây thiệt hại khoảng 18 tỷ USD; các trận lũ lụt ở Pakistan 
gây thiệt hại 9,5 tỷ USD. 

 Trong những tháng đầu năm 2011, thiên tai tiếp tục hoành hành ở nhiều nước 
trên thế giới, lũ lụt lớn đã xảy ra ở Australia, Philippines, Brazil, Thái Lan… làm 
hàng trăm người chết, gây thiệt hại hàng chục tỉ USD. Chỉ riêng vụ động đất và 
sóng thần ở Nhật Bản (11-3-2011) đã làm cho hơn 20.000 người chết và mất tích, 
ước thiệt hại khoảng hơn 300 tỉ USD và để lại hậu quả nặng nề với sự rò rỉ phóng 
xạ tại Nhà máy Điện hạt nhân Fukushima số 1. Những cơn mưa lớn lịch sử kéo dài 
đã gây ra lụt lội, lở đất ở nhiều nơi tại Hàn Quốc, khiến cho hơn 50 người chết và 
khoảng 1.370 ngôi nhà bị cuốn trôi;  

Theo báo cáo của Liên Hiệp Quốc, người dân châu Á có khả năng bị ảnh 
hưởng của thiên tai gấp 4 lần so với châu Phi, gấp 25 lần so với châu Âu và Bắc 
Mỹ. Năm 2010, các nước châu Á chiếm tới 89% trong tổng số 208 triệu người bị 
ảnh hưởng do thiên tai trên toàn thế giới. Trong số 373 thảm họa thiên tai xảy ra 
năm 2010, có 22 vụ tại Trung Quốc, 16 vụ tại Ấn Độ và 14 vụ tại Philippines. 

II.2. Diến biến về thiên tai và thiệt hại do thiên tai ở Việt Nam 
Báo cáo đánh giá toàn cầu về giảm thiểu rủi ro thiên tai 2011 (GAR11) được 

chương trình phát triển Liên Hiệp Quốc tại Việt Nam công bố đã tiếp tục cảnh báo: 
do đặc thù về vị trí địa lý nên Việt Nam có hầu hết các loại hình thiên tai trên thế 
giới như lũ, bão, hạn hán, xâm nhập mặn, sạt lở đất ... gây ra tổn thất lớn về người 
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và của mỗi năm. Thực tế ở Việt Nam, trong 20 năm, từ năm 1989 đến năm 2010, 
tất cả các loại hình thiên tai có xu hướng xảy ra ngày càng nhiều và thiệt hại cũng 
gia tăng. Theo thống kê hằng năm, thiên tai ở Việt Nam đã làm chết và mất tích 
trung bình 450 người và thiệt hại kinh tế ước tính từ 1,2% đến 1,5% GDP. Trong 
năm 2010, Việt Nam đã hứng chịu 6 cơn bão hoạt động trên biển Đông, 4 đợt lũ 
lớn tại các tỉnh miền Trung và Nam Trung bộ gây thiệt hại rất lớn về người và của, 
để lại hậu quả nặng nề, tổng thiệt hại khoảng 3,6 tỷ USD. 

Dưới đây là một số nét khái quát về tình hình thiên tai ở nước ta trong thời 
gian qua. 

Tình hình thời tiết, thuỷ văn, thiên tai ở nước ta trong những năm qua có nhiều  
diễn biến bất thường, áp thấp nhiệt đới xuất hiện ngay trong những ngày đầu năm, 
lốc, lũ lụt, triều cường, lũ quét, sạt lở đất đá, sạt lở bờ sông, bờ biển, rét đậm, rét 
hại…xảy ra liên tiếp và trên diện rộng. Một điều đáng lưu ý là mức độ thiên tai ở 
nước ta ngày càng gia tăng cả về tần suất xuất hiện, cường độ tàn phá và tổn thất 
về người và của cải; đặc biệt là thiên tai do bão gây úng ngập, mưa lớn gây lũ quét, 
sạt lở đất đá, sạt lở ven sông, ven biển, lốc xoáy trên diện rộng trong những năm 
gần đây đã xảy ra liên tiếp gây tổn thất nghiêm trọng về người và tài sản, phá hoại 
cơ sở hạ tầng kinh tế và môi trường sinh thái. Những minh chứng dưới đây làm rõ 
thêm nhận định trên. 

- Tháng 8 năm 1996 xảy ra trận lũ lớn nhất thế kỷ trên sông Đà, lũ trên sông 
Hồng cao xấp xỉ mức thiết kế của đê Hà Nội. Trong đợt lũ này thị trấn Mường Lay 
và thị xã Lai Châu đã xảy ra lũ quét với cường độ chưa từng có và sau trận lũ quét 
này thị trấn Mường Lay phải dời đi nơi khác. 

- Tháng 11 năm 1997 cơn bão số 5 đổ bộ vào các tỉnh vùng Đồng bằng sông 
Cửu Long; đây là cơn bão lớn nhất Thế kỷ XX xảy ra ở các tỉnh Nam bộ và thiệt 
hại do nó gây ra cũng lớn nhất từ trước đế nay (làm chết 2.900 người, gần 5 nghìn 
tầu thuyền bị chìm và hư hỏng, 107.892 ngôi nhà bị sập).   

- Đầu năm 1998 do hiện tượng En-ni-no đã gây ra tình trạng hạn hán nghiêm 
trọng kéo dài ở các tỉnh Tây nguyên, miền Trung và Đông nam bộ (làm cho 
khoảng 5,5 triệu người thiếu nước sinh hoạt và gây thiệt hại nặng nề đối với sản 
xuất nông nghiệp và chăn nuôi gia súc, gia cầm). 

- Đầu tháng 11 và đầu tháng 12 năm 1999 tại các tỉnh miền Trung đã xảy ra 
liên tiếp 2 trận lũ lớn ở mức nước lịch sử, cướp đi sinh mạng của 715 người, gần 1 
triệu ngôi nhà bị ngập, hàng nghìn ngôi nhà bị cuốn trôi; thiệt hại về kinh tế lên tới 
gần 5.000 tỷ đồng. 

- Năm 2000 lũ lớn đã xảy ra ở vùng Đồng bằng sông Cửu Long tương đương 
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như mức lũ lịch sử năm 1961, nhiều nơi ngập sâu hơn so với mức nước lịch sử. 
Đây là trận ngập lụt nghiêm trọng nhất trong vòng 70 năm, đã làm chết 481 người, 
thiệt hại vật chất gần 4.000 tỷ đồng. 

- Tháng 3/2001 ở tỉnh Thừa Thiên – Huế đã xảy ra sạt lở ven biển ở cửa biển 
Thuận An, dài 700 – 800m, sâu 100 m đã làm cho 300 hộ, 1.900 nhân khẩu bị ảnh 
hưởng phải di dời đi nơi khác cư trú. 

- Năm 2002 trên hệ thống sông Hồng lại xảy ra một trận lũ lớn đứng thứ tư từ 
sau trận lũ lịch sử năm 1971. Lũ cao làm xuất hiện hàng trăm sự cố về đê điều, như 
sạt lở, rò rỉ, mạng đùn, mạng sủi trên các tuyến đê thuộc hệ thống sông Hồng, sông 
Thái Bình, uy hiếp nghiêm trọng đến an toàn đối với các tỉnh thuộc vùng Đồng 
bằng sông Hồng. 

- Năm 2003 có 2 đợt thiên tai lớn; tháng 9 tại vùng Đồng bằng sông Hồng xảy 
ra một đợt mưa lớn hiếm thấy trong lịch sử, làm ngập hầu hết diện tích canh tác 
của tỉnh Thái Bình và nhiều diện tích lúa của 2 tỉnh Nam Định và Ninh Bình; giữa 
tháng 11 các tỉnh ven biển từ Quảng nam đến Ninh Thuận chịu một đợt lũ cao hơn 
mức báo động 3, một số sông vượt mức lũ lịch sử, làm chết 65 người, 35 người bị 
thương, thiệt hại vật chất khoảng 480 tỷ đồng. 

- Năm 2005 lũ quét đã xảy ra tại nhiều tỉnh như: Yên Bái, Nghệ An, Lào Cai, 
Quảng Ninh v.v…. Trong đó ở tỉnh Yên Bái đã xảy ra 3 trận, gây tổn thất nặng nề 
về người và của; riêng trận lũ quét xảy ra vào cuối tháng 9 tại huyện Văn Chấn, 
Trạm Tấu, thị xã Nghĩa Lộ đã làm chết và mất tích 61 người, bị thương 27 người, 181 
ngôi nhà bị cuốn trôi, ước tính thiệt hại 170 tỷ đồng. 

- Năm 2007 trên địa bàn cả nước đã bị ảnh hưởng của 4 cơn bão, 8 đợt lũ trên 
các triền sông, 60 đợt dông lốc, 17 trận sạt lở núi, lũ quét. Trong đó các đợt thiên 
tai gây tổn thất lớn gồm: 

      + Bão số 2 và lũ sau bão: Cơn bão này xảy ra trong đầu tháng 8, bão ảnh 
hưởng trực tiếp vùng biển ngoài khơi các tỉnh từ Nghệ An đến Quảng Ngãi và gây 
mưa to, lũ tại các tỉnh thuộc Bắc và Trung trung bộ, tỉnh Ninh Bình, Sơn La, Hoà 
Bình, lượng mưa phổ biến từ 300 – 400mm.; làm chết 74 người, bị thương 21 
người, 1.062 ngôi nhà bị sập, trôi, 90.225 ngôi nhà bị ngập, hư hại; ước tính thiệt 
hại về giá trị tài sản khoảng 1.861 tỷ đồng. 

      + Bão số 5 và lũ sau bão: Cơn bão này xảy ra trong đầu tháng 10, đổ bộ 
vào đèo Ngang khu vực giữa Hà Tĩnh và Quảng Bình với sức gió cấp 12, giật trên 
cấp 12 và gây ra mưa lớn ở các tỉnh Sơn La, Hoà Bình và khu vực từ Ninh Bình 
đến Quảng Bình, nhiều nơi đạt tới 600 – 800mm. Mưa lớn làm cho lũ trên một số 
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sông vượt mức lũ lịch sử (sông Hiếu, sông Mã, sông Bưởi…) đã gây ra ngập lụt 
nặng tại các tỉnh Sơn La, Hoà Bình, Ninh Bình, Thanh Hoá, Nghệ An và gây ra lũ 
quét, sạt lở đất tại Quế Phong (Nghệ An), Mộc Châu, Yên Châu, Sốp Cộp (Sơn 
La), Mai Châu (Hoà Bình). Thiệt hại do bão số 5 và lũ sau bão gây ra gồm 96 
người chết, 180 người bị thương, 1.853 ngôi nhà bị sập, trôi, 111.770 ngôi nhà bị 
ngập, làm sạt lở gần 3,1 triệu m3 công trình giao thông, thuỷ lợi, đê điều; tổng giá 
trị thiệt hại ước khoảng 3.215 tỷ đồng. 

      + Đợt mưa lũ cuối tháng 10 đầu tháng 11 tại khu vực bắc và trung Trung 
bộ (từ  Quảng Bình đến Khánh Hoà). Do ảnh hưởng của 2 áp thấp nhiệt đới gây ra 
mưa lớn, khu vực từ Thừa Thiên Huế đến Phú Yên phổ biến 400 – 600mm, một số 
nơi mưa tới 700 – 800mm đã xảy ra một đợt lũ kéo dài, gối nhau liên tiếp và có 
nhiều đỉnh vượt mức lũ những năm trước đây gây ngập lụt nghiêm trọng, kéo dài. 
Thiệt hại do đợt mưa lũ này gồm 99 người bị chết và mất tích, số hộ phải di dời là 
21.011 hộ, 209.427 ngôi nhà bị ngập, hư hại; thiệt hại về kinh tế ước khoảng gần 
1.173 tỷ đồng. 

 - Năm 2008 thiên tai ở nước ta xảy ra liên tiếp và nghiêm trọng hơn nhiều so 
với những năm trước, ảnh hưởng lớn đến sản xuất và đời sống dân cư của hầu hết 
các địa phương. Theo tài liêu của Tổng cục Thống kê, năm 2008 thiên tai đã làm 
chết và mất tích 550 người (nhiều hơn năm 2007 là 152 người), diện tích canh tác, 
nuôi trồng thuỷ sản bị thiệt hại gần 418 nghìn ha (nhiều hơn năm 2007 khoảng 34 
nghìn ha), tổng thiệt hại do thiên tai gây ra gần 12.000 tỷ đồng (gấp 2 lần so với 
thiệt hại của năm 2007). 

 Như vậy thiên tai ở nước ta diễn ra ở hầu hết các vùng trong cả nước và khá 
phức tạp. Tuỳ theo vị trí địa lý, địa hình và đặc điểm sông suối trong khu vực mà 
mỗi vùng có những loại hình thiên tai đặc trưng, như ở vùng miền núi thường xảy 
ra lũ quét, sạt lở đất đá, gió lốc; .... trong đó các loại thiên tai gây thiệt hại lớn về 
người và của là bão, mưa lũ gây ngập, lũ quét, sạt lở, lốc xoáy.  

Trong những năm gần đây thiên tai xảy ra có xu thế ngày càng tăng và gây 
thiệt hại ngày càng lớn. Theo báo cáo của Ban chỉ đạo phòng chống lụt bão Trung 
ương, ở nước ta trong trong 15 năm (từ 1976 đến năm 1990) bình quân mỗi năm 
thiên tai đã làm chết và mất tích 450 người, tổn thất về kinh tế khoảng 33 triệu 
USD; trong thập niên cuối của Thế kỷ XX và những năm đầu của Thế kỷ XXI, (từ 
1990 đến 2003) bình quân mỗi năm thiên tai đã làm cho 720 người chết, mất tích; 
tổn thất về kinh tế khoảng 210 triệu USD; năm 2007 thiên tai đã làm cho 398 
người chết và mất tích, thiệt hại về giá trị tài sản khoảng gần 400 triệu USD; Riêng 
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năm 2008 thiên tai đã làm cho 550 người chết và mất tích, thiệt hại về kinh tế lên 
tới khoảng 630 triệu USD. 

Bảng 2:  TÌNH HÌNH THIỆT HẠI THIÊN TAI Ở NƯỚC TA (1976-2008) 
 

Hạng mục Đơn vị 
1976-1990 

(15 năm) 

1991-2003 

(13 năm) 

2005-2008 

(4 năm) 

- Số người chết và mất tích Người 5.764 10.071 2.384

- Diện tích lúa mất trắng 1000 ha 1.800 900 129

- Thiệt hại về lương thực 1000 tấn 5.000 3.000 166

- Số tàu, thuyền chìm, hỏng Chiếc 11.071 11.695 1.312

- Số nhà bị hư hại, sập đổ 1000 nhà 4.800 8.600 1.928

- Tổn thất bề mặt kinh tế Tr. USD 500 3.000 3.106

Nguồn: Ban chỉ đạo PCLB TW 
 

II.3. Nguyên nhân thiệt hại do thiên tai gây ra 
 Thiệt hại do thiên tai gây ra ở nước ta do nhiều nguyên nhân, song có thể 
chia thành hai nguyên nhân chính là nguyên nhân khách quan và nguyên nhân chủ 
quan. 

1. Nguyên nhân khách quan 

 Thiên tai là yếu tố khách quan, nhiều khi là bất khả kháng, vượt qua sức 
chống đỡ của con người và không thể loại trừ; nhất là lũ quét, lốc xoáy, sạt lở đất 
đá xảy ra bất ngờ trên phạm vi hẹp. Vì vậy có những đợt thiên tai xảy ra mặc dù 
các địa phương đã chủ động trong công tác phòng chống, song thiệt hại vẫn xảy ra 
nghiêm trọng. Dưới đây là một số đợt thiên tai gây thiệt hại do nguyên nhân khách 
quan đã xảy ra tại một số địa phương ở nước ta trong những năm qua. 

- Thiệt hại do bão, áp thấp nhiệt đới hình thành gần bờ, tốc độ nhanh: Năm 
1983 cơn bão số 9 hình thành ngay sát bờ biển Bình Thuận (cũ) đêm 16/10 đổ bộ 
vào đất liền; cơ quan khí tượng thuỷ văn không dự báo kịp, khi phát bản tin thì bão 
đã đi vào đất liền và do bão xảy ra nhanh đã làm chìm 938 tàu đánh cá, làm chết 
176 người đang đánh cá trên biển không kịp tránh bão. Tháng 8/1996 do áp thấp 
nhiệt đới hình thành gần bờ biển huyện Hải Hậu (Nam Định), đã làm chết 124 ngư 
dân đang câu cá mực không tránh kịp. Năm 2004, cơn bão số 2 đổ bộ vào Bình 
Định, mặc dù đã được dự báo sớm và được chỉ đạo đối phó kịp thời, song do bão đi 
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quá nhanh đã gây khó khăn lớn cho công tác phòng tránh của các phương tiện đánh 
cá trên biển. 

- Thiệt hại so lũ quét xảy ra bất ngờ, không phòng tránh kịp: Lũ quét thường 
xảy ra bất ngờ và phát triển rất nhanh trong thời gian ngắn, sức cản phá lớn, kèm 
theo sạt lở đất đá và thường xảy ra ở vùng núi, giao thông đi lại khó khăn, trình độ 
hiểu biết của dân trí thấp, khó dự báo trước và phòng tránh nên thiệt hại thường rất 
lớn và thường chỉ giải quyết hậu quả sau khi thiên tai đã xảy ra. Trận lũ quét xảy ra 
bất ngờ ngày 27/7/1991 tại thị xã Sơn La, huyện Mai Sơn, Sông Mã (Sơn La) đã 
cuốn trôi 91 người (trong đó chết và mất tích 42 người), phá huỷ 1.402 ngôi nhà, 
tổng thiệt hại lên tới 41 tỷ đồng. Trong trận lũ lịch sử trên sông Đà, tháng 8/1996 
đã gây ra lũ quét với cường độ chưa từng có tại thị trấn Mường Lay (tỉnh Điện 
Biên) làm 55 người chết và sau trận lũ quét này thị trấn Mường Lay phải dời đi nơi 
khác. Trận lũ quét ngày 4/10/2000 tại Nậm Coóng – tỉnh Lai Châu xảy ra do mưa 
to bất ngờ đã làm chết 39 người, 17 người bị thương (có 5 gia đình chết cả nhà) và 
thiệt hại nhiều tài sản. Trận lũ quét đêm ngày18 rạng sớm ngày 19/7/2004 do mưa 
rất lớn gây ra tại xã Du Tiến huyện Yên Minh (Hà Giang) đã làm chết 35 người. 
Ngày 29/9/2005 lũ quét xảy ra trên các lưu vực của Ngòi Lao và Ngòi Thia thuộc 
địa bàn huyện Văn Chấn, Trạm Tấu, thị xã Nghĩa Lộ đã cướp đi tính mạng 61 
người (50 chết, mất tích 11 người), 181 nhà bị cuốn trôi. Trung tuần tháng 6 năm 
2007 mưa cục bộ rất lớn ở Hà Giang đã gây ra lũ quét và sạt lở đất làm chết 4 
người, hơn 100 ngôi nhà bị sập đổ và hư hại, trên 50.000 m3 đất trên các tuyến lộ 
bị cuốn trôi.  

- Thiệt hại do lốc, mưa đá xảy ra đột ngột, bất khả kháng: Lốc, mưa đá thường 
xảy ra bất ngờ ở các tỉnh miền núi và Bắc trung bộ là loại thiên tai bất khả kháng, 
vượt ra ngoài tầm kiểm soát của con người và cũng đã gây ra những thiệt hại đáng 
kể. Tại Sơn La, từ tháng 3 đến tháng 5 năm 2008 đã xảy ra 10 trận gió lốc lớn và 
mưa đá (hạt đá có đường kính tới 5cm) đã làm chết 2 người, bị thương 25 người, 
đổ sập 153 ngôi nhà, làm tốc mái 1.985 ngôi nhà, tổng giá trị thiệt hại trên 7 tỷ 
đồng. Trong năm 2007 trên địa bàn cả nước, dông, lốc, mưa đá đã xảy ra liên tiếp 
(60 đợt) và trên diện rộng ở nhiều tỉnh (15 tỉnh) đã làm 63 người chết và mất tích, 
138 người bị thương; ước tính thiệt hại về gía trị tài sản trên 95 tỷ đồng. 

2. Nguyên nhân chủ quan 

 Nhận thức sâu sắc rằng thiên tai đặt con người trước những rủi ro khó tránh 
và nước ta ở vào vùng trọng điểm của bão, lũ, lụt, nên Đảng và Chính phủ đã đặt 
công tác phòng chống và giảm nhẹ thiên tai là một trong những nhiệm vụ quan 
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trọng hàng đầu ở nước ta. Chính phủ đã có nhiều Quyết định, Chỉ thị về công tác 
phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, giảm nhẹ thiệt hại do thiên tai gây ra; 
trong từng trận bão, từng cơn lũ Thủ tướng Chính phủ đều có các Công điện chỉ 
đạo công tác phòng tránh, khắc phục hậu quả và trực tiếp tham gia chỉ đạo chống 
lụt bão tại các địa phương và vùng trung tâm bão, lũ. Các Bộ, ngành theo chức 
năng, nhiệm vụ được phân công đã chủ động triển khai công tác phòng chống lụt, 
bão. Cấp uỷ, chính quyền các địa phương đã triển khai công tác chỉ đạo đối phó và 
khắc phục hậu quả do bão, mưa lũ, lũ quét theo tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng 
Chính phủ, của Ban chỉ đạo PCLBTW và các Bộ, ngành; đã huy động các nguồn 
lực và trực tiếp chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả tại các vùng bị ảnh hưởng trên 
địa phương mình. 

 Do có sự chủ động, chỉ đạo sát sao, kiên quyết và kịp thời của Thủ tướng 
Chính phủ; sự phối hợp chặt chẽ giưa Ban Chỉ đạo phòng chống lụt bão Trung 
ương, Uỷ ban Quốc gia tìm kiếm cứu nạn; sự tham gia có hiệu quả của các Bộ, 
ngành và sự chỉ đạo tích cực, chủ động theo phương châm “4 tại chỗ” của các cấp 
uỷ và chính quyền các địa phương, nên trong những năm qua chúng ta đã giảm nhẹ 
được những thiệt hại do thiên tai gây ra, đặc biệt là giảm số người bị chết và khắc 
phục hậu quả sau thiên tai. 

 Tuy nhiên vẫn còn một số nguyên nhân chủ quan làm cho hiệu quả công tác 
phòng chống, khắc phục hậu quả thiên tai ở nước ta chưa cao, thiệt hại do thiên tai 
gây ra còn lớn, ảnh hưởng đến phát triển kinh tế – xã hội của đất nước và cuộc 
sống của người dân ở những vùng thường bị thiên tai xảy ra. Dưới đây là một số 
nguyên nhân chủ quan cần được khắc phục trong thời gian tới. 

- Hệ thống đê điều phòng chống lũ, lụt ở nước ta trong nhiều năm qua tuy đã 
được tăng cường đầu tư củng cố, nâng cấp, nhưng hiện chưa đáp ứng yêu cầu 
phòng chống thiên tai bền vững. Hệ thống đê sông, đê biển mới chống đỡ được 
mức lũ nhất định, những năm mưa lũ lớn còn gây ra ngập lụt ở các triền sông. Các 
tuyến đê ngăn mặn, hệ thống đê bao chống lũ ở đồng bằng sông Cửu Long còn 
thấp và yếu. 

- Các bến neo đậu tàu thuyền tránh bão còn ít; hệ thống thông tin tín hiệu 
báo bão, áp thấp nhiệt đới chưa đáp ứng được yêu cầu của ngư dân đang hoạt động 
trên biển; công tác quản lý, đăng kiểm tàu thuyền của ngư dân làm chưa tốt, thiếu 
điều kiện và thiết bị an toàn khi hành nghề ngoài khơi. 

 - Hệ thống dự báo, cảnh báo thiên tai, nhất là hệ thống cảnh báo về lũ quét ở 
các tỉnh miền núi còn rất ít (do chi phí lớn), nên đã không cảnh báo trước được các 
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khu vực và thời gian xảy ra lũ quét dẫn đến nhiều khi lũ quét xảy ra mới biết, gây 
ra nhiều thiệt hại về người và của cải. 

 - Do còn chủ quan, nên một số địa phương xây dựng phương án phòng 
chống lụt bão còn mang tính đối phó, thiếu cụ thể, không sát với tình hình thực tế 
thiên tai xảy ra, dẫn đến lúng túng, bị động khi thiên tai xảy ra. Các địa phương 
chưa có lực lượng cứu hộ, cứu nạn chuyên trách; lực lượng cứu hộ, cứu nạn chủ 
yếu là quân đội, công an, bộ đội biên phòng được điều từ nơi khác đến, cho nên 
việc cứu nạn ngay sau khi thiên tai xảy ra kém hiệu quả, dẫn đến thiệt hại lớn. 

 - Ý thức và nhận thức của cộng đồng dân cư ở một số địa phương trong việc 
phòng chống lụt bão chưa cao, nhiều người còn chủ quan, coi thường hiểm hoạ; 
nên khi thiên tai xảy ra đã không phòng tránh kịp, gây thiệt hại nghiêm trọng. 

 - Phương tiện cứu hộ, cứu nạn ở ta hiện nay còn thiếu và chủ yếu là tàu, 
xuồng nên hiệu quả cứu nạn thấp; trong một số trường hợp đã sử dụng máy bay, 
xuồng máy cao tốc để cứu nạn; song do không có ra đa dẫn đường trong khi thời 
tiết xấu nên máy bay hoạt động kém hiệu quả; các địa phương do chưa chú ý đến 
việc đào tạo người lái xuồng cao tốc và ít luyện tập, nên sử dụng xuồng cao tốc 
không thành thạo, kém hiệu quả. 
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Phần thứ hai 
ĐÁNH GIÁ CÁC YẾU TỐ TỰ NHIÊN VÀ KINH TẾ XÃ HỘI 

VÙNG DUYÊN HẢI NAM TRUNG BỘ 
 

I. ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN, TÀI NGUYÊN THIÊN NHIÊN 

I.1. Điều kiện tự nhiên 

1. Vị trí địa lý 

Vùng Duyên hải Nam Trung Bộ có tổng diện tích tự nhiên 44.269,2 km2, 
bao gồm 8 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương là Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng 
Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hoà, Ninh Thuận và Bình Thuận. 

Tọa độ địa lý nằm trong khoảng từ 10035’ đến 16014’ vĩ độ Bắc và từ 107013’ 
đến 109025’ kinh độ Đông. 

- Phía Bắc giáp tỉnh Thừa Thiên - Huế. 

- Phía Nam giáp các tỉnh Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu.  

- Phía Đông giáp biển Đông 

- Phía Tây giáp các tỉnh thuộc vùng Tây Nguyên là Kon Tum, Gia Lai, Đắk 
Lắk, Lâm Đồng. 

Vùng Duyên hải Nam Trung Bộ nằm trên các trục giao thông chính xuyên 
quốc gia (đường bộ, đường sắt, đường biển và đường hàng không) vừa có hệ thống 
cảng biển, sân bay vừa là cửa ngõ ra biển của các vùng Tây Nguyên, Nam Lào, 
Đông Bắc Campuchia, qua các trục quốc lộ Đông - Tây, tương lai không xa là cho 
cả vùng Đông Bắc Thái Lan và các nước Đông Bắc Á. Khi tuyến đường Xuyên Á 
ra biển nối với đường hàng hải quốc tế được hình thành, nơi đây sẽ trở thành đầu 
mối giao lưu kinh tế, quốc tế vô cùng quan trọng mang ý nghĩa khu vực. 

2. Địa hình, địa mạo 

Địa hình vùng Duyên hải Nam Trung Bộ là một dải hẹp uốn theo hình vòng 
cung ôm sát đường bờ biển, bao gồm một vùng núi nằm gọn bên sườn dốc đứng 
của dãy Trường Sơn cùng với dải đồng bằng hẹp ven biển. Địa hình tương đối 
phức tạp với nhiều nhánh núi ngang nhô ra sát biển, chia cắt dải đồng bằng thành 
nhiều cánh đồng nhỏ nối tiếp từ Bắc xuống Nam, càng về phía Nam núi càng tiến 
gần ra biển nên đồng bằng cũng bị thu hẹp lại. Nhìn chung dải ven biển miền trung 
thường có những đặc trưng địa hình giống nhau: sát bờ biển là cồn cát trắng, xen 
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kẽ là những đầm phá đang bồi đắp dang dở, phần giữa là những cánh đồng phù sa, 
trên có các con sông ngắn chảy quanh co, phía Tây là dải đất Bazan đã phong hóa.  

Đặc điểm địa hình của vùng có hướng thấp dần từ Tây sang Đông với 4 dạng 
địa hình: núi, đồi, đồng bằng ven biển và biển. Phần phía Tây là sườn Đông của 
dãy Trường Sơn Nam, địa hình núi cao, còn rừng song độ dốc lớn, chia cắt mạnh. 
Địa hình núi thấp và đồi xen kẽ các bình nguyên và thung lũng, có những dãy núi 
chạy sát ra biển chia cắt đồng bằng thành nhiều vùng với quy mô khác nhau. Địa 
hình đồng bằng là nơi phân bố các khu vực kinh tế chủ yếu của các tỉnh, đặc biệt 
đối với ngành nông nghiệp. 

Xét theo sự phân bố độ cao, độ dốc và mức độ ảnh hưởng đến sản xuất nông, 
lâm nghiệp, có thể chia địa hình trong vùng thành 4 dạng như sau: 

- Địa hình núi trung bình và núi cao: Có độ cao từ 700 m trở lên, nằm ở 
phía Tây của vùng và phía Đông của dãy Trường Sơn Nam hình thành sát biển, 
chạy song song với bờ biển và cao dần từ ven biển lên vùng đồi núi phía Tây. Địa 
hình núi chiếm ưu thế và chia cắt phức tạp, dải ven biển hẹp dẫn đến phân hóa điều 
kiện tự nhiên theo hướng Đông Tây gắn liền với sự phân hóa độ cao. 

- Địa hình núi thấp: Độ cao từ 300 m đến 700 m, phân bố thành những dải 
đất hẹp, chuyển tiếp giữa vùng núi trung bình và vùng gò đồi, chạy dọc hướng Bắc 
- Nam, lượn theo vòng cung của dãy Trường Sơn. 

- Địa hình gò đồi: Là địa hình trung du đồi thoải, độ cao dưới 300 m, 
chuyển tiếp giữa vùng đồng bằng ven biển với vùng đồi núi. 

- Địa hình đồng bằng: Đặc điểm tương đối bằng phẳng và hơi nghiêng về 
phía Đông ra tới biển. Phần lớn diện tích thuộc khu vực bồi đắp phù sa của hệ 
thống các sông: sông Ba, sông Trà Khúc, sông Thu Bồn, sông Côn và các dải đất 
ven biển. Dọc theo hai bên các con sông (vùng đất ngoài đê) cốt đất thường cao 
hơn vùng trong đê do được bồi đắp phù sa thường xuyên khi có lũ; vùng đất trong 
đê càng ra gần biển càng thấp dần, độ cao phổ biến từ 3 - 6 m, có nơi chỉ cao hơn 1 m 
và hầu như không còn khả năng được bồi tự nhiên do hệ thống đê điều. 

Với 4 dạng địa hình cơ bản trên cùng chế độ khí hậu phân hoá rõ rệt theo mùa 
đã tạo điều kiện cho vùng phát triển nông lâm nghiệp toàn diện theo hướng đa dạng 
hoá cây trồng vật nuôi. Song do địa hình hẹp dốc, cùng với mưa lớn dễ gây ra lũ lụt, 
xói mòn mạnh, ảnh hưởng không nhỏ đến sản xuất nông nghiệp của vùng. 

3. Khí hậu 

Do ảnh hưởng của vị trí địa lý và địa hình nên vùng Duyên hải Nam Trung 
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Bộ có chế độ khí hậu nhiệt đới gió mùa với những đặc trưng chủ yếu: nóng ẩm, 
nhiệt độ cao, ánh sáng nhiều, song có một số đặc điểm cần chú ý: 

- Càng đi vào phía Nam nhiệt độ càng tăng dần. 

- Lượng mưa tăng dần từ đồng bằng ven biển lên miền núi, từ Đông sang 
Tây và giảm dần từ Bắc vào Nam. Lượng mưa tại Đà Nẵng 2.664 mm, Quảng Ngãi 
2.066 mm, đến Nha Trang còn 1.727 mm và Phan Rang 705,3 mm. Mùa mưa trong 
vùng thường kéo dài từ tháng 9 đến tháng 12 và trùng với mùa bão lớn, lượng mưa 
chiếm khoảng 70 - 75% tổng lượng mưa năm. Mưa lớn tập trung vào tháng 10, 11, 
lượng mưa chiếm tới 50% tổng lượng mưa cả năm. 

- Mùa khô kéo dài từ tháng 1 đến tháng 8, lượng mưa chiếm khoảng 25 - 
30%. Đặc biệt các tháng 2, 3, 4 ít mưa, các sông lớn trong vùng thường bị cạn kiệt 
nước, ảnh hưởng lớn đến sản xuất và sinh hoạt của nhân dân. 

Căn cứ vào sự phân hoá của khí hậu, có thể chia vùng Duyên hải Nam Trung 
Bộ thành 2 tiểu vùng khí hậu:  

 *) Tiểu vùng Bắc Duyên hải Nam Trung Bộ: Bao gồm thành phố Đà Nẵng, và 
các tỉnh Quảng Nam, Quảng Ngãi, có đặc trưng khí hậu như sau: 

- Lượng mưa khá lớn, trung bình năm khoảng 2.000 - 2.500 mm ở đồng 
bằng và trên 2.500 mm ở vùng núi. Số ngày mưa trung bình năm khoảng 90 - 170 
ngày. Mùa mưa kéo dài từ tháng 9 đến tháng 1 năm sau, trong đó tháng có lượng 
mưa lớn từ 500 - 600 mm (tháng 10, 11). Mùa khô từ tháng 2 đến tháng 8, trong đó 
tháng 3 và tháng 6 ít mưa nhất (trung bình 20 - 30 mm ở đồng bằng và 40 - 50 mm 
ở vùng núi). 

- Nhiệt độ trung bình năm khoảng 25,1 - 25,90C ở đồng bằng, giảm xuống 
23 - 240C ở độ cao 400 - 500 m và 20 - 220C ở độ cao trên 1.000 m. Tổng tích ôn 
khoảng 9.4000C ở đồng bằng và giảm xuống 8.5000C ở độ cao trên 500 m. 

- Độ ẩm trung bình khoảng 84%. Thời kỳ khô hạn (tháng 6, 7), độ ẩm giảm 
xuống dưới 80%. 

Một số yếu tố khí hậu, thời tiết đáng chú ý: 

- Gió Tây khô nóng: Hàng năm có khoảng 50 - 55 ngày gió Tây khô nóng, 
xuất hiện vào mùa khô. Trong thời kỳ này nhiệt độ cao nhất có thể đạt tới 400C và 
độ ẩm thấp (dưới 60%). 

- Bão: Ảnh hưởng vào tháng 9, 10, 11. Trung bình một năm có 1 - 2 cơn bão, 
năm nhiều nhất có 5 cơn bão.  
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 *) Tiểu vùng Nam Duyên hải Nam Trung Bộ: Gồm các tỉnh Bình Định, Phú 
Yên, Khánh Hoà, Ninh Thuận và Bình Thuận, đặc trưng khí hậu thời tiết như sau: 

- Lượng mưa ít hơn hẳn so với tiểu vùng Bắc Duyên hải Nam Trung Bộ. Lượng 
mưa trung bình năm khoảng 1.500 - 2.000 mm ở đồng bằng và trên 2.000 mm ở vùng 
núi cao. Số ngày mưa tương đối ít, khoảng 90 - 160 ngày/năm. Mùa khô kéo dài từ 
tháng 1 đến tháng 8 (lượng mưa trung bình dưới 50 mm). Tháng ít mưa nhất là tháng 
3, lượng mưa trung bình 15 - 30 mm với số ngày mưa 3 - 4 ngày/tháng. 

- Chế độ nhiệt cao hơn so với tiểu vùng Bắc Duyên hải Nam Trung Bộ, nhiệt 
độ trung bình năm 26 - 270C, tổng tích ôn 9.500 - 9.7000C. 

- Độ ẩm khá thấp, trung bình năm khoảng 75 - 85%, mùa khô độ ẩm dưới 75%. 

Nhìn chung khí hậu cả hai tiểu vùng đều thuận tiện cho việc phát triển sản 
xuất nông, lâm nghiệp. Tuy nhiên cần bố trí cơ cấu cây trồng, vật nuôi sao cho phù 
hợp với từng kiểu vùng sinh thái cụ thể nhằm hạn chế thiên tai (bão, lũ, úng, khô 
hạn) và khai thác triệt để những thuận lợi của chế độ khí hậu, đặc biệt là chế độ 
nhiệt và mưa. 

4. Thuỷ văn 

Mạng lưới sông suối của vùng phân bố với mật độ khá cao, trung bình đạt từ 
0,3 - 1 km/km2. Các sông chính trong vùng là: sông Hàn (Đà Nẵng); Vu Gia, Thu 
Bồn, Tam Kỳ (Quảng Nam); Trà Bồng, Trà Khúc, Sông Vệ, Trà Câu (Quảng 
Ngãi); Lại Giang, La Tinh, sông Côn, sông Hà Thanh (Bình Định); Kỳ Lộ, sông 
Ba, Bàn Thạch (Phú Yên); Sông Cái Ninh Hoà (Khánh Hoà); Sông Cái Phan Rang 
(Ninh Thuận) và các sông Lòng Sông, sông Luỹ, La Ngà, sông Dinh (Bình Thuận). 

Hệ thống sông suối trong vùng thường ngắn và dốc, đoạn thượng nguồn độ 
dốc dòng chảy lớn, nước lũ dồn về nhanh trong khi đoạn hạ lưu độ dốc nhỏ, cửa 
sông cạn, hẹp, do vậy khả năng thoát lũ chậm, gây lũ lụt lớn ở đồng bằng (nhất là 
khi trùng với thời kỳ triều cường). Trong mùa khô dòng chảy nhỏ, gây khô hạn. 
Các sông trong vùng chủ yếu bắt nguồn và chảy trong phạm vi nội tỉnh, trừ sông 
Ba (Phú Yên) và La Ngà (Bình Thuận) chảy trong phạm vi nhiều tỉnh. Hướng chảy 
của các sông từ Tây sang Đông. 

Phần lớn các khu vực trong vùng có thể tự cân đối được nguồn nước thông 
qua hệ thống công trình thuỷ lợi, hồ chứa..., trừ một số khu vực đặc biệt khô cạn ở 
phía Nam của vùng như Nam Khánh Hòa, Ninh Thuận, Bình Thuận, cần có biện 
pháp chuyển nước từ các lưu vực khác sang để đáp ứng được yêu cầu sử dụng. 
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I.2. Các nguồn tài nguyên 
1. Tài nguyên đất 

Vùng Duyên hải Nam Trung Bộ có 12 nhóm đất với 42 loại đất chính. Đặc 
điểm của đất vùng Duyên hải Nam Trung Bộ là sự đa dạng, phong phú về chủng 
loại, từ đất phù sa, đất xám, đất đen, đất đỏ trên đá bazan, đất đỏ vàng đến đất mùn 
vàng đỏ trên núi, đất lầy, đất phèn mặn, cồn cát và đất xói mòn trơ sỏi đá. 

 - Nhóm đất cát: Diện tích 264.981 ha, chiếm 5,99% diện tích tự nhiên, phân 
bố thành các dải hẹp dọc bờ biển và các cửa sông. Về sử dụng: khoảng 50% diện 
tích loại đất này đã được sử dụng trong sản xuất nông nghiệp (trồng rau, màu, cây 
công nghiệp ngắn ngày), nơi đất thấp có thể trồng lúa. Riêng ven biển và các cửa 
sông ở những nơi có điều kiện tưới có thể trồng khoai lang, sắn, đỗ, lạc, rau nhưng 
năng suất thấp và không ổn định.  

- Nhóm đất phù sa: Diện tích 377.338 ha, chiếm 8,53% diện tích tự nhiên. Đất 
phù sa phân bố ở địa hình tương đối bằng phẳng, tập trung ở phần hạ lưu các con 
sông. Đây là loại đất tương đối tốt thích hợp với nhiều loại cây trồng, phần lớn diện 
tích đã được sử dụng trồng các loại hoa màu, cây lương thực, thực phẩm và các loại 
cây công nghiệp ngắn ngày. 

- Nhóm đất xám: Diện tích 396.150 ha (chiếm 8,95%). Loại đất này có khả 
năng phát triển cây cao su và mở rộng vùng chuyên canh cây mía. 

- Nhóm đất bạc màu: Diện tích 65.561 ha (chiếm 1,48%). Nhóm đất này 
thường được sử dụng trồng hoa màu, tuy nhiên năng suất không cao. 

 - Nhóm đất đen: Diện tích 6.048 ha (chiếm 0,14%), thích hợp với nhiều loại 
cây trồng cạn. 

- Nhóm đất đỏ vàng: Là nhóm đất đặc trưng của vùng, có diện tích lớn nhất 
trong các nhóm đất với 2.884.706 ha (chiếm 65,18%). Hầu hết các loại đất đỏ vàng 
đều đã được sử dụng vào mục đích lâm nghiệp, một phần nhỏ diện tích được đưa 
vào sản xuất nông nghiệp, số còn lại là đất trống đồi núi trọc. 

 - Nhóm đất mùn trên núi: Diện tích 253.294 ha (chiếm 5,72%); đất chua, 
tầng mỏng nên phần lớn sử dụng cho mục đích lâm nghiệp. 

 - Nhóm đất mặn: Diện tích 51.075 ha (chiếm 1,15%), ít có khả năng sản 
xuất nông nghiệp, chủ yếu để trồng rừng ngập mặn phòng hộ và nuôi thuỷ sản. 

 - Nhóm đất phèn: Diện tích 7.135 ha (chiếm 0,16%) thích hợp với những loại 
cây trồng ít hoặc không cần cải tạo đất, như khoai mỡ, dứa, bàng, tràm..., nếu được 
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cải tạo tốt có thể trồng được hai vụ lúa. 

 - Nhóm đất dốc tụ: Diện tích 46.568 ha (chiếm 1,05%). Đất dốc tụ hiện 
đang sử dụng thuận lợi cho phát triển nông nghiệp để trồng lúa, rau màu hoặc cây 
công nghiệp ngắn ngày. 

 - Nhóm đất xói mòn trơ sỏi đá: Diện tích 41.395 ha (chiếm 0,94%). Do đất 
hạn chế về tầng dày và độ dốc nên chỉ có thể sử dụng vào việc khai thác làm vật 
liệu xây dựng, khoanh nuôi bảo vệ và phát triển cây rừng. 

 - Nhóm đất lầy: Diện tích 949 ha (chiếm 0,02%). Hiện nay loại đất này đang 
được khai thác, sử dụng vào mục đích trồng lúa. 

2. Tài nguyên nước 

- Nước mặt: Mạng lưới sông suối vùng Duyên hải Nam Trung Bộ phân bố 
với mật độ khá cao nên nguồn nước mặt của các sông rất phong phú. Tổng lượng 
nước trong năm của các sông đạt 55 - 60 tỷ m3 nước. 

Đại bộ phận các khu vực trong vùng có thể tự cân đối được nguồn nước 
bằng các biện pháp công trình như: thuỷ lợi Đồng Cam, thuỷ điện Sông Hinh (Phú 
Yên), hệ thống đập Krông Pha, Nha Trang - Lâm Cấm (Ninh Thuận)... và hệ thống 
thủy lợi sau thuỷ điện, sử dụng nguồn nước tại chỗ, trừ một số khu vực đặc biệt 
khô cạn ở phía nam như sông Lũng, Tuy Phong, Bắc Bình cần có các biện pháp 
chuyển nước từ các lưu vực khác sang nhằm đáp ứng yêu cầu sử dụng nước của 
nhân dân trong vùng.  

Vấn đề đáng lưu ý đối với nguồn nước mặt của vùng là sự nhiễm mặn của 
các sông vào mùa kiệt. Do đó, trong tương lai cần đầu tư, tu bổ, hoàn chỉnh hệ 
thống các đập dâng, đê ngăn mặn trên các con sông.  

Nguồn nước mặn, nước lợ được xác định với khối lượng lớn, nếu được khai thác 
đúng hướng sẽ là thế mạnh của vùng. Theo số liệu sơ bộ, vùng có diện tích nước lợ 
khoảng 60.990 ha, chủ yếu là các đầm, phá; nước mặn khoảng 70.000 - 80.000 ha 
phân bố tập trung ở các vùng vịnh. Loại nước này có giá trị trong nuôi trồng thuỷ 
sản và công nghiệp muối. 

 - Nước ngầm: Theo điều tra sơ bộ, trữ lượng nước ngầm của vùng không 
lớn, phân bố không đều. Hiện nay đang được khai thác ở quy mô nhỏ phục vụ chủ 
yếu cho sinh hoạt, việc khai thác phục vụ nông nghiệp và các mục đích kinh tế 
khác còn hạn chế.  

Nhìn chung nguồn nước mặt trong vùng khá phong phú và đa dạng, trong 
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khi nguồn nước ngầm không ổn định, khó khai thác. Do vậy, nếu được đầu tư thích 
đáng về thủy lợi (xây dựng các hồ chứa) sẽ giải quyết được vấn đề khô hạn trong 
sản xuất nông nghiệp và thuận lợi để cải tạo môi trường. Tuy nhiên do đặc điểm 
phân phối dòng chảy trong năm không đều nên đã xảy ra tình trạng thiếu nước vào 
mùa kiệt, nhất là đối với các xã miền núi. Do đó cần xây dựng thêm các công trình 
thủy lợi nhỏ (đập dâng), góp phần cung cấp nước ổn định phục vụ sản xuất và sinh 
hoạt của người dân. Song song với biện pháp công trình cần tích cực bảo vệ rừng 
đầu nguồn, trồng rừng phủ xanh đất trống đồi trọc nhằm tăng dòng chảy kiệt. 

3. Tài nguyên biển 

Chiều dài bờ biển khoảng 1.290 km, vùng Duyên hải Nam Trung Bộ có tổng 
trữ lượng hải sản trên 800 nghìn tấn, khả năng khai thác 240.000 - 290.000 tấn. 
Đặc sản có giá trị xuất khẩu cao của vùng là tôm he, tôm hùm, mực, cá thu, cá ngừ, 
yến sào, cá ngựa...  

Diện tích vùng nước mặn, lợ và đầm phá khoảng 6 - 7 vạn ha, trong đó 
khoảng 2 vạn ha có khả năng nuôi trồng thuỷ sản. 

Trên địa bàn vùng có nhiều cảng biển như cảng Đà Nẵng, Dung Quất, Liên 
Chiểu, Quy Nhơn, Vũng Rô, Nha Trang, Cam Ranh, Kỳ Hà... Các cảng có mức 
nước sâu và đều có khả năng tiếp nhận các tàu có trọng tải lớn. Hệ thống chùm 
cảng có ý nghĩa rất quan trọng đối với phát triển kinh tế vùng. Bên cạnh đã bờ biển 
của vùng có nhiều bãi cát đẹp là lợi thế về phát triển du lịch với những bãi tắm như 
Mỹ Khê, Sa Huỳnh, Khe Hai, Nha Trang, Cà Ná, Đồi Dương, Mũi Né, Tiến 
Thành..., mỗi năm thu hút hàng ngàn lượt khách du lịch.  

4. Tài nguyên rừng 

 Theo kết quả kiểm kê năm 2010, diện tích đất lâm nghiệp có rừng toàn vùng 
là 2,33 triệu ha, trong đó diện tích đất có rừng sản xuất là 0,97 triệu ha, đất có rừng 
đặc dụng 0,3 triệu ha, đất có rừng phòng hộ 1,06 triệu ha. 

Trữ lượng rừng tự nhiên có khoảng 161,8 triệu m3 gỗ, 835,2 triệu cây tre 
nứa, trong đó rừng sản xuất có trữ lượng 93,4 triệu m3 gỗ và 72,9 triệu cây tre, nứa.  

5. Tài nguyên khoáng sản 

Duyên hải Nam Trung Bộ nằm trong khu vực có tiềm năng khoáng sản vào 
loại lớn của nước ta. Trên địa bàn có nhiều loại khoáng sản như: cao lanh, sét, sa 
khoáng, nước khoáng, cát, đá, sỏi, san hô, đá granit, các khoáng kim loại như vàng, 
bạc, graphit, uraniom; nhóm sunphua kim loại như chì, kẽm, anium, pirit, 
molipden,... phân bố trên diện tích rộng và có triển vọng. Tuy nhiên các loại 
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khoáng sản này hầu hết chưa được đưa vào khai thác và chế biến theo quy mô công 
nghiệp lớn mà còn ở dạng khai thác thủ công, quy mô nhỏ. 

6. Tài nguyên nhân văn 

Bề dày lịch sử của vùng đất này có thể thấy qua các di chỉ cổ xưa như: Văn 
hoá Sa Huỳnh, Di chỉ Gò Đá (huyện Sơn Tịnh - Quảng Ngãi), di chỉ Bình Châu 
(huyện Bình Sơn - Quảng Ngãi), di chỉ Diên Sơn, Bình Tân, Hòn Tre, Ninh Thành, 
đàn đá Khánh Sơn (Khánh Hoà)...  

 Trên địa bàn vùng có nhiều di tích lịch sử nổi tiếng như đô thị cổ Hội An, 
Thánh địa Mỹ Sơn (Quảng Nam) đã được UNESCO công nhận là di sản văn hoá 
thế giới. Viện Bảo tàng nghệ thuật điêu khắc Chàm (Đà Nẵng) và kinh đô Trà Kiệu 
(Duy Xuyên - Quảng Nam) là quần thể di tích tiêu biểu cho nghệ thuật Chăm từ thế 
kỷ VII - XIII với các công trình văn hoá, kiến trúc độc đáo và nghệ thuật điêu khắc 
quyến rũ; Nhà chứng tích chiến tranh ở Sơn Mỹ, các di tích lịch sử như: Ba Tơ 
(Quảng Ngãi), Bảo tàng Quang Trung (Bình Định), Bảo tàng Hải dương học (Nha 
Trang),... là những di sản văn hoá quý hiếm cần được tôn tạo và gìn giữ cho muôn 
đời sau. 

Văn hoá lịch sử của vùng được thể hiện ở biên niên sử và lịch sử dân gian 
với các đền đài, kiến trúc, các loại hình âm nhạc, các danh nhân, truyền thống và 
tập quán dân gian. Những làng thủ công mỹ nghệ đã trở nên nổi tiếng như làng 
mộc Kim Bồng, gốm Thanh Hà, dâu tằm Duy Trình, đúc đồng Phước Kiều, gốm 
sứ La Tháp (Quảng Nam). Các loại hình nghệ thuật âm nhạc và múa với các làn 
điệu dân ca phổ biến như Ca chòi, Ca Lêu, Xà Ru, A Giới, Cà Lù, Cor Nghé, Plét... 
Nhạc cụ gồm nhiều loại như: bộ chiêng hoà âm với trống, đàn gió, đàn nước, đàn 
Brang... được sử dụng khá phổ biến trong ngày cưới, ngày ngã rạ, lễ đâm trâu, 
mừng nhà mới, tiếp khách, lễ tạ thần, cầu an v.v... Các loại hình âm nhạc thường đi 
kèm với các lễ hội như: đua voi (nền văn hoá Ba Na), Katê (văn hoá Chăm), Phật 
Đản, Đồng Cam, đầm Ô Loan... đã thực sự là vốn quý trong kho tàng văn hoá của 
dân tộc Việt Nam. Bên cạnh các lễ hội nổi tiếng phải kể đến các loại hình nghệ 
thuật dân gian như hát bội, chòi và tuồng cổ, chứa đựng những giá trị nghệ thuật 
dân gian đặc sắc. 

Hiện  nay với khoảng 8,85 triệu người và hơn 30 dân tộc anh em cùng sinh 
sống. Mỗi dân tộc đều có phong tục, tập quán, có chữ viết, tiếng nói riêng, đã hình 
thành một nền văn hoá đa dạng, phong phú. Hiện nay trong vùng người Kinh 
chiếm chủ yếu, còn lại khoảng 5% là đồng bào các dân tộc thiểu số (Hrê, BaNa, 
Chăm, Chàm, Êđê, Raglay, Hoa...) 
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I.3. Thực trạng cảnh quan và môi trường 
1. Cảnh quan 

a) Các khu bảo tồn thiên nhiên 

- Khu bảo tồn thiên nhiên Cù Lao Chàm là một hòn đảo nhỏ có diện tích 
1.535 ha, nằm ở phía Đông thành phố Đà Nẵng, cách Hội An 20km. 

- Khu bảo tồn thiên nhiên Krông Trai (Phú Yên) diện tích 19.000 ha. 

Đây là nơi hấp dẫn đối với khách du lịch, có điều kiện phát triển du lịch - 
thương mại - dịch vụ. 

b) Cảnh quan thiên nhiên 

- Trải dài từ Bắc vào Nam là rừng xanh nhiệt đới (chiếm 40% diện tích tự nhiên 
của vùng) với núi non trùng điệp, nổi bật là dãy núi Trường Sơn và đèo Hải Vân hùng 
vỹ (được mệnh danh Thiên hạ đệ nhất hùng quan).  

- Vị trí của vùng nằm dọc theo bờ biển nên thiên nhiên đã ban tặng cho vùng 
nhiều bãi tắm đẹp nổi tiếng như Nha Trang, Phan Thiết, Mỹ Khê, Tiên Sa, Sa 
Huỳnh, Ninh Chữ, Cà Ná... Xen kẽ là hệ thống các đảo, bán đảo lớn nhỏ có cảnh 
quan thiên nhiên phong phú và đa dạng như: bán đảo Sơn Trà, Hòn Tằm, Hòn Lao, 
Hòn Chồng, Hòn Bà, Hòn Giữ... rất thích hợp cho phát triển du lịch sinh thái, tham 
quan, nghỉ dưỡng... 

Cảnh quan thiên nhiên kết hợp di tích cách mạng, các làng văn hoá truyền 
thống dân tộc bản địa tạo thành tuyến du lịch sinh thái mang đầy ý nghĩa nhân văn, 
đó là những điều kiện thuận lợi cho phát triển ngành du lịch, góp phần đẩy mạnh 
phát triển kinh tế - xã hội của vùng. 

2. Môi trường 

Để bảo vệ môi trường ở Duyên hải Nam Trung Bộ, trước hết phải bảo vệ tài 
nguyên rừng, hạn chế suy thoái môi trường do biến động tài nguyên đất, tài nguyên 
nước, tài nguyên khoáng sản, hạn chế ô nhiễm môi trường đô thị, môi trường nông 
thôn. 

 Môi trường khu vực nông thôn: Trong quá trình chuyển đổi mạnh mẽ nền 
kinh tế theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa, các hoạt động sản xuất công 
nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, thương mại dịch vụ xen lẫn với các hoạt động nông 
nghiệp nông thôn. Một phần diện tích đất sản xuất nông nghiệp nhường chỗ cho 
các khu công nghiệp, các tuyến giao thông vận tải và các công trình cơ sở hạ tầng. 
Một số vùng nông thôn được đô thị hoá do mở rộng các đô thị đã có, hoặc thành 
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lập các thị tứ, thị trấn mới,... Môi trường khu vực nông thôn có nhiều thay đổi và 
đứng trước nguy cơ ô nhiễm, xuống cấp về chất lượng. Ngoài ra còn bị ảnh hưởng 
của một số vấn đề sau: 

- Quỹ đất và chất lượng đất giảm sút, hiện tượng thoái hóa, bạc màu xảy ra 
khá phổ biến do quá trình canh tác còn chưa hợp lý, đặc biệt là trên đất dốc. 

- Hàng năm, hàng trăm ha đất bị bồi lấp, nước mặn xâm nhập làm giảm đất 
canh tác. Hiện tượng xói mòn, rửa trôi, cát bay, khô hạn, đất bị nhiễm mặn, nhiễm 
độc, thoái hóa do nạn chặt phá rừng, du canh du cư, sản xuất thiếu đầu tư khoa học 
kỹ thuật. 

- Việc sử dụng phân bón hóa học, thuốc trừ sâu chưa hợp lý và ngày càng 
tăng đã ảnh hưởng xấu tới hệ sinh thái nông nghiệp và sức khỏe cộng đồng. Lượng 
tồn dư các hóa chất này trong môi trường đất, nước đã gây ô nhiễm cục bộ, làm 
giảm đa dạng sinh học và xuất hiện một số loài kháng thuốc. 

 - Điều kiện vệ sinh môi trường nông thôn chưa được cải thiện đáng kể. Tỷ lệ 
dân số nông thôn được cấp nước sạch còn thấp, chỉ đạt khoảng 15 - 39%. Nguồn 
nước sinh hoạt chủ yếu là giếng khơi, giếng đất và ao hồ, sông suối. Tình trạng 
khan hiếm nước ở các vùng cao vào mùa khô và quá trình xâm nhập mặn ở vùng 
ven biển là rất lớn.  

*) Vấn đề suy thoái tài nguyên rừng và môi trường đất: Tình trạng khai 
thác rừng bừa bãi, phá rừng làm nương rẫy và cháy rừng vẫn diễn ra hàng năm. 
Khu vực rừng ngập mặn ven biển mức giảm sút còn nghiêm trọng hơn do phá rừng 
để nuôi trồng thuỷ sản. Rừng tự nhiên bị tàn phá ở nhiều vị trí phòng hộ xung yếu, 
diện tích rừng trồng chưa đạt hiệu quả bảo vệ môi trường. Dẫn đến hiện tượng xói 
mòn, rửa trôi đất đai ngày càng xảy ra mạnh mẽ, đặc biệt đối với khu vực đất dốc, 
lượng mưa lớn tập trung.  

I.4. Đánh giá chung về điều kiện tự nhiên, tài nguyên thiên nhiên 
1. Thuận lợi 

- Vị trí của vùng thuận lợi trong giao lưu phát triển kinh tế xã hội. Lợi thế về 
giao thông bao gồm cả đường bộ, đường sắt, đường biển và đường hàng không, 
cửa ngõ ra biển của vùng Tây Nguyên (có Quốc lộ 1A và đường sắt chạy xuyên 
suốt các tỉnh trong vùng, nối với các tỉnh phía Bắc và phía Nam; có nhiều tuyến 
quốc lộ 14 B, 14 D, 19, 24, 25, 27, 28 nối với các tỉnh Tây nguyên; có nhiều sân 
bay lớn như Đà Nẵng, Chu Lai (Quảng Nam), Phú Cát (Bình Định), Cam Ranh 
(Khánh Hoà), rất thuận tiện cho việc giao lưu giữa các địa phương trong nước cũng 
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như các nước trong khu vực và thế giới); vùng duyên hải Nam trung bộ là vùng có 
nhiều cảng biển nước sâu : Liên Chiểu, Tiên Sa (Đà Nẵng), Dung Quất (Quảng 
Ngãi), Quy Nhơn (Bình Định), Vũng Rô (Phú Yên), Vân Phong, Nha Trang, Cam 
Ranh (Khánh Hoà). Các cảng này rất gần với đường hàng hải quốc tế, đây là điều 
kiện thuận lợi cho vùng trong việc mở rộng và phát triển giao lưu kinh tế trong 
nước và thế giới. 

- Vùng DHNTB đã được thiên nhiên ban tặng những cảnh quan tuyệt đẹp đó 
là những núi đá xen những cồn cát trắng chạy dọc ven biển xanh biếc từ đèo Hải 
Vân (Đà Nẵng) đến Mũi Né (Bình Thuận). Nhiều danh lam, thắng cảnh đẹp như 
Ngũ Hành Sơn được ví là Nam thiên danh thắng, Bà Nà - Suối Mơ (Đà Nẵng) với 
độ cao gần 1.500 mét so với mặt nước biển, khí hậu mát mẻ quanh năm như Đà 
Lạt; Núi Ấn - Sông Trà (Quảng Ngãi) - đệ nhất thắng cảnh của Quảng Ngãi,...  
Đặc biệt, với chiều dài hơn 1.300 km chạy suốt từ đèo hải Vân đến bãi biển Hàm 
Tân (Bình Thuận), trong đó nổi bật nhất là bãi biển Mỹ Khê, Non Nước (Đà Nẵng) 
được bình chọn là 1 trong 6 bãi tắm đẹp và hấp dẫn nhất hành tinh; Vịnh Nha 
Trang (Khánh Hoà) là 1 trong 29 vịnh đẹp nhất thế giới. Cùng với các danh thắng, 
các vịnh và bãi tắm đẹp, vùng đất này còn có bán đảo Sơn Trà (Đà Nẵng); cụm đảo 
Cù Lao Chàm (Quảng Nam)...    

- Tổng tích ôn hàng năm cao, tiềm năng hải sản lớn, ngư trường rộng là điều 
kiện thuận lợi để phát triển các ngành nông lâm thuỷ sản. 

- Tài nguyên rừng và trữ lượng gỗ lớn, thảm thực vật phong phú, đa dạng cả 
về chất lượng và chủng loại. Nguồn nguyên liệu từ nông lâm nghiệp phong phú, 
dồi dào, tạo điều kiện cho phát triển các ngành công nghiệp chế biến nông, lâm 
sản. 

- Nhiều nguồn tài nguyên khoáng sản, trong đó có quặng Titan, Silicat, 
Bauxit, Sét, Cao lanh... với trữ lượng lớn, tập trung là tiềm năng để phát triển công 
nghiệp khai khoáng.  

- Tài nguyên nhân văn phong phú, nhiều di tích lịch sử văn hoá có giá trị, 
nhiều thắng cảnh đẹp nổi tiếng thuận lợi cho phát triển du lịch và nghỉ dưỡng. 

2. Hạn chế 

- Địa hình có nhiều núi cao, độ dốc lớn, độ chia cắt phức tạp, thảm thực vật bị 
tàn phá làm cho đất dễ bị xói mòn, khó có khả năng phục hồi. Đồng thời địa hình 
còn gây không ít khó khăn trong việc đầu tư khai hoang, cải tạo đồng ruộng và xây 
dựng, phát triển cơ sở hạ tầng giao thông, thủy lợi. 
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- Về mùa mưa bão, mưa lớn tập trung, sông suối ngắn và dốc gây ra lũ lụt, 
ngập úng. Mùa khô, nguồn nước cạn kiệt gây nhiễm mặn ở vùng hạ lưu và khô hạn 
ở thượng nguồn, cản trở lớn trong phát triển kinh tế một số ngành. Đặc biệt một số 
khu vực lượng mưa ít, khô hạn nghiêm trọng như phía Nam Khánh Hòa, Ninh 
Thuận và Bình Thuận. 

- Nguồn tài nguyên rừng và thảm thực vật suy giảm, hạn chế khả năng điều 
tiết nguồn nước và bảo vệ môi trường. Chất lượng đất nhiều khu vực xấu do hiện 
tượng nhiễm mặn, xói mòn rửa trôi và sa mạc hóa. 

- Hệ thống thuỷ văn chủ yếu là những sông suối nhỏ, ngắn, dốc, ít thuận lợi 
cho phát triển giao thông đường thuỷ. 

II. THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI  
1. Tăng trưởng kinh tế 

Theo số liệu thống kê năm 2010, tổng sản phẩm (GDP) trên lãnh thổ toàn 
vùng Duyên hải Nam Trung bộ đạt 188.102 tỷ đồng (giá hiện hành), tăng gần 3,5 
lần so với năm 2005. Địa phương có tổng sản phẩm theo giá hiện hành cao là 
Khánh Hoà (34.279 tỷ đồng), tiếp đến là Quảng Ngãi (29.275 tỷ đồng), thành phố 
Đà Nẵng (28.902 tỷ đồng); thấp nhất là Ninh Thuận (6.720 tỷ đồng) và Phú Yên 
(13.761 tỷ đồng).  

Tổng sản phẩm (theo giá hiện hành) bình quân đầu người toàn vùng từ 6,16 
triệu đồng năm 2005 tăng lên 21,25 triệu đồng năm 2010 (tăng 3,45 lần); tuy nhiên 
vẫn thấp hơn so với bình quân chung của cả nước. 

Tổng sản phẩm (theo giá so sánh 1994) đạt 65.156,7 tỷ đồng.  

Tốc độ tăng trưởng GDP của toàn vùng giai đoạn 2005 – 2010 bình quân đạt 
10,2%/năm; trong đó hai ngành kinh tế quan trọng là công nghiệp - xây dựng tăng 
15,1%/năm và dịch vụ du lịch tăng 12,6%/năm; ngành nông, lâm nghiệp, thuỷ sản 
tăng 3,2%/năm. 

Riêng năm 2011 sso với năm 2010, tốc độ tăng trưởng GDP là 8,8%/năm, 
cao hơn mức bình quân chung của cả nước (7,5%/năm). Tuy nhiên do thiên tai xảy 
ra liên tiếp cũng ảnh hưởng đến tốc độ tăng trưởng kinh tế của các ngành. Tốc độ 
tăng trưởng GDP giai đoạn 2005- 2011 của các ngành kinh tế toàn vùng là: Nông - 
lâm nghiệp - thủy sản tăng 5,7%; Công nghiệp - xây dựng tăng 13,9%; Dịch vụ - du 
lịch tăng 8,7%, trong khi mức tăng bình quân chung của cả nước là 3,6% - 10,3% -
7,0%.  
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Bảng 3:      GDP CỦA VÙNG GIAI ĐOẠN 2005-2010 
(Giá cố định 1994) 

                                                                                                            Đơn vị: Tỷ đồng 

Hạng mục Năm 2005 Năm 2010 Tốc độ tăng 
(%/năm) 

Tổng giá trị sản phẩm  37.465,8 65.156,7 10,2

1. Nông, lâm, thuỷ sản 10.861,6 12.706,2 3,2

2. Công nghiệp - xây dựng 12.804,7 25.799,6 15,1

3. Dịch vụ, thương mại 13.799,5 26.650,9 12,6

Nguồn: Niên giám thống kê các tỉnh trong vùng DHNTB 

2. Chuyển dịch cơ cấu kinh tế  

Cơ cấu kinh tế của vùng có sự chuyển đổi theo xu thế chung của cả nước: 
tăng tỷ trọng ngành công nghiệp - xây dựng và dịch vụ, thương mại, giảm tỷ trọng 
ngành nông - lâm nghiệp - thủy sản. Tỷ  trọng  ngành công nghiệp - xây dựng 
trong cơ cấu GDP (theo giá hiện hành) của vùng từ 34,2% năm 2005 tăng lên 
39,6% năm 2010 ; ngành thương mại - dịch vụ từ 36,8% tăng lên 40,9%; ngành 
nông lâm thuỷ sản từ 29% giảm xuống còn 19,5%. 

Bảng 4:      CƠ CẤU GDP VÙNG DUYÊN HẢI NAM TRUNG BỘ 
§¬n vÞ tÝnh: % 

Hạng mục Năm          
2005 

Năm         
2010 

Biến động 5 năm 
(2010/2005) 

                 Toàn vùng 100,0 100,0  

    - Nông lâm thuỷ sản 29,0 19,5 -  9,5 

    - Công nghiệp và XD 34,2 39,6 + 5,4 

    - Dịch vụ, thương mại 36,8 40,9 + 4,1 

Nguồn: Niên giám thống kê các tỉnh trong vùng DHNTB 

3. Sản xuất nông nghiệp  

 a) Quỹ đất nông nghiệp 

Mặc dù trong kỳ 2006-2010 đã chuyển 82.954 ha đất nông nghiệp sang đất 
phi nông nghiệp (trong đó có 10.466 ha đất lúa nước) nhưng do khai hoang, đưa 
đất chưa sử dụng vào sử dụng được 393.047 ha nên diện tích đất nông nghiệp vẫn 
tăng 273.250 ha (trong đó 17.855 ha đất lúa nước). Đây là điều kiện thuận lợi cho 
việc phân bổ quỹ đất cho các hộ tái định cư ở một số địa phương. 
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Bảng 5:       BIẾN ĐỘNG SỬ DỤNG ĐẤT VÙNG DHNTB (2005-2010) 
§¬n vÞ tÝnh: ha 

ChØ tiªu 
HiÖn tr¹ng sö 
dông ®Êt n¨m 

2005 (ha) 

HiÖn tr¹ng sö 
dông ®Êt ®Õn 

2010 (ha) 

BiÕn ®éng     
t¨ng (+), 
gi¶m (-) 

Tæng diÖn tÝch tù nhiªn 4.426.920 4.426.920  

I. §Êt n«ng nghiÖp 2.990.129 3.263.379 273.250

1. §Êt s¶n xuÊt n«ng nghiÖp 938.112 932.865 -5.247

1.1. §Êt trång c©y hµng n¨m 687.886 642.338 -45.548

    - §Êt trång lóa níc 282.571 264.717 -17.855

      + §Êt chuyªn trång lóa níc 223.093 231.053 7.961

1.2. §Êt trång c©y l©u n¨m 250.225 290.527 40.301

2. §Êt l©m nghiÖp 2.024.924 2.295.821 270.897

2.1. §Êt rõng s¶n xuÊt 718.516 764.288 45.771

2.2. §Êt rõng phßng hé 1.106.017 1.302.619 196.602

2.3. §Êt rõng ®Æc dông 200.391 228.914 28.523

3. §Êt nu«i trång thuû s¶n 20.546 24.860 4.314

4. §Êt lµm muèi 3.846 7.969 4.123

5. §Êt n«ng nghiÖp kh¸c 2.701 1.863 -837

II. §Êt phi n«ng nghiÖp 435.630 555.427 119.797

III. §Êt ch−a sö dông 1.001.161 608.115 -393.047

 

Bảng 6:  CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤT VÙNG DHNTB (2005-2010) 
§¬n vÞ tÝnh: ha 

Lo¹i ®Êt chuyÓn môc ®Ých 
Giai ®o¹n  2006 - 

2010 (ha) 

1. ChuyÓn ®Êt n«ng nghiÖp sang sö dông vµo môc ®Ých phi n«ng 
nghiÖp 82.954

a) ChuyÓn ®Êt trång lóa n−íc sang sö dông vµo môc ®Ých kh¸c 10.466
    - ChuyÓn ®Êt trång lóa n−íc sang ®Êt phi n«ng nghiÖp kh«ng ph¶i ®Êt 
ë 8.792

    - ChuyÓn ®Êt trång lóa n−íc sang ®Êt ë 1.674

b) ChuyÓn ®Êt l©m nghiÖp cã rõng sang sö dông vµo môc ®Ých kh¸c 23.140
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Lo¹i ®Êt chuyÓn môc ®Ých 
Giai ®o¹n  2006 - 

2010 (ha) 

    - ChuyÓn ®Êt l©m nghiÖp cã rõng sang ®Êt s¶n xuÊt n«ng nghiÖp 1.953

    - ChuyÓn ®Êt l©m nghiÖp cã rõng sang ®Êt phi n«ng nghiÖp kh«ng ph¶i 
®Êt ë 19.896

    - ChuyÓn ®Êt l©m nghiÖp cã rõng sang ®Êt ë 1.291

2. ChuyÓn ®Êt ch−a sö dông vµo sö dông 393.047

a) ChuyÓn ®Êt ch−a sö dông vµo sö dông cho môc ®Ých n«ng nghiÖp 355.921

b) ChuyÓn ®Êt ch−a sö dông vµo sö dông cho môc ®Ých phi n«ng nghiÖp  37.126

b) Kết quả sản xuất 

Tổng sản phẩm ngành nông lâm thủy sản toàn vùng  theo giá hiện hành tăng 
từ 23.395,4 tỷ đồng (năm 2005) lên 52.030,9 tỷ đồng (năm 2010), tăng gấp 2,22 
lần trong vòng 5 năm. 

Tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm nông lâm thủy sản (theo giá so sánh 
1994) đạt bình quân 5,04%/năm. 

Trong cùng giai đoạn, sản xuất nông nghiệp nói chung và trồng trọt nói riêng 
của vùng có những bước phát triển đáng kể. Tổng diện tích cây lương thực có hạt 
tăng 64,1 ngàn ha, trong đó các tỉnh có diện tích cây lương thực tăng khá là Ninh 
Thuận (24,1 ngàn ha), Bình Thuận (24,6 ngàn ha), Khánh Hòa (11,5 ngàn ha). Sản 
lượng cây lương thực toàn vùng cũng tăng 775,4 ngàn tấn. Lương thực có hạt bình 
quân/người/năm tăng từ 279,8 kg (năm 2005) lên 362,5 kg (năm 2010). 

Bảng 7:         LƯƠNG THỰC BÌNH QUÂN /NGƯỜI/NĂM 
§¬n vÞ tÝnh: Kg 

STT Tỉnh 
Lương thực có hạt/người/năm  (kg) Tăng (+) giảm 

(-) 
2005 2010 

  Toàn vùng 279,8 362,5 82,8
1 Đà Nẵng 59,2 40,8 -18,4
2 Quảng Nam 280,7 329,6 48,9
3 Quảng Ngãi 326,1 353,9 27,8
4 Bình Định 360,2 462,6 102,3
5 Phú Yên 381,3 417,0 35,7
6 Khánh Hòa 131,8 216,6 84,8
7 Ninh Thuận 208,4 480,5 272,1
8 Bình Thuận 370,8 592,0 221,2

Nguồn: Niên giám thống kê 
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4. Dân số - lao động và việc làm  

 a) Dân số 

Dân số trung bình năm 2010 của vùng là 8.846,4 nghìn người, chiếm khoảng 
10% dân số cả nước. Do quá trình đô thị hóa nhanh, nên dân số ở khu vực thành thị 
tăng đáng kể, từ 31,25% năm 2005 tăng lên 34,56% vào năm 2010; dân số ở khu vực 
nông thôn từ 68,75% năm 2005, giảm xuống còn 65,44% ở năm 2010. Thành phố Đà 
Nẵng có tỷ lệ dân số thành thị chiếm cao nhất trong 8 tỉnh, thành (chiếm 86,97% dân 
số chung của thành phố), tiếp đến là tỉnh Khánh Hòa (chiếm 44,5% dân số chung của 
tỉnh); tỉnh có tỷ lệ dân số khu vực nông thôn chiếm cao nhất là Quảng Ngãi (85,4% 
dân số chung của tỉnh), tiếp đến là Quảng Nam (chiếm 81,06% dân số chung của 
tỉnh). 

 Dân cư phân bố theo lãnh thổ không đồng đều, mật độ dân số năm 2010 bình 
quân toàn vùng là 200 người/km2, nhưng có sự chênh lệch lớn giữa thành thị, nông 
thôn và giữa các địa phương trong vùng. Quảng Nam là tỉnh có mật độ dân số thấp 
nhất (136 người/km2), tiếp đến tỉnh Bình Thuận (151 người/km2); thành phố Đà 
Nẵng có mật độ dân số cao nhất trong vùng (585 người/km2). 

 Tốc độ tăng dân số tự nhiên bình quân toàn vùng có xu thế giảm dần theo 
hướng tích cực, năm 1995 là 1,71%, đến năm 2005 giảm xuống còn 1,14% và năm 
2010 khoảng 1,0%, đây là tỷ lệ thấp so với bình quân chung của cả nước. 

 b) Lao động - việc làm 

Dân số trong độ tuổi lao động của vùng năm 2010 là 5.082,4 nghìn người, 
chiếm 57,45% dân số của vùng. Số lao động có việc làm chiếm khoảng 95% số lao 
động trong độ tuổi. Về cơ cấu, lao động nông - lâm nghiệp - thủy sản hiện còn 
chiếm tỷ lệ tới 54,4% (tuy đã giảm 3,0% so với năm 2005); lao động trong ngành 
công nghiệp - xây dựng chiếm tỷ lệ còn thấp (khoảng 17%) và trong ngành thương 
mại - dịch vụ - du lịch chiếm 28,6%. Phú Yên và Ninh Thuận là 2 tỉnh hiện có tỷ lệ 
lao động nông, lâm nghiệp, thuỷ sản chiếm tỷ lệ cao nhất trong vùng (khoảng 
65%), các tỉnh khác dao động từ 50 – 60%; riêng thành phố Đà Nẵng chỉ còn 8,8%. 
Đà Nẵng là địa phương có tỷ trọng lao động trong ngành công nghiệp - xây dựng 
và ngành thương mại - dịch vụ - du lịch lớn nhất so với các địa phương trong vùng 
với tỷ lệ tương ứng là 33,9% và 57,3%.  

Nguồn lao động của từng tỉnh cũng như toàn vùng khá dồi dào, song tình 
trạng không có hoặc thiếu việc làm, nhất là đối với thanh niên học sinh mới ra 
trường và lao động nông nhàn vẫn là vấn đề bức xúc cần được tập trung giải quyết. 
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5. Thực trạng khu dân cư nông thôn 

 Năm 2010, toàn vùng có 849 xã (niên giám thống kê các tỉnh năm 2010), tổng 
diện tích đất khu dân cư nông thôn khoảng 300 nghìn ha (số liệu kiểm kê đất đai năm 
2010), là địa bàn cư trú của 5.789,3 nghìn người. Trên địa bàn mỗi xã có nhiều điểm 
dân cư nông thôn, gồm các thôn, bản, ấp phân bố với các hình thức: 

- Hình thức điểm dân cư tập trung: Chủ yếu là những điểm dân cư phát triển 
như các thị tứ, trung tâm cụm xã, trung tâm xã, trung tâm kinh tế xã và các nông 
lâm trường quốc doanh. 

- Hình thức điểm dân cư phát triển theo tuyến, nằm trên các trục giao thông 
quan trọng (các nút giao thông) hoặc ở các trung tâm khu kinh tế mới, trung tâm 
xã, nông lâm trường, trung tâm cụm xã. Đây là hình thái phát triển mới, mầm 
mống của đô thị nhỏ, tốc độ phát triển mạnh, có ưu thế trong tương lai, khi có sự 
chuyển đổi cơ cấu kinh tế nông nghiệp sang cơ cấu kinh tế công nghiệp dịch vụ.  

- Ngoài các điểm dân cư tập trung và dân cư phát triển theo tuyến, các điểm 
dân cư nông thôn còn lại chủ yếu nằm dưới dạng phân tán, quy mô nhỏ (vài chục 
nóc nhà/điểm). Hình thái và sự phân bố các khu dân cư vì thế rất đa dạng khó xác 
định được ranh giới khu dân cư. 

Trong những năm qua, việc triển khai thực hiện các chương trình và dự án 
như Chương trình 327, 773, chương trình xóa đói giảm nghèo, dự án xây dựng 
trung tâm cụm xã, dự án định canh định cư,... đã gắn việc sắp xếp, ổn định dân cư 
với đất đai, sản xuất và xây dựng cơ sở hạ tầng thiết yếu ở nông thôn, ngăn ngừa 
tình trạng du canh, du cư và di dân tự do, làm thay đổi bộ mặt nông thôn. Đến nay, 
hạ tầng cơ sở ở khu vực nông thôn của vùng đã có những bước phát triển cơ bản, 
điều kiện sống được cải thiện rõ rệt. 

Mặc dù các khu dân cư nông thôn không ngừng được cải tạo, mở rộng và 
đầu tư nâng cấp, xây dựng mới cơ sở hạ tầng, song còn nhiều vấn đề bất cập cần 
được tập trung giải quyết: 

- Nhà ở trong các khu dân cư phân bố rải rác, khó khăn cho việc đầu tư cơ sở 
hạ tầng (điện, nước...), các công trình nhằm nâng cao đời sống tinh thần cho nhân 
dân. Trong quá trình bố trí lại và ổn định dân cư, cần theo hướng tập trung hoặc 
xen ghép với các điểm dân cư hiện có, tạo điều kiện thuận lợi cho việc đầu tư xây 
dựng hệ thống cơ sở hạ tầng xã hội và hạ tầng kỹ thuật. 

 - Hệ thống giao thông nông thôn phần lớn là đường đất, lội về mùa mưa, bụi 
về mùa khô, gây khó khăn cho việc đi lại của nhân dân. Đặc biệt đối với các vùng 
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bị ảnh hưởng úng ngập, cần đầu tư các loại đường bê tông xi măng và các loại vật 
liệu tương tự. 

 - Nhà ở được xây dựng theo lối cổ truyền, theo tập quán của từng dân tộc, tỷ 
lệ nhà kiên cố thấp, chủ yếu là nhà bán kiên cố và cấp IV; nhiều hộ công trình phụ   
không đảm bảo vệ sinh môi trường. Trong đầu tư hỗ trợ nhà ở cho các đối tượng 
tái định cư vừa phải quan tâm đến việc giữ gìn các nét đặc trưng nhà ở của từng 
vùng, dân tộc khác nhau. 

III. ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI  
1. Thuận lợi 

- Trong những năm qua, nền kinh tế vùng Duyên hải Nam Trung Bộ đã đạt 
được nhiều thành tựu đáng kể với tốc độ tăng trưởng kinh tế khá cao (bình quân 
10,2%/năm), bước đầu khai thác tốt nội lực kết hợp huy động các nguồn lực bên ngoài 
để đầu tư phát triển.  

- Đời sống nhân dân ngày càng được cải thiện (GDP bình quân đầu người 
năm 2010 gấp 3,45 lần năm 2005). Hệ thống cơ sở hạ tầng (giao thông, điện, 
nước...) cũng như các công trình phúc lợi công cộng (giáo dục, y tế, văn hóa, thể 
thao...) được quan tâm đầu tư.  

- Địa bàn 4 tỉnh nằm trong vùng Kinh tế trọng điểm miền Trung (bao gồm: 
Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định) là động lực lớn, thúc đẩy sự phát 
triển kinh tế - xã hội của vùng. 

- Riêng về sản xuất nông nghiệp, toàn vùng trong giai đoạn 2006-2010 có 
những chuyển biến rất tích cực: tăng trưởng tổng sản phẩm đạt 5,04%/năm. Tổng 
sản phẩm nông nghiệp (theo giá thực tế) tăng 2,22 lần từ năm 2005 đến năm 2010. 
Lương thực có hạt bình quân đầu người tăng từ 279,8 kg (năm 2005) lên 362,5 kg 
(năm 2010). Sự phát triển bền vững của nông lâm thủy sản là cơ sở quan trọng để 
nhanh chóng ổn định đời sống người dân sau tái định cư và bố trí lại sản xuất trong 
các khu vực tái định cư do ảnh hưởng thiên tai.    

Về quỹ đất nông nghiệp: mặc dù trong kỳ 2006-2010 đã chuyển 82.954 ha 
đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp (trong đó có 10.466 ha đất lúa nước) 
nhưng do khai hoang, đưa đất chưa sử dụng vào sử dụng được 393.047 ha nên diện 
tích đất nông nghiệp vẫn tăng 273.250 ha (trong đó 17.855 ha đất lúa nước). Đây là 
điều kiện thuận lợi cho việc phân bổ quỹ đất cho các hộ tái định cư ở một số địa 
phương. 
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2. Khó khăn và hạn chế 

- Các chỉ tiêu phát triển về kinh tế - xã hội vẫn thiếu tính ổn định, chưa tạo được 
thế vững chắc. 

- Cơ sở hạ tầng một số nơi còn thấp kém và xuống cấp, đặc biệt là hạ tầng kỹ 
thuật phục vụ cho sản xuất như: giao thông, thuỷ lợi, điện lực ...  

- Mật độ dân số không đều, vùng đồng bằng, ven biển và những nơi thuận tiện 
giao thông mật độ dân số cao, khu vực miền núi dân cư thưa thớt, khó khăn cho 
việc xây dựng cơ sở hạ tầng và nâng cao đời sống nhân dân. Một số điểm dân cư 
đang sinh sống trong các vùng có nguy cơ thiên tai nhưng vẫn chưa có các giải 
pháp hiệu quả để ổn định và bố trí lại.  

 Để khắc phục những tồn tại trên, giai đoạn tới cần có sự quan tâm hơn nữa 
của Đảng và Nhà nước cũng như nỗ lực của các cấp chính quyền địa phương trong 
quá trình phát triển kinh tế - xã hội. Chuyển dịch mạnh và tăng nhanh tỷ trọng công 
nghiệp, dịch vụ; tăng cường cơ sở hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật, khả năng phòng 
thủ quốc gia (khu vực ven biển và hải đảo); nâng cao một bước điều kiện sống của 
người dân; giải quyết tốt vấn đề di dân, định canh, định cư,... 
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Phần thứ ba 
KẾT QUẢ ĐIỀU TRA THỰC TRẠNG DÂN CƯ VÙNG NGUY CƠ 

 THIÊN TAI CÁC TỈNH VÙNG DUYÊN HẢI NAM TRUNG BỘ 
 

I. TÌNH HÌNH THIÊN TAI VÙNG DHNTB GIAI ĐOẠN 2006-2010 
 Các tỉnh vùng DHNTB nằm dọc ven biển, địa thế hẹp, nên thường xuyên bị 
ảnh hưởng của các cơn bão, áp thấp nhiệt đới từ biển Đông đổ bộ vào. Theo báo 
cáo của Ban phòng chống lụt bão của các tỉnh, hàng năm các tỉnh chịu ảnh hưởng 
từ 10 - 12 cơn bão; trong đó bị ảnh hưởng trực tiếp từ 3 - 5 cơn bão. Mặt khác ở 
phía Tây của Vùng là các dải núi cao, lòng sông dốc, các tỉnh trong vùng đều nằm 
trong vùng hạ lưu các sông lớn, như sông Vu Gia, Thu Bồn, Túy Loan, Cu Đê (Đà 
Nẵng); sông Vu Gia, Thu Bồn, Tam Kỳ (Quảng Nam); sông Vệ, Trà Khúc, Trà 
Bồng, Phước Giang, sông Vệ (Quảng Ngãi); sông Lại Giang, La Tinh, sông Côn, 
sông Hà Thanh (Bình Định); sông Hinh, sông Kỳ Lộ, sông Ba, Bàn Thạch, sông 
Tam Giang (Phú Yên); sông Cái Ninh Hòa (Khánh Hòa); sông Cái Phan Rang, 
sông Lu (Ninh Thuận); sông Lũy, sông La Ngà, sông Dinh, sông Phan ((Bình 
Thuận), nên hàng năm các tỉnh đều bị ảnh hưởng úng ngập, lũ quét, sạt lở đất, sạt 
lở bờ sông, biển xâm thực, gây nhiều tổn thất về người, của cải, nhà cửa, mùa 
màng của nhiều hộ gia đình và kết cấu hạ tầng của Nhà nước.  

 Trong các năm qua mặc dù công tác phòng chống thiên tai đã được các cấp 
chính quyền của các địa phương trong vùng quan tâm chỉ đạo, hàng năm đều xây 
dựng phương án phòng chống thiên tai tại chỗ, công tác cứu hộ, di dời các hộ ở các 
địa bàn có nguy cơ thiên tai cao đã được chỉ đạo kịp thời, công tác ứng cứu khắc 
phục hậu quả sau thiên tai đã thực hiện tốt. Tuy vậy với cường độ và mức độ thiên 
tai xảy ra ngày càng lớn, địa bàn chịu ảnh hưởng thiên tai rộng, khó dự báo hết các  
tình huống, nên tình hình thiên tai hàng năm vẫn gây thiệt hại nặng, nhất là các 
năm 2006, 2009 và 2010. Theo thống kê của các tỉnh, trong 5  năm gần đây thiên 
tai ở các tỉnh vùng DHNTB đã làm cho 1.215 người chết và mất tích, 39.700 ngôi 
nhà bị đổ và cuốn trôi, khoảng 400 nghìn ha lúa và hoa màu bị ngập úng, gần 9 
nghìn ha ao hồ nuôi trồng thủy sản bị vỡ....Tổng thiệt hai gần 34 nghìn tỷ đồng (cụ 
thể về thiệt hại do thiên tai gây ra ở vùng DHNTB trong 5 năm qua được trình bày 
ở bảng dưới). 
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Bảng 8: THIỆT HẠI DO THIÊN TAI VÙNG DUYÊN HẢI NAM TRUNG BỘ 
GIAI ĐOẠN 2005 - 2010 

Số 
TT 

Loại thiệt hại Hạng mục Đơn vị Số lượng 

I Người       
1   Số người chết Người 550
2   Số người bị thương Người 1.260
3   Số người mất tích Người 665
II Nhà cửa      
1   Tổng số nhà đổ, sập, trôi Cái 39.700
2   Tổng số nhà ngập, hư hại, tốc mái Cái 995.600

III Trường học      
1   Trường học đổ, trôi Phòng 1.459
2   Trường học hư hại Phòng 10.278

IV Bệnh viện      
1   Bệnh viện, trạm y tế đổ, trôi Cái 26
2   Bệnh viện, trạm y tế h hại  Cái 12.806
V Nông nghiệp      
1   Tổng diện tích lúa bị úng, ngập ha 245.000
2   Tổng diện tích hoa màu bị ngập ha 157.000

VI Thủy lợi      
1   Khối lượng đất sạt, trôi, bồi lấp m3 4.306.661
2   Đá sạt, trôi m3 102.169
3   Đê bị sạt m 112.973
4   Kè sạt m 110.132
5   Kênh mương sạt lở, hư hại m 276.529
6   Số lượng cầu máng, cống vỡ, trôi Cái 28
7   Số công trình thủy lợi nhỏ vỡ, trôi Cái 24
8   Số công trình thủy lợi nhỏ bị hư hại Cái 2.244

VII Giao thông       
1   Khối lượng đất sạt, trôi, bồi lấp m3 10.871.604
2   Khối lượng đá sạt, trôi m3 38.090
3   Số cầu, cống sập, trôi  Cái 36
4   Số cầu, cống hư hại Cái 1.519
5   Đường bị hư hại km 250

VIII Thủy sản      
1   Diện tích ao, hồ nuôi tôm cá vỡ ha 8.888
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Số 
TT 

Loại thiệt hại Hạng mục Đơn vị Số lượng 

2   Lồng cá bị trôi Cái 18.271
3   Cá, tôm bị mất Tấn 2.180
4   Tàu thuyền chìm mất Chiếc 1.094
5   Tàu thuyền hư hại Chiếc 827

IX 
Thông tin 

liên lạc      
1  Cột thông tin đổ Cột 6.165
2  Dây thông tin đứt m 1.477.700
X Năng lượng      
1   Cột điện cao thế đổ, gãy Cột 9
2   Cột điện hạ thế đổ, gãy Cột 6.403
3   Dây điện đứt m 1.214.689
4   Trạm biến áp, biến thế hỏng Cái 338
    Ước tổng thiệt hại Tỷ đồng 34.000

* Nguồn: Tổng hợp kết quả điều tra ở các tỉnh và Báo cáo của các tỉnh 

II. KẾT QUẢ ĐIỀU TRA DÂN CƯ VÙNG NGUY CƠ THIÊN TAI 

II.1. CÁC KHU VỰC CÓ NGUY CƠ  THIÊN TAI 
 Theo tổng hợp báo cáo của các tỉnh, và kết quả điều tra rà soát tại một số 
huyện thuộc 8 tỉnh vùng DHNTB điều tra năm 2011 và năm 2012 (TP. Đà Nẵng, 
các tỉnh Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa, Ninh Thuận, 
Bình Thuận) có 1.349 thôn, tổ dân phố của 555 xã, phường thị trấn thuộc 76/86 
huyện, thị của 8 tỉnh chịu ảnh hưởng của thiên tai ở các mức độ khác nhau. Cụ thể 
thực trạng các khu vực có nguy cơ xảy ra thiên tai của từng tỉnh như sau: 

 1. Thành phố Đà Nẵng: 

 Do nằm ở hạ lưu sông Vu Gia, Thu Bồn và cửa sông Cu Đê nên nguy cơ 
thiên tai ở Đà Nẵng chủ yếu là do sạt lở bờ sông và bị ngập lụt. Ngoài ra tại khu 
vực miền núi của huyện Hòa Vang, khi có mưa lớn gây nguy cơ sạt lở núi, lũ quét. 

 Theo kết quả thu thập tài liệu, điều tra bổ sung và trao đổi với cán bộ địa 
phương (tỉnh, huyện), tại thời điểm cuối năm 2010 trên địa bàn Thành phố Đà 
Nẵng có 40 thôn, khu dân cư thuộc 10 xã, phường của huyện Hòa Vang và Quận 
Liên Chiểu nằm trong vùng có nguy cơ thiên tai, cần được bố trí sắp xếp ổn định 
nơi cư trú. Cụ thể: 
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 - Quận Liên Chiểu: Phường Hiệp Hòa Bắc do nằm ở cửa sông Cu Đê nên có 
nguy cơ sạt lở bờ sông, bờ biển tại khu vực các tổ dân cư 1,11,12,13,14,29,30,32; 
Sạt lở đất núi tại khu vực tổ 2 và úng ngập tại khu vực tổ dân cư 31,33 và 37. 

 - Huyện Hòa Vang:  là huyện có địa hình thấp trũng, những năm mưa lớn có 
tới 90% diện tích của huyện bị ngập úng và bị cô lập với bên ngoài. Có 8 xã nằm 
trong khu vực có nguy cơ thiên tai; trong đó 3 xã vùng núi là Hòa Phú (6 thôn), 
Hòa Sơn (2 thôn) và  Hòa Bắc (7 thôn) nằm trong khu vực có nguy cơ sạt lở đất và 
lũ quét; các xã: Hòa Phong (5 thôn), Hòa Châu (1 thôn), Hòa Nhơn (1 thôn), Hòa 
Tiến và Hoà Khương nằm trong khu vực có nguy cơ sạt lở bờ sông. 

 2. Tỉnh Quảng Nam 

 Quảng Nam là tỉnh có đồi núi chiếm trên 80% diện tích tự nhiên, địa hình 
chia cắt mạnh, lại có khoảng 300 km dọc 2 bờ của 2 con sông lớn là sông Vu Gia, 
Thu Bồn và trên 100 km bờ biển, nên các khu vực bị ảnh hưởng của thiên tai khá 
rộng và trên địa bàn tỉnh có đầy đủ các loại hình thiên tai, như sạt lở núi, sạt lở bờ 
sông, sạt lở bờ biển. lũ quét, ngập úng. Theo tổng hợp báo cáo của các huyện, tại 
thời điểm cuối năm 2010 và kết quả điều tra rà soát tại 5 huyện thì ở Quảng Nam 
có 324 thôn, khu dân phố của 117 xã, phường thị trấn (chiếm 48% tổng số xã, 
phường, thị trấn của tỉnh) thuộc 17/18 huyện của tỉnh chịu ảnh hưởng của thiên tai. 
Cụ thể thực trạng các khu vực có nguy cơ xảy ra thiên tai của tỉnh như sau: 

 - Khu vực có nguy cơ sạt lở bờ sông, suối: Khu vực có nguy cơ sạt lở bờ 
sông, suối trên địa bàn tỉnh Quảng Nam phân bố khá rộng. Theo kết quả điều tra 
toàn tỉnh có 58 xã thuộc 13 huyện và thành phố Tam Kỳ nằm trong khu vực có 
nguy cơ sạt lở bờ sông; trong đó có 30 điểm có nguy cơ sạt lở cao và các huyện bị 
ảnh hưởng nhiều là huyện Đại Lộc (10 xã), huyện Đông Giang (10 xã) và huyện 
Tiên Phước (13 xã). Tốc độ sạt lở trung bình 5 - 10m/năm. 

 - Khu vực có nguy cơ sạt lở bờ biển: Hiện tại trên địa bàn Quảng Nam có 5 
điểm khu dân cư tại 3 xã ven biển thuộc huyện Núi Thành (Thôn Bình Trung xã 
Tam Hải; thôn Phước Lộc và thôn Hà Quang xã Tam Tiến) và thành phố Tam Kỳ 
(thôn Trung Thanh và thôn Hạ Thanh 2 thuộc xã Tam Thanh) có nguy cơ bị sạt lở 
bờ biển, cần phải di chuyển để đảm bảo ổn định cuộc sống. 

 - Khu vực có nguy cơ sạt lở núi, đất: Khu vực có nguy cơ sạt lở núi, đất ở 
Quảng Nam phân bố trên địa bàn 67 xã thuộc 10 huyện; Trong đó có 18 điểm có 
nguy cơ sạt lở cao và các huyện bị ảnh hưởng nhiều là Bắc Trà My, Nam Trà My, 
Tiên Phước, Hiệp Đức và Đông Giang. Tại các huyện trên hầu như năm nào cũng 
bị sạt lở núi, đất và phân bố trên diện rộng; huyện Bắc Trà My có 11/12 xã, thị 
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trấn; huyện Nam Trà My có 8/10 xã, thị trấn; huyện Hiệp Đức 10/12 xã, thị trấn và 
toàn bộ xã, thị trấn của huyện Tiên Phước và huyện Đông Giang nằm trong khu 
vực có nguy sạt lở núi, đất. 

 - Khu vực có nguy cơ lũ ống, lũ quét: Theo đánh giá khu vực có nguy cơ lũ 
ống, lũ quét trên địa bàn tỉnh Quảng Nam tập trung nhiều các huyện vùng núi, như 
huyện Đông Giang, Tây Giang, Hiệp Đức, Bắc Trà My.... Hiện tại toàn tỉnh có 
khoảng 20 điểm có nguy cơ cao lũ ống, lũ quét và tần suất xảy ra 3 năm/lần. Theo 
thống kê toàn tỉnh có 19 xã thuộc 7 huyện vùng núi nằm trong khu vực có nguy cơ 
lũ ống, lũ quét. 

 - Khu vực ngập úng: Do có khoảng 300 km bờ sông và địa hình chia cắt 
phức tạp, nên những năm mưa lớn nhiều khu dân cư sống 2 bên bờ sông bị ngập lụt 
kéo dài khoảng 3 - 5 ngày, gây nhiều khó khăn cho sản xuất và sinh hoạt của người 
dân. Theo thống kê khu vực bị ảnh hưởng ngập lụt của tỉnh Quảng Nam phân bố 
trên địa bàn 66 xã thuộc 14 huyện và thành phố Tam Kỳ. Các khu vực có nguy cơ 
cao là  14 xã thuộc huyện Tiên Phước, 10 xã thuộc huyện Đông Giang, 5 xã thuộc 
huyện Hiệp Đức, 7 xã thuộc huyện Thăng Bình và 3 xã thuộc huyện Phú Ninh. 

 3. Tỉnh Quảng Ngãi 

 Quảng ngãi có 6/14 huyện thuộc khu vực miền núi với diện tích chiếm 
khoảng 63% tổng diện tích tự nhiên của tỉnh và hệ thống sông suối khá dày đặc với 
các sông chính là sông Trà Bồng, sông Trà Khúc, sông Vệ và sông Trà Câu …Từ 
lâu đời dân cư trên địa bàn tỉnh thường được phân bố tại các thung lũng ven suối 
và trải dài theo các sông lớn từ thượng nguồn đến hạ lưu, ven biển. Vì vậy khi có 
mưa lớn, đây là những khu vực có nguy cơ cao về thiên tai như sạt lở bờ sông, bờ 
biển, sạt lở núi, lũ quét, ngập úng. Theo tổng hợp báo cáo của các huyện, tại thời 
điểm cuối năm 2010 và kết quả điều tra rà soát tại 5 huyện thì ở Quảng Ngãi có 
343 thôn, khu dân phố của 161 xã, phường, thị trấn (chiếm tới gần 87,5% tổng số 
xã, phường, thị trấn) của 14/14 huyện, thị của tỉnh chịu ảnh hưởng của thiên tai. Cụ 
thể các khu vực có nguy cơ xảy ra thiên tai của tỉnh như sau: 

 - Khu vực có nguy cơ sạt lở bờ sông, suối: Khu vực có nguy cơ sạt lở bờ 
sông, suối trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi phân bố khá rộng (trừ huyện Sơn Tây và 
huyện đảo Lý Sơn). Theo kết quả điều tra toàn tỉnh có 71 xã nằm trong khu vực có 
nguy cơ sạt lở bờ sông; trong đó có 73 điểm có nguy cơ sạt lở cao; tốc độ sạt lở 
trung bình 5 - 10m/năm.  

 + Ven sông Trà Bồng: Khu vực thuộc huyện Bình Sơn có 6 điểm có nguy cơ 
sạt lở cao với tổng chiều dài 8,8 km, tốc độ sạt lở 10 - 15 m/năm. 
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 + Ven sông Trà Khúc: Tại huyện Tư Nghĩa có 8 km bờ sông ven khu dân cư 
của 4 xã có nguy cơ sạt lở cao, tốc độ sạt lở 10 - 15 m/năm. 

+ Ven sông Vệ: Khu vực thuộc huyện Tư Nghĩa có 8,82 km bờ sông ven khu 
dân cư của 3 xã có nguy cơ sạt lở cao, tốc độ sạt lở vào đất liền bình quân 10 - 15 
m/năm. Khu vực thuộc huyện Nghĩa Hành có 2,8 km bờ sông ven khu dân cư của 5 
xã có nguy cơ sạt lở, tốc độ sạt lở vào đất liền bình quân 1 - 4 m/năm. 

 + Ven sông Phước Giang: Tại huyện Nghĩa Hành có 2,05 km thuộc 3 xã có 
nguy cơ sạt lở, tốc độ sạt lở khoảng 1 m/năm.  

 - Khu vực có nguy cơ sạt lở bờ biển: Quảng Ngãi có 9 xã ven biển thuộc 
huyện Tư Nghĩa, Mộ Đức, Đức Phổ, Bình Sơn, Sơn Tịnh và huyện đảo Lý Sơn có 
nguy cơ bị sạt lở bờ biển, cần phải di chuyển để đảm bảo ổn định cuộc sống. Tại xã 
Nghĩa An (huyện Tư Nghĩa) có 4 km bờ biển có nguy cơ sạt lở cao, tốc độ sạt lở 
30 m/năm; tại huyện Bình Sơn có 3 điểm bờ biển với tổng chiền dài 3,6 km có 
nguy cơ sạt lở với tốc độ sạt lở 10 - 15 m/năm. 

 - Khu vực có nguy cơ sạt lở núi, đất: Khu vực có nguy cơ sạt lở núi, đất ở 
Quảng Ngãi phân bố trên địa bàn 49 xã thuộc 13 huyện; Trong đó có 55 điểm có 
nguy cơ sạt lở cao và các huyện bị ảnh hưởng nhiều là Sơn Tây, Sơn Hà, Tây Trà, 
Ba Tơ. Tại các huyện trên tần suất bị sạt lở núi, đất 2 - 3 năm/lần và phân bố trên 
diện rộng; huyện Sơn Tây có 6/9 xã; huyện Sơn Hà có 11/14 xã, thị trấn; huyện 
Tây Trà có 7/9 xã và huyện Ba Tơ có 10/20 xã, thị trấn nằm trong khu vực có nguy 
sạt lở núi, đất. 

 - Khu vực có nguy cơ lũ ống, lũ quét: Theo đánh giá khu vực có nguy cơ lũ 
ống, lũ quét trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi xảy ra ở hầu hết các huyện (11/14 huyện, 
thành phố), song ở diện hẹp (mỗi huyện có 1 - 3 điểm). Hiện tại toàn tỉnh có 
khoảng 18 điểm nằm trên địa bàn 18 xã có nguy cơ cao lũ ống, lũ quét. 

 - Khu vực ngập úng: Khu vực ngập úng ở Quảng Ngãi tập trung chủ yếu tại 
các huyện hạ lưu các sông lớn (khu vực đồng bằng của tỉnh và 2 huyện Sơn Tây, 
Sơn Hà); tần suất sảy ra ngập úng 1 năm/lần và thời gian ngập 5 - 10 ngày. Theo 
thống kê toàn tỉnh có 63 xã thuộc 9 huyện nằm trong vùng có nguy cơ ngập úng; 
huyện Mộ Đức và huyện Nghĩa Hành là 2 huyện thường bị ngập úng trên diện rộng 
(Mộ Đức có 10/13 xã, thị trấn, Nghĩa Hành có 11/12 xã, thị trấn). Tại huyện Mộ 
Đức có năm thời gian bị ngập kéo dài tới 1 tháng. 

 4. Tỉnh Bình Định 

 Bình Định có địa hình phức tạp (miền núi, trung du, đồng bằng), độ dốc địa 
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hình tương đối lớn, chếch theo hướng từ Tây xuống Đông và bị chia cắt mạnh bởi 
dãy núi từ Trường Sơn chạy dài xuống biển, tạo thành núi và đồng bằng xen kẽ 
nhau. Với điều kiện địa hình như vậy, từ lâu đời nhiều thôn, xóm, khu dân cư sinh 
sống trải dài theo các sông lớn (sông Côn, Lại Giang, La Tinh, Hà Thanh) từ 
thượng nguồn đến hạ lưu, ven biển. Đây là những điểm dân cư nằm trong khu vực 
có nguy cơ cao về thiên tai như sạt lở bờ sông, sạt lở núi, lở đất, lũ quét, ngập 
úng…Theo tổng hợp báo cáo của các huyện, tại thời điểm cuối năm 2010 và kết 
quả điều tra rà soát tại 5 huyện thì ở Bình Định có 182 thôn, khu dân phố của 
76/159 xã, phường, thị trấn của 11/11 huyện, thành phố của tỉnh chịu ảnh hưởng 
của thiên tai. Cụ thể các khu vực có nguy cơ xảy ra thiên tai của tỉnh như sau: 

 - Khu vực có nguy cơ sạt lở bờ sông, suối, biển: phân bố ở 49 xã, phường 
tập trung chủ yếu ở huyện Phù Mỹ, Thành phố Quy Nhơn, huyện Hòa Ân và huyện 
Hoàn Nhơn; trong đó có 9 điểm có nguy cơ sạt lở cao; tốc độ sạt lở trung bình 3 -  
5 m/năm.  

 - Khu vực có nguy cơ sạt lở núi, đất: phân bố trên địa bàn 04 xã thuộc huyện 
Phù Cát, Tây Sơn và Vân Canh. 

 - Khu vực ngập úng: Theo kết quả điều tra có 25 xã thuộc 5 huyện có nguy 
cơ bị ngập lụt trong mùa mưa bão. Trong đó có 21 điểm có nguy cơ cao, tần suất 
ngập úng 2 - 3 lần/năm, thời gian ngập 3 - 5 ngày/lần. 

 5. Tỉnh Phú Yên 

 Phú Yên nằm ở phía Đông của dãy Trường Sơn, địa hình có độ dốc lớn, 
phân cắt phức tạp. Khu vực núi cao chiếm tới 69,1% diện tích tự nhiên; khu vực 
thung lũng hẹp ven các sông lớn (sông Ba, sông Hinh, sông Kỳ Lộ, sông Bàn 
Thạch, sông Tam Giang…) và đồng bằng thấp phân bố dọc bờ biển chiếm khoảng 
19,5% diện tích tự nhiên, đây là khu vực chịu nhiều tác động của dòng chảy và 
chịu ảnh hưởng nhiều do thiên tai gây ra khi có bão, áp thấp nhiệt đới kèm theo gió 
xoáy, mưa lớn (sạt lở bờ sông, sạt lở núi, sạt lở đất, úng ngập); khu vực bờ biển là 
vùng bãi ngang chịu tác động rất lớn của lũ, bão, sóng biển, hàng năm bờ biển bị 
xâm thực mạnh uy hiếp đến các khu dân cư ven biển.  

 Với điều kiện khí hậu, và địa hình như trên, hàng năm trên địa bàn tỉnh Phú 
Yên có nhiều khu vực có gió xoáy, gió giật rất mạnh kèm theo mưa to gây ra lũ lụt, 
sạt lở bờ sông, sạt lở bờ biển, sạt lở đất, ảnh hưởng đến sinh mạng, đời sống của 
nhân dân. Theo tổng hợp báo cáo của các huyện, tại thời điểm cuối năm 2010 và 
kết quả điều tra rà soát tại 5 huyện thì ở Phú Yên có 167 thôn, khu dân phố của 
72/112 xã, phường, thị trấn thuộc 9/9 huyện, thị xã, thành phố của tỉnh chịu ảnh 
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hưởng của thiên tai. Cụ thể các khu vực có nguy cơ xảy ra thiên tai cao của tỉnh 
như sau: 

 - Khu vực có nguy cơ sạt lở bờ sông, suối, biển: Khu vực có nguy cơ sạt lở 
bờ sông, suối, biển trên địa bàn tỉnh Phú Yên phân bố dọc 2 bên bờ sông Ba (thuộc 
huyện Phú Hòa, Sơn Hòa, Tây Hòa, sông Hinh…), sông Bánh Lái (huyện Đông 
Hòa), sông Ngân Sơn (huyện Tuy An), sông Hinh (huyện sông Hinh), sông Con 
(huyện Sơn Hà), sông Đà Rằng (huyện Phú Hòa) và thành phố Tuy Hòa, thị xã 
Sông Cầu, các huyện ven biển... Theo kết quả điều tra toàn tỉnh có 33 xã thuộc 9 
huyện, thành phố, thị xã nằm trong khu vực có nguy cơ do dòng chảy và triều 
cường làm xói lở bờ sông, biển đe dọa đến tính mạng và tài sản của nhân dân; 
trong đó có 25 điểm có nguy cơ cao. Tại các điểm có nguy cơ sạt lở bờ sông, tốc 
độ sạt lở 3 - 5 m/năm; tại thôn Long Thùy xã An Phú (Thành phố Tuy Hòa), lở bờ 
biển dài 800 m, sâu vào đất liền 25 - 30 m.  

 - Khu vực có nguy cơ sạt lở núi, đất: Khu vực có nguy cơ sạt lở núi, đất ở 
Phú Yên phân bố trên địa bàn 4 xã, thuộc huyện Tuy An (2 xã), huyện Đồng Xuân 
(1 xã) và thành phố Tuy Hòa (1 phường ven chân núi) khi mưa lớn, dòng chảy 
mạnh gây sạt lở đất và úng ngập.  

 - Khu vực có nguy cơ lũ ống, lũ quét: Khu vực có nguy cơ lũ quét trên địa 
bàn tỉnh Phú Yên ở các xã Xuân Quang 2, Xuân Quang 3 (huyện Đồng Xuân) và 
xã Hòa Hội, Hòa Đình Tây, Hòa Quang Bắc (huyện Phú Hòa). 

 - Khu vực ngập úng: tập trung tại 39 xã thuộc 8 huyện, thành phố, thị xã (trừ 
huyện Sơn Hòa); tần suất sảy ra ngập úng 1 năm/lần, thời gian ngập 3 - 4 ngày. 

  6. Tỉnh Khánh Hòa 

 Khánh Hòa là một tỉnh có địa hình phức tạp, độ dốc lớn, phân cắt, núi đồi 
xen kẹp các thung lũng sông suối. Tỉnh Khánh Hòa có nhiều khu vực có nguy cơ lũ 
lụt, sạt lở bờ sông, sạt lở bờ biển, sạt lở đất, ảnh hưởng đến sinh mạng, đời sống 
của nhân dân mỗi khi có bão, áp thấp nhiệt đối kèm theo mưa lớn đổ bộ vào tỉnh. 
Theo tổng hợp báo cáo của các huyện, tại thời điểm cuối năm 2010 và kết quả điều 
tra rà soát tại 5 huyện thì ở Khánh Hòa có 150 thôn, khu dân phố của 48 xã, 
phường, thị trấn thuộc 8/9 huyện, thị xã, thành phố của tỉnh chịu ảnh hưởng của 
thiên tai. Cụ thể các khu vực có nguy cơ xảy ra thiên tai của tỉnh như sau: 

 - Khu vực có nguy cơ sạt lở bờ sông, suối, biển: Khu vực có nguy cơ sạt lở 
bờ sông, suối, biển trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa phân bố khá rộng. Theo kết quả 
điều tra toàn tỉnh có 23 xã thuộc 6 huyện, thành phố, thị xã nằm trong khu vực có 
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nguy cơ do dòng chảy làm xói lở bờ sông, triều cường làm xói lở bờ biển đe dọa 
đến tính mạng và tài sản của nhân dân. 

 - Khu vực có nguy cơ sạt lở núi, đất: Khu vực có nguy cơ sạt lở núi, đất ở 
Khánh Hòa phân bố trên địa bàn 10 xã, thuộc 6 huyện, thành phố, thị xã, trong đó 
tập trung nhiều ở Thành phố Nha Trang (5 phường, xã). Do các điểm dân cư 
thường phân bố ở ven chân núi, khi mưa lớn, dòng chảy mạnh gây sạt lở đất. 

 - Khu vực có nguy cơ lũ ống, lũ quét: phân bố ở ven sông thuộc các huyện 
Khánh Vĩnh, Vạn Ninh và thành phố Cam Ranh. Theo thống kê có 4 xã nằm trong 
khu vực thường bị sạt lở bờ sông kèm theo lũ quét khi có mưa lớn xảy ra. 

 - Khu vực ngập úng: phân bố trên địa bàn 24 xã thuộc 7 huyện, thành phố, 
thị xã; tần suất xảy ra ngập úng 2 -3 lần/năm, thời gian ngập 1,5 - 2 ngày/lần. 

 7. Tỉnh Ninh Thuận 

 Nằm ở phía Nam vùng Duyên hải Nam Trung bộ, ở vị trí trung điểm giao 
thông dọc theo QL 1A, đường sắt Thống Nhất và QL 27 lên Tây Nguyên. Toàn 
tỉnh có 6 huyện và 1 thành phố với 65 xã, phường, thị trấn. 
 Ninh Thuận có địa hình phức tạp, mức độ chia cắt lớn, có cả vùng đồng 
bằng ven biển, vùng đồi gò bán sơn địa và vùng núi: 

- Vùng đồng bằng ven biển có diện tích khoảng 75.387,22 ha, chiếm 22,45% 
diện tích, với 105 km bờ biển . Mật độ dân cư đông đúc, có nhiều điểm dân cư có 
nguy cơ sạt lở và chịu ảnh hưởng của biến đổi khí hậu một cách mạnh mẽ, úng 
ngập dọc theo sông Cái Phan Rang và sông Lu. 

- Vùng đồi gò bán sơn địa có diện tích khoảng 48.356,65 ha, chiếm 14,40% 
diện tích, phân bố ở phía Tây huyện Ninh Phước, Ninh Hải, Thuận Bắc và huyện 
Ninh Sơn. 
 - Vùng đồi núi khoảng 212.056 ha, chiếm 63,15% diện tích. Địa hình phức 
tạp dốc cao, chiều dài sườn dốc ngắn. Dọc theo các sông lớn như sông Cái, sông 
Sắt, sông Dầu, sông Than (H. Ninh Sơn), sông Trâu (H. Ninh Hải) và sông Lu, 
sông Trà Van (H. Ninh Phước) có nhiều điểm dân cư nằm trong vùng nguy cơ về 
lũ ống, lũ quét và sạt lở đất. 

 Kết quả điều tra năm 2011 cho thấy ở tỉnh Ninh Thuận có 46 thôn, khu dân 
phố của 24/65 xã, phường, thị trấn thuộc 7/7 huyện, thành phố của tỉnh chịu ảnh 
hưởng của thiên tai. Cụ thể các khu vực có nguy cơ xảy ra thiên tai cao của tỉnh 
như sau: 

 - Khu vực có nguy cơ sạt lở bờ sông, suối, biển: Khu vực có nguy cơ sạt lở 
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bờ sông, suối, biển trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận phân bố khá rộng. Theo kết quả 
điều tra toàn tỉnh có 14 xã thuộc 6 huyện, thành phố (trừ huyện Bắc Ái) nằm trong 
khu vực có nguy cơ do dòng chảy làm xói lở bờ sông, triều cường làm xói lở bờ 
biển đe dọa đến tính mạng và tài sản của nhân dân. 

 - Khu vực có nguy cơ sạt lở núi, đất: Khu vực có nguy cơ sạt lở núi, đất ở 
Ninh Thuận phân bố trên địa bàn xã Phước Kháng, thuộc huyện Thuận Bắc. 

 - Khu vực có nguy cơ lũ ống, lũ quét: Khu vực có nguy cơ lũ quét trên địa 
bàn tỉnh Ninh Thuận phân bố ven các suối vùng núi thuộc các huyện Thuận Bắc, 
Ninh Sơn và Bắc Ái . Theo thống kê có 6 xã nằm trong khu vực thường bị ngập lụt 
kèm theo lũ quét khi có mưa lớn xảy ra. 

 - Khu vực ngập úng: Khu vực ngập úng của tỉnh phân bố trên địa bàn 5 xã 
thuộc các huyện: Ninh Phước, Thuận Bắc, Thuận Nam; tần suất sảy ra ngập úng 1 
lần/năm, và thời gian ngập 3 - 4 ngày/lần.   

  8. Tỉnh Bình Thuận 

 Nằm ở cực Nam vùng Duyên hải Nam Trung bộ, tỉnh Bình Thuận có 8 
huyện 1 thị xã và 1 thành phố với 127 xã, phường, thị trấn. 

 Bình Thuận có địa hình phức tạp (miền núi, trung du, đồng bằng, ven biển), 
độ dốc địa hình tương đối lớn, chếch theo hướng từ Tây xuống Đông và bị chia cắt 
mạnh, nhất là ở khu vực miền núi. Với điều kiện địa hình như vậy, từ năm 2006 
đến nay, tình hình thiên tai trên địa bàn tỉnh xảy ra tương đối phức tạp. Ngoài việc 
chịu ảnh hưởng của bão, áp thấp nhiệt đới gây mưa to làm ngập úng và gây ra lũ 
quét ở các khu vực ven và hạ lưu các sông suối chính trên địa bàn tỉnh; trong 
những năm gần đây do biến đổi khí hậu, tình trạng biển xâm thực do gió mạnh kết 
hợp triều cường, nước dâng cao và sóng lớn đã làm xói lở bờ biển, xâm thực các 
khu dân cư, làm sập đổ nhiều nhà dân ven biển Theo tổng hợp báo cáo của các 
huyện và kết quả điều tra tại các huyện năm 2011 thì ở Bình Thuận có 97 thôn, khu 
dân phố của 43 xã, phường, thị trấn thuộc 9/10 huyện, thành phố của tỉnh chịu ảnh 
hưởng của thiên tai. Cụ thể các khu vực có nguy cơ xảy ra thiên tai của tỉnh như 
sau: 

 - Khu vực có nguy cơ sạt lở bờ sông, suối, biển: Khu vực có nguy cơ sạt lở 
bờ sông, suối, biển trên địa bàn tỉnh Bình Thuận phân bố khá rộng. Theo kết quả 
điều tra toàn tỉnh có 39 xã, phường thuộc 9 huyện, thành phố, thị xã nằm trong khu 
vực có nguy cơ sạt lở bờ sông, suối, biển. Trong đó có 27 xã, phường nằm trong 
khu vực chịu sự tác động triều cường làm xói lở bờ biển đe dọa đến tính mạng và 
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tài sản của nhân dân. 

 - Khu vực có nguy cơ sạt lở núi, đất: Khu vực có nguy cơ sạt lở núi, đất ở 
Bình Thuận phân bố trên địa bàn xã Đức Phú và xã Suối Kiết, thuộc khu vực miền 
núi huyện Tánh Linh,  

 - Khu vực có nguy cơ lũ ống, lũ quét: Khu vực có nguy cơ lũ quét trên địa 
bàn tỉnh Bình Thuận phân bố ở xã Tiến Thành (thành phố Phan Thiết), xã Phan 
Sơn (huyện Bắc Bình) và phường Tan An (thị xã La Gi). 

 - Khu vực ngập úng: Khu vực ngập úng của tỉnh thường xảy ra trên địa bàn 
xã  Tân Hải thuộc thị xã La Gi; tần suất sảy ra ngập úng 2 -3 lần/năm và thời gian 
ngập khoảng 1 ngày/lần.  
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Bảng 9:   TỔNG HỢP ĐỊA BÀN CÓ NGUY CƠ THIÊN TAI VÙNG DUYÊN HẢI NAM TRUNG BỘ NĂM 2011 
Số 
TT Chỉ tiêu Đơn vị 

tính 
Toàn 
vùng 

Quảng 
Nam 

Quảng 
Ngãi 

TP. 
Đà 

Nẵng 

Bình 
Định 

Phú 
Yên 

Khánh 
Hòa 

Ninh 
Thuận

Bình 
Thuận

1 Tổng số thôn, bản                     
  Số xã có vùng nguy cơ thiên tai xã 555 117 161 10 76 72 48 26 45
  Số thôn bản vùng nguy cơ thiên tai thôn 1.349 324 343 40 182 167 150 46 97
2 Tổng số hộ, khẩu            

  
Tổng số hộ ở vùng bị thiên tai đe 
doạ hộ 48.337 10.824 6.249 741 7.895 7.533 6.523 2.704 5.868

  Tổng số khẩu bị thiên tai đe dọa người 202.082 45.303 26.084 3.197 32.622 29.088 27.379 11.813 26.596
2.1 Sạt lở đất, núi                    
  Số hộ hộ 5.800 2.947 1.300 29 74 82 1.104 138 126
  Số khẩu người 24.318 12.320 5.642 116 337 315 4.470 647 471
  Số điểm có nguy cơ cao điểm 99 18 55   5 2 15 1 3
  Tần xuất xảy ra lần/năm  7 4       1 1  

2.2 Sạt lở bờ sông, suối, biển                    
  Số hộ hộ 20.659 2.167 2.770 238 2.751 3.729 2.118 1.767 5.119
  Số khẩu người 87.548 8.948 11.481 995 11.813 14.543 8.896 7.547 23.325
  Số điểm có nguy cơ cao điểm 202 12 73   9 25 28 12 43

  Tốc độ sạt lở m/năm 30 7 5   3 4
0,5 - 

30 4 7
2.3 Ngập úng                    
  Số hộ hộ 18.753 4.917 1.780 201 5.070 3.092 3.118 425 150
  Số khẩu người 77.628 20.697 7.298 821 20.472 12.398 13.182 2.010 750
  Số điểm có nguy cơ cao điểm 125 28 28   21 16 16 5 1
  Tần suất ngập L/năm 2 1 1   3 2 3 1 3
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Số 
TT Chỉ tiêu Đơn vị 

tính 
Toàn 
vùng 

Quảng 
Nam 

Quảng 
Ngãi 

TP. 
Đà 

Nẵng 

Bình 
Định 

Phú 
Yên 

Khánh 
Hòa 

Ninh 
Thuận

Bình 
Thuận

  Thời gian ngập TB ng/lần  4 7  4 3 4 4 1
2.4 Lũ ống, lũ quét                    
  Số hộ hộ 3.125 793 399 273  630 183 374 473
  Số khẩu người 12.588 3338 1663 1265  1832 831 1609 2050
  Số điểm có nguy cơ cao điểm 53 20 18    4 10 8 3
  Tần suất xảy ra n/lần 3 3           4 2

Nguồn:  Điều tra của T.Tâm QH và PTNT II và các tỉnh cung cấp 
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B¶ng 10:       TỔNG HỢP ĐỊA BÀN CÓ NGUY CƠ THIÊN TAI 
VÙNG DUYÊN HẢI NAM TRUNG BỘ NĂM 2011 

Số 
TT Tỉnh, huyện 

Số xã có 
nguy cơ 
thiên tai 

Số thôn 
có nguy 

cơ 
thiên 

tai 

Số xã có nguy cơ theo loại hình thiên tai 

Sạt lở 
đất, núi 

Sạt lở bờ 
sông, bờ 

biển 

Ngập 
úng 

Lũ ống, 
lũ quét 

  Toàn vùng 555 1349 139 301 227 57

I TP. Đà Nẵng 10 40 2 6 2

1 Huyện Hòa vang 8 28 1 5  2

2 Quận Liên Chiểu 2 12 1 1   

II Tỉnh Quảng Nam 117 324 67 58 70 19

1 Huyện Duy Xuyên 6 17 1 3 5  

2 Huyện Nông Sơn 6 22 3 4 6 1

3 TP. Tam Kỳ 6 21  3 4  

4 Huyện Quế Sơn 2 3    2  

5 Huyện Núi Thành 7 19  4 3  

6 Huyện Phước Sơn 6 15 2 2 2 1

7 Huyện Bắc Trà My 11 30 10 5 5 2

8 Huyện Nam Trà My 8 21 8     

9 Huyện Phú Ninh 7 22 6 1 3 2

10 Huyện Điện Bàn 1 3  1   

11 Huyện Thăng Bình 8 22 1 1 7  

12 Huyện Tiên Phước 15 42 15 13 14  

13 Huyện Hiệp Đức 10 28 10 1 7 4

14 Huyện Tây Giang 1 4     1

15 Huyện Đông Giang 11 30 11 10 10 8

16 Huyện Đại Lộc 10 23  10   

17 TP. Hội An 2 2    2  

III Tỉnh Quảng Ngãi 161 343 49 79 63 18

1 Huyện Tư Nghĩa 18 39 2 9 8 1

2 Huyện Nghĩa Hành 12 27 1 10 11 1

3 Huyện Mộ Đức 11 23 1 8 10 1

4 Huyện Đức Phổ 9 19 1 5 3 1

5 Huyện Bình Sơn 23 48 1 12 8 3

6 Huyện Sơn Tịnh 20 42 2 8 10  
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Số 
TT Tỉnh, huyện 

Số xã có 
nguy cơ 
thiên tai 

Số thôn 
có nguy 

cơ 
thiên 

tai 

Số xã có nguy cơ theo loại hình thiên tai 

Sạt lở 
đất, núi

Sạt lở bờ 
sông, bờ 

biển 

Ngập 
úng 

Lũ ống, 
lũ quét 

7 Huyện Sơn Tây 8 17 6  7 1

8 Huyện Sơn Hà 14 31 11 6 5 2

9 Huyện Trà Bồng 10 21 2 7   1

10 Huyện Tây Trà 9 19 7 5   1

11 Huyện Ba Tơ 18 39 10 4 1 4

12 Huyện Minh Long 5 11 4 1   2

13 Huyện Lý Sơn 2 4  2    

14 TP. Quảng Ngãi 2 3 1 2    

IV Tỉnh Bình Định 76 182 4 49 25 0

1 Huyện Phù Mỹ 10 34  7 4  

2 Huyện Phù Cát 8 12 2 4 3  

3 Huyện Tây Sơn 5 8 1 4    

4 Huyện An Lão 4 8  4    

5 Huyện Hoài Ân 8 12  8    

6 Huyện Hoài Nhơn 10 28  4 6  

7 Huyện Vĩnh Thạnh 4 4  4    

8 TP. Quy Nhơn 12 36  12    

9 Huyện Tuy Phước 8 25   8  

10 Huyện Vân Canh 2 3 1 1    

11 Thị xã An Nhơn 5 12  1 4  

V Tỉnh Phú Yên 72 167 4 33 39 5

1 Huyện Đồng Xuân 9 26  3 5 2

2 Huyện Đông Hòa 3 4  1 2  

3 Huyện Phú Hòa 7 22  4 3 3

4 Huyện Sơn Hòa 2 6  2    

5 TX. Sông Cầu 11 23  6 7  

6 Huyện Tuy An 9 36 3 5 3  

7 TP. Tuy Hòa 18 27 1 4 13  

8 Huyện Sông Hinh 7 14  4 3  

9 Huyện Tây Hòa 6 9  4 3  

VI Tỉnh Khánh Hòa 48 150 10 23 24 4
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Số 
TT Tỉnh, huyện 

Số xã có 
nguy cơ 
thiên tai 

Số thôn 
có nguy 

cơ 
thiên 

tai 

Số xã có nguy cơ theo loại hình thiên tai 

Sạt lở 
đất, núi 

Sạt lở bờ 
sông, bờ 

biển 

Ngập 
úng 

Lũ ống, 
lũ quét 

1 Huyện Vạn Ninh 5 13  5 2 1

2 Thị xã Ninh Hòa 7 38 1 6 6  

3 Huyện Diên Khánh 9 30 1 3 8  

4 Thành phố Nha Trang 7 25 5 2   

5 Huyện Cam Lâm 2 4 1   1  

6 Thành phố Cam Ranh 4 8 1   1 1

7 Huyện Khánh Vĩnh 9 24 1 6 2 2

8 Huyện Khánh Sơn 5 8  1 4  

VII Tỉnh Ninh Thuận 26 46 1 14 5 6

1 Huyện Bắc Ái 3 5     3

2 Huyện Ninh Sơn 2 4  1  1

3 Huyện Thuận Bắc 6 12 1 2 1 2

4 Huyện Ninh Hải 3 4  3   

5 Huyện Ninh Phước 5 11  2 3  

6 Huyện Thuận Nam 4 7  3 1  

7 TP. Phan Rang-TC 3 3  3   

VIII Tỉnh Bình Thuận 45 97 2 39 1 3

1 TP. Phan Thiết 6 10  5  1

2 Thị xã La Gi 11 38  9 1 1

3 Huyện Tuy Phong 7 12  7   

4 Huyện Bắc Bình 3 3  2  1

5 Huyện Hàm Thuận Nam 1 5  1   

6 Huyện Hàm Thuận Bắc 5 15  5   

7 Huyện Hàm Tân 2 2  2   

8 Huyện Tánh Linh 6 6 2 4   

9 Huyện Đức Linh 4 6  4   
Nguồn:  Điều tra của T.Tâm QH và PTNT II và các tỉnh cung cấp 
II.2. THỰC TRẠNG DÂN CƯ Ở CÁC VÙNG CÓ NGUY CƠ THIÊN TAI 

Theo số liệu điều tra và báo cáo của các tỉnh trong toàn vùng, tính đến năm 
2011 dân cư đang cư trú tại các điểm dân cư nằm trong các khu vực có nguy cơ 
thiên tai ở 8 tỉnh thuộc vùng Duyên Hải Nam Trung Bộ là 48.337 hộ, 202.082 nhân 
khẩu, chiếm hơn 2% tổng số hộ của 8 tỉnh. Trong đó ở trong khu vực có nguy cơ 
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sạt lở bờ sông, suối, bờ biển có 20.659 hộ (chiếm 42.74%), ở khu vực có nguy cơ 
sạt lở núi, lở đất có 5.800 hộ (chiếm 12,0%), ở khu vực ngập úng có 18.753 hộ 
(chiếm 38,8) và ở khu vực lũ ống, lũ quét có 3.125 hộ (chiếm 6,47%). Cụ thể về số 
hộ, nhân khẩu ở các khu vực có nguy cơ thiên tai của từng tỉnh được trình bày ở 
bảng dưới. 
Bảng 11 :                     HIỆN TRẠNG DÂN CƯ Ở CÁC ĐỊA BÀN 

CÓ NGUY CƠ  VỀ THIÊN TAI NĂM 2011 
(Phân theo loại hình thiên tai) 

STT Phân theo huyện 
Tổng số 
hộ ảnh 
hưởng 

Tổng số 
khẩu 
ảnh 

hưởng 

Phân theo loại hình thiên tai 

Sạt lở bờ 
sông, biển 

(hộ) 

Sạt lở 
núi, 
đất 
(hộ) 

Lũ 
quét 
(hộ) 

Ngập 
úng 
(hộ) 

  TỔNG TOÀN VÙNG 48.337 202.082 20.659 5.800 3.125 18.753

  Tỷ trọng (%) 100,00  42,74 12,00 6,47 38,80

I TP. Đà Nẵng 741 3.197 238 29 273 201

1 Huyện Hòa Vang 400 1.782 111 16 273   

2 Quận  Liên Chiểu 341 1.415 127 13   201

II Tỉnh Quảng Nam 10.824 45.303 2.167 2.947 793 4.917

1 Huyện Duy Xuyên 296 1.243 125 76   95

2 Huyện Nông Sơn 277 1.069 42 30 6 199

3 Thành phố Tam Kỳ 570 2.390 184    386

4 Huyện Quế Sơn 121 460     121

5 Huyện Núi Thành 649 2.630 345    304

6 Huyện Phước Sơn 575 2.385 143 131 45 256

7 Huyện Bắc Trà My 431 1.746 88 248 13 82

8 Huyện Nam Trà My 529 2.116  529    

9 Huyện Phú Ninh 973 4.141 36 192 72 673

10 Huyện Điện Bàn 37 148 37     

11 Huyện Thăng Bình 404 1.618 10 7   387

12 Huyện Tiên Phước 2.270 10.000 160 775   1.335

13 Huyện Hiệp Đức 910 3.968 6 445 103 356

14 Huyện Tây Giang 161 644     161  

15 Huyện Đông Giang 1.769 7.433 309 514 393 553

16 Huyện Đại Lộc 682 2.712 682     

17 Thành phố Hội An 170 600       170

III Tỉnh Quảng Ngãi 6.249 26.084 2.770 1.300 399 1.780
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STT Phân theo huyện 
Tổng số 
hộ ảnh 
hưởng 

Tổng số 
khẩu 
ảnh 

hưởng 

Phân theo loại hình thiên tai 

Sạt lở bờ 
sông, biển 

(hộ) 

Sạt lở 
núi, 
đất 
(hộ) 

Lũ 
quét 
(hộ) 

Ngập 
úng 
(hộ) 

1 Huyện Tư Nghĩa 700 2.943 434 50 10 206

2 Huyện Nghĩa Hành 943 4.229 334 18 10 581

3 Huyện Mộ Đức 633 2.602 346 11 20 256

4 Huyện Đức Phổ 417 1.751 137 5 70 205

5 Huyện Bình Sơn 920 3.599 502 150 94 174

6 Huyện Sơn Tịnh 591 2.364 378 41  172

7 Huyện Sơn Tây 186 781  176 10  

8 Huyện Sơn Hà 643 2.572 85 375 40 143

9 Huyện Trà Bồng 121 545 29 88 4  

10 Huyện Tây Trà 262 1.213 55 191 16  

11 Huyện Ba Tơ 369 1.568 174 127 25 43

12 Huyện Minh Long 190 821 27 63 100  

13 Huyện Lý Sơn 145 580 145     

14 Thành phố Quảng Ngãi 129 516 124 5   

IV Tỉnh Bình Định 7.895 32.622 2.751 74   5.070

1 Huyện Phù Mỹ 1.895 8.350 1.015    880

2 Huyện Phù Cát 253 1.004 150 26   77

3 Huyện Tây Sơn 204 848 194 10   

4 Huyện An Lão 200 800 200     

5 Huyện Hoài Ân 260 1.040 260       

6 Huyện Hoài Nhơn 886 3.560 298    588

7 Huyện Vĩnh Thạnh 100 380 100       

8 Huyện Tuy Phước 2.768 11.070     2.768

9 Thành phố Quy Nhơn 477 2.130 477     

10 Huyện Vân Canh 55 270 17 38   

11 Thị xã An Nhơn 797 3.170 40    757

V Tỉnh Phú Yên 7.533 29.088 3.729 82 630 3.092

1 Thành phố Tuy Hòa 571 2.223 173 13  385

2 Thị xã Sông Cầu 772 3.182 291    481

3 Huyện Đông Hòa 115 468 50    65

4 Huyện Tây Hòa 445 1.839 187    258
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STT Phân theo huyện 
Tổng số 
hộ ảnh 
hưởng 

Tổng số 
khẩu 
ảnh 

hưởng 

Phân theo loại hình thiên tai 

Sạt lở bờ 
sông, biển 

(hộ) 

Sạt lở 
núi, 
đất 
(hộ) 

Lũ 
quét 
(hộ) 

Ngập 
úng 
(hộ) 

5 Huyện Phú Hòa 765 2.854 324  313 128

6 Huyện Tuy An 887 2.969 222 69   596

7 Huyện Đồng Xuân 1.259 4.799 106  317 836

8 Huyện Sơn Hòa 1.674 6.055 1.674     

9 Huyện Sông Hinh 1.045 4.699 702     343

VI Tỉnh Khánh Hòa 6.523 27.379 2.118 1.104 183 3.118

1 Thành phố Nha Trang 1.124 4.790 165 959    

2 Thành phố Cam Ranh 293 1.108  120 63 110

3 Thị xã Ninh Hòa 1.799 7.623 630 2   1.167

4 Huyện Cam Lâm 96 481 89     7

5 Huyện Diên Khánh 1.335 4.300 29 20   1.286

6 Huyện Khánh Vĩnh 979 4.092 687 3 111 178

7 Huyện Khánh Sơn 423 1.690 143     280

8 Huyện Vạn Ninh 474 3.295 375   9 90

VII Tỉnh Bình Thuận 5.868 26.596 5.119 126 473 150

1 Thành phố Phan Thiết 1.079 4.803 780  299  

2 Thị xã La Gi 1.821 8.937 1.597  74 150

3 Huyện Tuy Phong 1.027 4.758 1.027     

4 Huyện Bắc Bình 264 1.023 164  100  

5 Huyện Hàm Thuận Nam 143 620 143     

6 Huyện Hàm Thuận Bắc 186 715 186     

7 Huyện Hàm Tân 250 1.079 250      

8 Huyện Tánh Linh 496 2.030 370 126    

9 Huyện Đức Linh 602 2.631 602     

VIII Tỉnh Ninh Thuận 2.704 11.813 1.767 138 374 425

1 Huyện Bác Ái 212 948     212   

2 Huyện Ninh Sơn 155 660 65   90   

3 Huyện Thuận Bắc 357 1.560 137 138 72 10

4 Huyện Ninh Hải 279 1.202 279       

5 Huyện Ninh Phước 532 2.611 177     355

6 Huyện Thuận Nam 746 3.656 686     60
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STT Phân theo huyện 
Tổng số 
hộ ảnh 
hưởng 

Tổng số 
khẩu 
ảnh 

hưởng 

Phân theo loại hình thiên tai 

Sạt lở bờ 
sông, biển 

(hộ) 

Sạt lở 
núi, 
đất 
(hộ) 

Lũ 
quét 
(hộ) 

Ngập 
úng 
(hộ) 

7 TP. Phan Rang Tháp Chàm 423 1.176 423       
* Nguồn: Tổng hợp kết quả điều tra ở các tỉnh và Báo cáo của các tỉnh 

II.3. ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ NGUY CƠ VÙNG ẢNH HƯỞNG THIÊN TAI  
1. Tiêu chí xác định vùng có nguy cơ thiên tai 
 Căn cứ vào tình hình thực tế cũng như các yếu tố gây nên sạt lở ven sông, 

sạt lở đất đá, lũ quét và ngập úng. Qua tham khảo các đề tài nghiên cứu về nguy cơ 
thiên tai của Viện Địa chất, Viện Khí tượng thuỷ văn, chúng tôi sơ bộ đưa ra tiêu 
chí các vùng có nguy cơ cao và từ đó xác định được mức độ ảnh hưởng cần phải di 
dời dân ra khỏi vùng thiên tai. 

Bảng 12 : MỘT SỐ CHỈ TIÊU XÁC ĐỊNH MỨC ĐỘ NGUY CƠ VỀ THIÊN TAI                     

Mức độ
 Hạng mục 

Có nguy cơ rất 
cao 

Có nguy cơ cao Có nguy cơ 

I. Sạt lở ven sông, suối    
  1. Tốc độ sạt lở (m/năm) Trên 20 10 -20 5 - 10 
  2. Nền địa chất Bồi tích trẻ, yếu Yếu Trung bình 
  3. Hướng dòng chảy so với bờ Đâm thẳng Hơi chếch Chếch nhiều 
  4. Khu dân cư cách mép nước (m) <30 30 - 50 >50 
II. Lũ quét    
  1. Lượng mưa một ngày lớn nhất (mm)    
           Với P = 1% Trên 450 350 – 450 200 – 350 
           Với P = 5% Trên 350 250 – 350 150 – 250 
  2. Modun đỉnh lũ (m3/sKm2)    
           Với P = 1% Trên 15 5 – 15 3 – 5 
           Với P = 5% Trên10 4 – 10 2 – 4 
  3. Độ dốc bề mặt lưu vực (o) Trên 45o 250 - 450 120 - 250 

  4. Độ dốc lòng sông  (‰) Trên 200 150 – 200 100 – 150 
  5. Đất    
  6. Lớp phủ thực vật hiện trạng Đất trống, núi đá Cây ngắn ngày rừng thưa,tre nứa 
III. Trượt lở đất, đá    
  1. Nhóm đất, đá Đá phiến lục, đá 

sườn lũ tích trên 
- Cát bột sét gắn kết 
tốt 

Đá vôi, đá biến 
chất và phun 
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Mức độ 
 Hạng mục 

Có nguy cơ rất 
cao 

Có nguy cơ cao Có nguy cơ 

sườn dốc - Đá phiến kết tinh 
- Cát sét gắn kết yếu 

trào, đá xâm 
nhập 

  2. Độ dốc sườn > 45o Từ 26o -45o <26o 
  3. Mức độ đập vỡ kiến tạo Mạnh Trung bình Yếu 
  4. Lượng mưa TB/năm (mm) >2400 1800 - 2400 <1800 
IV. Ngập úng    
  Nguy cơ ngập ≥1.0 m 0.5 - < 1.0 m ≤ 0.5 m 
 Nguồn: Viện Địa chất 

2. Thực trạng dân cư vùng thiên tai phân theo mức nguy cơ 

 Căn cứ vào một số tiêu chí (nêu trên) kết hợp với điều tra cho thấy thực 
trạng các hộ dân cư đang sinh sống trong vùng có nguy cơ thiên tai ở 8 tỉnh vùng 
Duyên hải Nam Trung bộ được phân theo mức độ nguy cơ như sau: 

 - Nhóm có nguy cơ rất cao: cần phải di chuyển ngay trong những năm tới để 
đảm bảo an toàn về tính mạng và tài sản gồm 5.809 hộ (chiếm 12,02%). 

 - Nhóm có nguy cơ cao: đại đa số cần phải di chuyển, một số ít tuỳ điều kiện 
cụ thể mà có thể áp dụng các giải pháp công trình để ổn định tại chỗ. Các giải pháp 
này chủ yếu áp dụng với các đối tượng có nguy cơ bị sạt lở bờ sông suối, sạt lở đất 
không nghiêm trọng. Nhóm này có 23.179 hộ (chiếm 47,95%). 

 - Nhóm có nguy cơ: gồm các hộ ở vùng thiên tai nhưng không nghiêm trọng 
(thường các hộ ở vùng ngập úng khi mưa lớn), có thể dùng các giải pháp công 
trình để hỗ trợ ổn định tại chỗ là chính. Nhóm này gồm 19.349 hộ (chiếm 40,03%). 

 Cụ thể các hộ trong vùng có nguy cơ thiên tai của 8 tỉnh phân theo mức độ 
nguy cơ được trình bày cụ thể ở bảng dưới. 

Bảng 13 :   HIỆN TRẠNG DÂN CƯ Ở CÁC ĐỊA BÀN CÓ NGUY CƠ 
VỀ THIÊN TAI NĂM 2011 (Phân theo mức nguy cơ) 

STT Phân theo huyện 
Tổng số 
hộ ảnh 
hưởng 

Tổng số 
khẩu 
ảnh 

hưởng 

Phân theo mức nguy cơ (hộ) 

Nguy cơ 
rất cao 

Nguy cơ 
cao 

Có nguy 
cơ 

  TỔNG TOÀN VÙNG 48.337 202.082 5.809 23.179 19.349

  Tỷ trọng (%) 100,00  12,02 47,95 40,03

I TP. Đà Nẵng 741 3.197 22 599 120
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STT Phân theo huyện 
Tổng số 
hộ ảnh 
hưởng 

Tổng số 
khẩu 
ảnh 

hưởng 

Phân theo mức nguy cơ (hộ) 

Nguy cơ 
rất cao 

Nguy cơ 
cao 

Có nguy 
cơ 

1 Huyện Hòa Vang 400 1.782 22 378   

2 Quận  Liên Chiểu 341 1.415   221 120

II Tỉnh Quảng Nam 10.824 45.303 836 5.445 4.543

1 Huyện Duy Xuyên 296 1.243 50 246   

2 Huyện Nông Sơn 277 1.069 31 72 174

3 Thành phố Tam Kỳ 570 2.390   184 386

4 Huyện Quế Sơn 121 460 35 28 58

5 Huyện Núi Thành 649 2.630   345 304

6 Huyện Phước Sơn 575 2.385   319 256

7 Huyện Bắc Trà My 431 1.746 46 303 82

8 Huyện Nam Trà My 529 2.116   529   

9 Huyện Phú Ninh 973 4.141 79 221 673

10 Huyện Điện Bàn 37 148 21 16   

11 Huyện Thăng Bình 404 1.618 28 10 366

12 Huyện Tiên Phước 2.270 10.000 120 815 1.335

13 Huyện Hiệp Đức 910 3.968 60 494 356

14 Huyện Tây Giang 161 644   161   

15 Huyện Đông Giang 1.769 7.433 78 1.138 553

16 Huyện Đại Lộc 682 2.712 168 514   

17 Thành phố Hội An 170 600 120 50   

III Tỉnh Quảng Ngãi 6.249 26.084 834 3.276 2.139

1 Huyện Tư Nghĩa 700 2.943 272 253 175

2 Huyện Nghĩa Hành 943 4.229 129 596 218

3 Huyện Mộ Đức 633 2.602 112 317 204

4 Huyện Đức Phổ 417 1.751   245 172

5 Huyện Bình Sơn 920 3.599 30 471 419

6 Huyện Sơn Tịnh 591 2.364   404 187

7 Huyện Sơn Tây 186 781   106 80

8 Huyện Sơn Hà 643 2.572 53 303 287

9 Huyện Trà Bồng 121 545 19 102   

10 Huyện Tây Trà 262 1.213 91 116 55
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STT Phân theo huyện 
Tổng số 
hộ ảnh 
hưởng 

Tổng số 
khẩu 
ảnh 

hưởng 

Phân theo mức nguy cơ (hộ) 

Nguy cơ 
rất cao 

Nguy cơ 
cao 

Có nguy 
cơ 

11 Huyện Ba Tơ 369 1.568 117 142 110

12 Huyện Minh Long 190 821   123 67

13 Huyện Lý Sơn 145 580     145

14 Thành phố Quảng Ngãi 129 516 11 98 20

IV Tỉnh Bình Định 7.895 32.622 1.613 2.952 3.330

1 Huyện Phù Mỹ 1.895 8.350 10 727 1.158

2 Huyện Phù Cát 253 1.004 205 48   

3 Huyện Tây Sơn 204 848 52 152   

4 Huyện An Lão 200 800 100 100   

5 Huyện Hoài Ân 260 1.040 27 178 55

6 Huyện Hoài Nhơn 886 3.560 500 386   

7 Huyện Vĩnh Thạnh 100 380   42 58

8 Huyện Tuy Phước 2.768 11.070 719 549 1.500

9 Thành phố Quy Nhơn 477 2.130   392 85

10 Huyện Vân Canh 55 270     55

11 Thị xã An Nhơn 797 3.170   378 419

V Tỉnh Phú Yên 7.533 29.088 781 3.438 3.314

1 Thành phố Tuy Hòa 571 2.223 186   385

2 Thị xã Sông Cầu 772 3.182 116 474 182

3 Huyện Đông Hòa 115 468   50 65

4 Huyện Tây Hòa 445 1.839 28 50 367

5 Huyện Phú Hòa 765 2.854 180 555 30

6 Huyện Tuy An 887 2.969 67 711 109

7 Huyện Đồng Xuân 1.259 4.799 38 672 549

8 Huyện Sơn Hòa 1.674 6.055   100 1.574

9 Huyện Sông Hinh 1.045 4.699 166 826 53

VI Tỉnh Khánh Hòa 6.523 27.379 187 3.078 3.258

1 Thành phố Nha Trang 1.124 4.790   374 750

2 Thành phố Cam Ranh 293 1.108   10 283

3 Thị xã Ninh Hòa 1.799 7.623   781 1.018

4 Huyện Cam Lâm 96 481   96   
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STT Phân theo huyện 
Tổng số 
hộ ảnh 
hưởng 

Tổng số 
khẩu 
ảnh 

hưởng 

Phân theo mức nguy cơ (hộ) 

Nguy cơ 
rất cao 

Nguy cơ 
cao 

Có nguy 
cơ 

5 Huyện Diên Khánh 1.335 4.300   778 557

6 Huyện Khánh Vĩnh 979 4.092 60 446 473

7 Huyện Khánh Sơn 423 1.690   423   

8 Huyện Vạn Ninh 474 3.295 127 170 177

VII Tỉnh Bình Thuận 5.868 26.596 1.084 3.582 1.202

1 Thành phố Phan Thiết 1.079 4.803 456 580 43

2 Thị xã La Gi 1.821 8.937 231 1.440 150

3 Huyện Tuy Phong 1.027 4.758 397 585 45

4 Huyện Bắc Bình 264 1.023   126 138

5 Huyện Hàm Thuận Nam 143 620   143   

6 Huyện Hàm Thuận Bắc 186 715   102 84

7 Huyện Hàm Tân 250 1.079     250

8 Huyện Tánh Linh 496 2.030   126 370

9 Huyện Đức Linh 602 2.631   480 122

VIII Tỉnh Ninh Thuận 2.704 11.813 452 809 1.443

1 Huyện Bác Ái 212 948 95 117   

2 Huyện Ninh Sơn 155 660 65 90   

3 Huyện Thuận Bắc 357 1.560 138 209 10

4 Huyện Ninh Hải 279 1.202   30 249

5 Huyện Ninh Phước 532 2.611   177 355

6 Huyện Thuận Nam 746 3.656 154 186 406

7 TP. Phan Rang Tháp Chàm 423 1.176     423
  TỔNG TOÀN VÙNG 48.337 202.082 5.809 23.179 19.349

* Nguồn: Tổng hợp kết quả điều tra ở các tỉnh và Báo cáo của các tỉnh 

II.4. THU NHẬP CỦA DÂN CƯ VÙNG NGUY CƠ THIÊN TAI 

Qua điều tra cho thấy nhìn chung địa bàn có nguy cơ cao về thiên tai ở các 
tỉnh thuộc vùng Duyên hải Nam trung Bộ chủ yếu nằm ở các khu vực đặc biệt khó 
khăn. Cư dân ở đây chủ yếu sống bằng sản xuất nông nghiệp (hoặc đánh bắt thủy 
sản) đời sống hiện nay còn gặp rất nhiều khó khăn, tỷ lệ hộ đói nghèo thông 
thường cao hơn mức bình quân chung của toàn tỉnh. Cơ sở hạ tầng kỹ thuật nhìn 
chung còn thấp kém. Kết quả điều tra về đời sống của nhân dân vùng nguy cơ thiên 
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tai ở 8 tỉnh thuộc khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ cho thấy như sau: 

- Thành phố Đà Nẵng: Tại các khu vực có nguy cơ thiên tai, thu nhập bình 
quân đầu người năm 2010 từ 11 - 13 triệu đồng/người/năm, bằng khoảng 40% thu 
nhập bình quân chung của toàn thành phố. Tỷ lệ hộ đói nghèo từ 18 - 20% (bình 
quân chung của thành phố là 14,5%). 

- Tỉnh Quảng Nam: Tại các khu vực có nguy cơ thiên tai, thu nhập của các 
hộ bình quân năm 2010 đạt khoảng 9 - 10 triệu đồng/người/năm; bằng khoảng 65% 
thu nhập bình quân chung của tỉnh. Tỷ lệ hộ nghèo chiếm 40-45% (bình quân 
chung của tỉnh là 24,18%). 

- Tỉnh Quảng Ngãi: Thu nhập của các hộ trong vùng nguy cơ thiên tai năm 
2010 bình quân đạt khoảng 15 triệu đồng/người/năm; bằng 62,5% thu nhập bình 
quân chung của tỉnh. Tỷ lệ hộ nghèo có nơi lên tới 86% (huyện Tây Trà), gấp hơn 
4 lần so với tỷ lệ hộ nghèo bình quân chung của tỉnh. 

- Tỉnh Bình Định: Thu nhập của các hộ trong vùng nguy cơ thiên tai năm 
2010 bình quân đạt khoảng 12 - 13triệu đồng/người/năm; bàng 75% thu nhập trên 
đầu người bình quân chung của tỉnh. Tỷ lệ hộ nghèo chiếm 19 - 20% (tỷ lệ hộ 
nghèo bình quân chung của tỉnh là 16,3%). 

- Tỉnh Phú Yên: Thu nhập của các hộ trong vùng nguy cơ thiên tai bình quân 
từ 8,2 đến 11,2 triệu đồng/người/năm; bằng khoảng 62% so với thu nhập bình quân 
chung của tỉnh. Tỷ lệ hộ nghèo chiếm 30 - 50% (bình quân chung của tỉnh là 
19,46%). 

- Tỉnh Khánh Hòa: Thu nhập của các hộ trong vùng nguy cơ thiên tai bình 
quân 12 - 15 triệu đồng/người/năm, bằng  khoảng 50% thu nhập bình quân chung 
của tỉnh. Tỷ lệ hộ nghèo tại các khu có nguy cơ thiên tai ở các huyện miền núi 
khoảng 40 - 42%, các huyện ven biển khoảng 15 - 16% (tỷ lệ hộ nghèo bình quân 
chung của tỉnh là 9,39%). 

- Tỉnh Ninh Thuận: Thu nhập chủ yếu của các hộ trong các vùng có nguy cơ 
thiên tai là từ nông nghiệp và thuỷ sản; nhìn chung thu nhập của các hộ còn thấp, 
bình quân khoảng 4,5 – 5,5 triệu đồng/người/năm, bằng khoảng 65% bình quân thu 
nhập chung của tỉnh. Tỷ lệ hộ nghèo ở các xã nằm trong vùng có nguy cơ thiên tai 
thuộc huyện miền núi (Bắc Ái) chiếm tới 60 – 70%; các xã vùng bán sơn địa 
khoảng 30 – 35%; các xã ven biển dao động từ 5 – 15% (tỷ lệ hộ nghèo bình quân 
chung của tỉnh là 15,48%). 

- Tỉnh Bình Thuận: Thu nhập bình quân 8 triệu đồng/người/năm; trong đó 
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các hộ sản xuất nông nghiệp thu nhập khoảng 6,4 triệu đồng/người/năm, các hộ sản 
xuất thủy sản thu nhập khoảng 11,2 triệu đồng/người/năm. Tỷ lệ hộ nghèo ở các 
khu vực có nguy cơ thiên tai trên địa bàn tỉnh bình quân chiếm khoảng 49%; 64% 
số hộ có nhà kiên cố và bán kiên cố, 76% số hộ có sử dụng điện và 65% số hộ 
được sử dụng nước hợp vệ sinh. 

Như vậy, đối với các đối tượng dân cư sống trong vùng nguy cơ thiên tai 
nhìn chung là thuộc diện các hộ nghèo, gặp nhiều khó khăn trong đời sống. Để bố 
trí ổn định dân cư tại các địa bàn có nguy cơ thiên tai, sự hỗ trợ của Nhà nước, 
chính quyền các cấp là hết sức quan trọng để các hộ có điều kiện xây dựng lại nhà 
tại các điểm tái định cư hoặc các địa phương có điều kiện đầu tư thông qua các giải 
pháp công trình (làm kè, đào kênh thoát lũ, xây dựng nhà tránh lũ kết hợp với công 
rình công cộng..) để tổ chức ổn định dân cư tại chỗ. 



 68

Phần thứ tư 
KẾT QUẢ THỰC HIỆN BỐ TRÍ DÂN CƯ 

VÙNG THIÊN TAI  CÁC TỈNH DUYÊN HẢI NAM TRUNG BỘ 
GIAI ĐOẠN 2006-2010 

 
I. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO VÀ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN 

Quyết định 193/2006/QĐ-TTg ngày 24/8/2006 của Thủ tướng Chính phủ 
phê duyệt “Chương trình bố trí dân cư các vùng thiên tai, đặc biệt khó khăn, biên 
giới, hải đảo, di cư tự do, xung yếu và rất xung yếu của rừng phòng hộ, khu bảo vệ 
nghiêm ngặt của rừng đặc dụng giai đoạn 2006-2010 và định hướng đến năm 
2015” được các Bộ, ngành, các địa phương vùng Duyên hải Nam Trung Bộ tích 
cực triển khai thực hiện đạt nhiều kết quả quan trọng về ổn định dân cư, giảm nhẹ 
thiệt hại do thiên tai, hạn chế di cư tự do, góp phần xóa đói giảm nghèo, bảo vệ 
môi trường và củng cố an ninh quốc phòng trong vùng. 

I.1. Các Bộ, ngành Trung ương 

Là cơ quan thường trực chương trình, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông 
thôn đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương tổ chức thực 
hiện chương trình, cụ thể: 

- Thông tư số 21/2007/TT-BNN ngày 27/3/2007 hướng dẫn thực hiện một 
số nội dung của Quyết định 193/2006/QĐ-TTg ngày 24/8/2006 của Thủ tướng 
Chính phủ. 

- Nghiên cứu, xây dựng, trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 
số 78/2008/QĐ-TTg ngày 10/6/2008 về một số chính sách thực hiện chương trình 
bố trí dân cư theo Quyết định 193/2006/QĐ-TTg ngày 24/8/2006 của Thủ tướng 
Chính phủ. Chính sách đã điều chỉnh tháo gỡ cơ bản những khó khăn, vướng mắc 
trong thực tế thực hiện bố trí dân cư tại các địa phương như: tăng mức hỗ trợ trực 
tiếp cho các hộ di dân, đảm bảo điều kiện tối thiếu cần thiết để ổn định đời sống, 
sản xuất; bổ sung chính sách đào tạo nghề cho người dân đến các vùng không đủ 
đất sản xuất; khuyến khích hình thức di dân xen ghép và quy định cụ thể về vốn 
đầu tư và nguồn đầu tư; 

- Công văn số 1546/BNN-HTX ngày 7/6/2007 chỉ đạo các địa phương 
khẩn trương hoàn thành việc rà soát, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch tổng thể bố trí 
dân cư trên địa bàn tỉnh phù hợp với nội dung chương trình. Chủ động lập, thẩm 
định, phê duyệt các dự án đầu tư và huy động lồng ghép nguồn vốn của các chương 
trình dự án để ưu tiên đầu tư thực hiện bố trí dân cư ở vùng có nguy cơ cao về 
thiên tai, vùng biên giới, hải đảo và vùng có vị trí trọng yếu về an ninh quốc 



 69

phòng; 

- Công văn số 2742/BNN-KTHT ngày 18/8/2008 về việc “Thực hiện 
Quyết định số 78/2008/QĐ-TTg ngày 10/6/2008 của Thủ tướng Chính phủ” hướng 
dẫn thực hiện chính sách di dân, bố trí kinh phí quản lý chỉ đạo chương trình và 
kinh phí đào tạo nguồn nhân lực bố trí dân cư ở các địa phương; 

Những văn bản hướng dẫn nêu trên là cơ sở và căn cứ pháp lý quan trọng 
tạo điều kiện thuận lợi cho các Bộ, ngành, các địa phương triển khai tổ chức thực 
hiện đảm bảo đúng mục tiêu, đúng đối tượng của chương trình. 

Các Bộ ngành khác cũng phối hợp chặt chẽ với Bộ Nông nghiệp và Phát 
triển nông thôn trong việc triển khai thực hiện công tác bố trí, ổn định dân cư theo 
Quyết định 193/2006/QĐ-TTg ngày 24/8/2006 của Thủ tướng Chính phủ.  

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cũng đã chủ trì Sơ kết quá trình 
chỉ đạo và tổ chức thực hiện chương trình trong 3 năm (2006-2008) nhằm đánh giá 
những kết quả đạt được, những tồn tại, bài học kinh nghiệm thực tiễn và đề ra các 
biện pháp thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ này trong các năm tiếp theo. 

I.2. Tổ chức thực hiện tại các địa phương  

1. Công tác chỉ đạo 

Chương trình bố trí dân cư được các cấp ủy Đảng, chính quyền ở địa 
phương vùng Duyên hải Nam Trung Bộ quan tâm, tích cực tổ chức thực hiện; 
nhiều tỉnh đã ban hành Nghị quyết của Thường vụ tỉnh ủy về lĩnh vực này. Ủy ban 
nhân dân các tỉnh đã ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn cơ sở triển khai lập 
quy hoạch, kế hoạch, thực hiện chính sách đất đai, chính sách hỗ trợ gia đình di 
dân. Ngoài chính sách hỗ trợ theo Quyết định số 78/2008/QĐ-TTg của Thủ tướng 
Chính phủ, một số tỉnh đã ban hành các chính sách của địa phương để hỗ trợ thêm 
về nhà ở, chuyển nhượng đất đai, hỗ trợ phát triển sản xuất… tạo điều kiện cho các 
hộ gia đình di dân sớm ổn định đời sống sản xuất ở nơi tái định cư. 

2. Công tác quy hoạch, kế hoạch 

Việc bố trí dân cư phải thực hiện theo quy hoạch được duyệt, đảm bảo phát 
triển các điểm dân cư ổn định bền vững. Trên cơ sở đề cương hướng dẫn của Bộ 
Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, các tỉnh trong vùng DHNTB đã triển khai xây 
dựng Quy hoạch tổng thể bố trí dân cư hoặc rà soát điều chỉnh quy hoạch cho phù 
hợp với nội dung chương trình. 

Căn cứ vào hướng dẫn của các Bộ, ngành Trung ương và thực tiễn địa 
phương, hàng năm Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tham mưu tổng hợp kế 
hoạch bố trí dân cư và nhu cầu vốn gửi các bộ ngành liên quan. Nội dung kế hoạch 
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các địa phương xây dựng từng bước được hoàn thiện theo hướng phù hợp với khả 
năng huy động nguồn lực, lồng ghép nguồn vốn của các chương trình dự án và 
phân bổ vốn sắp xếp thứ tự ưu tiên để đầu tư tập trung, sớm hoàn thành dự án theo 
tiến độ được duyệt. 

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN BỐ TRÍ ỔN ĐỊNH DÂN CƯ VÙNG DHNTB 
GIAI ĐOẠN 2006-2010 

 Để hạn chế tối thiểu thiệt hại do thiên tai gây ra, đi đôi với việc thực hiện các 
biện pháp phòng chống thiên tai và khắc phục hậu quả của bão, mưa lũ, lũ quét, sạt 
lở đất đá theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Trong những năm qua và đặc biệt 
là từ sau khi có Chỉ thị 32/2004/CT-TTg và Quyết định số 193/2006/QĐ-TTg các 
tỉnh thuộc vùng Duyên hải Nam Trung Bộ đã quan tâm đến việc di dời và tổ chức 
tái định cư cho các hộ nằm trong các khu vực có nguy cơ cao về lũ quét, sạt lở bờ 
sông suối và trượt núi, sạt lở đất đá. 

II.1. Kết quả về bố trí ổn định dân cư 

 Theo số liệu điều tra, kết quả bố trí, ổn định dân cư (trong đó có hộ thuộc 
đối tượng nằm trong vùng nguy cơ thiên tai) vùng DHNTB từ năm 2006 đến hết 
năm 2010 như sau: 

 - Từ năm 2006 đến năm 2010 có 50 huyện thuộc 7 tỉnh (trừ tỉnh Khánh Hòa) 
đã tổ chức bố trí ổn định dân cư cho 8.143 hộ dân (35.017 khẩu) cư trú ở các khu 
vực chịu ảnh hưởng thiên tai; trong đó tỉnh Quảng Nam và tỉnh Quảng Ngãi là 2 
tỉnh có số dân được bố trí tái định cư khá lớn (Quảng nam 2.498 hộ; Quảng Ngãi 
3.262 hộ). 

* Phân theo hình thức bố trí: 

 - Tái định cư tập trung: 4.086 hộ, 17.790 khẩu (chiếm 50,18% số hộ); 

 - Tái định cư xen ghép: 3.489 hộ, 15.759 khẩu (chiếm 42,85% số hộ); 

 - Bố trí ổn định tại chỗ: 568 hộ, 1.468 khẩu (chiếm 6,98% số hộ); 

Bảng 14 :  HÌNH THỨC BỐ TRÍ ỔN ĐỊNH DÂN CƯ CÁC TỈNH ĐIỀU TRA  
GIAI ĐOẠN 2006 - 2010 

                                                                                                                           Đơn vị tính: hộ 

Số TT Tỉnh, huyện Tổng số Tỷ trọng 
(%) 

Các hình thức bố trí, ổn định (hộ) 
Tập 

trung Xen ghép ổn định 
tại chỗ 

  Toàn vùng 8.143 100,00 4.086 3.489 568

  Tỷ trọng (%) 100,00  50,18 42,85 6,98

I Thành phố Đà Nẵng 207 2,54 179 28  
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Số TT Tỉnh, huyện Tổng số Tỷ trọng 
(%) 

Các hình thức bố trí, ổn định (hộ) 
Tập 

trung Xen ghép ổn định 
tại chỗ 

II Tỉnh Quảng Nam 2.498 30,68 632 1.866  

III Tỉnh Quảng Ngãi 3.262 40,06 1.415 1.361 486

IV Tỉnh Bình Định 682 8,38 512 88 82

V Tỉnh Phú Yên 222 2,73 222   

VI Tỉnh Khánh Hòa 0 0,00     

VII Tỉnh Ninh Thuận 340 4,18 340   

VIII Tỉnh Bình Thuận 932 11,45 786 146  
 Nguồn: Tổng hợp kết quả điều tra ở các tỉnh và Báo cáo của các tỉnh 

* Phân theo địa phương:  
 Kết quả thực hiện bố trí dân cư vùng thiên tai của từng tỉnh trong giai đoạn 
2006 - 2010 như sau: 
 - Thành phố Đà Nẵng: 207 hộ, 1.086 khẩu (bố trí tập trung 179 hộ, xen ghép 
28 hộ). 
 - Tỉnh Quảng Nam: 2.498 hộ, 10.677 khẩu (bố trí tập trung 632 hộ, xen ghép 
1.866 hộ). 
 - Tỉnh Quảng Ngãi: 3.314 hộ, 13.661 khẩu (bố trí tập trung 1.415 hộ, xen 
ghép 1.631 hộ, tại chỗ 268 hộ). 
 - Tỉnh Bình Định: 682 hộ, 3.018 khẩu (bố trí tập trung 512 hộ, xen ghép 88 
hộ, tại chỗ 82 hộ). 
 - Tỉnh Phú Yên: 222 hộ, 873 khẩu (chủ yếu bố trí tập trung). 
 - Tỉnh Ninh Thuận: 340 hộ, 1.465 khẩu (chủ yếu bố trí tập trung). 
 - Tỉnh Bình Thuận: 932 hộ, 4.237 khẩu (bố trí tập trung 786 hộ, xen ghép 
146 hộ). 
* Phân theo tiến độ thực hiện: 

 - Năm 2006: bố trí ổn định cho 1.764 hộ; 7.582 khẩu (21,66% số hộ cả vùng) 

- Năm 2007: bố trí ổn định cho 1.921 hộ; 8.161 khẩu (23,59 % số hộ cả vùng) 

- Năm 2008: bố trí ổn định cho 1.639 hộ; 7.532 khẩu (20,13% số hộ cả vùng) 

- Năm 2009: bố trí ổn định cho 1.235 hộ; 4.927 khẩu (15,17% số hộ cả vùng) 

- Năm 2010: bố trí ổn định cho 1.584 hộ; 6.815 khẩu (19,45% số hộ cả vùng) 

Cụ thể tiến độ thực hiện bố trí dân cư từng năm trong giai đoạn 2006 – 2010 
của từng tỉnh, huyện được trình bày ở bảng sau. 
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Bảng 15:      KẾT QUẢ BỐ TRÍ DÂN CƯ THEO NĂM CÁC TỈNH  ĐIỀU TRA 
GIAI ĐOẠN 2006 - 2010 

                                                                                                                            Đơn vị: Hộ 

Số TT Tỉnh, huyện Tổng 
số 

Chia ra các năm (hộ) 
Năm 
2006 

Năm 
2007 

Năm 
2008 

Năm 
2009 

Năm 
2010 

  Toàn vùng 8.143 1.764 1.921 1.639 1.235 1.584

  Tỷ trọng (%) 100,00 21,66 23,59 20,13 15,17 19,45

I 
Thành phố Đà 
Nẵng 207 36 25 36 39 71

1 Huyện Hòa Vang 189 36 25 36 39 53

2 Quận Liên Chiểu 18      18

II Tỉnh Quảng Nam 2.498 450 651 439 566 392

1 Huyện Duy Xuyên 118 20 17 25 31 25

2 Huyện Nông Sơn 160 37 30 35 29 29

3 Huyện Quế Sơn 34  10 9 10 5

4 Huyện Núi Thành 125 50 34 20 8 13

5 Huyện Phước Sơn 152 40 60 52    

6 Huyện Bắc Trà My 123 30 21 22 20 30

7 Huyện Nam Trà My 279 70 96 10 69 34

8 Huyện Phú Ninh 76 30 21 15 10  

9 Huyện Nam Giang 134 35 59 40    

10 Huyện Điện Bàn 119 16 28 12 51 12

11 Huyện Thăng Bình 221 21 1 1 139 59

12 Huyện Tiên Phước 101 16 7 8 50 20

13 Huyện Hiệp Đức 83 9 21 27 8 18

14 Huyện Tây Giang 327 32 124 69 33 69

15 Huyện Đông Giang 97 17 30  41 9

16 Huyện Đại Lộc 211 27 32 62 67 23

17 Thành phố Hội An 138  60 32   46

III Tỉnh Quảng Ngãi 3.262 662 887 919 434 360

1 Huyện Tư nghĩa 304 15 71 103 74 41

2 Huyện Nghĩa Hành 507 69 151 81 40 166

3 Huyện Mộ Đức 111 25 40 40   6
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Số TT Tỉnh, huyện Tổng 
số 

Chia ra các năm (hộ) 
Năm 
2006 

Năm 
2007 

Năm 
2008 

Năm 
2009 

Năm 
2010 

4 Huyện Đức Phổ 73 3 50 20   
5 Huyện Bình Sơn 389 48 70 110 125 36
6 Huyện Sơn Tịnh 132 66 50 16   
7 Huyện Sơn Tây 134 30 20 42 42  
8 Huyện Sơn Hà 557 158 105 202 35 57
9 Huyện Trà Bồng 291 90 100 60 20 21
10 Huyện Tây Trà 296 80 60 70 53 33
11 Huyện Ba Tơ 98 21 20 57   
12 Huyện Minh Long 308 40 105 118 45  
13 Huyện Lý Sơn 62 17 45     
IV Tỉnh Bình Định 682 102 139 101 42 298
1 Huyện Phù Mỹ 183  47 19 21 96
2 Huyện Phù Cát 7      7
3 Huyện An Lão 99 3 57 24 15  
4 Huyện Hoài Ân 250 46 15 39  150
5 Huyện Hoài Nhơn 113 23 20 19 6 45
6 Huyện Vân Canh 30 30      
V Tỉnh Phú Yên 222 17 37 20 28 120
1 Huyện Tuy An 83     17 66
2 Huyện Đông Hòa 54 17 37     
3 Thị xã Sông Cầu 41   20 11 10
4 Huyện Đồng Xuân 44      44

VI Tỉnh Khánh Hòa        
VII Tỉnh Ninh Thuận 340 153     187
1 Huyện Bắc Ái 179 57     122
2 Huyện Ninh Sơn 65      65
3 Huyện Thuận Nam 96 96      

VIII Tỉnh Bình Thuận 932 344 182 124 126 156
1 Thị xã La Gi 590 132 139 109 116 94
2 Huyện Tuy Phong 196 157     39
3 Huyện Đức Linh 28  28     
4 H. Hàm Thuận Bắc 48 35     13
5 H. Hàm Thuận Nam 70 20 15 15 10 10

* Nguồn: Tổng hợp kết quả điều tra ở các tỉnh và Báo cáo của các tỉnh 
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II.2. Kết quả về xây dựng hạ tầng và phát triển sản xuất 

* Về xây dựng hạ tầng 

 Giai đoạn 2006-2010, trong Chương trình bố trí ổn định dân cư vùng thiên 
tai và các đối tượng khác thuộc Chương trình 193, toàn vùng DHNTB đã thực hiện 
khối lượng về xây dựng các công trình cơ sở hạ tầng thiết yếu sau: 

 - Xây dựng 141,71 km đường giao thông nông thôn; 

 - 15 công trình cấp nước sinh hoạt tập trung; 

 - 63 công trình tiêu thoát nước thải sinh hoạt và sản xuất; 

 - 430 giếng nước và 7 bể chứa nước phục vụ sinh hoạt hộ gia đình và cộng 
đồng dân cư; 

 - Công trình cấp điện sinh hoạt và sản xuất: xây dựng 39 trạm biến áp, 110,7 
km đường điện trung thế và hạ thế; 

 - Xây dựng 72 phòng học các cấp, 3 trạm y tế xã,  5 nhà văn hóa xã và thôn 
bản, 1 cầu giao thông; 

 - San lấp mặt bằng xây dựng các khu dân cư 1.489.547 m3. 

* Về phát triển sản xuất 

 Giai đoạn 2006-2010, trong Chương trình bố trí ổn định dân cư toàn vùng đã 
thực hiện khối lượng như sau: 

 - Khai hoang phục hóa trồng cây lương thực 424 ha, trồng cây hoa màu 176 
ha, trồng cây công nghiệp 306 ha, trồng cây ăn quả 238 ha; 

 - Khoanh nuôi và bảo vệ rừng 230 ha; 

 - Hỗ trợ các hộ gia đình phát triển chăn nuôi: đại gia súc 6799 con, tiểu gia 
súc 6602 con, gia cầm 31099 con, thủy sản 1683 tấn. 

* Một số chỉ tiêu đạt được: 

 - Diện tích đất ở: bình quân 203 m2/hộ; 

 - Diện tích đất sản xuất nông nghiệp: bình quân 0,52 ha/hộ (tương đương 
961 m2/khẩu); 

 - Diện tích đất trồng rừng: bình quân 0,35 ha/hộ; 

 - Tỷ lệ hộ dùng nước sinh hoạt hợp vệ sinh: 85,73%; 

 - Tỷ lệ hộ dùng điện sinh hoạt: 93%; 
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 - Tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 15,51%; 

 - Thu nhập bình quân 23,73 triệu đồng/hộ/năm (6,63 triệu đồng/khẩu/năm).   

III. KẾT QUẢ THỰC HIỆN VỐN BỐ TRÍ ỔN ĐỊNH DÂN CƯ GIAI ĐOẠN 
2006-2010 
 Qua điều tra cho thấy thực trạng quản lý việc tổ chức xây dựng dự án và tổ 
chức di chuyển, hỗ trợ ổn định dân cư ở các tỉnh điều tra hiện chưa có cơ quan nào 
theo dõi tổng hợp một cách đầy đủ. Vốn sự nghiệp, di chuyển dân do Chi cục Phát 
triển nông thôn theo dõi; vốn đầu tư xây dựng cơ bản do Ban quản lý dự án các 
huyện theo dõi, quản lý. Vì vậy việc tổng hợp một cách đầy đủ, chính xác vốn đầu 
tư thực hiện bố trí ổn định dân cư của các tỉnh trong giai đoạn vừa qua gặp nhiều 
khó khăn. Trên cơ sở thu thập về đầu tư cho công tác này ở các huyện điều tra tại 
các tỉnh và số liệu theo dõi của các Chi cục phát triển nông thôn các tỉnh, cho thấy 
trong giai đoạn 2006 - 2010 tại 7 tỉnh điều tra (trừ tỉnh Khánh Hòa chưa thực hiện) 
tổng vốn đã đầu tư cho công tác di dân tái định cư là 565.954 triệu đồng; trong đó 
vốn chương trình 193 là 479.753 triệu đồng, chiếm 84,77% tổng vốn đầu tư. Cụ thể 
tình hình thực hiện vốn của từng tỉnh như sau: 

          1. Thành phố Đà Nẵng  

 - Tổng vốn được duyệt 26.335 triệu đồng (vốn chương trình 193 là 19.453 
triệu đồng, vốn khác 6.882 triệu đồng).  

 - Vốn thực hiện 24.418 triệu đồng, đạt 92,7% so với vốn được duyệt (trong 
đó vốn chương trình 193 là 17.818 triệu đồng, vốn khác 6.600 triệu đồng). 

 2. Tỉnh Quảng Nam 

 Tổng vốn thực hiện là 65.005,2 triệu đồng; trong đó vốn chương trình 193 là 
41.986,2 triệu đồng; vốn  lồng ghép là 15.400 triệu đồng; vốn khác 7.669 triệu đồng. 

 3. Tỉnh Quảng Ngãi 

 - Tổng vốn được duyệt là 154.199 triệu đồng. 

 - Vốn đã thực hiện là 60.189 triệu đồng, đạt khoảng 40% vốn được duyệt; 
trong đó nguồn vốn Chương trình 193 là 59.589 triệu đồng, vốn khác 600 triệu 
đồng. 

 4. Tỉnh Bình Định 

 - Tổng vốn được duyệt 112.910,4 triệu đồng (vốn 193 là 100.148,8 triệu 
đồng, vốn khác 12.761,6 triệu đồng. 



 76

 - Vốn thực hiện là 73.634,7 triệu đồng, đạt 65,2% vốn được duyệt; trong đó 
vốn chương trình 193 là 65.179,2 triệu đồng, nguồn vốn khác 8.455,5 triệu đồng. 

 5. Tỉnh Phú Yên 

 - Tổng vốn được duyệt là 83.486 triệu đồng. 

 - Vốn thực hiện 63.189 triệu đồng, đạt 75,7% vốn được duyệt; trong đó vốn 
chương trình 193 là 30.360 triệu đồng. 

 6. Tỉnh Khánh Hòa  

 Giai đoạn 2006 - 2010 tỉnh chưa thực hiện chương trình 193. 

 7. Tỉnh Ninh Thuận 

 Tổng vốn đã thực hiện giai đoạn 2006 – 2010 là 91.914 triệu đồng (chủ yếu 
vốn Chương trình 193), chiếm 29,5% theo quy hoạch được phê duyệt. 

 8. Tỉnh Bình Thuận 

 - Tổng vốn được duyệt 226.180 triệu đồng (vốn 193 là 212.405 triệu đồng, 
vốn khác 13.775 triệu đồng. 

 - Vốn thực hiện là 187.554 triệu đồng, đạt 82,92% vốn được duyệt; trong đó 
vốn chương trình 193 là 172.907 triệu đồng, nguồn vốn khác 14.647 triệu đồng. 

Bảng 16:        KẾT QUẢ THỰC HIỆN VỐN ĐẦU TƯ BỐ TRÍ DÂN CƯ  
CÁC TỈNH ĐIỀU TRA 2006 - 2010 

                                                                                                                            Đơn vị: Triệu đồng 

Số TT Tỉnh, huyện Tổng số Tỷ trọng 
(%) 

Chia ra các nguồn 
Chương 
trình 193 

Lồng 
ghép 

Nguồn 
khác 

  Toàn vùng 565.954,0 100,00 479.753,0 15.400 70.801,0

  Tỷ trọng (%) 100,00  84,77 2,72 12,51

I Thành phố Đà Nẵng 24.418,0 4,31 17.818,0   6.600,0

II Tỉnh Quảng Nam 65.055,2 11,49 41.986,2 15400,0 7.669,0

III Tỉnh Quảng Ngãi 60.189,0 10,63 59.589,0   600,0

IV Tỉnh Bình Định 73.634,7 13,01 65.179,2   8.455,5

V Tỉnh Phú Yên 63.189,0 11,17 30.360,0   32.829,0

VI Tỉnh Khánh Hòa       

VII Tỉnh Ninh Thuận 91.914,0 16,24 91.914,0    

VIII Tỉnh Bình Thuận 187.554,0 33,14 172.907,0   14.647,0
* Nguồn: Tổng hợp kết quả điều tra ở các tỉnh và Báo cáo của các tỉnh 
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IV. MỘT SỐ CHÍNH SÁCH BỐ TRÍ ỔN ĐỊNH DÂN CƯ 
 Ngoài các cơ chế chính sách về bố trí ổn định dân cư vùng thiên tai do 
Chính phủ ban hành (Quyết định số 193/2006/QĐ-TTg ngày 24/8/2006 của Thủ 
tướng Chính phủ về việc “Phê duyệt chương trình bố trí dân cư các vùng thiên tai 
đặc biệt khó khăn, biên giới hải đảo, di cư tự do, xung yếu và rất xung yếu của 
rừng phòng hộ, khu bảo vệ nghiêm ngặt của rừng đặc dụng giai đoạn 2006-2010 và 
định hướng đến năm 2015”; Quyết định số 78/2008/QĐ-TTg, ngày 10/6/2008 của 
Thủ tướng Chính phủ về “Một số chính sách thực hiện Chương trình bố trí dân cư 
theo Quyết định số 193/2006/QĐ-TTg, ngày 24/8/2006 của Thủ tướng Chính 
phủ”), hiện nay các tỉnh vùng Duyên hải Nam Trung Bộ còn ban hành và thực hiện 
một số cơ chế chính sách sau: 

 - Bán nhà giá thấp và trả chậm cho các hộ tái định cư: tuy chưa được cụ thể 
hóa bằng chính sách và các văn bản quy định nhưng một số tỉnh trong vùng 
(Khánh Hòa) đã đề xuất và kêu gọi các nhà đầu tư xây dựng nhà (theo phương thức 
đổi đất lấy hạ tầng) giành một số quỹ nhà ở nhất định cho các hộ vùng nguy cơ 
thiên tai đến tái định cư. Quỹ nhà ở này sẽ được bán với giá thấp nhất có thể hoặc 
cho các hộ đến định cư trả chậm trong vòng 10-15 năm với lãi suất ưu đãi. 

 - Xã hội hóa xây nhà tái định cư: doanh nghiệp hỗ trợ các hộ tái định cư 20-
25 triệu đồng/hộ (Bình Định); 

 - Đối với quỹ đất ở dùng cho tái định cư: không thu tiền sử dụng đất và các 
lệ phí khác liên quan tới đất ở; 

 - Hỗ trợ lãi suất tiền vay cho đầu tư sản xuất ổn đinh đời sống của các hộ tái 
định cư, cụ thể: 

 + Vay dưới 100 triệu đồng được hỗ trợ 50% lãi suất; 

 + Vay từ 100 triệu đồng đến dưới 200 triệu đồng hỗ trợ 30% lãi suất; 

 - Hỗ trợ 50% giao thông nội đồng, kênh nội đồng cho các vùng tái định cư 
tập trung; nếu là các vùng trồng cao su tiểu điền thì các hộ tái định cư được hỗ trợ 
cây giống và lãi tiền vay đầu tư cho vườn cây thời kỳ kiến thiết cơ bản. 

 - Đối với hộ tái định cư là hộ nghèo được hỗ trợ không quá 3 triệu đồng để 
mua bò giống .... 

 Các chính sách hỗ trợ trên cùng với cơ chế chính sách của Nhà nước về hỗ 
trợ bố trí, ổn định dân cư cho các vùng thiên tai đã có tác dụng thiết thực giảm 
thiểu các thiệt hại do thiên tai, nhanh chóng ổn định sản xuất và đời sống cho 
người dân phải di chuyển tái định cư. 
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V. ĐÁNH GIÁ CHUNG TÌNH HÌNH TỔ CHỨC BỐ TRÍ, SẮP XẾP LẠI 
DÂN CƯ VÙNG THIÊN TAI Ở DHNTB GIAI ĐOẠN (2006-2010) 
V.1. Những kết quả đạt được 

- Vùng DHNTB là vùng trọng điểm thiên tai, đặc biệt những năm gần đây do 
ảnh hưởng của "biến đổi khí hậu toàn cầu" nên tình hình có nhiều diễn biến phức 
tạp. Do đó trong những năm qua Nhà nước đã có nhiều chủ trương, giải pháp chủ 
động phòng tránh, giảm nhẹ các thiệt hại do thiên tai gây ra; trong đó có chủ 
trương, chính sách về bố trí sắp xếp lại dân cư ở những vùng thiên tai. Tại các tỉnh 
thuộc vùng DHNTB, công tác bố trí dân cư ngày càng được các ngành các cấp 
quan tâm chỉ đạo thực hiện, nhất là trong việc bố trí ổn định dân cư các vùng có 
nguy cơ cao về thiên tai và ảnh hưởng của biến đổi khí hậu; công tác quy hoạch 
ngày càng được chú trọng từ quy hoạch tổng thể đến việc lập các dự án cụ thể… 
Đồng thời đã thường xuyên vận động, tuyên truyền và có các biện pháp cụ thể, phù 
hợp với từng đối tượng di dời và điều kiện cụ thể của từng địa phương, nên trong 
giai đoạn 2006 – 2010 đã tổ chức di dời và sắp xếp ổn định cho 8.143 hộ. Theo 
đánh giá của các tỉnh thì đại đa số các hộ được bố trí và sắp xếp đã có cuộc sống 
tương đối ổn định. 

- Các chính sách của Đảng và Chính phủ về hỗ trợ trực tiếp cho các hộ phải di 
dời đến tái định cư ở nơi ở mới, hỗ trợ đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng thiết yếu ở 
các điểm tái định cư tập trung và hỗ trợ cho cộng đồng dân cư ở những nơi tiếp 
nhận dân tái định cư thường xuyên được bổ sung phù hợp yêu cầu thực tế; cũng 
như sự vận dụng sáng tạo cơ chế chính sách chung vào điều kiện thực tế của từng 
địa phương đã và đang tạo cơ hội và điều kiện khá thuận lợi cho việc bố trí lao 
động và dân cư theo hướng hợp lý hơn, bảo đảm đời sống sinh hoạt và sản xuất 
cho người dân ngày một tốt hơn. 

- Do đặc điểm của các loại thiên tai trong vùng thường gây thiệt hại cho từng 
điểm dân cư cụ thể (nhất là thiên tai do trượt núi sạt lở đất đá, sạt lở bờ sông biển); 
để không xáo trộn trong sản xuất và tập quán canh tác, sinh hoạt của dân cư, nên 
các địa phương chủ yếu tổ chức di dời, tái định cư theo hình thức bố trí xen ghép 
vào các điểm dân cư hiện có trong xã. Đây là giải pháp có hiệu quả cao, giảm vốn 
đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, tổ chức tái định cư và ổn định cuộc sống cho các hộ 
phải di dời ra khỏi vùng thiên tai sớm, được nhiều hộ dân đồng tình. 
V.2. Những hạn chế cần khắc phục 

- Công tác quản lý điều hành các dự án di dân, tái định cư ở nhiều địa phương 
còn lúng túng bất cập trước nhu cầu, chỉ đạo thiếu tập trung, nhiều khi xem nhẹ 
công tác thông tin, bên cạnh đã một số hộ còn chủ quan, chưa tự giác di dời gây 
khó khăn cho ban quản lý. 
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- Mức đầu tư cho các khu tái định cư tập trung quá thấp, nguồn vốn chậm, đầu 
tư chắp vá, dàn trải thiếu đồng bộ; việc huy động lồng ghép nguồn vốn của các 
Chương trình, dự án khác trên địa bàn để đầu tư xây dựng đồng bộ các công trình 
kết cấu hạ tầng khu tái định cư còn hạn chế đã dẫn đến tình trạng nhiều khu vực 
các hộ di dời ngay nhưng các điểm tái định cư chưa hoàn thành và cơ sở hạ tầng 
chưa đồng bộ. 

- Nhìn chung các điểm tái định cư tập trung, hệ thống cơ sở hạ tầng còn rất 
thiếu và không đồng bộ do đó ảnh hưởng rất lớn đến đời sống và sinh hoạt của các 
hộ tái định cư. 

- Quỹ đất để xây dựng các khu tái định cư tập trung mới ngày một hạn chế, 
gây nhiều khó khăn cho việc di dời, tái định cư cho các hộ trong vùng ảnh hưởng 
thiên tai ở các địa bàn có số hộ cần di dời tương đối lớn, nhất là các vùng ven biển. 

- Tổ chức điều hành bố trí dân cư theo các dự án đã có những tiến bộ, đáp ứng 
yêu cầu dân chủ hoá, song sự phối hợp giữa các ngành và giữa ngành với địa 
phương còn có nơi, có lúc thiếu chặt chẽ; đồng thời năng lực tổ chức quản lý dự án 
di dân còn những bất cập mà tiến độ thực hiện theo mục tiêu dự án lại quá bức xúc.  
V.3. Mét sè tån t¹i vµ nh÷ng bµi häc kinh nghiÖm trong di d©n t¸i ®Þnh c− 

1. Mét sè tån t¹i 

- Việc hướng dẫn thực hiện một số chính sách còn chậm và chưa cụ thể như: 
Giao đất ở cho các hộ di dân nghèo, lồng ghép vốn đầu tư, bố trí kinh phí quản lý 
chỉ đạo cho cơ quan thực hiện chương trình ở các cấp,… dẫn đến một số địa 
phương lúng túng và gặp khó khăn trong triển khai tổ chức thực hiện chương trình; 

- Nhận thức về công tác bố trí, sắp xếp dân cư chưa đồng đều và chưa ngang 
tầm với nhiệm vụ, một số địa phương chưa thực sự quan tâm đến công tác này, 
chưa thực hiện xã hội hóa công tác di dân, coi công tác di dân chỉ là trách nhiệm 
của một số ngành chứ không phải trách nhiệm chung toàn xã hội; 

- Công tác xây dựng, rà soát, bổ sung quy hoạch bố trí dân cư còn một số tỉnh 
triển khai còn chậm. Chất lượng quy hoạch ở một số địa phương chưa tốt nên khi 
triển khai còn gặp nhiều khó khăn; 

- Việc thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư như: lập, thẩm định, phê duyệt dự 
án; thiết kế; dự toán công trình,…ở một số tỉnh còn lúng túng, thiếu chủ động; 
Việc giải ngân nguồn vốn chậm, thời gian thực hiện các dự án kéo dài, chưa đáp 
ứng yêu cầu di dân thực tế trên địa bàn; 

- Thực hiện chính sách đất đai đối với các hộ gia đình di dân đến khu tái định 
cư còn chưa nhất quán, có tỉnh không thu tiền sử dụng đất, có tỉnh lại thu tiền đất 
sử dụng đất làm cho các hộ nghèo không có điều kiện để di chuyển đến nới tái định 
cư, làm chậm tiến độ di dân ở một số dự án bố trí dân cư; 
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- Bố trí vốn đầu tư còn dàn trải. 
- Việc huy động, bố trí ngân sách địa phương và các ngồn vốn khác ở các tỉnh 

còn hạn chế. Chính quyền các cấp ở một số địa phương chưa tập trung chỉ đạo huy 
động lồng ghép nguồn vốn của các chương trình, dự án để hỗ trợ các dự án ổn định 
dân cư tự do. 

- Sự phối hợp giữa các địa phương có dân đi và đến khắc phục tình trạng dân 
di cư tự do còn thiếu chặt chẽ, có địa phương còn mang tính hình thức, định kiến, 
đùn đẩy làm hạn chế hiệu quả giải quyết tình hình chung. 

- Nguồn vốn hỗ trợ là ngân sách Trung ương thực hiện chương trình bố trí dân 
cư tuy đã được Nhà nước quan tâm song còn rất thấp. Do vậy, các địa phương nhất 
là các tỉnh nghèo chưa cân đối được ngân sách để xây dựng các địa bàn giãn dân; 

- Quản lý chương trình bố trí dân cư một số địa phương còn phân tán, giao 
cho nhiều ngành, không rõ cơ quan chủ trì. Có nơi giao cho Sở Nông nghiệp và 
PTNT, có nơi giao cho các Huyện, có nơi lại giao cho Ban quản lý dự án. Thực tế 
cho thấy địa phương giao cho Sở Nông nghiệp và PTNT trực tiếp quản lý đã triển 
khai chương trình căn bản có hiệu quả, đảm bảo đúng mục tiêu, đối tượng; các địa 
phương giao cho các huyện thì hầu hết nguồn vốn bị sử dụng dàn trải, thậm chí có 
nơi đầu tư không đúng đối tượng. Mặt khác do quản lý phân tán nên việc hướng 
dẫn xây dựng quy hoạch, kế hoạch, thông tin báo cáo còn hạn chế, không kịp thời, 
gây khó khăn cho công tác quản lý.  

- Công tác tuyên truyền vận động quần chúng nhân dân chưa được chú trọng 
đúng mức, chưa huy động sức mạnh của cộng đồng xã hội tham gia cùng Nhà nước 
thực hiện chương trình;  

- Năng lực của đội ngũ cán bộ làm công tác bố trí dân cư ở các tỉnh còn hạn 
chế, chưa đáp ứng được yêu cầu thực hiện nhiệm vụ trong tình hình mới. 

2. Những bài học kinh nghiệm 
- Xây dựng chiến lược dài hạn về bố trí dân cư, nâng cao chất lượng quy 

hoạch và chất lượng lập dự án đầu tư; có sự tham gia của người dân từ khi lập quy 
hoạch đến tổ chức thực hiện quy hoạch; 

- Vai trò của lãnh đạo của các cấp uỷ Đảng, chính quyền địa phương cơ sở có 
tính quyết định trong việc đề ra chủ trương di dời, chỉ đạo thực hiện di dời. 

- Công tác chỉ đạo cần phân công rõ ràng giữa các cấp, các ngành trong từng 
công việc cụ thể. Xác định đối tượng di dời, địa điểm di dời, giải phóng mặt bằng, 
quản lý đầu tư xây dựng, tổ chức thông tin di dời. 

- Thường xuyên chú trọng và đẩy mạnh công tác giáo dục, thông tin, vận động 
đến từng hộ trong vùng nguy hiểm, phát huy tinh thần đoàn kết tương thân, tương 



 81

ái của nhân dân giúp đỡ các hộ nghèo, neo đơn gặp hoàn cảnh khó khăn khi di dời. 
- Công tác quy hoạch các điểm dân cư tái định cư tập trung phải thống nhất 

giữa các cấp chính quyền và có sự đóng góp ý kiến của người dân, điểm tái định cư 
phải thuận lợi giao thông, phù hợp với tập quán của từng dân tộc, môi trường trong 
sạch bền vững và không ở xa nơi cũ. 

- Việc cấp đất thổ cư mới cho người dân không được thu tiền sử dụng đất. Tạo 
điều kiện cho người dân canh tác trên mảnh đất cũ và đất chưa xói lở. 

- Hỗ trợ di dân phải công khai, minh bạch theo quy định của Nhà nước 
- Lồng ghép các dự án như khuyến nông, khuyến lâm, khuyến ngư xoá đói 

giảm nghèo, các chương trình mục tiêu quốc gia, vay tín dụng cho dân tái định cư. 
- Thực hiện công khai, dân chủ, coi trọng vai trò lãnh đạo của thôn, bản, ấp ở 

địa phương và có sự tham gia của người dân là yếu tố rất quan trọng. 
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Phần thứ năm 
QUY HOẠCH BỐ TRÍ ỔN ĐỊNH DÂN CƯ 

 VÙNG NGUY CƠ THIÊN TAI 
 

I. QUAN ĐIỂM 

Để đảm bảo an toàn về tính mạng và tài sản cho người dân trong vùng nguy 
cơ thiên tai, đảm bảo nhanh chính ổn định cuộc sống của người dân ở nơi tái định 
cư, phát triển ổn định, bền vững; Quy hoạch bố trí, ổn định dân cư vùng thiên tai ở 
các tỉnh thuộc vùng DHNTB phải được xây dựng dựa trên những quan điểm sau 
đây: 

1- Quy hoạch bố trí dân cư phải phù hợp với quy hoạch tổng thể phát triển 
kinh tế – xã hội, quy hoạch bố trí dân cư của từng tỉnh, từng vùng; phù hợp với quy 
hoạch xây dựng nông thôn mới của các địa phương (đã được phê duyệt) giai đoạn 
2011-2020. 

2- Quy hoạch bố trí ổn định dân cư là mục tiêu nhưng đồng thời cũng là giải 
pháp phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội; bảo vệ an ninh quốc phòng, môi trường 
sinh thái. Bố trí ổn định dân cư phải tập trung, có trọng điểm, đảm bảo kết cấu hạ 
tầng thiết yếu và phát triển sản xuất để người dân đến nơi ở mới có điều kiện sống 
ổn định lâu dài. 

3- Bố trí ổn định dân cư là trách nhiệm của các ngành, các cấp chính quyền 
địa phương. Ngân sách Trung ương hỗ trợ có mục tiêu, kết hợp với ngân sách địa 
phương và huy động các nguồn vốn hợp pháp khác trên địa bàn để thực hiện 
Chương trình bố trí dân cư. 

4- Quy hoạch bố trí, ổn định dân cư theo hướng xã hội hoá ở những địa 
phương có điều kiện. Nhà nước hỗ trợ và tạo môi trường, khuyến khích; địa 
phương huy động mọi nguồn lực, mọi người dân tham gia; phát huy vai trò chủ 
động của các thôn, bản, xã, các tổ chức đoàn thể và cộng đồng dân cư tham gia.  

5- Quy hoạch bố trí, ổn định dân cư phải trên cơ sở tôn trọng phong tục, tập 
quán của từng dân tộc để bố trí các điểm dân cư mới phù hợp với truyền thống văn 
hoá của từng dân tộc và bố trí xen ghép vào các điểm dân cư cũ đảm bảo tính cộng 
đồng của từng dân tộc và không gây ra những biến động lớn trong đời sống nhân 
dân ở nơi ở mới. 

6 - Quy hoạch bố trí, ổn định dân cư theo phương châm ổn định tại chỗ là 
chính (thông qua các giải pháp công trình); nếu bắt buộc phải di chuyển thì di 
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chuyển nội vùng là chính; trong đó ưu tiên bố trí trên địa bàn nội bộ xã để bảo đảm 
cự ly di chuyển ngắn, không xáo trộn về đời sống và sản xuất, người dân được tái 
định cư vẫn sản xuất trên mảnh đất cũ và với ngành nghề đã làm trước đó. Trường 
hợp cần thiết phải di dời ra ngoài tỉnh cần có sự thống nhất giữa tỉnh có dân đi và 
tỉnh tiếp nhận dân để quy hoạch, khoanh vùng tái định cư phù hợp với quy hoạch 
bố trí dân cư của tỉnh tiếp nhận dân và đảm bảo cuộc sống của người dân ở nơi ở 
mới từng bước tốt hơn nơi ở cũ, tái định cư bền vững, ổn định lâu dài. 

7 - Quy hoạch bố trí, ổn định dân cư có tính đến việc chủ động ứng phó với 
biến đổi khí hậu toàn cầu và khu vực. 

II. MỤC TIÊU QUY HOẠCH 

II.1. Mục tiêu tổng quát 

- Hoàn thành quy hoạch bố trí ổn định dân cư vùng có nguy cơ thiên tai thuộc 
các tỉnh  DHNTB để hạn chế tới mức thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra và góp 
phần thực hiện chiến lược phòng chống giảm nhẹ thiên tai, chương trình phòng 
chống lũ quét, sạt lở đất của Chính phủ. 

 - Đảm bảo an toàn tối đa tính mạng và tài sản, nhanh chóng ổn định sản xuất 
và đời sống cho người dân vùng thiên tai; tăng cường sự đoàn kết giữa các dân tộc 
trong vùng, góp phần giữ gìn an ninh quốc phòng và bảo vệ môi trường ở vùng 
DHNTB.  

II.2. Mục tiêu cụ thể 

1) Bố trí sắp xếp ổn định dân cư cho 48.337 hộ (202.082 khẩu) hiện đang sinh 
sống trong các khu vực có nguy cơ thiên tai ở các tỉnh vùng Duyên hải Nam Trung 
bộ (gồm 5.800 hộ khu vực sạt lở núi, lở đất; 20.659 hộ khu vực sạt lở bờ sông, bờ 
biển; 3.125 hộ khu vực lũ quét; 18.753 hộ khu vực ngập úng thường xuyên). Trong 
đó giai đoạn 2013-2015 bố trí, ổn định cho 7.800 hộ hiện đang cư trú ở vùng có 
nguy cơ thiên tai rất cao và nguy cơ cao đến nơi tái định cư an toàn, trong đó: ổn 
định tại chỗ 1.200 hộ (15,38%), di chuyển xen ghép vào các điểm dân cư đã có 
2.162 hộ (27,72%), tái định cư tập trung 4.438 hộ (56,90%). 

2) Hỗ trợ các hộ tái định cư phát triển sản xuất (gồm cả chuyển đổi nghề) để 
đến năm 2015 có thu nhập bình quân 18-20 triệu đồng/người/năm, tương đương 
với mức thu nhập bình quân chung của vùng.  

3) Tăng cường đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng thiết yếu ở các khu vực tái định 
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cư (gồm các điểm tái định cư tập trung và cộng đồng sở tại tiếp nhận dân xen ghép) 
để đến năm 2015 các hộ tái định cư có 80% số hộ được sử dụng nước sinh hoạt 
hợp vệ sinh, 95-100% số hộ sử dụng điện sinh hoạt, 100% các điểm dân cư tái định 
cư có đường ô tô đến trung tâm. Tỷ lệ hộ nghèo còn dưới 3%. 

III. PHƯƠNG ÁN QUY HOẠCH BỐ TRÍ, ỔN ĐỊNH DÂN CƯ 

III.1. Định hướng 

 Căn cứ vào mức độ bị ảnh hưởng; quy mô số hộ; điều kiện đất đai, kinh tế 
của từng địa phương vùng nguy cơ thiên tai, định hướng như sau: 

 1) Đối với các điểm dân cư nằm trong vùng nguy cơ cao: kiên quyết vận 
động người dân di chuyển đến các vùng an toàn. Nơi có điều kiện về quỹ đất và 
phải di chuyển cả cộng đồng thì nên định hướng bố trí tái định cư tập trung. Nơi 
không có điều kiện về quỹ đất và di chuyển số hộ ít nên vận động tái định cư xen 
ghép nội thôn, xã.  

 2) Đối với những khu vực bị ảnh hưởng nhẹ (có nguy cơ) và các khu vực bị 
ngập úng không thường xuyên, có thể hạn chế và giảm nhẹ được mức độ ảnh 
hưởng thiên tai bằng việc xây dựng các công trình hạ tầng phòng chống, hạn chế 
rủi ro thì theo hình thức bố trí ổn định tại chỗ là chính; hỗ trợ bằng các giải pháp 
dưới đây: 

 - Đầu tư xây dựng các hệ thống kè chống sạt lở bờ sông suối và sạt lở núi. 

 - Tôn nền xây dựng các công trình kiên cố để người dân có nơi trú tránh an 
toàn khi có thiên tai. 

 - Trồng rừng phòng hộ giảm sạt lở, giảm tốc độ dòng chảy khi có mưa lớn 
xảy ra, giảm nguy cơ và cường độ xảy ra lũ quét, lũ ống. 

 - Hỗ trợ người dân ổn định đời sống, ổn định sản xuất thông qua xây dựng 
các công trình thủy lợi, bờ bao. 

 3) Đi đôi với việc bố trí ổn định dân cư, cần tăng cường hỗ trợ để các hộ 
phát triển kinh tế, phát triển sản xuất hàng hoá, đảm bảo cuộc sống sớm ổn định và 
từng bước được cải thiện tốt hơn so với nơi ở cũ, góp phần chuyển dịch cơ cấu 
kinh tế nông nghiệp, nông thôn của các địa phương trong vùng.  

III.2. Phương án quy hoạch bố trí, ổn định dân cư vùng thiên tai 

 Trên cơ sở thực trạng phân bố, mức độ nguy cơ của các điểm dân cư ở các 
xã, huyện nằm trong vùng có nguy cơ thiên tai và điều kiện xây dựng các khu tái 
định cư tập trung của các xã; với định hướng quy hoạch bố trí, sắp xếp dân cư vùng 
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thiên tai như nêu ở trên. Dự kiến phương án quy hoạch bố trí, ổn định dân cư vùng 
thiên tai ở DHNTB từ nay đến năm 2015, định hướng đến năm 2020 và những năm 
tiếp theo như sau: 

 Toàn vùng: Tổng số hộ cần bố trí ổn định 48.337 hộ; trong đó: ổn định tại 
chỗ 17.359 hộ (chiếm 35,91% tổng số hộ cần bố trí), bố trí xen ghép 11.178 hộ 
(chiếm 23,13%), bố trí tập trung 19.800 hộ (chiếm 40,96%) tại 355 điểm tái định 
cư. 

* Thành phố Đà Nẵng: 

 Tổng số hộ bố trí 741 hộ; trong đó: ổn định tại chỗ 170 hộ, bố trí xen ghép 
158 hộ, bố trí tập trung 413 hộ tại 04 điểm tái định cư. 

* Tỉnh Quảng Nam: 

 Tổng số hộ bố trí 10.824 hộ; trong đó: ổn định tại chỗ 49 hộ; bố trí xen ghép 
5.762 hộ, bố trí tập trung 5.013 hộ tại 105 điểm tái định cư. 

* Tỉnh Quảng Ngãi: 

 Tổng số hộ bố trí 6.249 hộ; trong đó: ổn định tại chỗ 1.301 hộ, bố trí xen 
ghép 2.449 hộ, bố trí tập trung 2.499 hộ tại 68 điểm TĐC. 

* Tỉnh Bình Định: 

 Tổng số hộ bố trí 7.895 hộ; trong đó: ổn định tại chỗ 5.238 hộ, bố trí xen 
ghép 189 hộ, bố trí tập trung 2.468 hộ tại 25 điểm TĐC. 

* Tỉnh Phú Yên: 

 Tổng số hộ bố trí 7.533 hộ; trong đó: ổn định tại chỗ 4.693 hộ, bố trí xen 
ghép 584 hộ, bố trí tập trung 2.256 hộ tại 43 điểm tái định cư. 

* Tỉnh Khánh Hoà: 

 Tổng số hộ bố trí 6.523 hộ; trong đó: ổn định tại chỗ 4.287 hộ, bố trí xen 
ghép 59 hộ, bố trí tập trung 2.177 hộ tại 22 điểm tái định cư. 

* Tỉnh Ninh Thuận: 

 Tổng số hộ bố trí 2.704 hộ; trong đó: bố trí xen ghép 475 hộ, bố trí tập trung 
2.229 hộ tại 23 điểm tái định cư. 

* Tỉnh Bình Thuận: 

 Tổng số hộ bố trí 5.868 hộ; trong đó: ổn định tại chỗ 1.621 hộ, bố trí xen 
ghép 1.502 hộ, bố trí tập trung 2.745 hộ tại 13 điểm tái định cư. 
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 Cụ thể quy hoạch bố trí ổn định dân cư vùng thiên tai của toàn vùng và từng 
tỉnh giai đoạn 2013 – 2015 và giai đoạn 2016 – 2020 như sau: 

1. Giai ®o¹n 2013-2015: 

 Bố trí ổn định dân cư cho 7.800 hộ, chiếm 16,14% tổng số hộ nằm trong 
vùng có nguy cơ thiên tai cần quy hoạch bố trí sắp xếp ổn định như nêu ở trên của 
toàn vùng. Cụ thể: 

a) Quy hoạch ổn định dân cư tại chỗ 

Hỗ trợ bằng giải pháp xây dựng các công trình (đê bao, kè sông suối, kè 
taluy, kênh dẫn nước, kè nắn dòng chảy ....) để ổn định dân cư tại chỗ cho tổng số 
1.200 hộ, bằng 15,38% tổng số hộ quy hoạch bố trí trong giai đoạn này thuộc 11 
huyện, thị của 3 tỉnh.  Cụ thể số hộ quy hoạch bố trí ổn định tại chỗ của từng tỉnh 
như sau: 

- Tỉnh Bình Định: bố trí ổn định tại chỗ cho 432 hộ, thuộc các huyện Hoài 
Ân, Hoài Nhơn và Tuy Phước. 

 - Tỉnh Khánh Hòa: bố trí ổn định tại chỗ cho 543 hộ, thuộc các huyện Khánh 
Vĩnh, Diên Khánh, Vạn Ninh, Cam Lâm, thị xã Ninh Hoà và thành phố Nha Trang. 

 - Tỉnh Bình Thuận: bố trí ổn định tại chỗ cho 225 hộ, thuộc huyện Tuy 
Phong và thị xã La Gi 

(Cụ thể bố trí ổn định dân cư tại chỗ của từng huyện xem phụ biểu) 

b) Quy hoạch bố trí tái định cư xen ghép 

Với định hướng quy hoạch bố trí, sắp xếp dân cư vùng thiên tai ở các tỉnh chủ 
yếu là bố trí xen ghép vào các điểm dân cư hiện có tại xã là chính. Dự kiến quy 
hoạch bố trí tái định cư xen ghép (chủ yếu nội xã, nội huyện ..) cho 2.162 hộ, bằng 
27,72% tổng số hộ quy hoạch bố trí trong giai đoạn này. Cụ thể quy hoạch bố trí tái 
định cư xen ghép cho từng tỉnh như sau: 

 - Thành phố Đà Nẵng: bố trí tái định cư xen ghép cho 58 hộ thuộc huyện 
Hoà Vang. 

 - Tỉnh Quảng Nam: bố trí tái định cư xen ghép cho 678 hộ, thuộc 7 huyện 
trên tổng số 17 huyện, thành phố nằm trong vùng có nguy cơ thiên tai. 

 - Tỉnh Quảng Ngãi: bố trí tái định cư xen ghép cho 464 hộ thuộc 8 huyện 
trên tổng số 14 huyện, thị nằm trong vùng có nguy cơ thiên tai. 

 - Tỉnh Bình Định: bố trí tái định cư xen ghép cho 53 hộ, thuộc 4 huyện trên 
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tổng số 11 huyện nằm trong vùng có nguy cơ thiên tai. 

 - Tỉnh Phú Yên: bố trí tái định cư xen ghép cho 457 hộ thuộc 6 huyện trên 
tổng số 9 huyện, thị nằm trong vùng có nguy cơ thiên tai. 

 - Tỉnh Khánh Hòa: bố trí tái định cư xen ghép cho 59 hộ thuộc 5 huyện trên 
tổng số 8 huyện, thành phố nằm trong vùng có nguy cơ thiên tai. 

 - Tỉnh Ninh Thuận: bố trí tái định cư xen ghép cho 138 hộ, thuộc 4 huyện, 
thành phố. 

 - Tỉnh Bình Thuận: bố trí tái định cư xen ghép cho 255 hộ thuộc 7 huyện 
trên tổng số 9 huyện, thị xã, thành phố (chưa tính huyện đảo Phú Quý) nằm trong 
vùng có nguy cơ thiên tai. 

(Cụ thể bố trí ổn định dân cư xen ghép của từng huyện xem bảng 11) 

c) Quy hoạch bố trí tái định cư tập trung 

Trên cơ sở rà soát các điểm có đủ điều kiện để tổ chức xây dựng các điểm dân 
cư mới phục vụ cho chương trình bố trí sắp xếp lại dân cư của các tỉnh và yêu cầu 
tổ chức tái định cư tập trung cho các hộ vùng thiên tai của các tỉnh; dự kiến giai 
đoạn 2013-2015 trên địa bàn vùng Duyên hải Nam Trung bộ quy hoạch bố trí 59 
điểm tái định cư tập trung cho 4.438 hộ, bằng 56,9% tổng số hộ quy hoạch bố trí 
trong giai đoạn này. Cụ thể quy hoạch bố trí cho từng tỉnh như sau: 

 - Thành phố Đà Nẵng: bố trí tái định cư tập trung cho 311 hộ (03 điểm tái 
định cư), thuộc các huyện: huyện Hoà Vang (tổng số 140 hộ, gồm 02 điểm tái định 
cư); quận Liên Chiểu (tổng số 171 hộ, gồm 01 điểm tái định cư). 

 - Tỉnh Quảng Nam: bố trí 13 điểm tái định cư tập trung cho 608 hộ, thuộc 
các huyện: huyện Duy Xuyên (tổng số 68 hộ, gồm 01 điểm tái định cư); huyện 
Nông Sơn (tổng số 31 hộ, gồm 01 điểm tái định cư), huyện Quế Sơn (tổng số 30 
hộ, gồm 01 điểm tái định cư), huyện Phú Ninh (tổng số 18 hộ, gồm 01 điểm tái 
định cư), huyện Điện Bàn (tổng số 21 hộ, gồm 01 điểm tái định cư), huyện Tiên 
Phước (tổng số 130 hộ, gồm 02 điểm tái định cư), huyện Hiệp Đức (tổng số 60 hộ, 
gồm 01 điểm tái định cư), huyện Tây Giang (tổng số 31 hộ, gồm 01 điểm tái định 
cư), huyện Đông Giang (tổng số 89 hộ, gồm 02 điểm tái định cư), huyện Đại Lộc 
(130 hộ, gồm 02 điểm tái định cư). 

- Tỉnh Quảng Ngãi: bố trí tái định cư tập trung cho 337 hộ (07 điểm tái định 
cư), thuộc các huyện: huyện Nghĩa Hành (tổng số 80 hộ, gồm 02 điểm tái định cư), 
huyện Mộ Đức (tổng số 70 hộ, gồm 01 điểm tái định cư), huyện Bình Sơn (tổng số 
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60 hộ, gồm 01 điểm tái định cư), huyện Tây Trà (tổng số 43 hộ, gồm 01 điểm tái 
định cư), huyện Minh Long (tổng số 40 hộ, gồm 01 điểm tái định cư) và huyện Lý 
Sơn (tổng số 44 hộ, gồm 01 điểm tái định cư). 

 - Tỉnh Bình Định: bố trí 8 điểm tái định cư tập trung cho 986 hộ, thuộc các 
huyện: huyện Phù Mỹ (tổng số 250 hộ, gồm 02 điểm tái định cư); huyện Tây Sơn 
(tổng số 52 hộ, gồm 01 điểm tái định cư); huyện An Lão (tổng số 200 hộ, gồm 02 
điểm tái định cư); huyện Hoài Nhơn (tổng số 220 hộ, gồm 01 điểm tái định cư); 
thành phố Quy Nhơn (tổng số 264 hộ, gồm 02 điểm tái định cư). 

 - Tỉnh Phú Yên: bố trí 7 điểm tái định cư tập trung cho 584 hộ, thuộc các 
huyện: Thị xã Sông Cầu (tổng số 66 hộ, gồm 01 điểm tái định cư), huyện Tây Hòa 
(tổng số 100 hộ, gồm 01 điểm tái định cư); huyện Phú Hòa (tổng số 80 hộ, gồm 01 
điểm tái định cư), huyện Tuy An (tổng số 55 hộ, gồm 01 điểm tái định cư), huyện 
Đồng Xuân (tổng số 73 hộ, gồm 01 điểm tái định cư), huyện Sông Hinh (tổng số 
60 hộ, gồm 01 điểm tái định cư) và huyện Sơn Hoà (tổng số 150 hộ, gồm 01 điểm 
tái định cư) 

 - Tỉnh Khánh Hòa: bố trí 10 điểm tái định cư tập trung cho 723 hộ, thuộc 
các huyện: thành phố Nha Trang (tổng số 51 hộ, gồm 01 điểm tái định cư), thành 
phố Cam Ranh (tổng số 63 hộ, gồm 01 điểm tái định cư), thị xã Ninh Hoà (tổng số 
240 hộ, gồm 03 điểm tái định cư), huyện Khánh Vĩnh (tổng số 189 hộ, gồm 02 
điểm tái định cư), huyện Khánh Sơn (tổng số 150 hộ, gồm 02 điểm tái định cư) và 
huyện Vạn Ninh (tổng số 30 hộ, gồm 01 điểm tái định cư). 

 - Tỉnh Ninh Thuận: bố trí 05 điểm tái định cư tập trung cho 399 hộ, thuộc 
các huyện: huyện Bắc Ái (tổng số 45 hộ, gồm 01 điểm tái định cư); huyện Thuận 
Bắc (tổng số 100 hộ, gồm 01 điểm tái định cư), huyện Ninh Hải (tổng số 70 hộ, 
gồm 01 điểm tái định cư), huyện Ninh Phước (tổng số 60 hộ, gồm 01 điểm tái định 
cư), huyện Thuận Nam (tổng số 124 hộ, gồm 1 điểm tái định cư). 

 - Tỉnh Bình Thuận: bố trí 05 điểm tái định cư tập trung cho 490 hộ, thuộc 
các huyện: thành phố Phan Thiết (tổng số 60 hộ, gồm 01 điểm tái định cư), thị xã 
La Gi (tổng số 240 hộ, gồm 01 điểm tái định cư), huyện Tuy Phong (tổng số 110 
hộ, gồm 01 điểm tái định cư); huyện Bắc Bình (tæng sè 30 hé, gåm 01 ®iÓm t¸i 
®Þnh c−), huyện Tánh Linh (tổng số 50 hộ, gồm 01 điểm tái định cư). 

2. Giai đoạn 2016-2020 và tiếp theo: 
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 Tiếp tục bố trí ổn định cho 40.537 hộ, chiếm 83,86% tổng số hộ nằm trong 
vùng có nguy cơ thiên tai của toàn vùng cần được quy hoạch bố trí ổn định. Trong 
đó bố trí ổn định tại chỗ là 16.159 hộ (chiếm 39,86%), bố trí xen ghép là 9.016 hộ 
(chiếm 22,24%), bố trí tập trung là 15.362 hộ (chiếm 37,90%).  

Cụ thể quy hoạch bố trí ổn định dân cư cho từng tỉnh trong giai đoạn này 
như sau: 

 - Thành phố Đà Nẵng: bè trÝ æn ®Þnh cho 372 hé. Trong đó: ổn định tại chỗ 
170 hộ, bố trí xen ghép cho 100 hộ. bố trí tập trung cho 102 hộ.  
 - Tỉnh Quảng Nam: bè trÝ æn ®Þnh cho 9.538 hé. Trong đó: ổn định tại chỗ 
49 hộ, bố trí xen ghép cho 5.048 hộ, bố trí tập trung cho 4.405 hộ.  
 - Tỉnh Quảng Ngãi: bè trÝ æn ®Þnh cho 5.448 hé. Trong đó: bố trí ổn định tại 
chỗ cho 1.301 hộ, bố trí xen ghép cho 1.985 hộ, bố trí tập trung cho 2.162 hộ.  
 - Tỉnh Bình Định: bè trÝ æn ®Þnh cho 6.424 hé, Trong đó bố trí ổn định tại 
chỗ cho 4.806 hộ, bố trí xen ghép cho 136 hộ. bố trí tập trung cho 1.482 hộ.  
 - Tỉnh Phú Yên: bè trÝ æn ®Þnh cho 6.492 hé. Trong đó bố trí ổn định tại chỗ 
cho 4.693 hộ, bố trí xen ghép cho 127 hộ, bố trí tập trung cho 1.672 hộ.  
 -Tỉnh Khánh Hoà: bè trÝ æn ®Þnh cho 5.198 hé. Trong đó bố trí ổn định tại 
chỗ cho 3.744 hộ, bố trí tập trung cho 1.454 hộ.  
 - Tỉnh Ninh Thuận: bè trÝ æn ®Þnh cho 2.167 hé. Trong đó bố trí xen ghép 
cho 337 hộ. Bố trí tập trung cho 1.830 hộ. 
 - Tỉnh Bình Thuận: bè trÝ æn ®Þnh cho 4.898 hé. Trong đó bố trí ổn định tại 
chỗ cho 1.396 hộ, bố trí xen ghép cho 1.247 hộ, bố trí tập trung cho 2.255 hộ.                          
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Bảng 17: PHƯƠNG ÁN BỐ TRÍ ỔN ĐỊNH DÂN CƯ VÙNG DHNTB 2013-2020 và tiếp theo 

Đơn vị tính: hộ 

Số 
TT 

Địa phương có vùng dân 
cư bị thiên tai đe doạ 

Số hộ bị ảnh 
hưởng Giai đoạn 2013-2015 Giai đoạn 2016-2020 và tiếp theo 

Số hộ Số khẩu 

Tổng 
giai 
đoạn 
2013-
2015 

Ổn định 
tại chỗ 

Xen 
ghép 

Tái ĐC 
tập 

trung 

Tổng 
cộng 

Ổn định 
tại chỗ 

Xen 
ghép 

Tái ĐC 
tập 

trung 

  Tổng 8 tỉnh 48.337 202.082 7.800 1.200 2.162 4.438 40.537 16.159 9.016 15.362

I TP. Đà Nẵng 741 3.197 369   58 311 372 170 100 102

1 Huyện Hòa Vang 400 1.782 198   58 140 202   100 102

2 Quận Liên Chiểu 341 1.415 171     171 170 170     

II Tỉnh Quảng Nam 10.824 45.303 1.286  678 608 9.538 49 5.084 4.405

1 Huyện Duy Xuyên 296 1.243 68     68 228   92 136

2 Huyện Nông Sơn 277 1.069 61   30 31 216   125 91

3 Thành phố Tam Kỳ 570 2.390 50   50   520   124 396

4 Huyện Quế Sơn 121 460 35   5 30 86   58 28

5 Huyện Núi Thành 649 2.630 50   50   599   314 285

6 Huyện Phước Sơn 575 2.385         575     575

7 Huyện Bắc Trà My 431 1.746         431   280 151

8 Huyện Nam Trà My 529 2.116         529   189 340

9 Huyện Phú Ninh 973 4.141 164   146 18 809   198 611

10 Huyện Điện Bàn 37 148 21     21 16   16   

11 Huyện Thăng Bình 404 1.618 117   117   287   287   

12 Huyện Tiên Phước 2.270 10.000 410   280 130 1.860   1.580 280



 91

Số 
TT 

Địa phương có vùng dân 
cư bị thiên tai đe doạ 

Số hộ bị ảnh 
hưởng Giai đoạn 2013-2015 Giai đoạn 2016-2020 và tiếp theo 

Số hộ Số khẩu 

Tổng 
giai 
đoạn 
2013-
2015 

Ổn định 
tại chỗ 

Xen 
ghép 

Tái ĐC 
tập 

trung 

Tổng 
cộng 

Ổn định 
tại chỗ 

Xen 
ghép 

Tái ĐC 
tập 

trung 

13 Huyện Hiệp Đức 910 3.968 60     60 850   517 333

14 Huyện Tây Giang 161 644 31     31 130     130

15 Huyện Đông Giang 1.769 7.433 89     89 1.680   1.022 658

16 Huyện Đại Lộc 682 2.712 130     130 552 49 282 221

17 Thành phố Hội An 170 600         170     170

III Tỉnh Quảng Ngãi 6.249 26.084 801   464 337 5.448 1.301 1.985 2.162

1 Huyện Tư Nghĩa 700 2.943 56   56   644 125 329 190

2 Huyện Nghĩa Hành 943 4.229 110   30 80 833 263 222 348

3 Huyện Mộ Đức 633 2.602 70     70 563 235 268 60

4 Huyện Đức Phổ 417 1.751         417 55 180 182

5 Huyện Bình Sơn 920 3.599 60     60 860 283 353 224

6 Huyện Sơn Tịnh 591 2.364 50   50   541   173 368

7 Huyện Sơn Tây 186 781 35   35   151     151

8 Huyện Sơn Hà 643 2.572 130   130   513 111 130 272

9 Huyện Trà Bồng 121 545 60   60   61   22 39

10 Huyện Tây Trà 262 1.213 85   42 43 177   132 45

11 Huyện Ba Tơ 369 1.568         369 100 112 157

12 Huyện Minh Long 190 821 40     40 150   64 86

13 Huyện Lý Sơn 145 580 105   61 44 40     40

14 Thành phố Quảng Ngãi 129 516         129 129     
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Số 
TT 

Địa phương có vùng dân 
cư bị thiên tai đe doạ 

Số hộ bị ảnh 
hưởng Giai đoạn 2013-2015 Giai đoạn 2016-2020 và tiếp theo 

Số hộ Số khẩu 

Tổng 
giai 
đoạn 
2013-
2015 

Ổn định 
tại chỗ 

Xen 
ghép 

Tái ĐC 
tập 

trung 

Tổng 
cộng 

Ổn định 
tại chỗ 

Xen 
ghép 

Tái ĐC 
tập 

trung 

IV Tỉnh Bình Định 7.895 32.622 1.471 432 53 986 6.424 4.806 136 1.482

1 Huyện Phù Mỹ 1.895 8.350 263   13 250 1.632 1.035 10 587

2 Huyện Phù Cát 253 1.004 10   10   243 62 48 133

3 Huyện Tây Sơn 204 848 52     52 152 49   103

4 Huyện An Lão 200 800 200     200         

5 Huyện Hoài Ân 260 1.040 27 27     233 93 20 120

6 Huyện Hoài Nhơn 886 3.560 525 285 20 220 361 233   128

7 Huyện Vĩnh Thạnh 100 380         100 58   42

8 Huyện Tuy Phước 2.768 11.070 130 120 10   2.638 2.424 14 200

9 Thành phố Quy Nhơn 477 2.130 264     264 213   44 169

10 Huyện Vân Canh 55 270         55 55     

11 Thị xã An Nhơn 797 3.170         797 797     

V Tỉnh Phú Yên 7.533 29.088 1.041   457 584 6.492 4.693 127 1.672

1 Thành phố Tuy Hòa 571 2.223         571 468   103

2 Thị xã Sông Cầu 772 3.182 94   28 66 678 357 39 282

3 Huyện Đông Hòa 115 468         115 115     

4 Huyện Tây Hòa 445 1.839 145   45 100 300 239 13 48

5 Huyện Phú Hòa 765 2.854 162   82 80 603 248 33 322

6 Huyện Tuy An 887 2.969 55     55 832 571   261

7 Huyện Đồng Xuân 1.259 4.799 154   81 73 1.105 770 9 326
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Số 
TT 

Địa phương có vùng dân 
cư bị thiên tai đe doạ 

Số hộ bị ảnh 
hưởng Giai đoạn 2013-2015 Giai đoạn 2016-2020 và tiếp theo 

Số hộ Số khẩu 

Tổng 
giai 
đoạn 
2013-
2015 

Ổn định 
tại chỗ 

Xen 
ghép 

Tái ĐC 
tập 

trung 

Tổng 
cộng 

Ổn định 
tại chỗ 

Xen 
ghép 

Tái ĐC 
tập 

trung 

8 Huyện Sơn Hòa 1.674 6.055 250   100 150 1.424 1.424     

9 Huyện Sông Hinh 1.045 4.699 181   121 60 864 501 33 330

VI Tỉnh Khánh Hòa 6.523 27.379 1.325 543 59 723 5.198 3.744   1.454

1 Thành phố Nha Trang 1.124 4.790 209 158   51 915 665   250

2 Thành phố Cam Ranh 293 1.108 73   10 63 220 100   120

3 Thị xã Ninh Hòa 1.799 7.623 296 56   240 1.503 1.137   366

4 Huyện Cam Lâm 96 481 96 89 7           

5 Huyện Diên Khánh 1.335 4.300 148 126 22   1.187 1.160   27

6 Huyện Khánh Vĩnh 979 4.092 269 64 16 189 710 292   418

7 Huyện Khánh Sơn 423 1.690 150     150 273     273

8 Huyện Vạn Ninh 474 3.295 84 50 4 30 390 390     

VII Tỉnh Bình Thuận 5.868 26.596 970 225 255 490 4.898 1.396 1.247 2.255

1 Thành phố Phan Thiết 1.079 4.803 90   30 60 989   90 899

2 Thị xã La Gi 1.821 8.937 400 160   240 1.421 1.111   310

3 Huyện Tuy Phong 1.027 4.758 195 65 20 110 832 285 260 287

4 Huyện Bắc Bình 264 1.023 60   30 30 204   96 108

5 Huyện Hàm Thuận Nam 143 620         143     143

6 Huyện Hàm Thuận Bắc 186 715 80   80   106   72 34

7 Huyện Hàm Tân 250 1.079 25   25   225   225   

8 Huyện Tánh Linh 496 2.030 90   40 50 406   356 50
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Số 
TT 

Địa phương có vùng dân 
cư bị thiên tai đe doạ 

Số hộ bị ảnh 
hưởng Giai đoạn 2013-2015 Giai đoạn 2016-2020 và tiếp theo 

Số hộ Số khẩu 

Tổng 
giai 
đoạn 
2013-
2015 

Ổn định 
tại chỗ 

Xen 
ghép 

Tái ĐC 
tập 

trung 

Tổng 
cộng 

Ổn định 
tại chỗ 

Xen 
ghép 

Tái ĐC 
tập 

trung 

9 Huyện Đức Linh 602 2.631 30   30   572   148 424

VIII Tỉnh Ninh Thuận 2.704 11.813 537   138 399 2.167   337 1.830

1 Huyện Bác Ái 212 948 45     45 167     167

2 Huyện Ninh Sơn 155 660         155     155

3 Huyện Thuận Bắc 357 1.560 138   38 100 219     219

4 Huyện Ninh Hải 279 1.202 100   30 70 179     179

5 Huyện Ninh Phước 532 2.611 100   40 60 432     432

6 Huyện Thuận Nam 746 3.656 154   30 124 592     592

7 TP.Phan Rang Tháp Chàm 423 1176         423   337 86
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III.3. TiÕn ®é thùc hiÖn bè trÝ, æn ®Þnh d©n c− vïng thiªn tai . 
 Dùa vµo kÕ ho¹ch bè trÝ, æn ®Þnh d©n c− từng năm cña c¸c tØnh tõ nay ®Õn n¨m 2015, giai đoạn 2016 – 2020 vµ 
c¨n cø vµo thùc tr¹ng c¸c vïng cã nguy c¬ thiªn tai cao ë c¸c ®Þa ph−¬ng, dù kiÕn tiÕn ®é bè trÝ, s¾p xÕp d©n c− vùng 
ảnh hưởng thiªn tai các tỉnh DHNTB giai ®o¹n nh− sau: 

B¶ng 18:      dù kiÕn tiÕn ®é bè trÝ, s¾p xÕp d©n c−  vïng thiªn taI CÁC TỈNH duyªn h¶i nam trung bé 

                                                                                                                            §¬n vÞ: Hé 

Số 
TT 

Địa phương có vùng 
dân cư bị thiên tai 

đe doạ 

Giai đoạn 2013-2015 Giai 
đoạn 
2016-
2020 

và tiếp 
theo 

Tổng 
giai 
đoạn 
2013-
2015 

Ổn định tại chỗ (hộ) Tái định cư xen ghép (hộ) Tái định cư tập trung (hộ) 

Tổng 
cộng 2013 2014 2015 Tổng 

cộng 2013 2014 2015 Tổng 
cộng 2013 2014 2015 

  Tổng 8 tỉnh 7.800 1.200 310 380 510 2.162 675 921 576 4.438 1.182 2.013 1.243 40.537
  Tỷ trọng (%) 16,14 15,38 25,83 31,67 42,50 27,72 31,22 42,60 26,64 56,90 26,63 45,36 28,01 83,86

I TP. Đà Nẵng 369         58 20 38   311 30 121 160 372

1 Huyện Hòa Vang 198         58 20 38   140 30 50 60 202

2 Quận Liên Chiểu 171                 171   71 100 170

II Tỉnh Quảng Nam 1.286     678 225 336 117 608 109 317 182 9.538

1 Huyện Duy Xuyên 68                 68   68   228

2 Huyện Nông Sơn 61         30 30     31 31     216

3 Thành phố Tam Kỳ 50         50   50           520

4 Huyện Quế Sơn 35         5 5     30     30 86

5 Huyện Núi Thành 50         50 50             599

6 Huyện Phước Sơn                           575

7 Huyện Bắc Trà My                           431
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Số 
TT 

Địa phương có vùng 
dân cư bị thiên tai 

đe doạ 

Giai đoạn 2013-2015 Giai 
đoạn 
2016-
2020 

và tiếp 
theo 

Tổng 
giai 
đoạn 
2013-
2015 

Ổn định tại chỗ (hộ) Tái định cư xen ghép (hộ) Tái định cư tập trung (hộ) 

Tổng 
cộng 2013 2014 2015 Tổng 

cộng 2013 2014 2015 Tổng 
cộng 2013 2014 2015 

8 Huyện Nam Trà My                           529

9 Huyện Phú Ninh 164         146   146   18 18     809

10 Huyện Điện Bàn 21                 21     21 16

11 Huyện Thăng Bình 117         117     117         287

12 Huyện Tiên Phước 410         280 140 140   130   70 60 1.860

13 Huyện Hiệp Đức 60                 60 60     850

14 Huyện Tây Giang 31                 31     31 130

15 Huyện Đông Giang 89                 89   89   1.680

16 Huyện Đại Lộc 130                 130   90 40 552

17 Thành phố Hội An                           170

III Tỉnh Quảng Ngãi 801         464 237 125 102 337 120 157 60 5.448

1 Huyện Tư Nghĩa 56         56 56             644

2 Huyện Nghĩa Hành 110         30   30   80 80     833

3 Huyện Mộ Đức 70                 70   70   563

4 Huyện Đức Phổ                           417

5 Huyện Bình Sơn 60                 60     60 860

6 Huyện Sơn Tịnh 50         50 50             541

7 Huyện Sơn Tây 35         35   35           151

8 Huyện Sơn Hà 130         130 70 60           513

9 Huyện Trà Bồng 60         60     60         61
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Số 
TT 

Địa phương có vùng 
dân cư bị thiên tai 

đe doạ 

Giai đoạn 2013-2015 Giai 
đoạn 
2016-
2020 

và tiếp 
theo 

Tổng 
giai 
đoạn 
2013-
2015 

Ổn định tại chỗ (hộ) Tái định cư xen ghép (hộ) Tái định cư tập trung (hộ) 

Tổng 
cộng 2013 2014 2015 Tổng 

cộng 2013 2014 2015 Tổng 
cộng 2013 2014 2015 

10 Huyện Tây Trà 85         42     42 43   43   177

11 Huyện Ba Tơ                           369

12 Huyện Minh Long 40                 40 40     150

13 Huyện Lý Sơn 105         61 61     44   44   40

14 
Thành phố Quảng 
Ngãi                           129

IV Tỉnh Bình Định 1.471 432 27 89 316 53   53 10 986 262 507 217 6.424

1 Huyện Phù Mỹ 263         13   23   250 72 178   1.632

2 Huyện Phù Cát 10         10   10           243

3 Huyện Tây Sơn 52                 52 52     152

4 Huyện An Lão 200                 200 138 62     

5 Huyện Hoài Ân 27 27 27                     233

6 Huyện Hoài Nhơn 525 285   89 196 20   20   220   100 120 361

7 Huyện Vĩnh Thạnh                           100

8 Huyện Tuy Phước 130 120     120 10     10         2.638

9 Thành phố Quy Nhơn 264                 264   167 97 213

10 Huyện Vân Canh                           55

11 Thị xã An Nhơn                           797

V Tỉnh Phú Yên 1.041         457 128 204 125 584 150 269 165 6.492

1 Thành phố Tuy Hòa                           571
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Số 
TT 

Địa phương có vùng 
dân cư bị thiên tai 

đe doạ 

Giai đoạn 2013-2015 Giai 
đoạn 
2016-
2020 

và tiếp 
theo 

Tổng 
giai 
đoạn 
2013-
2015 

Ổn định tại chỗ (hộ) Tái định cư xen ghép (hộ) Tái định cư tập trung (hộ) 

Tổng 
cộng 2013 2014 2015 Tổng 

cộng 2013 2014 2015 Tổng 
cộng 2013 2014 2015 

2 Thị xã Sông Cầu 94         28 28     66   66   678

3 Huyện Đông Hòa                           115

4 Huyện Tây Hòa 145         45     45 100   50 50 300

5 Huyện Phú Hòa 162         82   82   80   80   603

6 Huyện Tuy An 55                 55     55 832

7 Huyện Đồng Xuân 154         81   81   73   73   1.105

8 Huyện Sơn Hòa 250         100 100     150 150     1.424

9 Huyện Sông Hinh 181         121   41 80 60     60 864

VI Tỉnh Khánh Hòa 1.325 543 218 131 194 59 17 25 17 723 236 288 199 5.198

1 Thành phố Nha Trang 209 158 158             51 51     915

2 Thành phố Cam Ranh 73         10 10     63   63   220

3 Thị xã Ninh Hòa 296 56   56           240 115 65 60 1.503

4 Huyện Cam Lâm 96 89     89 7 7               

5 Huyện Diên Khánh 148 126 60   66 22   12 10         1.187

6 Huyện Khánh Vĩnh 269 64   25 39 16   13 3 189 40 60 89 710

7 Huyện Khánh Sơn 150                 150   100 50 273

8 Huyện Vạn Ninh 84 50   50   4     4 30 30     390

VII Tỉnh Bình Thuận 970 225 65 160   255 48 72 135 490 160 200 130 4.898

1 Thành phố Phan Thiết 90         30     30 60   60   989

2 Thị xã La Gi 400 160   160           240   140 100 1.421
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Số 
TT 

Địa phương có vùng 
dân cư bị thiên tai 

đe doạ 

Giai đoạn 2013-2015 Giai 
đoạn 
2016-
2020 

và tiếp 
theo 

Tổng 
giai 
đoạn 
2013-
2015 

Ổn định tại chỗ (hộ) Tái định cư xen ghép (hộ) Tái định cư tập trung (hộ) 

Tổng 
cộng 2013 2014 2015 Tổng 

cộng 2013 2014 2015 Tổng 
cộng 2013 2014 2015 

3 Huyện Tuy Phong 195 65 65     20 8 12   110 110     832

4 Huyện Bắc Bình 60         30   30   30     30 204

5 
Huyện Hàm Thuận 
Nam                           143

6 
Huyện Hàm Thuận 
Bắc 80         80     80         106

7 Huyện Hàm Tân 25         25     25         225

8 Huyện Tánh Linh 90         40 40     50 50     406

9 Huyện Đức Linh 30         30   30           572

VIII Tỉnh Ninh Thuận 537         138   68 70 399 115 154 130 2.167

1 Huyện Bác Ái 45                 45 45     167

2 Huyện Ninh Sơn                           155

3 Huyện Thuận Bắc 138         38   38   100   100   219

4 Huyện Ninh Hải 100         30     30 70     70 179

5 Huyện Ninh Phước 100         40     40 60     60 432

6 Huyện Thuận Nam 154         30   30   124 70 54   592

7 
TP. Phan Rang Tháp 
Chàm                           423
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III.4. Phương án quy hoạch cơ sở hạ tầng 

1. Đối với đối tượng bố trí, ổn định tại chỗ 

 Tuỳ theo đặc điểm từng địa phương mà xây dựng các dự án thành phần để 
xây dựng kè, đập, đê bao, mương tiêu … nhằm giảm thiểu các tác động tiêu cực 
của thiên tai; ổn định chỗ ở, sản xuất và đời sống cho người dân.  

2. Đối với đối tượng TĐC xen ghép và tự nguyện 

 Ngân sách Nhà nước sẽ hỗ trợ theo quy định. Chính quyền nơi tiếp nhận dân 
cư căn cứ vào tình hình cụ thể của địa phương, dùng một phần kinh phí để điều tiết 
lại quỹ đất ở, đất sản xuất cho các hộ tái định cư; phần kinh phí còn lại để đầu tư 
làm mới, nâng cấp CSHT để phục vụ lợi ích của cả cộng đồng. Việc xây dựng 
công trình gì, quy mô bao nhiêu do UBND xã bàn bạc với cộng đồng dân cư để 
quyết định.   

3. Đối với đối tượng TĐC tập trung 

Ngân sách Nhà nước sẽ hỗ trợ CSHT khu tái định cư theo quy định và theo 
dự án đầu tư được UBND tỉnh phê duyệt. Qua điều tra ở các địa phương (tỉnh, 
huyện, khu tái định cư), tại các khu tái định cư tập trung cần thiết phải đầu tư 
đường giao thông, trạm biến áp và hệ thống đường dây trung áp và hạ thế, công 
trình cấp nước sinh hoạt, lớp học (tiểu học, mầm non), công trình thoát nước và 
công trình thuỷ lợi đối với khu tái định cư có bố trí đất sản xuất…  

III.5.  Các dự án ưu tiên trong quy hoạch 

Để từng bước thực hiện quy hoạch bố trí, sắp xếp dân cư thiên tai vùng 
DHNTB và hạn chế thấp nhất rủi ro do thiên tai gây ra cho dân cư trong vùng, dự 
kiến từ nay đến năm 2020 trên địa bàn toàn vùng tập trung đầu tư xây dựng 120 dự 
án TĐC tập trung ưu tiên để bố trí ổn định cho 11.461 hộ (chiếm 23,7% tổng số hộ 
cần bố trí ổn định giai đoạn 2013 – 2020 của toàn vùng). Tổng nhu cầu vốn đầu tư 
cho các dự án ưu tiên ước tính 1.902,59 tỷ đồng.  

Cụ thể dự án ưu tiên của từng tỉnh như sau: 

1. Thành phố Đà Nẵng  

Đầu tư thực hiện 04 dự án TĐC tập trung ưu tiên (quận Liên Chiểu 02 dự án, 
huyện Hoà Vang 02 dự án) để bố trí ổn định cho 396 hộ. Tổng vốn đầu tư ước tính 
63.568 triệu đồng. 

2. Tỉnh Quảng Nam  
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 Đầu tư thực hiện 25 dù ¸n −u tiªn (huyện Đại Lộc 05 dự án, huyện Phú Ninh 
03 dự án, huyện Tiên Phước 03 dự án, huyện Hiệp Đức 03 dự án, huyện Đông 
Giang 02 dự án, huyện Quế Sơn 02 dự án, các huyện Điện Bàn, Nông Sơn, Thăng 
Bình, Tây Giang, Bắc Trà My, Duy Xuyên và thành phố Hội An mỗi địa phương 
01 dự án) để bố trí ổn định cho 1.249 hé. Tæng vèn ®Çu t− −íc tÝnh 224.820 triệu 
®ång. 

3. Tỉnh Quảng Ngãi  

Đầu tư ưu tiên thực hiện 22 dù ¸n (huyện Nghĩa Hành 04 dự án; huyện Tây 
Trà, huyện Mộ Đức, huyện Tư Nghĩa, huyện Sơn Tây, huyện Sơn Hà, huyện Minh 
Long mỗi huyện 02 dự án, các huyện Lý Sơn, Bình Sơn, Sơn Tịnh và Trà Bồng 
mỗi địa phương 01 dự án) để bố trí ổn định cho 1.304 hé. Tæng ®Çu t− −íc tÝnh 
238.952 triệu ®ång. 

4. Tỉnh Bình Định  

Đầu tư thực hiện 12 dù ¸n −u tiªn (huyện Phù Mỹ 02 dự án, huyện Tây Sơn 
02 dự án, thành phố Quy Nhơn 02 dự án, các huyện Hoài Nhơn, Phù Cát, An Lão, 
Tuy Phước, Hoài Ân và Vĩnh Thạnh mỗi địa phương 01 dự án) để bố trí ổn định 
cho 2.039 hé. Tæng vèn ®Çu t− −íc tÝnh 278.050 triệu ®ång. 

5. Tỉnh Phú Yên  

Đầu tư thực hiện 19 dù ¸n −u tiªn (thị xã Sông Cầu 04 dự án, huyện Đồng 
Xuân 03 dự án, huyện Tuy An 03 dự án, huyện Sông Hinh 03 dự án, huyện Sơn 
Hoà 02 dự án, huyện Phú Hòa 02 dự án, huyện Tây Hoà và thành phố Tuy Hòa 
mỗi địa phương 01 dự án) để bố trí ổn định cho 1.633 hé. Tæng vèn ®Çu t− −íc tÝnh 
181.431 triệu ®ång. 

6. Tỉnh Khánh Hòa  

Đầu tư thực hiện 21 dù ¸n −u tiªn (thị xã Ninh Hòa 05 dự án, huyện Vạn 
Ninh 03 dự án, huyện Khánh Vĩnh 03 dự án, huyện Diên Khánh 03 dự án, thánh 
phố Nha Trang 03 dự án, huyện Khánh Sơn 02 dự án, huyện Cam Lâm và thành 
phố Cam Ranh mỗi địa phương 01 dự) để bố trí ổn định cho 1.373 hé. Tæng vèn 
®Çu t− −íc tÝnh 181.709 triệu ®ång. 

7. Tỉnh Ninh Thuận  

Đầu tư thực hiện 06 dù ¸n −u tiªn (các huyện Thuận Bắc, Thuận Nam, Ninh 
Phước, Ninh Hải, Bắc Ái và thành phố Phan Rang Tháp Chàm mỗi địa phương 01 
dự án) để bố trí t¸i ®Þnh c− cho 668 hé. Tæng vèn ®Çu t− −íc tÝnh 266.000 triệu 
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®ång. 

8. Tỉnh Bình Thuận  

Đầu tư thực hiện 11 dù ¸n −u tiªn (huyện Bắc Bình 02 dự án, huyện Hàm 
Thuận Bắc 02 dự án, thị xã Phan Thiết 02 dự án, các huyện Tuy Phong, Hàm 
Thuận Nam, Tánh Linh, Đức Linh và thị xã La Gi mỗi địa phương 01 dự án) để bố 
trí t¸i ®Þnh c− cho 2.799 hé. Tæng vèn ®Çu t− −íc tÝnh 468.061 triệu ®ång. 

                        (Cụ thể các dự án ưu tiên xem phụ biểu) 
 

IV. VỐN ĐẦU TƯ 

IV.1. Tổng vốn đầu tư thực hiện quy hoạch 

1. Các căn cứ tính toán 

  - Khối lượng các hạng mục CSHT dự kiến trong các dự án ưu tiên và các 
khu tái định cư tập trung trong quy hoạch toàn vùng. 

  - Chi phí giải phóng mặt bằng xác định trên cơ sở diện tích đất cần trưng 
dụng, chi phí hỗ trợ tái định cư áp dụng các văn bản quy định về chế độ, chính sách 
hỗ trợ có liên quan (Quyết định số 1776/2012/QĐ-TTg ngày 21/11/2012 của Thủ 
tướng Chính phủ). 

  - Chi phí quản lý dự án và các chi phí gián tiếp tính theo định mức do bộ 
Xây dựng. 

  - Kinh phí dự phòng (10%) tính cho các hạng mục chi phí trừ phần kinh phí 
hỗ trợ tái định cư và đầu tư phát triển sản xuất. 

2. Tổng hợp nhu cầu vốn thực hiện quy hoạch 

Trên cơ sở những nội dung thực hiện và những chính sách hỗ trợ đầu tư của 
dự án như trình bày ở trên. Tổng hợp nhu cầu vốn đầu tư của các tỉnh trong kỳ quy 
hoạch (2013 - 2020) về hỗ trợ di chuyển, hỗ trợ sản xuất, hỗ trợ các hộ ổn định 
cuộc sống sau tái định cư và hỗ trợ đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng phục vụ tái định 
cư cho các hộ vùng thiên tai cho kết quả như sau: 
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Bảng 19:                   DỰ KIẾN NHU CẦU VỐN BỐ TRÍ, SẮP XẾP DÂN CƯ  
                                           VÙNG THIÊN TAI VÙNG DHNTB (2013-2020) 
                                                                                                                 Đơn vị: Triệu đồng 

Tỉnh Tổng số 

Đầu tư trực tiếp Đầu tư 
gián 
tiếp 

Vốn 
dự 

phòng Cộng 
Đầu tư 

phát 
triển 

Sự 
nghiệp 

KT 

Quản 
lý 

Toàn vùng 5.225.941 4.710.751 4.028.190 675.068 7.493 112.371 402.819

Tỷ lệ (%) 100 90,14 77,08 12,92 0,14 2,15 7,71

1. TP.Đà nẵng 89.169 80.445 68.820 11.502 123 1.842 6.882

2. Tỉnh Quảng nam 1.288.928 1.159.988 960.660 197.136 2.192 32.874 96.066

3. Tỉnh Quảng ngãi 855.119 769,221 630.600 137.088 1.523 22.848 63.060

4. Tỉnh Bình Định 983.010 887.208 777.990 108.018 1.200 18.003 77.799

5. Tỉnh Phú Yên 570.910 515.422 454.560 60.192 670 10.032 45.456

6. Tỉnh Khánh Hoà 406.744 367.226 324.110 42.642 474 7.107 32.411

7. Tỉnh Ninh Thuận 437.001 394.373 345.160 48.672 541 8.112 34.516

8. Tỉnh Bình Thuận 595.060 536.878 466.290 69.818 770 11.553 46.629
 
  Như vậy, tổng nhu cầu vốn hỗ trợ để thực hiện quy hoạch bố trí ổn định dân 
cư vùng có nguy cơ thiên tai của các tỉnh vùng Duyên hải Nam Trung bộ đến năm 
2015 và định hướng đến năm 2020  −íc tÝnh lµ 5.225.941 triệu đồng (không tính 
vốn đầu tư kè biển kè sông ổn định dân cư tại chỗ sử dụng từ nguồn vốn chương 
trình khác), trong đó: 

  - Đầu tư trực tiếp: 4.710.751 triệu đồng (90,14 %) 

   + Đầu tư phát triển: 4.028.190 triệu đồng ( 77,08%) 

   + Đầu tư sự nghiệp: 675.068 triệu đồng (12,92%) 

   + Quản lý: 7.493 triệu đồng (0,14%) 

  - Đầu tư gián tiếp: 112.371 triệu đồng (2,15 %) 

  - Chi phí dự phòng: 402.819 triệu đồng (7,71%)  

IV.2. Nguồn vốn đầu tư 

  Trong tổng nhu cầu vốn cần đầu tư hỗ trợ bố trí ổn định dân cư vùng có 
nguy cơ thiên tai vùng Duyên hải Nam trung bộ dự kiến nguồn vốn đầu tư như sau:  

  - Nguồn vốn ngân sách Trung ương đầu tư hỗ trợ cho: hỗ trợ di chuyển, tạo 
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quỹ đất sản xuất và đất ở, ổn định đời sống; quản lý; đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng 
khu tái định cư, hỗ trợ cộng đồng và dự phòng (chiếm khoảng 70%). 

  - Nguồn vốn ngân sách địa phương đầu tư hỗ trợ cho: đầu tư gián tiếp (tuyên 
truyền, đào tạo nghề, khuyến nông…), đầu tư giải phóng mặt bằng, xây dựng cơ sở 
hạ tầng (khoảng 20%). Ngoài ra tuỳ điều kiện của từng địa phương có thể hỗ trợ 
thêm tiền làm nhà cho các hộ tái định cư (trong tổng vốn khái toán của dự án này 
chưa tính). 

  - Nguồn vốn tự có của dân và các nguồn khác (khoảng 10%). 

  Với dự kiến sử dụng nguồn vốn đầu tư cho bố trí ổn định dân cư vùng thiên 
tai các tỉnh Duyên hải Nam Trung bộ như trên, trong tổng số vốn đầu tư 5.392.030 
triệu đồng, dự kiến nguồn vốn như sau: 

  Tổng vốn đầu tư:  5.225.941 triệu đồng (100%) 

  - Ngân sách Trung ương: 3.788.688 triệu đồng (72 %), trong đó: 

   + Vốn chương trình 193 là 3.365.728 triệu đồng (64%) 

   + Lồng ghép chương trình dự án khác: 422.960 triệu đồng (8%) 

  - Ngân sách địa phương: 1.034.434 triệu đồng (20%) 

  - Dân đóng góp và nguồn khác: 402.819 triệu đồng (8%) 

Bảng 20:                     DỰ KIẾN NGUỒN VỐN BỐ TRÍ, SẮP XẾP DÂN CƯ  
                                             VÙNG THIÊN TAI VÙNG DHNTB (2013-2020) 

                                                                                                                   Đơn vị : Triệu đồng 

Số 
thứ 
tự 
 

Tỉnh 
Tổng 

nhu cầu 
vốn 

Nguồn vốn 

Ngân sách TW Ngân 
sách địa 
phương 

Doanh 
nghiệp, 
Dân góp 

Nguồn 
193 

Lồng 
ghép 

 Toàn vùng 5.225.941 3.365.728 422.960 1.034.434 402.819

 Tỷ lệ (%) 100,00 64,40 8,09 19,79 7,71

1 TP. Đà nẵng 89.169 57.390 7.226 17.671 6.882

2 Tỉnh Quảng Nam 1.288.928 838.167 100.869 253.826 96.066

3 Tỉnh Quảng Ngãi 855.119 557.960 66.213 167.886 63.060

4 Tỉnh Bình Định 983.010 631.003 81.689 192.519 77.799
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Số 
thứ 
tự 
 

Tỉnh 
Tổng 

nhu cầu 
vốn 

Nguồn vốn 

Ngân sách TW Ngân 
sách địa 
phương 

Doanh 
nghiệp, 
Dân góp 

Nguồn 
193 

Lồng 
ghép 

5 Tỉnh Phú Yên 570.910 363.144 47.729 114.581 45.456

6 Tỉnh Khánh Hoà 406.744 258.649 34.032 81.652 32.411

7 Tỉnh Ninh Thuận 437.001 278.744 36.242 87.499 34.516

8 Tỉnh Bình Thuận 595.060 380.671 48.960 118.800 46.629
 
IV.3. Phân kỳ vốn đầu tư 

  Việc triển khai xây dựng các hạng mục công trình ổn định dân cư tại chỗ và 
cơ sở hạ tầng các khu tái định cư tập trung cần khẩn trương, gọn, dứt điểm. Mỗi dự 
án có quy mô và lượng vốn đầu tư không lớn nên được phân kỳ gọn trong năm.  

  Đối với hộ tái định cư xen ghép và tự nguyện phân kỳ thực hiện theo tiến độ 
số hộ từng năm đã được xác định trong quy hoạch. 

  Các chi phí chuẩn bị đầu tư bố trí theo tiến độ vốn, chi phí giám sát công 
trình phân kỳ theo từng năm xây dựng công trình. 

 Để thực hiện tiến độ bố trí, sắp xếp dân cư vùng tái định cư như trình bày ở 
trên, dự kiến Phõn kỳ thực hiện vốn dự án như sau : 
 

Bảng 21:                   DỰ KIẾN PHÂN KỲ THỰC HIỆN VỐN ĐẦU TƯ 

BỐ TRÍ, SẮP XẾP DÂN CƯ  VÙNG THIÊN TAI VÙNG DHNTB (2013-2020) 
                                                                                                                       Đơn vị: triệu đồng 

STT Tỉnh Tổng vốn 
đầu tư 

Giai đoạn 2013 - 2015 Giai đoạn 2016 - 2020 

Tổng số Trong đó 
vốn 193 Tổng số Trong đó 

vốn 193 

 Toàn vùng 5.225.941 3.567.936 2.292.000 1.658.005 1.073.728

 Tỷ lệ (%) 100,00 68,27 43,86 31,73 20,55

1 TP. Đà Nẵng 89.169 89.169 57.390    

2 Tỉnh Quảng Nam 1.288.928 1.029.609 668.029 259.319 170.138

3 Tỉnh Quảng Ngãi 855.119 513.534 329.038 341.585 228.922

4 Tỉnh Bình Định 983.010 651.089 418.691 331.921 212.312
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STT Tỉnh Tổng vốn 
đầu tư 

Giai đoạn 2013 - 2015 Giai đoạn 2016 - 2020 

Tổng số Trong đó 
vốn 193 Tổng số Trong đó 

vốn 193 

5 Tỉnh Phú Yên 570.910 354.817 225.163 216.093 137.981

6 Tỉnh Khánh Hoà 406.744 322.476 205.170 84.268 53.479

7 Tỉnh Ninh Thuận 437.001 333.660 213.281 103.341 65.463

8 Tỉnh Bình Thuận 595.060 273.582 175.238 321.478 205.433
 
IV.4. Tiến độ thực hiện vốn đầu tư giai đoạn 2013 – 2015. 

  Trên cơ sở kế hoạch bố trí ổn định dân cư hàng năm trong giai đoạn 2013 – 
2015 của toàn vùng và từng tỉnh như trình bày ở phần trên; dự kiến tiến độ thực 
hiện vốn ®Çu t− hàng năm trong giai đoạn 2013 - 2015 nh− sau:   

 Tổng mức đầu tư  giai đoạn 2013 – 2015  là 3.567.936 triệu đồng,  bằng 100% 

- Năm 2013 đầu tư  996.578 triệu đồng, chiếm 27,93%. 

- Năm 2014 đầu tư  1.647.749 triệu đồng, chiếm 46,18%. 

- Năm 2015 đầu tư  923.609 triệu đồng, bằng 25,89%. 

Bảng 22:  DỰ KIẾN TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN VỐN ĐẦU TƯ BỐ TRÍ, SẮP XẾP DÂN CƯ   

VÙNG THIÊN TAI CÁC TỈNH DUYÊN HẢI NAM TRUNG BỘ GIAI ĐOẠN 2013 -  2015 
                                                                                                              Đơn vị: Triệu đồng 

Tỉnh Tổng vốn 2012 - 
2015 

Chia ra các năm 
Năm 2013 Năm 2014 Năm 2015 

Toàn vùng 3.567.936 996.578 1.647.749 923.609

Tỷ lệ (%) 100,00 27,93 46,18 25,89

1. TP. Đà nẵng 89.169 26697 40046 22426

2. Tỉnh Quảng Nam 1.029.609 267410 522811 239388

3. Tỉnh Quảng Ngãi 513.534 230606 182159 100769

4. Tỉnh Bình Định 651.089 96740 381234 173115

5. Tỉnh Phú Yên 354.817 149631 119260 85926

6. Tỉnh Khánh Hoà 322.476 73986 132664 115826

7. Tỉnh Ninh Thuận 333.660 79443 164412 89805

8. Tỉnh Bình Thuận 273.582 72066 105162 96354
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Phần thứ sáu 
CÁC GIẢI PHÁP CHÍNH THỰC HIỆN QUY HOẠCH 

 

I. GIẢI PHÁP VỀ QUY HOẠCH KẾ HOẠCH 

 - Căn cứ vào quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội, quy hoạch 
ngành, lĩnh vực để xây dựng quy hoạch bố trí dân cư giai đoạn 2013-2015 và định 
hướng đến năm 2020 của từng vùng, từng địa phương theo các đối tượng di dân 
trình cấp có thẩm quyền phê duyệt. Trong quá trình thực hiện quy hoạch, nếu thấy 
cần thiết phải điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp với thực tế của từng địa phương; 

 - Trên cơ sở Quy hoạch bố trí dân cư đã được phê duyệt, tiến hành quy 
hoạch chi tiết, lập, thẩm định, phê duyệt các dự án đầu tư bố trí dân cư để tổ chức 
thực hiện theo kế hoạch hàng năm; 

 - Xây dựng kế hoạch bố trí dân cư theo thứ tự ưu tiên, vùng nguy cơ cao về 
thiên tai phải bố trí thực hiện trước. Có kế hoạch cụ thể để thực hiện dứt điểm các 
dự án bố trí ổn định dân cư đang triển khai trong năm 2013. 

- Hoàn thành việc rà soát, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch tổng thể bố trí 
dân cư trên địa bàn từng tỉnh trong phạm vi cả nước, xác định chính xác nhu cầu 
bố trí dân cư, các vùng trọng điểm cần ưu tiên và các giải pháp tổ chức thực hiện. 
Tuyển chọn cơ quan tư vấn có năng lực, kinh nghiệm và lấy ý kiến tham gia của 
người dân để nâng cao chất lượng quy hoạch đảm bảo sát thực tiễn, phù hợp với 
khả năng đầu tư của Nhà nước trong từng giai đoạn; 

- Chủ động lập các dự án bố trí dân cư trình cấp các cấp có thẩm quyền phê 
duyệt làm cơ sở bố trí vốn triển khai thực hiện; 

- Xây dựng và phân bổ kế hoạch cho các dự án bố trí dân cư theo hướng 
lồng ghép các nguồn vốn: ngân sách Trung ương, ngân sách địa phương và các 
nguồn vốn huy động hợp pháp khác. Sắp xếp thứ tự ưu tiên đầu tư để hoàn thành 
dứt điểm dự án theo tiến độ đã phê duyệt. 

II. GIẢI PHÁP VỀ CƠ CHẾ, CHÍNH SÁCH 

II.1. Chính sách về đất đai 

- Căn cứ Luật Đất đai hiện hành, các địa phương có biện pháp thu hồi diện 
tích đất chưa sử dụng hoặc sử dụng kém hiệu quả của các tổ chức, cá nhân hoặc 
chuyển đổi mục đích sử dụng đất theo quy hoạch, kế hoạch đã được cấp có thẩm 
quyền phê duyệt để giao cho các hộ gia đình, cá nhân thuộc dự án bố trí ổn định 
dân cư; 
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- Miễn tiền sử dụng đất ở đối với những hộ di dân ở vùng thiên tai; hộ dân 
tộc thiểu số ở các vùng đặc biệt khó khăn; hộ dân làng chài, hộ sống trên sông 
nước, đầm phá theo các quy  định hiện hành. 

 - Quy hoạch bố trí ổn định dân cư thiên tai vùng DHNTB được lập trên cơ sở 
quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh, các huyện trong vùng dự án 
thời kỳ đến năm 2020. Tuy nhiên có một số hạng mục về quy hoạch sử dụng đất 
(đất ở và đất sản xuất) chưa có trong quy hoạch sử dụng đất đề nghị các địa 
phương chỉ đạo ngành Tài nguyên và Môi trường điều chỉnh, bổ sung quy hoạch 
trình cấp có thẩm quyền phê duyệt, làm căn cứ pháp lý triển khai thực hiện dự án. 

 - Các hộ có nguyện vọng tái định cư xen ghép (vào các khu dân cư hiện có), 
UBND các xã tiếp nhận cần sử dụng số tiền Nhà nước hỗ trợ để thu hồi, phân bổ 
lại quỹ đất ở và cả đất sản xuất (nếu có) để đảm bảo nhanh chóng ổn định sản xuất 
và đời sống cho người dân tái định cư.  

 - Với các hộ di dời tự nguyện cần được địa phương (tiếp nhận) xác nhận giao 
đất ở tại các khu quy hoạch giãn dân đã được phê duyệt. 

a) Đối với đất ở 

- Đối với các hộ di chuyển tự nguyện (hộ tự tìm quỹ đất ở): chính quyền địa 
phương nên có những khuyến khích cụ thể để động viên ngoài các chế độ quy định 
trong Quyết định 1776. 

- Các hộ xin di chuyển và tái định cư theo hình thức xen ghép: cần hướng vào 
quỹ đất ở hiện có (điều tiết lại giữa các hộ); quỹ đất vườn hoặc quỹ đất nằm trong 
quy hoạch giãn dân đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Trường hợp không có 
các quỹ đất này, chính quyền địa phương cần lập kế hoạch bổ sung để trình duyệt. 
mức cấp khoảng 150 - 200 m2/hộ hoặc lớn hơn tùy điều kiện từng địa phương. 

- Đối với các hộ di chuyển theo hình thức tập trung nội thôn, xã: Hạn mức 
giao đất ở cho 1 hộ nên đảm bảo từ 200 – 400 m2 tuỳ theo từng tỉnh, từng huyện 
(Đối với những hộ di dời tới các khu tái định cư tập trung ở khu đô thị, khu công 
nghiệp bố trí không dưới 100 m2/hộ). Những nơi có quỹ đất có thể giao thêm đất 
vườn để các hộ có điều kiện phát triển sản xuất. Nếu không thể bố trí được với hạn 
mức trên thì quỹ đất ở tối thiểu phải bằng mức bình quân ở địa phương tiếp nhận. 

Tiếp tục nghiên cứu trình Thủ tướng Chính phủ cho phép sử dụng nguồn kinh 
phí thu được từ việc đấu giá đất một số lô đất ở trong khu tái định cư để đầu tư trở 
lại xây dựng kết cấu hạ tầng ở khu tái định cư;  

- Miễn thuế sử dụng đất (đất ở, đất vườn và đất mới khai hoang) trong 5 năm 
cho các hộ di dời đến nơi ở mới (cả xen ghép và tái định cư tập trung). 
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- Vận động những hộ dân có đất nhưng không có nhu cầu hoặc khả năng khai 
hoang nên sang nhượng cho các hộ có nhu cầu (các hộ thiếu đất sản xuất). Hỗ trợ 
một phần kinh phí cho các hộ nghèo để họ có thể nhận chuyển nhượng đất sản xuất 
từ những hộ khác. 

b) Đối với đất sản xuất 

- Đối với các hộ ổn định cư trú tại chỗ và tái định cư xen ghép tại các điểm 
dân cư trong thôn, bản, xã; do các hộ này vẫn có thể tiếp tục sản xuất trên đất canh 
tác, đất rừng hiện có, nên không nhất thiết phải có giải pháp bổ sung quỹ đất.   

- Đối với những hộ phải di dời sang địa bàn khác, xa nơi ở cũ, cần phải tạo 
quỹ đất tối thiểu cho các hộ (khai hoang hoặc thu hồi đất của các hộ sở tại, điều tiết 
lại cho các hộ mới đến) ; mức quy định tối thiểu cho 1 hộ nên như sau: 

Đất sản xuất 0,5 ha đất nương rẫy hoặc 0,25 ha đất lúa 1 vụ, hoặc 0,15 ha 
đất lúa 2 vụ (theo QĐ - 134). Trên cơ sở đó khi thực hiện di dân các tỉnh có 
phương án khai hoang quỹ đất chưa sử dụng để bổ sung hoặc trưng dụng của các 
hộ có nhiều đất cho các hộ ít đất sản xuất bằng hình thức chuyển nhượng. 

II.2. Chính sách về hỗ trợ đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng 

- Ngân sách Nhà nước hỗ trợ từ nguồn đầu tư phát triển để đầu tư xây dựng 
kết cấu hạ tầng thiết yếu đối với vùng bố trí ổn định dân cư tập trung theo dự án 
được duyệt, bao gồm các hạng mục: bồi thường, giải phóng mặt bằng (nếu có); san 
lấp mặt bằng đất ở tại điểm tái định cư; khai hoang đất sản xuất; đường giao thông 
(nội vùng dự án và đường nối điểm dân cư mới đến tuyến giao thông gần nhất); 
thủy lợi nhỏ, công trình cấp nước sinh hoạt và một số công trình thiết yếu khác. 

- Các địa phương kêu gọi, động viên các nhà đầu tư, doanh nghiệp đóng 
trên địa bàn và các nguồn lực khác hỗ trợ thêm cho các vùng dự án để hoàn thiện 
kết cấu hạ tầng. 

II.3. Chính sách hỗ trợ trực tiếp hộ gia đình và cộng đồng vùng dự án 

- Ngân sách Nhà nước hỗ trợ theo Quyết định 1776/QĐ-TTg ngày 
21/11/2012 của Thủ tướng Chính phủ "Phê duyệt Chương trình Bố trí dân cư các 
vùng: thiên tai, đặc biệt khó khăn, biên giới, hải đảo, di cư tự do, khu rừng đặc 
dụng giai đoạn 2013-2015 và định hướng đến năm 2020". 

- Các địa phương căn cứ vào tình hình cụ thể của địa phương mình để có các chính 
sách bổ sung nhằm hỗ trợ tối đa cho người dân vùng dự án nhanh chóng ổn định 
sản xuất và đời sống.    

III. GIẢI PHÁP HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN SẢN XUẤT 

Quy hoạch sắp xếp dân cư phải gắn với việc thực hiện quy hoạch tổng thể 



 110

kinh tế xã hội và các chính sách thúc đẩy phát triển sản xuất trên địa bàn các xã, 
huyện và tỉnh. Để các hộ nằm trong vùng thiên tai phải tổ chức sắp xếp lại có điều 
kiện tiếp tục tổ chức sản xuất, đảm bảo ổn định sớm về đời sống, Nhà nước cần hỗ 
trợ để các hộ nhanh chóng phục hồi sản xuất. Tuy nhiên tùy theo loại hình tổ chức 
ổn định dân cư mà có các giải pháp cụ thể. 

- Đối với các hộ ổn định cư trú tại chỗ và tái định cư xen ghép tại các điểm 
dân cư trong thôn, bản, xã:  Nhà nước chỉ cần hỗ trợ giống, vật tư, kỹ thuật sản 
xuất...   

- Đối với những hộ phải di dời sang xã khác, cần phải tạo quỹ đất tối thiểu cho 
các hộ. Ngoài hỗ trợ để phát triển sản xuất nông nghiệp, nhanh chóng khôi phục và 
ổn định đời sống, tuỳ từng địa phương, có thể áp dụng các hình thức hỗ trợ cụ thể 
khác như: 

 + Khoanh nuôi bảo vệ rừng: Giao cho các hộ bảo vệ rừng nhất là ở những 
nơi xung yếu thuộc rừng phòng hộ, tạo điều kiện cho các hộ phát triển kinh tế, định 
mức giao bình quân 2ha/hộ tuỳ theo quỹ đất rừng của từng địa phương. 

 + Tạo lập vườn : Ngoài đất ở, đất sản xuất nông nghiệp cần thiết xây dựng 
mô hình kinh tế vườn để các hộ có điều kiện phát triển kinh tế. Với định mức từ 
0,05 – 0,2 ha, tuỳ theo quỹ đất của từng vùng. 

- Hỗ trợ khai hoang mở rộng đất sản xuất: mức hỗ trợ tùy địa phương và từng 
thời điểm (do UBND tỉnh quyết định). 

- Hỗ trợ giống cây trồng, vật nuôi trong năm đầu (mức hỗ trợ do UBND tỉnh 
quyết định). 

- Hỗ trợ thuốc tiêm phòng dịch bệnh gia súc, gia cầm để đảm bảo an toàn dịch 
bệnh trong chăn nuôi. 

- Tổ chức tập huấn kỹ thuật và ưu tiên cho các hộ tái định cư tham gia các mô 
hình khuyến nông, khuyến lâm để chuyển giao tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất và 
nâng cao trình độ sản xuất của các hộ. 

Ngoài nguồn vốn được hỗ trợ từ ngân sách Trung ương, các địa phương cần 
huy động các nguồn vốn khác từ các doanh nghiệp, vốn tài trợ của các tổ chức và 
dân đóng góp để phát triển sản xuất và ổn định cho dân tái định cư. 

- Gắn quy hoạch bố trí dân cư với việc thực hiện các dự án bỗ trợ đầu tư phát 
triển sản xuất nông lâm nghiệp, dự án xoá đói giảm nghèo, phát triển ngành nghề 
nông thôn. Tuỳ theo điều kiện của từng tỉnh có giải pháp tối ưu nhất lồng ghép các 
chương trình, nguồn vốn nhằm thúc đẩy sản xuất trên các vùng dân cư mới. 

IV. GIẢI PHÁP VỀ KỸ THUẬT 
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- Đẩy mạnh việc thực hiện chương trình bảo vệ và trồng rừng đầu nguồn, 
rừng phòng hộ ven biển. 

 - Đầu tư củng cố, bảo vệ và nâng cấp đê biển, đê sông. Việc quy hoạch, xây 
dựng các dự án ở những vùng ven biển, cửa sông đều phải tính tới yếu tố ổn định  
địa mạo và yếu tố biển dâng một cách cụ thể. 

- Xây dựng một số các công trình như Nhà trú ẩn đa năng kiên cố phục vụ 
cho việc di dân tránh bão lụt tại các cộng đồng dân cư trong khu vực.   

- Rà soát lại các quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế-xã hội và quy hoạch 
ngành tại các tỉnh miền Trung với các phương án phải đối mặt với lũ, lụt và nước 
biển dâng. Đặc biệt thống kê số hộ và số dân hiện đang cư trú dọc bờ biển những 
nơi bị đe dọa xâm thực để cần được bố trí đến nơi cư trú mới an toàn trên từng độ 
cao nhất định. 

- Đẩy mạnh sự hợp tác và điều phối liên vùng để có thông tin, số liệu được 
cập nhật liên quan đến biến đổi khí hậu và nước biển dâng ở vùng DHNTB; hợp 
tác trong công tác đào tạo nguồn nhân lực và điều tra nghiên cứu những đề tài khoa 
học đặt ra cho khu vực. Trước mắt cần khảo sát đo đạc để xây dựng bản đồ địa 
hình của các vùng ven biển, các vùng đồng bằng để xác định bản đồ ngập lụt theo 
từng cấp dự báo để có phương án bảo vệ thích hợp. 

V. GIẢI PHÁP VỀ TUYÊN TRUYỀN, VẬN ĐỘNG 

- Huy động sự tham gia của các tổ chức đoàn thể, quần chúng, các tổ chức 
xã hội như: Mặt trận tổ quốc, Đoàn thanh niên, Hội nông dân, Hội phụ nữ,… trong 
công tác vận động quần chúng nhân dân tích cực phối hợp với chính quyền các cấp 
thực hiện bố trí, sắp xếp, ổn định dân cư; 

 - Tăng cường tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng như: 
Đài truyền hình Trung ương và địa phương, các Đài, báo,… nâng cao nhận thức về 
chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước; vị trí, vai trò của công tác bố trí 
dân cư đối với phát triển kinh tế xã hội, xóa đói giảm nghèo, phòng chống giảm 
nhẹ thiên tai, củng cố an ninh quốc phòng để huy động mọi nguồn lực của xã hội 
tham gia thực hiện quy hoạch bố trí dân cư. 

VI. GIẢI PHÁP VỀ VỐN ĐẦU TƯ 

 - Nhà nước hỗ trợ có mục tiêu từ nguồn ngân sách theo Quyết định 
1776/QĐ-TTg ngày 21/11/2012, đây là nguồn vốn chủ yếu để thực hiện Chương 
trình. 

 - Hiện nay Nhà nước đã xây dựng nhiều chương trình phát triển kinh tế – xã 
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hội ở vùng duyên hải, Thủ tướng Chính phủ cũng đã có Quyết định 1690/QĐ-TTg 
ngày 16/9/2010 phê duyệt chiến lược phát triển thủy sản Việt Nam đến năm 2020; 
Quyết định số 2139/QĐ-TTg ngày 5/12/2011 Phê duyệt Chiến lược Quốc gia về 
Biến đổi khí hậu. Do đó để phát huy hiệu quả nguồn vốn của chương trình bố trí, 
sắp xếp dân cư vùng thiên tai, trong quá trình thực hiện dự án cần huy động tổng 
hợp các nguồn vốn theo các chương trình trên cùng địa bàn để xây dựng cơ sở vật 
chất kỹ thuật và phát triển sản xuất, nhằm nhanh chóng ổn định cuộc sống cho các 
hộ vùng thiên tai. Nguồn vốn dự án bố trí, sắp xếp dân cư vùng thiên tai dự kiến 
huy động từ các nguồn sau: 

- Huy động lồng ghép nguồn vốn của các chương trình, dự án trên từng địa 
bàn để thực hiện chương trình. Trước hết ưu tiên bố trí vốn thực hiện bố trí dân cư 
ở các vùng thiên tai, vùng có vị trí trọng yếu về an ninh quốc phòng, vùng khó 
khăn dễ xảy ra tình trạng di cư tự do; 

 - Ngoài nguồn vốn bố trí theo kế hoạch hàng năm, các địa phương cần chủ 
động rà soát các dự án bố trí dân cư trên địa bàn, xác định các vùng cần di dời cấp 
bách nhưng thiếu vốn đầu tư để bổ sung từ quỹ dự phòng của địa phương hoặc 
trình Thủ tướng Chính phủ bổ sung để thực hiện, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt 
hại về người và tài sản do thiên tai gây ra. 

VII. GIẢI PHÁP VỀ QUẢN LÝ 

- Kiện toàn tổ chức chuyên ngành, thống nhất quản lý chương trình về một 
đầu mối ở Trung ương là Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Cơ quan 
thường trực là Cục kinh tế hợp tác và PTNT), cấp tỉnh là các Sở Nông nghiệp và 
Phát triển nông thôn (cơ quan thường trực là Chi cục Phát triển nông thôn) và cấp 
huyện có cán bộ chuyên trách lĩnh vực này; 

- Tăng cường chỉ đạo, hướng dẫn kịp thời về chuyên môn nghiệp vụ, chính 
sách và kiểm tra việc thực hiện các dự án trên địa bàn; Kịp thời điều chỉnh, bổ 
sung, tháo gỡ những bất hợp lý, tồn tại, khó khăn để thực hiện có hiệu quả mục tiêu 
của dự án; 

 - Tiếp tục bổ sung, kiện toàn bộ tài liệu và mở các lớp bồi dưỡng, tập huấn 
cán bộ làm công tác bố trí dân cư để nâng cao trình độ lý luận, kỹ năng nghiệp vụ 
đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ bố trí dân cư. 

VIII. TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG VÀ GIẢI PHÁP GIẢM THIỂU 

VIII.1. Hiện trạng môi trường chung 

 Vùng dự án bố trí, ổn định dân cư các vùng nguy cơ thiên tai các tỉnh 
DHNTB phần lớn nằm ở các vùng có địa hình phức tạp (độ dốc lớn, độ chia cắt 
cao, hoặc vùng sạt lở ven sông biển ...), kết cấu địa chất không ổn định nên quá 
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trình khảo sát xác định các điểm di dân tái định cư phải hết sức thận trọng, đặc biệt 
trong các khâu khảo sát địa hình, địa chất cũng như trong các giải pháp công trình. 

 Đất nông nghiệp bao quanh các khu dân cư nên trong quá trình sản xuất việc 
bón phân, sử dụng thuốc trừ dịch hại cây trồng cũng có phần gây ô nhiễm môi 
trường trong những thời điểm và điều kiện, mức độ nhất định. 

VIII.2. Các biện pháp giảm thiểu tác động xấu về môi trường  

 Trong quá trình triển khai xây dựng các hạng mục công trình phục vụ ổn 
định dân cư tại chỗ và các công trình hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư tập trung sẽ 
có những tác động xấu đến môi trường xung quanh như: mật độ xe, thiết bị thi 
công tăng, tiếng ồn, bụi bẩn, đất đá và vật liệu rơi vãi… 

  Khi chuyển các hộ dân vào các khu tái định cư theo tiến độ của dự án không 
thể tập trung cùng 1 lúc, nên tiến độ thi công nhà dân cũng không được tập trung vì 
vậy mức độ ảnh hưởng đến môi trường cũng bị kéo dài. 

 Khi thiết kế xây dựng theo quy hoạch, các khu tái định cư tập trung chỉ đơn 
thuần bao gồm nhà ở, công trình công cộng phục vụ cuộc sống và cây xanh, sân 
vườn. Nhà ở liền kề với mật độ cây xanh lớn, có sân, vườn nên mức độ ảnh hưởng 
đến môi trường về các mặt rất thấp. Đáng nói đến chỉ có nước thải sinh hoạt và rác 
thải. 

 Về nước thải cần được quản lý và xử lý ngay từ các hệ thống riêng của từng 
hộ gia đình, với công trình đủ tiêu chuẩn kỹ thuật. Nước thải sinh hoạt từ các hộ 
gia đình và công trình công cộng được thu gom vào hố ga để xử lý lắng đọng rồi 
đưa vào rãnh thoát nước chung (dọc đường đi) hoặc có thể dùng tưới cây trong 
vườn. Hố ga do các hộ tự đào trong vườn ở vị trí thích hợp. 

 Về rác thải: cần có chế tài và tổ chức thu gom rác công cộng sau đó chuyển 
về bãi rác tập trung theo quy hoạch của địa phương. 

 Có như vậy sự ảnh hưởng của con người trong các khu dân cư với môi 
trường mới được hạn chế đến mức thấp nhất. 

 

IX. TỔ CHỨC THỰC HIỆN QUY HOẠCH 

IX.1. Đề xuất với các Bộ Ngành 
1. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

Chủ trì, phối hợp với các Bộ Ngành có liên quan và Uỷ ban nhân dân tỉnh. 
+ Xây dựng quy hoạch kế hoạch về lĩnh vực di dân theo 3 loại hình bố trí dân 

cư, chú ý loại hình ổn định dân cư tại chỗ để ít xáo động đến sản xuất và đời sống 
của người dân. 
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+ Kiểm tra, giám sát, đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch về di dân tại các địa 
phương, đề xuất các giải pháp để tổ chức quản lý và thực hiện có hiệu quả chính 
sách di dân. 

+ Hướng dẫn Uỷ ban nhân dân các tỉnh thực hiện quy hoạch và tổ chức quản 
lý về dự án di dân ra khỏi các vùng thiên tai theo quy định hiện hành. 

+ Chủ trì, phối hợp với các Bộ, Ngành liên quan nghiên cứu điều chỉnh bổ 
sung các chính sách di dân từ các vùng có nguy cơ sạt lở ven biển, ven sông, lũ 
quét. 

+ Ngoài kế hoạch thường xuyên, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cần 
tổng hợp tình hình dân cư ở vùng thiên tai và đề xuất với Chính phủ bổ xung vốn 
từ quỹ đất dự phòng để thực hiện di dân những điểm cấp bách do thiên tai gây ra. 

+ Xây dựng, củng cố hệ thống tổ chức chuyên ngành từ trung ương đến địa 
phương đáp ứng nhiệm vụ quản lý nhà nước về di dân. 
2. Các Bộ liên quan 

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư, tài chính tổng hợp các phương án di dân của các 
tỉnh để lên kế hoạch phân bố nguồn vốn kịp thời và đầy đủ. 

- Bộ Tài nguyên và Môi trường tăng cường đầu tư cơ sở vật chất cho các trạm 
quan trắc khí tượng thuỷ văn cũng như xây dựng bản đồ phân vùng và cảnh báo 
khả năng xuất hiện lũ quét ở Việt Nam các trạm báo động tự động v.v… 
IX.2. Đề xuất với các địa phương  
1. UBND các tỉnh 

- Xây dựng hoặc rà soát lại các quy hoạch bố trí ổn định dân cư vùng nguy cơ 
thiên tai của địa phương mình, trên cơ sở đó lập các dự án cụ thể cho các vùng. 

- Chỉ đạo từng cấp có thẩm quyền phê duyệt, tổ chức thực hiện dự án di dân, 
công bố các dự án, chính sách di dân và hướng dẫn nhân dân tham gia thực hiện.  

- Xây dựng kế hoạch hàng năm và 5 năm gửi Bộ Nông nghiệp và Phát triển 
nông thôn, Bộ kế hoạch và đầu tư, Bộ tài chính để tổng hợp trình Thủ Tướng 
Chính phủ xem xét quyết định. 

- Nắm chắc diễn biến thiên tai và dân cư ở vùng thiên tai để có kế hoạch tổ 
chức di chuyển ngay các hộ ở những vùng nguy hiểm. 

- Kiểm tra, giám sát, quản lý tổ chức thực hiện dự án trên địa bàn các huyện, 
đảm bảo hiệu quả về hỗ trợ đầu tư nhằm tạo điều kiện để người dân sớm ổn định 
sản xuất và đời sống tại nơi định cư mới. 

- Huy động lồng ghép các nguồn vốn bao gồm vốn đầu tư phát triển, vốn sự 
nghiệp từ các chương trình xoá đói giảm nghèo và việc làm, chương trình 135, 
ngân sách trung ương hỗ trợ, vốn viện trợ, vay tín dụng… trên cùng một địa bàn để 
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thực hiện dự án có hiệu quả. 
2. Chi cục Phát triển nông thôn các tỉnh   
 Là Chủ đầu tư dự án hoặc tham mưu cho các Sở Nông nghiệp và Phát triển 
nông thôn các tỉnh trong việc lập, thẩm định, triển khai thực hiện các dự án đầu tư. 
 Phối hợp với các ngành, các địa phương để tổ chức triển khai dự án. 
 Căn cứ dự án và kế hoạch cấp vốn được phê duyệt, xây dựng kế hoạch (chi 
tiết sử dụng vốn) trình Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Nông nghiệp và phát triển nông 
thôn, Sở Tài chính, UBND tỉnh thẩm định, phê duyệt. 
 Kiểm tra, giám sát việc thực hiện dự án. Báo cáo định kỳ với UBND tỉnh và 
các cơ quan liên quan; đề xuất các điều chỉnh cần thiết (nếu có) trong quá trình tổ 
chức triển khai thực hiện dự án. 
3. Uỷ ban nhân dân các huyện trong vùng dự án  
 Thực hiện cấp giấy chứng nhận sử dụng đất cho hộ tái định cư.  
 Chỉ đạo, kiểm tra và tổng hợp tiến độ thực hiện dự án, báo cáo định kỳ với 
cơ quan cấp trên. 
 Là chủ đầu tư một số dự án triển khai trên địa bàn (được UBND tỉnh Quyết 
định). 
4. Uỷ ban nhân dân các xã thuộc vùng dự án 
 Có trách nhiệm giải thích, vận động nhân dân về mặt tư tưởng và chịu trách 
nhiệm huy động nhân dân vùng dự án thực hiện các nội dung của dự án. 
 Giám sát các đơn vị thi công các hạng mục dự án.  

 Quản lý, sử dụng, duy tu bão dưỡng các hạng mục dự án để đạt hiệu quả cao 
nhất. 
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KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 

I. KẾT LUẬN 

1) Vùng DHNTB là một trong những vùng chịu ảnh hưởng nhiều của thiên tai 
ở nước ta. Thời gian gần đây, những biến đổi khí hậu toàn cầu đã làm gia tăng các 
loại thiên tai trên ở vùng DHNTB nói riêng cũng như trên phạm vi cả nước; một số 
tỉnh trong vùng đã phải gánh chịu nhiều thiệt hại về người, tài sản do thiên tai gây 
ra. Nhà nước đã có nhiều chủ trương, chính sách nhằm giảm thiểu tác động tiêu 
cực của thiên tai. 

2) Để giảm thiểu thiệt hại về người, của cải do thiên tai có thể gây ra, trong 
thời gian từ năm 2006 đến năm 2010 các tỉnh thuộc vùng DHNTB đã tổ chức di 
dời, tái định cư cho 8.143 hộ ở những vùng có nguy cơ thiên tai cao (35.017 khẩu), 
trong đó tái định cư tập trung 4.086 hộ, tái định cư xen ghép 3.489 hộ, số hộ bố trí 
ổn định tại chỗ (theo thống kê, báo cáo) chỉ có 568 hộ (chiếm 6,98%). Theo báo 
cáo của các tỉnh đến nay đã có khoảng 90% số hộ tái định cư đã cơ bản ổn định 
cuộc sống. Kết quả trên cũng cho thấy, trong giai đoạn 2006-2010, các địa phương 
trong vùng vẫn quan tâm nhiều đến hình thức di chuyển tái định cư mà có phần coi 
nhẹ giải pháp hỗ trợ để ổn định dân cư tại chỗ. 

3) Theo kết quả dự báo và điều tra về nguy cơ thiên tai ở các tỉnh thuộc vùng 
DHNTB, hiện nay dân cư đang cư trú tại các vùng có nguy cơ thiên tai ở vùng 
DHNTB có 48.337 hộ với 202.082 nhân khẩu; trong đó đối tượng bị ảnh hưởng sạt 
lở bờ sông, suối, biển là 20.659 hộ (42,74%), ảnh hưởng sạt lở núi, sạt lở đất 5.800 
hộ (12,0%), ảnh hưởng lũ quét 3.125 hộ (6,47%) và ngập úng 18.753 hộ (38,8%). 
Các đối tượng này đã được các địa phương rà soát, phân loại theo mức độ nguy cơ 
để đề xuất phương án bố trí ổn định hợp lý, tiết kiệm và ít xáo trộn nhất đến đời 
sống và sản xuất nhưng vẫn đảm bản an toàn cao nhất về tính mạng và tài sản.    

4) Trong kỳ quy hoạch (2013 – 2015, định hướng đến năm 2020 và những 
nâm tiếp theo), cần tiếp tục xây dựng phương án bố trí, sắp xếp ổn định dân cư  
cho 48.337 hộ hiện đang cư trú trong vùng nguy cơ thiên tai. Trước hết, trong giai 
đoạn 2013-2015, tập trung bố trí ổn định cho 7.800 hộ, chiếm 16,14% tổng số hộ 
vùng có nguy cơ thiên tai cần quy hoạch bố trí sắp xếp ổn định của toàn vùng, 
trong đó: bố trí ổn định tại chỗ là 1.200 hộ (15,38%); tổ chức di dời tái định cư xen 
ghép vào các điểm dân cư hiện có tại xã, huyện là 2.162 hộ (27,72%); và đầu tư 
xây dựng các điểm tái định cư tập trung để tổ chức di dời và tái định cư cho 4.438 
hộ (56,9%). Các địa phương cũng đề xuất 120 dự án ưu tiên để bố trí ổn định cho 
11.461 hộ thuộc diện nguy cơ cao và rất cao.   
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5) Để thực hiện được phương án quy hoạch bố trí, sắp xếp dân cư vùng thiên 
tai ở các tỉnh thuộc vùng DHNTB, các ngành, các cấp cần phải triển khai đồng bộ 
các giải pháp đã được đề cập. Trong đó đặc biệt quan tâm đến giải pháp hỗ trợ các 
hộ ổn định chỗ ở và ổn định cuộc sống ở nơi ở mới; giải pháp huy động các nguồn 
vốn của các chương trình, dự án trên địa bàn để xây dựng cơ sở hạ tầng ở các điểm 
tái định cư tạo điều kiện cho tái định cư ổn định, bền vững và giải pháp xây dựng 
hệ thống kè sông, công trình chống trượt núi sạt lở đất đá, công trình tránh trú cho 
người dân khi có thiên tai xảy ra ở những nơi có thể khắc phục nguy cơ thiên tai để 
đảm bảo không gây thiệt hại về người, nhà cửa cho các hộ bố trí ổn định tại chỗ. 

II. KIẾN NGHỊ 

1) Việc dự báo và xác định các vùng nguy cơ thiên tai hiện nay ở nhiều tỉnh 
còn thiếu các nghiên cứu đầy đủ về địa chất, thuỷ văn ... do nhiều nguyên nhân (cơ 
sở nghiên cứu và đội ngũ cán bộ có trình độ thiếu, kinh phí đầu tư chưa đáp ứng, 
địa hình - địa chất nhiều vùng quá phức tạp ...); vì vậy, tính chính xác trong công 
tác dự báo chưa cao. Đề nghị Chính phủ, các Bộ ngành, tỉnh quan tâm đầu tư. 

2) Để thực hiện các dự án bố trí, ổn định dân cư các vùng nguy cơ thiên tai đạt 
hiệu quả cao, ngoài các vấn đề tổ chức, chính sách của Nhà nước đã qui định, các 
cấp chính quyền, tổ chức đoàn thể… cần kết hợp chặt chẽ, cũng như thực hiện tốt 
quy chế dân chủ cơ sở, có sự tham gia đóng góp ý kiến của người dân. 

3) Các định mức hỗ trợ cần được thường xuyên điều chỉnh, bổ sung cho phù 
hợp với tình hình, giá cả ở từng giai đoạn cụ thể. Trong khi một số chính sách chưa 
kịp điều chỉnh, các cấp chính quyền cần quan tâm, vận động nhân dân thực hiện và 
tổ chức, giúp đỡ để giảm bớt khó khăn cho các hộ tái định cư. 
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Phụ biếu số: 01

1 Tổng số thôn, bản
Số xã có vùng nguy cơ thiên tai xã 555 117 161 10 76 72 48 26 45
Số thôn bản vùng nguy cơ thiên tai thôn 1,349 324 343 40 182 167 150 46 97

2 Tổng số hộ, khẩu
Tổng số hộ ở vùng bị thiên tai đe doạ hộ 48,337 10,824 6,249 741 7,895 7,533 6,523 2,704 5,868
Tổng số khẩu bị thiên tai đe dọa người 202,082 45,303 26,084 3,197 32,622 29,088 27,379 11,813 26,596

2.1 Sạt lở đất, núi
Số hộ hộ 5,800 2,947 1,300 29 74 82 1,104 138 126
Số khẩu người 24,318 12,320 5,642 116 337 315 4,470 647 471
Số điểm có nguy cơ cao điểm 99 18 55 5 2 15 1 3
Tần xuất xảy ra lần/năm 7 4 1 1

2.2 Sạt lở bờ sông, suối, biển
Số hộ hộ 20,659 2,167 2,770 238 2,751 3,729 2,118 1,767 5,119
Số khẩu người 87,548 8,948 11,481 995 11,813 14,543 8,896 7,547 23,325
Số điểm có nguy cơ cao điểm 202 12 73 9 25 28 12 43
Tốc độ sạt lở m/năm 30 7 5 3 4 0,5 - 30 4 7

2.3 Ngập úng
Số hộ hộ 18,753 4,917 1,780 201 5,070 3,092 3,118 425 150
Số khẩu người 77,628 20,697 7,298 821 20,472 12,398 13,182 2,010 750
Số điểm có nguy cơ cao điểm 125 28 28 21 16 16 5 1
Tần suất ngập L/năm 2 1 1 3 2 3 1 3
Thời gian ngập TB ng/lần 4 7 4 3 4 4 1

2.4 Lũ ống, lũ quét
Số hộ hộ 3,125 793 399 273 630 183 374 473
Số khẩu người 12,588 3338 1663 1265 1832 831 1609 2050
Số điểm có nguy cơ cao điểm 53 20 18 4 10 8 3
Tần suất xảy ra n/lần 3 3 4 2

Quảng 
Ngãi

TP. Đà 
Nẵng

Bình 
Định Phú Yên Khánh 

Hòa
Ninh 

Thuận
Bình 

Thuận

THỐNG KÊ ĐỊA PHƯƠNG CÓ VÙNG DÂN CƯ BỊ NGUY CƠ THIÊN TAI (HIỆN TRẠNG)

Số 
TT Chỉ tiêu Đơn vị 

tính
Toàn 
vùng

Quảng 
Nam



Phụ biểu số: 02 

TỔNG TOÀN VÙNG 48,337 202,082 20,659 5,800 3,125 18,753
Tỷ trọng (%) 100.00 42.74 12.00 6.47 38.80

I TP. Đà Nẵng 741 3,197 238 29 273 201
1 Huyện Hòa Vang 400 1,782 111 16 273
2 Quận  Liên Chiểu 341 1,415 127 13 201
II Tỉnh Quảng Nam 10,824 45,303 2,167 2,947 793 4,917
1 Huyện Duy Xuyên 296 1,243 125 76 95
2 Huyện Nông Sơn 277 1,069 42 30 6 199
3 Thành phố Tam Kỳ 570 2,390 184 386
4 Huyện Quế Sơn 121 460 121
5 Huyện Núi Thành 649 2,630 345 304
6 Huyện Phước Sơn 575 2,385 143 131 45 256
7 Huyện Bắc Trà My 431 1,746 88 248 13 82
8 Huyện Nam Trà My 529 2,116 529
9 Huyện Phú Ninh 973 4,141 36 192 72 673

10 Huyện Điện Bàn 37 148 37
11 Huyện Thăng Bình 404 1,618 10 7 387
12 Huyện Tiên Phước 2,270 10,000 160 775 1,335
13 Huyện Hiệp Đức 910 3,968 6 445 103 356
14 Huyện Tây Giang 161 644 161
15 Huyện Đông Giang 1,769 7,433 309 514 393 553
16 Huyện Đại Lộc 682 2,712 682
17 Thành phố Hội An 170 600 170

III Tỉnh Quảng Ngãi 6,249 26,084 2,770 1,300 399 1,780
1 Huyện Tư Nghĩa 700 2,943 434 50 10 206
2 Huyện Nghĩa Hành 943 4,229 334 18 10 581
3 Huyện Mộ Đức 633 2,602 346 11 20 256
4 Huyện Đức Phổ 417 1,751 137 5 70 205
5 Huyện Bình Sơn 920 3,599 502 150 94 174
6 Huyện Sơn Tịnh 591 2,364 378 41 172
7 Huyện Sơn Tây 186 781 176 10
8 Huyện Sơn Hà 643 2,572 85 375 40 143
9 Huyện Trà Bồng 121 545 29 88 4

10 Huyện Tây Trà 262 1,213 55 191 16
11 Huyện Ba Tơ 369 1,568 174 127 25 43
12 Huyện Minh Long 190 821 27 63 100
13 Huyện Lý Sơn 145 580 145
14 Thành phố Quảng Ngãi 129 516 124 5

IV Tỉnh Bình Định 7,895 32,622 2,751 74 5,070

Ngập úng 
(hộ)

HIỆN TRẠNG DÂN CƯ VÙNG THIÊN TAI THEO LOẠI NGUY CƠ
CÁC TỈNH DUYÊN HẢI NAM TRUNG BỘ

STT Phân theo huyện Tổng số hộ 
ảnh hưởng

Tổng số 
khẩu ảnh 

hưởng

Phân theo loại hình thiên tai

Sạt lở bờ 
sông, biển 

(hộ)

Sạt lở núi, 
đất (hộ)

Lũ quét 
(hộ)



Phụ biểu số: 02 

Ngập úng 
(hộ)

HIỆN TRẠNG DÂN CƯ VÙNG THIÊN TAI THEO LOẠI NGUY CƠ
CÁC TỈNH DUYÊN HẢI NAM TRUNG BỘ

STT Phân theo huyện Tổng số hộ 
ảnh hưởng

Tổng số 
khẩu ảnh 

hưởng

Phân theo loại hình thiên tai

Sạt lở bờ 
sông, biển 

(hộ)

Sạt lở núi, 
đất (hộ)

Lũ quét 
(hộ)

1 Huyện Phù Mỹ 1,895 8,350 1,015 880
2 Huyện Phù Cát 253 1,004 150 26 77
3 Huyện Tây Sơn 204 848 194 10
4 Huyện An Lão 200 800 200
5 Huyện Hoài Ân 260 1,040 260
6 Huyện Hoài Nhơn 886 3,560 298 588
7 Huyện Vĩnh Thạnh 100 380 100
8 Huyện Tuy Phước 2,768 11,070 2,768
9 Thành phố Quy Nhơn 477 2,130 477

10 Huyện Vân Canh 55 270 17 38
11 Thị xã An Nhơn 797 3,170 40 757

V Tỉnh Phú Yên 7,533 29,088 3,729 82 630 3,092
1 Thành phố Tuy Hòa 571 2,223 173 13 385
2 Thị xã Sông Cầu 772 3,182 291 481
3 Huyện Đông Hòa 115 468 50 65
4 Huyện Tây Hòa 445 1,839 187 258
5 Huyện Phú Hòa 765 2,854 324 313 128
6 Huyện Tuy An 887 2,969 222 69 596
7 Huyện Đồng Xuân 1,259 4,799 106 317 836
8 Huyện Sơn Hòa 1,674 6,055 1,674
9 Huyện Sông Hinh 1,045 4,699 702 343

VI Tỉnh Khánh Hòa 6,523 27,379 2,118 1,104 183 3,118
1 Thành phố Nha Trang 1,124 4,790 165 959
2 Thành phố Cam Ranh 293 1,108 120 63 110
3 Thị xã Ninh Hòa 1,799 7,623 630 2 1,167
4 Huyện Cam Lâm 96 481 89 7
5 Huyện Diên Khánh 1,335 4,300 29 20 1,286
6 Huyện Khánh Vĩnh 979 4,092 687 3 111 178
7 Huyện Khánh Sơn 423 1,690 143 280
8 Huyện Vạn Ninh 474 3,295 375 9 90

VII Tỉnh Bình Thuận 5,868 26,596 5,119 126 473 150
1 Thành phố Phan Thiết 1,079 4,803 780 299
2 Thị xã La Gi 1,821 8,937 1,597 74 150
3 Huyện Tuy Phong 1,027 4,758 1,027
4 Huyện Bắc Bình 264 1,023 164 100
5 Huyện Hàm Thuận Nam 143 620 143
6 Huyện Hàm Thuận Bắc 186 715 186
7 Huyện Hàm Tân 250 1,079 250
8 Huyện Tánh Linh 496 2,030 370 126



Phụ biểu số: 02 

Ngập úng 
(hộ)

HIỆN TRẠNG DÂN CƯ VÙNG THIÊN TAI THEO LOẠI NGUY CƠ
CÁC TỈNH DUYÊN HẢI NAM TRUNG BỘ

STT Phân theo huyện Tổng số hộ 
ảnh hưởng

Tổng số 
khẩu ảnh 

hưởng

Phân theo loại hình thiên tai

Sạt lở bờ 
sông, biển 

(hộ)

Sạt lở núi, 
đất (hộ)

Lũ quét 
(hộ)

9 Huyện Đức Linh 602 2,631 602

VIII Tỉnh Ninh Thuận 2,704 11,813 1,767 138 374 425
1 Huyện Bác Ái 212 948 212
2 Huyện Ninh Sơn 155 660 65 90
3 Huyện Thuận Bắc 357 1,560 137 138 72 10
4 Huyện Ninh Hải 279 1,202 279
5 Huyện Ninh Phước 532 2,611 177 355
6 Huyện Thuận Nam 746 3,656 686 60
7 TP. Phan Rang Tháp Chàm 423 1,176 423



Phụ biểu số: 03 

TỔNG TOÀN VÙNG 48,337 202,082 5,809 23,179 19,349
Tỷ trọng (%) 100.00 12.02 47.95 40.03

I TP. Đà Nẵng 741 3,197 22 599 120
1 Huyện Hòa Vang 400 1,782 22 378
2 Quận  Liên Chiểu 341 1,415 221 120
II Tỉnh Quảng Nam 10,824 45,303 836 5,445 4,543
1 Huyện Duy Xuyên 296 1,243 50 246
2 Huyện Nông Sơn 277 1,069 31 72 174
3 Thành phố Tam Kỳ 570 2,390 184 386
4 Huyện Quế Sơn 121 460 35 28 58
5 Huyện Núi Thành 649 2,630 345 304
6 Huyện Phước Sơn 575 2,385 319 256
7 Huyện Bắc Trà My 431 1,746 46 303 82
8 Huyện Nam Trà My 529 2,116 529
9 Huyện Phú Ninh 973 4,141 79 221 673

10 Huyện Điện Bàn 37 148 21 16
11 Huyện Thăng Bình 404 1,618 28 10 366
12 Huyện Tiên Phước 2,270 10,000 120 815 1,335
13 Huyện Hiệp Đức 910 3,968 60 494 356
14 Huyện Tây Giang 161 644 161
15 Huyện Đông Giang 1,769 7,433 78 1,138 553
16 Huyện Đại Lộc 682 2,712 168 514
17 Thành phố Hội An 170 600 120 50

III Tỉnh Quảng Ngãi 6,249 26,084 834 3,276 2,139
1 Huyện Tư Nghĩa 700 2,943 272 253 175
2 Huyện Nghĩa Hành 943 4,229 129 596 218
3 Huyện Mộ Đức 633 2,602 112 317 204
4 Huyện Đức Phổ 417 1,751 245 172
5 Huyện Bình Sơn 920 3,599 30 471 419
6 Huyện Sơn Tịnh 591 2,364 404 187
7 Huyện Sơn Tây 186 781 106 80
8 Huyện Sơn Hà 643 2,572 53 303 287
9 Huyện Trà Bồng 121 545 19 102

10 Huyện Tây Trà 262 1,213 91 116 55
11 Huyện Ba Tơ 369 1,568 117 142 110

HIỆN TRẠNG DÂN CƯ VÙNG THIÊN TAI THEO MỨC ĐỘ NGUY CƠ (NĂM 2010)
CÁC TỈNH DUYÊN HẢI NAM TRUNG BỘ

STT Phân theo huyện
Tổng số 
hộ ảnh 
hưởng

Tổng số 
khẩu ảnh 

hưởng

Phân theo mức nguy cơ (hộ)

Nguy cơ rất 
cao Nguy cơ cao Có nguy cơ



Phụ biểu số: 03 
HIỆN TRẠNG DÂN CƯ VÙNG THIÊN TAI THEO MỨC ĐỘ NGUY CƠ (NĂM 2010)

CÁC TỈNH DUYÊN HẢI NAM TRUNG BỘ

STT Phân theo huyện
Tổng số 
hộ ảnh 
hưởng

Tổng số 
khẩu ảnh 

hưởng

Phân theo mức nguy cơ (hộ)

Nguy cơ rất 
cao Nguy cơ cao Có nguy cơ

12 Huyện Minh Long 190 821 123 67
13 Huyện Lý Sơn 145 580 145
14 Thành phố Quảng Ngãi 129 516 11 98 20

IV Tỉnh Bình Định 7,895 32,622 1,613 2,952 3,330
1 Huyện Phù Mỹ 1,895 8,350 10 727 1,158
2 Huyện Phù Cát 253 1,004 205 48
3 Huyện Tây Sơn 204 848 52 152
4 Huyện An Lão 200 800 100 100
5 Huyện Hoài Ân 260 1,040 27 178 55
6 Huyện Hoài Nhơn 886 3,560 500 386
7 Huyện Vĩnh Thạnh 100 380 42 58
8 Huyện Tuy Phước 2,768 11,070 719 549 1,500
9 Thành phố Quy Nhơn 477 2,130 392 85

10 Huyện Vân Canh 55 270 55
11 Thị xã An Nhơn 797 3,170 378 419

V Tỉnh Phú Yên 7,533 29,088 781 3,438 3,314
1 Thành phố Tuy Hòa 571 2,223 186 385
2 Thị xã Sông Cầu 772 3,182 116 474 182
3 Huyện Đông Hòa 115 468 50 65
4 Huyện Tây Hòa 445 1,839 28 50 367
5 Huyện Phú Hòa 765 2,854 180 555 30
6 Huyện Tuy An 887 2,969 67 711 109
7 Huyện Đồng Xuân 1,259 4,799 38 672 549
8 Huyện Sơn Hòa 1,674 6,055 100 1,574
9 Huyện Sông Hinh 1,045 4,699 166 826 53

VI Tỉnh Khánh Hòa 6,523 27,379 187 3,078 3,258
1 Thành phố Nha Trang 1,124 4,790 374 750
2 Thành phố Cam Ranh 293 1,108 10 283
3 Thị xã Ninh Hòa 1,799 7,623 781 1,018
4 Huyện Cam Lâm 96 481 96
5 Huyện Diên Khánh 1,335 4,300 778 557
6 Huyện Khánh Vĩnh 979 4,092 60 446 473
7 Huyện Khánh Sơn 423 1,690 423
8 Huyện Vạn Ninh 474 3,295 127 170 177

VII Tỉnh Bình Thuận 5,868 26,596 1,084 3,582 1,202



Phụ biểu số: 03 
HIỆN TRẠNG DÂN CƯ VÙNG THIÊN TAI THEO MỨC ĐỘ NGUY CƠ (NĂM 2010)

CÁC TỈNH DUYÊN HẢI NAM TRUNG BỘ

STT Phân theo huyện
Tổng số 
hộ ảnh 
hưởng

Tổng số 
khẩu ảnh 

hưởng

Phân theo mức nguy cơ (hộ)

Nguy cơ rất 
cao Nguy cơ cao Có nguy cơ

1 Thành phố Phan Thiết 1,079 4,803 456 580 43
2 Thị xã La Gi 1,821 8,937 231 1,440 150
3 Huyện Tuy Phong 1,027 4,758 397 585 45
4 Huyện Bắc Bình 264 1,023 126 138
5 Huyện Hàm Thuận Nam 143 620 143
6 Huyện Hàm Thuận Bắc 186 715 102 84
7 Huyện Hàm Tân 250 1,079 250
8 Huyện Tánh Linh 496 2,030 126 370
9 Huyện Đức Linh 602 2,631 480 122

VIII Tỉnh Ninh Thuận 2,704 11,813 452 809 1,443
1 Huyện Bác Ái 212 948 95 117
2 Huyện Ninh Sơn 155 660 65 90
3 Huyện Thuận Bắc 357 1,560 138 209 10
4 Huyện Ninh Hải 279 1,202 30 249
5 Huyện Ninh Phước 532 2,611 177 355
6 Huyện Thuận Nam 746 3,656 154 186 406
7 TP. Phan Rang Tháp Chàm 423 1,176 423



Phụ biểu 4 

Tổng 8 tỉnh 48,337 202,082 7,800 1,200 2,162 4,438 40,537 16,159 9,016 15,362
I TP. Đà Nẵng 741 3,197 369 58 311 372 170 100 102
1 Huyện Hòa Vang 400 1,782 198 58 140 202 100 102
2 Quận Liên Chiểu 341 1,415 171 171 170 170
II Tỉnh Quảng Nam 10,824 45,303 1,286 678 608 9,538 49 5,084 4,405
1 Huyện Duy Xuyên 296 1,243 68 68 228 92 136
2 Huyện Nông Sơn 277 1,069 61 30 31 216 125 91
3 Thành phố Tam Kỳ 570 2,390 50 50 520 124 396
4 Huyện Quế Sơn 121 460 35 5 30 86 58 28
5 Huyện Núi Thành 649 2,630 50 50 599 314 285
6 Huyện Phước Sơn 575 2,385 575 575
7 Huyện Bắc Trà My 431 1,746 431 280 151
8 Huyện Nam Trà My 529 2,116 529 189 340
9 Huyện Phú Ninh 973 4,141 164 146 18 809 198 611

10 Huyện Điện Bàn 37 148 21 21 16 16
11 Huyện Thăng Bình 404 1,618 117 117 287 287
12 Huyện Tiên Phước 2,270 10,000 410 280 130 1,860 1,580 280
13 Huyện Hiệp Đức 910 3,968 60 60 850 517 333
14 Huyện Tây Giang 161 644 31 31 130 130

Ổn định 
tại chỗ

Ổn định 
tại chỗ Xen ghép Tái ĐC 

tập trung

 DỰ KIẾN HÌNH THỨC BỐ TRÍ ỔN ĐỊNH DÂN CƯ THIÊN TAI
CÁC TỈNH DUYÊN HẢI NAM TRUNG BỘ

Số TT Địa phương có vùng dân cư 
bị thiên tai đe doạ

Số hộ bị ảnh hưởng Giai đoạn 2013-2015

Số hộ Số khẩu
Tổng giai 
đoạn 2013-

2015

Giai đoạn 2016-2020, định hướng 2025

Xen ghép Tái ĐC 
tập trung Tổng cộng



Phụ biểu 4 

Ổn định 
tại chỗ

Ổn định 
tại chỗ Xen ghép Tái ĐC 

tập trung

 DỰ KIẾN HÌNH THỨC BỐ TRÍ ỔN ĐỊNH DÂN CƯ THIÊN TAI
CÁC TỈNH DUYÊN HẢI NAM TRUNG BỘ

Số TT Địa phương có vùng dân cư 
bị thiên tai đe doạ

Số hộ bị ảnh hưởng Giai đoạn 2013-2015

Số hộ Số khẩu
Tổng giai 
đoạn 2013-

2015

Giai đoạn 2016-2020, định hướng 2025

Xen ghép Tái ĐC 
tập trung Tổng cộng

15 Huyện Đông Giang 1,769 7,433 89 89 1,680 1,022 658
16 Huyện Đại Lộc 682 2,712 130 130 552 49 282 221
17 Thành phố Hội An 170 600 170 170
III Tỉnh Quảng Ngãi 6,249 26,084 801 464 337 5,448 1,301 1,985 2,162
1 Huyện Tư Nghĩa 700 2,943 56 56 644 125 329 190
2 Huyện Nghĩa Hành 943 4,229 110 30 80 833 263 222 348
3 Huyện Mộ Đức 633 2,602 70 70 563 235 268 60
4 Huyện Đức Phổ 417 1,751 417 55 180 182
5 Huyện Bình Sơn 920 3,599 60 60 860 283 353 224
6 Huyện Sơn Tịnh 591 2,364 50 50 541 173 368
7 Huyện Sơn Tây 186 781 35 35 151 151
8 Huyện Sơn Hà 643 2,572 130 130 513 111 130 272
9 Huyện Trà Bồng 121 545 60 60 61 22 39

10 Huyện Tây Trà 262 1,213 85 42 43 177 132 45
11 Huyện Ba Tơ 369 1,568 369 100 112 157
12 Huyện Minh Long 190 821 40 40 150 64 86
13 Huyện Lý Sơn 145 580 105 61 44 40 40
14 Thành phố Quảng Ngãi 129 516 129 129

IV Tỉnh Bình Định 7,895 32,622 1,471 432 53 986 6,424 4,806 136 1,482



Phụ biểu 4 

Ổn định 
tại chỗ

Ổn định 
tại chỗ Xen ghép Tái ĐC 

tập trung

 DỰ KIẾN HÌNH THỨC BỐ TRÍ ỔN ĐỊNH DÂN CƯ THIÊN TAI
CÁC TỈNH DUYÊN HẢI NAM TRUNG BỘ

Số TT Địa phương có vùng dân cư 
bị thiên tai đe doạ

Số hộ bị ảnh hưởng Giai đoạn 2013-2015

Số hộ Số khẩu
Tổng giai 
đoạn 2013-

2015

Giai đoạn 2016-2020, định hướng 2025

Xen ghép Tái ĐC 
tập trung Tổng cộng

1 Huyện Phù Mỹ 1,895 8,350 263 13 250 1,632 1,035 10 587
2 Huyện Phù Cát 253 1,004 10 10 243 62 48 133
3 Huyện Tây Sơn 204 848 52 52 152 49 103
4 Huyện An Lão 200 800 200 200
5 Huyện Hoài Ân 260 1,040 27 27 233 93 20 120
6 Huyện Hoài Nhơn 886 3,560 525 285 20 220 361 233 128
7 Huyện Vĩnh Thạnh 100 380 100 58 42
8 Huyện Tuy Phước 2,768 11,070 130 120 10 2,638 2,424 14 200
9 Thành phố Quy Nhơn 477 2,130 264 264 213 44 169

10 Huyện Vân Canh 55 270 55 55
11 Thị xã An Nhơn 797 3,170 797 797

V Tỉnh Phú Yên 7,533 29,088 1,041 457 584 6,492 4,693 127 1,672
1 Thành phố Tuy Hòa 571 2,223 571 468 103
2 Thị xã Sông Cầu 772 3,182 94 28 66 678 357 39 282
3 Huyện Đông Hòa 115 468 115 115
4 Huyện Tây Hòa 445 1,839 145 45 100 300 239 13 48
5 Huyện Phú Hòa 765 2,854 162 82 80 603 248 33 322
6 Huyện Tuy An 887 2,969 55 55 832 571 261
7 Huyện Đồng Xuân 1,259 4,799 154 81 73 1,105 770 9 326



Phụ biểu 4 

Ổn định 
tại chỗ

Ổn định 
tại chỗ Xen ghép Tái ĐC 

tập trung

 DỰ KIẾN HÌNH THỨC BỐ TRÍ ỔN ĐỊNH DÂN CƯ THIÊN TAI
CÁC TỈNH DUYÊN HẢI NAM TRUNG BỘ

Số TT Địa phương có vùng dân cư 
bị thiên tai đe doạ

Số hộ bị ảnh hưởng Giai đoạn 2013-2015

Số hộ Số khẩu
Tổng giai 
đoạn 2013-

2015

Giai đoạn 2016-2020, định hướng 2025

Xen ghép Tái ĐC 
tập trung Tổng cộng

8 Huyện Sơn Hòa 1,674 6,055 250 100 150 1,424 1,424
9 Huyện Sông Hinh 1,045 4,699 181 121 60 864 501 33 330

VI Tỉnh Khánh Hòa 6,523 27,379 1,325 543 59 723 5,198 3,744 1,454
1 Thành phố Nha Trang 1,124 4,790 209 158 51 915 665 250
2 Thành phố Cam Ranh 293 1,108 73 10 63 220 100 120
3 Thị xã Ninh Hòa 1,799 7,623 296 56 240 1,503 1,137 366
4 Huyện Cam Lâm 96 481 96 89 7
5 Huyện Diên Khánh 1,335 4,300 148 126 22 1,187 1,160 27
6 Huyện Khánh Vĩnh 979 4,092 269 64 16 189 710 292 418
7 Huyện Khánh Sơn 423 1,690 150 150 273 273
8 Huyện Vạn Ninh 474 3,295 84 50 4 30 390 390

VII Tỉnh Bình Thuận 5,868 26,596 970 225 255 490 4,898 1,396 1,247 2,255
1 Thành phố Phan Thiết 1,079 4,803 90 30 60 989 90 899
2 Thị xã La Gi 1,821 8,937 400 160 240 1,421 1,111 310
3 Huyện Tuy Phong 1,027 4,758 195 65 20 110 832 285 260 287
4 Huyện Bắc Bình 264 1,023 60 30 30 204 96 108
5 Huyện Hàm Thuận Nam 143 620 143 143
6 Huyện Hàm Thuận Bắc 186 715 80 80 106 72 34
7 Huyện Hàm Tân 250 1,079 25 25 225 225



Phụ biểu 4 

Ổn định 
tại chỗ

Ổn định 
tại chỗ Xen ghép Tái ĐC 

tập trung

 DỰ KIẾN HÌNH THỨC BỐ TRÍ ỔN ĐỊNH DÂN CƯ THIÊN TAI
CÁC TỈNH DUYÊN HẢI NAM TRUNG BỘ

Số TT Địa phương có vùng dân cư 
bị thiên tai đe doạ

Số hộ bị ảnh hưởng Giai đoạn 2013-2015

Số hộ Số khẩu
Tổng giai 
đoạn 2013-

2015

Giai đoạn 2016-2020, định hướng 2025

Xen ghép Tái ĐC 
tập trung Tổng cộng

8 Huyện Tánh Linh 496 2,030 90 40 50 406 356 50
9 Huyện Đức Linh 602 2,631 30 30 572 148 424

VIII Tỉnh Ninh Thuận 2,704 11,813 537 138 399 2,167 337 1,830
1 Huyện Bác Ái 212 948 45 45 167 167
2 Huyện Ninh Sơn 155 660 155 155
3 Huyện Thuận Bắc 357 1,560 138 38 100 219 219
4 Huyện Ninh Hải 279 1,202 100 30 70 179 179
5 Huyện Ninh Phước 532 2,611 100 40 60 432 432
6 Huyện Thuận Nam 746 3,656 154 30 124 592 592
7 TP. Phan Rang Tháp Chàm 423 1,176 423 337 86



Phụ biểu 05

Tổng 
cộng 2013 2014 2015 Tổng 

cộng 2013 2014 2015 Tổng 
cộng 2013 2014 2015

Tổng 8 tỉnh 7,800 1,200 310 380 510 2,162 675 921 576 4,438 1,182 2,013 1,243 40,537
Tỷ trọng (%) 16.14 15.38 25.83 31.67 42.50 27.72 31.22 42.60 26.64 56.90 26.63 45.36 28.01 83.86

I TP. Đà Nẵng 369 58 20 38 311 30 121 160 372
1 Huyện Hòa Vang 198 58 20 38 140 30 50 60 202
2 Quận Liên Chiểu 171 171 71 100 170
3 Quận Ngũ Hành Sơn
II Tỉnh Quảng Nam 1,286 678 225 336 117 608 109 317 182 9,538
1 Huyện Duy Xuyên 68 68 68 228
2 Huyện Nông Sơn 61 30 30 31 31 216
3 Thành phố Tam Kỳ 50 50 50 520
4 Huyện Quế Sơn 35 5 5 30 30 86
5 Huyện Núi Thành 50 50 50 599
6 Huyện Phước Sơn 575
7 Huyện Bắc Trà My 431
8 Huyện Nam Trà My 529
9 Huyện Phú Ninh 164 146 146 18 18 809
10 Huyện Điện Bàn 21 21 21 16
11 Huyện Thăng Bình 117 117 117 287
12 Huyện Tiên Phước 410 280 140 140 130 70 60 1,860
13 Huyện Hiệp Đức 60 60 60 850

Tái định cư tập trung (hộ)

 DỰ KIẾN HÌNH THỨC BỐ TRÍ ỔN ĐỊNH DÂN CƯ THIÊN TAI (2013-2015 và định hướng 2025)
CÁC TỈNH DUYÊN HẢI NAM TRUNG BỘ

Số TT Địa phương có vùng dân cư 
bị thiên tai đe doạ

Giai đoạn 2013-2015
Giai đoạn 
2016-2020 

và tiếp 
theo

Tổng giai 
đoạn 2013-

2015

Ổn định tại chỗ (hộ) Tái định cư xen ghép (hộ)



Phụ biểu 05

Tổng 
cộng 2013 2014 2015 Tổng 

cộng 2013 2014 2015 Tổng 
cộng 2013 2014 2015

Tái định cư tập trung (hộ)

 DỰ KIẾN HÌNH THỨC BỐ TRÍ ỔN ĐỊNH DÂN CƯ THIÊN TAI (2013-2015 và định hướng 2025)
CÁC TỈNH DUYÊN HẢI NAM TRUNG BỘ

Số TT Địa phương có vùng dân cư 
bị thiên tai đe doạ

Giai đoạn 2013-2015
Giai đoạn 
2016-2020 

và tiếp 
theo

Tổng giai 
đoạn 2013-

2015

Ổn định tại chỗ (hộ) Tái định cư xen ghép (hộ)

14 Huyện Tây Giang 31 31 31 130
15 Huyện Đông Giang 89 89 89 1,680
16 Huyện Đại Lộc 130 130 90 40 552
17 Thành phố Hội An 170
III Tỉnh Quảng Ngãi 801 464 237 125 102 337 120 157 60 5,448
1 Huyện Tư Nghĩa 56 56 56 644
2 Huyện Nghĩa Hành 110 30 30 80 80 833
3 Huyện Mộ Đức 70 70 70 563
4 Huyện Đức Phổ 417
5 Huyện Bình Sơn 60 60 60 860
6 Huyện Sơn Tịnh 50 50 50 541
7 Huyện Sơn Tây 35 35 35 151
8 Huyện Sơn Hà 130 130 70 60 513
9 Huyện Trà Bồng 60 60 60 61

10 Huyện Tây Trà 85 42 42 43 43 177
11 Huyện Ba Tơ 369
12 Huyện Minh Long 40 40 40 150
13 Huyện Lý Sơn 105 61 61 44 44 40
14 Thành phố Quảng Ngãi 129
IV Tỉnh Bình Định 1,471 432 27 89 316 53 53 10 986 262 507 217 6,424



Phụ biểu 05

Tổng 
cộng 2013 2014 2015 Tổng 

cộng 2013 2014 2015 Tổng 
cộng 2013 2014 2015

Tái định cư tập trung (hộ)

 DỰ KIẾN HÌNH THỨC BỐ TRÍ ỔN ĐỊNH DÂN CƯ THIÊN TAI (2013-2015 và định hướng 2025)
CÁC TỈNH DUYÊN HẢI NAM TRUNG BỘ

Số TT Địa phương có vùng dân cư 
bị thiên tai đe doạ

Giai đoạn 2013-2015
Giai đoạn 
2016-2020 

và tiếp 
theo

Tổng giai 
đoạn 2013-

2015

Ổn định tại chỗ (hộ) Tái định cư xen ghép (hộ)

1 Huyện Phù Mỹ 263 13 23 250 72 178 1,632
2 Huyện Phù Cát 10 10 10 243
3 Huyện Tây Sơn 52 52 52 152
4 Huyện An Lão 200 200 138 62
5 Huyện Hoài Ân 27 27 27 233
6 Huyện Hoài Nhơn 525 285 89 196 20 20 220 100 120 361
7 Huyện Vĩnh Thạnh 100
8 Huyện Tuy Phước 130 120 120 10 10 2,638
9 Thành phố Quy Nhơn 264 264 167 97 213
10 Huyện Vân Canh 55
11 Thị xã An Nhơn 797

V Tỉnh Phú Yên 1,041 457 128 204 125 584 150 269 165 6,492
1 Thành phố Tuy Hòa 571
2 Thị xã Sông Cầu 94 28 28 66 66 678
3 Huyện Đông Hòa 115
4 Huyện Tây Hòa 145 45 45 100 50 50 300
5 Huyện Phú Hòa 162 82 82 80 80 603
6 Huyện Tuy An 55 55 55 832
7 Huyện Đồng Xuân 154 81 81 73 73 1,105
8 Huyện Sơn Hòa 250 100 100 150 150 1,424



Phụ biểu 05

Tổng 
cộng 2013 2014 2015 Tổng 

cộng 2013 2014 2015 Tổng 
cộng 2013 2014 2015

Tái định cư tập trung (hộ)

 DỰ KIẾN HÌNH THỨC BỐ TRÍ ỔN ĐỊNH DÂN CƯ THIÊN TAI (2013-2015 và định hướng 2025)
CÁC TỈNH DUYÊN HẢI NAM TRUNG BỘ

Số TT Địa phương có vùng dân cư 
bị thiên tai đe doạ

Giai đoạn 2013-2015
Giai đoạn 
2016-2020 

và tiếp 
theo

Tổng giai 
đoạn 2013-

2015

Ổn định tại chỗ (hộ) Tái định cư xen ghép (hộ)

9 Huyện Sông Hinh 181 121 41 80 60 60 864

VI Tỉnh Khánh Hòa 1,325 543 218 131 194 59 17 25 17 723 236 288 199 5,198
1 Thành phố Nha Trang 209 158 158 51 51 915
2 Thành phố Cam Ranh 73 10 10 63 63 220
3 Thị xã Ninh Hòa 296 56 56 240 115 65 60 1,503
4 Huyện Cam Lâm 96 89 89 7 7
5 Huyện Diên Khánh 148 126 60 66 22 12 10 1,187
6 Huyện Khánh Vĩnh 269 64 25 39 16 13 3 189 40 60 89 710
7 Huyện Khánh Sơn 150 150 100 50 273
8 Huyện Vạn Ninh 84 50 50 4 4 30 30 390

VII Tỉnh Bình Thuận 970 225 65 160 255 48 72 135 490 160 200 130 4,898
1 Thành phố Phan Thiết 90 30 30 60 60 989
2 Thị xã La Gi 400 160 160 240 140 100 1,421
3 Huyện Tuy Phong 195 65 65 20 8 12 110 110 832
4 Huyện Bắc Bình 60 30 30 30 30 204
5 Huyện Hàm Thuận Nam 143
6 Huyện Hàm Thuận Bắc 80 80 80 106
7 Huyện Hàm Tân 25 25 25 225
8 Huyện Tánh Linh 90 40 40 50 50 406
9 Huyện Đức Linh 30 30 30 572



Phụ biểu 05

Tổng 
cộng 2013 2014 2015 Tổng 

cộng 2013 2014 2015 Tổng 
cộng 2013 2014 2015

Tái định cư tập trung (hộ)

 DỰ KIẾN HÌNH THỨC BỐ TRÍ ỔN ĐỊNH DÂN CƯ THIÊN TAI (2013-2015 và định hướng 2025)
CÁC TỈNH DUYÊN HẢI NAM TRUNG BỘ

Số TT Địa phương có vùng dân cư 
bị thiên tai đe doạ

Giai đoạn 2013-2015
Giai đoạn 
2016-2020 

và tiếp 
theo

Tổng giai 
đoạn 2013-

2015

Ổn định tại chỗ (hộ) Tái định cư xen ghép (hộ)

VIII Tỉnh Ninh Thuận 537 138 68 70 399 115 154 130 2,167
1 Huyện Bác Ái 45 45 45 167
2 Huyện Ninh Sơn 155
3 Huyện Thuận Bắc 138 38 38 100 100 219
4 Huyện Ninh Hải 100 30 30 70 70 179
5 Huyện Ninh Phước 100 40 40 60 60 432
6 Huyện Thuận Nam 154 30 30 124 70 54 592
7 TP. Phan Rang Tháp Chàm 423



Phụ biểu số 6-1 

Toàn tỉnh 4 396 16.72 63,568
1 Huyện Hòa Vang

- Dự án xã Hòa Phú thôn Đông Lâm 108 8.00 18,468 2013-2015
- Dự án TĐC dân tộc Cơ 
Tu Tà Lay Giàn Bi 90 6.72 15,000 2014-2015

2 Quận Liên Chiểu
- Dự án ổn định dân cư 
làng chài khu Kim Liên 134 1.50 20,100 2014-2015
- Dự án TĐC vùng ngập Khu Thủy Tú 64 0.50 10,000 2016

Đất SX 
dự kiến 

Kế hoạch 
thực hiện

DANH MỤC CÁC DỰ ÁN ƯU TIÊN (2013-2015)

Thành phố Đà Nẵng

STT Tên dự án Địa điểm thực 
hiện

Quy mô 
(hộ)

Đất ở dự 
kiến (ha)

Vốn đầu 
tư         



Phụ biểu số 6-2 

Toàn tỉnh 25 1,249 45.79 10 224,820

1 Huyện Điện Bàn

- Dự án Tân Mỹ thôn Tân Mỹ 21 0.63 3,780 2015

2 Huyện Nông Sơn

- Dự án Phước Minh thôn Dùi Chiêng 31 0.93 5,580 2013

3 Huyện Đại Lộc

- Dự án Đại Hưng thôn Mỹ Lệ 90 4.50 16,200 2014

- Dự án Đại Cường thôn Quảng Sơn 40 2.00 7,200 2015

- Dự án Đại Thành thôn Mỹ Lệ 43 2.15 7,740 2016

- Dự án Đại Hồng thôn Ngọc Thạch 75 3.70 13,500 2016

- Dự án Đại Phong thôn Ấp Bắc 67 3.30 12,060 2017

4 Huyện Thăng Bình

- Dự án Bình Định Nam thôn Thanh  Sơn 22 0.84 3,960 2015

5 Huyện Phú Ninh

- Dự án Tam Đại thôn Đại An 18 0.60 3,240 2013

- Dự án Tam Lãnh thôn Bồng Miêu 61 1.83 10,980 2014

- Dự án Tam Lãnh thôn Trà Sang 25 0.75 4,500 2016

6 Huyện Đông Giang

- Dự án xã A rooi thôn A Điêu 47 1.80 8,460 2014

- Dự án xã Ma Cooih thôn A Dung 50 2.00 9,000 2014-2015

7 Huyện Tiên Phước

- Dự án xã Tiên An thôn 1 90 2.70 16,200 2014-2015

- Dự án xã Tiên Lãnh thôn 10 70 2.10 12,600 2017

- Dự án xã Tiên Lãnh Dốc Miết 40 1.20 7,200 2015

8 Huyện Tây Giang

- Dự án xã A Vương 31 1.20 5,580 2015

9 Huyện Bắc Trà My

- Dự án xã Trà Nú thôn 2 45 1.20 8,100 2017

10 Thành phố Hội An

- Dự án xã Đảo Tân Hiệp thôn Bãi Hương 120 3.00 21,600 2016

11 Huyện Quế Sơn

- Dự án Quế Châu thôn 2c 35 1.40 6,300 2015

- Dự án Quế Phú thôn Trà Đình 28 1.12 5,040 2016

12 Huyện Hiệp Đức

- Dự án Phước Trà thôn 6 60 2.10 10,800 2015

Đất SX 
dự kiến 

(ha)

Kế hoạch 
thực hiện

DANH MỤC CÁC DỰ ÁN ƯU TIÊN (2013-2015)
Tỉnh Quảng Nam

STT Tên dự án Địa điểm thực 
hiện

Quy mô 
(hộ)

Đất ở dự 
kiến (ha)

Vốn đầu 
tư         

(tr. đồng)



- Dự án Phước Trà thôn 3 35 1.20 10.0 6,300 2017

- Dự án Hiệp Thuận thôn 1 37 1.50 6,660 2017

13 Huyện Duy Xuyên
- Dự án Duy Thu thôn Tĩnh Yên 68 2.04 12,240 2014



Phụ biểu số 6-3 

Toàn tỉnh 22 1,304 51.3 238,952
1 Huyện Lý Sơn

- Khu TĐC Giồng Tiền
An Vĩnh, An 
Hải, An Bình 105 5.25 2,908 2013-2014

2 Huyện Nghĩa Hành
- Khu TĐC Nhơn Lộc 1 Hành Tín Đông 50 2.50 3,087 2013
- Khu TĐC An Hòa xã H.Dũng 30 0.90 7,200 2013
- Khu TĐC Gò Cách Hành Thuận 30 1.50 1,971 2014
- Khu TĐC Phú Lâm 
Đông xã H.Thuận 45 1.35 10,800 2017

3 Huyện Sơn Tịnh
- Khu TĐC Gò Bà Tòng Trịnh Đông 50 2.50 2,442 2013

4 Huyện Tây Trà
- Khu TĐC thôn Gỗ Trà Thanh 52 2.60 1,583 2014
- Khu TĐC Trà Ích Trà Lãnh 27 0.90 8,652 2015

5 Huyện Bình Sơn
- Khu TĐC Thượng Hòa Đông 200 10.00 15,009 2017

6 Huyện Mộ Đức
- Khu TĐC Đức Nhuận Thôn 1 70 2.10 16,800 2014
- Khu TĐC Đức Lợi Thôn An Mỹ 60 1.80 14,400 2017

7 Huyện Bình Sơn
- Khu TĐC Phước Thôn xã Bình An 60 1.80 14,400 2015
- Khu TĐC Dung Quất xã Bình Hải 60 1.80 14,400 2016-2017

8 Huyện Tư Nghĩa
- Khu TĐC gò ô.Phẩm xã Nghĩa Kỳ 25 1.00 8,000 2013
- Khu TĐC Phổ Trung xã Nghĩa An 46 1.50 12,000 2016

9 Huyện Sơn Tây
- Khu TĐC Tà Vinh xã Sơn Tâm 35 1.40 12,000 2015
- Khu TĐC Tà Bể xã Sơn Bua 50 2.00 16,000 2016

10 Huyện Sơn Hà
- Khu TĐC Bầu Sơn xã Sơn Nham 130 3.90 25,000 2013-2014
- Khu TĐC Làng Kim xã Sơn Trung 40 1.60 12,800 2017

11 Huyện Minh Long
- Khu TĐC Sơn Châu xã Long Sơn 40 1.60 12,800 2013
- Khu TĐC Dư Hữu xã Long Mai 39 1.50 12,300 2017

12 Huyện Trà Bồng
- Khu TĐC Trà Lạc xã Trà Lâm 60 1.80 14,400 2015

Đất SX 
dự kiến 

Kế hoạch 
thực hiện

DANH MỤC CÁC DỰ ÁN ƯU TIÊN (2013-2015)
Tỉnh Quảng Ngãi

STT Tên dự án Địa điểm thực 
hiện

Quy mô 
(hộ)

Đất ở dự 
kiến (ha)

Vốn đầu 
tư         



Phụ biểu số 6-4

Toàn tỉnh 12 2,039 33.20 278,050
1 Huyện Tuy Phước

- Khu TĐC Phước Thuận xã Phước Thuận 200 3.60 30,000 2016-2017
2 Huyện Hoài Ân

- Khu TĐC Ân Mỹ xã Ân Mỹ 35 1.62 8,900 2016
3 Huyện Hoài Nhơn

- Khu TĐC Bàu Rong TT Bồng  Sơn 220 1.62 33,000 2014-2015
4 Huyện Phù Mỹ

- Khu TĐC Mỹ An 2 xã Mỹ An 250 4.10 37,500 2013-2014
- Khu TĐC Mỹ Thành xã Mỹ Thành 250 4.50 37,500 2017-2018

5 Huyện Phù Cát
- Khu TĐC Cát Hải xã Cát Hải 311 4.70 24,500 2015-2016
- Khu TĐC Cát Khánh xã Cát Khánh 55 1.90 7,500 2016

6 Huyện Tây Sơn
- Khu TĐC Tây Phú 52 1.80 8,200 2013
- Khu TĐC Bình Nghi 60 1.10 9,500 2016

7 TP. Quy Nhơn
- Khu TĐC Nhơn Lý 264 3.96 36,450 2014-2015
- Khu TĐC Nhơn Hải 2 100 1.50 10,000 2016-2017

8 Huyện An Lão
- Khu TĐC An Tân 200 1.80 30,000 2014-2015

9 Huyện Vĩnh Thạnh
- Khu TĐC Vĩnh Hiệp 42 1.00 5,000 2016

Đất SX 
dự kiến 

Kế hoạch 
thực hiện

DANH MỤC CÁC DỰ ÁN ƯU TIÊN (2013-2015)
Tỉnh Bình Định

STT Tên dự án Địa điểm thực 
hiện

Quy mô 
(hộ)

Đất ở dự 
kiến (ha)

Vốn đầu 
tư         



Phụ biểu số 6-5

Toàn tỉnh 19 1,633 38.08 181,431
1 Huyện Tuy An

- Khu TĐC Phú Lương Đông 45 0.90 2,966 2016
- Khu TĐC An Vũ Đông 55 1.10 3,604 2015
- Khu TĐC Phước Đồng xã An Hải 13 0.26 860 2017

2 Huyện Đồng Xuân
- Khu TĐC Long Mỹ xã Xuân Long 75 1.50 5,410 2015
- Khu TĐC xen ghép xã 
Xuân Bắc xã Xuân Sơn Bắc 44 0.88 3,380 2016
- Khu TĐC xã Sơn Nam xã Sơn Nam 72 1.44 3,117 2017

3 Thị Xã Sông Cầu
- Khu TĐC Tân Thạnh Đài 40 0.80 2,878 2017
- Khu TĐC Mỹ Thành P Xuân Thành 23 0.46 1,654 2016
- Khu xen ghép Bình Tây Xã Xuân Lâm 28 0.56 2,496 2016
- Khu TĐC Bình Nông xã Xuân Lâm 66 1.32 6,188 2014

4 Huyện Phú Hòa
- Khu TĐC Đồng Din T.Trấn Đồng Din 142 2.84 16,190 2014-2015
- Khu TĐC tại chỗ Hòa 
Thắng xã Hòa Thắng 250 5.00 30,000 2016-2017

5 Huyện Sông Hinh
- Khu TĐC Bình Đông thôn Chí Thán 36 0.72 3,375 2016
- Khu TĐC Bình Tây Mả Vôi 145 2.90 19,000 2014-2015
- Khu TĐC Sông Giang thôn Hà Giang 101 2.02 16,875 2017-2018

6 Huyện Sơn Hòa
- Khu TĐC Củng Sơn TT Củng Sơn 150 6.82 23,792 2013
- Khu TĐC xen ghép xã Sơn Hà 100 3.60 16,393 2013

7 Huyện Tây Hòa
- Khu TĐC Sơn Thành 
Đông thôn Thành An 145 2.90 13,593 2014-2015

8 Thành phố Tuy Hòa
- Khu TĐC An Phú Long Thủy 103 2.06 9,660 2016

Đất SX 
dự kiến 

Kế hoạch 
thực hiện

DANH MỤC CÁC DỰ ÁN ƯU TIÊN (2013-2015)
Tỉnh Phú Yên

STT Tên dự án Địa điểm thực 
hiện

Quy mô 
(hộ)

Đất ở dự 
kiến (ha)

Vốn đầu 
tư         



Phụ biểu số 6-6

Toàn tỉnh 21 1373 30.72 181,709.2
1 Huyện Cam Lâm

đoạn qua thôn Lập Định xã Cam Hòa 89 2.67 20,000.0 2015
2 Huyện Vạn Ninh

- Điểm TĐC tập trung TT Vạn Giã 30 0.90 2,385.5
- Kè sông Tân Phước xã Vạn Long 50 5,000.0 2014
- Kè chống sạt lở bờ biển xã Đại Lãnh 200 6.00 50,000.0 2016-2017

3 Thị xã Ninh Hòa
- Khu TĐC Phước Lâm 30 0.9 3,727.6 2014
- Khu TĐC Ngũ Mỹ 20 0.6 2,453.3 2014
- Khu TĐC Tân Mỹ 15 0.45 1,863.8 2014
- Khu TĐC Đại Mỹ xã Ninh Thânh 115 3.45 14,194.1 2013
- Khu TĐC Ninh An xã Ninh An 60 1.8 4,243.0 2015

4 Thành phố Nha Trang
 - Khu TĐC phường Vĩnh 
Hòa P. Vĩnh Hòa 51 1.53 3,154.8 2013
 - Dự án ổn định dân cư 
tại chỗ khu vực Hòn Rớ P. Phước Đông 158 13,256.9 2013
- Dự án kè chống sạt lở 
bờ sông Cái xã Vĩnh Ngọc 15 5,000.0 2016

5 Huyện Khánh Vĩnh
- Khu TĐC vùng sạt lở 
thôn Cà Thiêu xã Khánh Hiệp 89 2.67 10,982.5 2015
- Khu TĐC vùng sạt lở 
thôn Ba Cẳng xã Khánh Hiệp 40 1.20 4,938.4 2013
- Khu TĐC Đa Râm Thượng 60 1.80 7,391.8 2014

6 Huyện Diên Khánh
- TĐC xen ghép xã Diên Phú 12 0.36 720.0 2014
- Dự án ổn định tại chỗ 
vùng ngập lụt Am Chúa xã Diên Điền 60 3,300.0 2013
- Dự án ổn định tại chỗ 
vùng ngập lụt khu vực 
Bắc sông Cái TT Diên Khánh 66 3,300.0 2015

7 Thành phố Cam Ranh
- Khu TĐC thôn Tân 
Hiệp

xã Cam Phước 
Đông 63 1.89 5,183.0 2014

8 Huyện Khánh Sơn
- Khu TĐC thôn Co Róa xã Sơn Lâm 100 3.00 13,731.5 2014
- Khu TĐC xã Thành Sơn xã Thành Sơn 50 1.50 6,883.0 2015

Đất SX 
dự kiến 

Kế hoạch 
thực hiện

DANH MỤC CÁC DỰ ÁN ƯU TIÊN (2013-2015)
Tỉnh Khánh Hòa

STT Tên dự án Địa điểm thực 
hiện

Quy mô 
(hộ)

Đất ở dự 
kiến (ha)

Vốn đầu 
tư         

xã Ninh Xuân



Phụ biểu số 6-7 

Toàn tỉnh 6 668 41.56 75.0 266,000
1 Huyện Thuận Bắc

- Dự án Phước Kháng (đá 
Làu) Phước Kháng 138 7.50 51,000 2014

2 Huyện Thuận Nam
- Dự án Cà Ná Cà Ná 154 9.96 52,000 2013-2014

3 Huyện Ninh Phước
- Dự án Phước Hữu Phước Hữu 145 10.0 51,000 2015-2016

4 Huyện Ninh Hải
- Dự án xã Vĩnh Hải Mỹ Hòa 100 5.0 40,000 2015

5 Huyện Bắc Ái
- Dự án Phước Tiến 45 4.1 75.0 32,000 2013

6
Thành phố Phan Rang - 
T. Chàm 86 5.0 40,000 2016

Phụ biểu số 6-8

Toàn tỉnh 11 2,799 124.30 468,061
1 Huyện Tuy Phong

- Dự án xã Phước Thể xóm 1 124 9.00 29,290 2013
2 Thị xã Phan Thiết

- Dự án Đức Long P. Đức Long 660 13.00 52,400 2015-2016
- Dự án Tiến Thành xã Tiến Thành 229 12.00 35,500 2015

3 Huyện Bắc Bình
- Dự án Hòa Thắng Hồng Chinh 3 122 8.00 37,891 2014-2015
- Dự án Phan Rí Thành Bình Thủy 110 5.00 23,400 2016

4 Huyện Hàm Thuận Bắc
- Dự án Đa Mi Đa Kim 187 10.00 32,000 2015
- Dự án Hàm Chính thôn 1 253 18.00 74,800 2015-2016

5
Huyện Hàm Thuận 
Nam
- Dự án Láng Giang xã Tân Thuận 300 14.30 60,250 2016

6 Thị xã La Gi
- Dự án Ba Đăng (mở 
rộng) xã Tân Hải 290 10.00 52,630 2014-2015

7 Huyện Tánh Linh
- Hồ Tum Le TT. Lạc Tánh 100 5.00 23,000 2013

8 Huyện Đức Linh
- Dự án Đức Tín xã Đức Tính 424 20.00 46,900 2014-2017

Đất SX 
dự kiến 

Kế hoạch 
thực hiện

Địa điểm thực 
hiện

Kế hoạch 
thực hiện

DANH MỤC CÁC DỰ ÁN ƯU TIÊN (2013-2015)
Tỉnh Ninh Thuận

STT Tên dự án Địa điểm thực 
hiện

Quy mô 
(hộ)

Đất ở dự 
kiến (ha)

Quy mô 
(hộ)

Vốn đầu 
tư         

DANH MỤC CÁC DỰ ÁN ƯU TIÊN (2013-2015)
Tỉnh Bình Thuận

Đất ở dự 
kiến (ha)

Đất SX 
dự kiến 

Vốn đầu 
tư         STT Tên dự án
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