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QUYẾT ĐỊNH 

Về việc phê duyệt Báo cáo “Đánh giá khí hậu tỉnh Bình Định” 

  

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH  

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật Sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính 

quyền địa phương ngày 22/11/2019;  

Căn cứ Luật Bảo vệ môi trường ngày 23/6/2014; 

Căn cứ Luật Khí tượng thủy văn ngày 23/11/2015; 

Căn cứ Quyết định số 1670/QĐ-TTg ngày 31/10/2017 của Thủ tướng 

Chính phủ ph duyệt Chương trình mục tiêu ứng phó với biến đổi khí hậu và tăng 

trưởng xanh giai đoạn 2016-2020; 

Căn cứ Quyết định số 1052/QĐ-TTg ngày 21/8/2018 của Thủ tướng 

Chính phủ về việc phân bổ vốn sự nghiệp năm 2018 của Hợp phần Ứng phó với 

biến đổi khí hậu trong Chương trình mục tiêu Ứng phó với biến đổi khí hậu và 

tăng trưởng xanh; 

Căn cứ Công văn số 11241/BTC-HCSN ngày 17/9/2018 của Bộ Tài chính 

về việc bổ sung kinh phí sự nghiệp năm 2018 thực hiện Chương trình mục tiêu 

Ứng phó với biến đổi khí hậu và tăng trưởng xanh; 

Căn cứ Công văn số 1120/UBND-KT ngày 12/3/2018 của UBND tỉnh 

Bình Định về việc đề xuất các nhiệm vụ triển khai Chương trình mục tiêu ứng 

phó với biến đổi khí hậu và tăng trưởng xanh; 

Căn cứ Quyết định số 4008/QĐ-UBND ngày 14/11/2018 của Chủ tịch 

UBND tỉnh về việc bổ sung kinh phí sự nghiệp năm 2018 thực hiện Chương trình 

mục tiêu Ứng phó biến đổi khí hậu và tăng trưởng xanh, trong đó có giao Sở Tài 

nguyên và Môi trường để thực hiện nhiệm vụ “Đánh giá khí hậu tỉnh Bình Định”; 

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

UBND tỉnh về việc phê duyệt Đề cương và dự toán thực hiện nhiệm vụ Đánh giá 

khí hậu tỉnh Bình Định; 

Theo đề nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 799TTr-

STNMT ngày 05/10/2021. 
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QUYẾT ĐỊNH: 

 

Điều 1. Phê duyệt Báo cáo “Đánh giá khí hậu tỉnh Bình Định” với những 

nội dung chủ yếu được nêu tại Phụ lục kèm theo Quyết định này. 

Điều 2. Tổ chức thực hiện 

1. Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm công bố Báo cáo “Đánh 

giá khí hậu tỉnh Bình Định”; là đơn vị đầu mối nghiên cứu, hướng dẫn các cơ 

quan, đơn vị sử dụng kết quả Đánh giá khí hậu tỉnh Bình Định để thực hiện công 

tác quản lý nhà nước về khí tượng thủy văn, biến đổi khí hậu và phục vụ công 

tác xây dựng quy hoạch, kế hoạch, định hướng phát triển ngành, lĩnh vực quản 

lý. 

2. Các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố căn cứ chức 

năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị mình nghiên cứu, vận dụng và sử dụng kết 

quả nhiệm vụ “Đánh giá khí hậu tỉnh Bình Định” để triển khai thực hiện các 

nhiệm vụ theo lĩnh vực và địa bàn quản lý. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. 

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch 

UBND các huyện, thị xã, thành phố; các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách 

nhiệm thi hành Quyết định này./. 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 

- Bộ Tài nguyên và Môi trường; 

- CT, các PCT UBND tỉnh; 

- LĐVP UBND tỉnh;  

- Lưu: VT, K10 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
 

 

 

 

 

Nguyễn Tuấn Thanh 

 



Phụ lục 

CÁC NỘI DUNG CHỦ YẾU CỦA BÁO CÁO  

“ĐÁNH GIÁ KHÍ HẬU TỈNH BÌNH ĐỊNH” 

(Kèm theo Quyết định số:       /QĐ-UBND  

ngày    /10/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh) 

 

I. Mục tiêu đánh giá khí hậu tỉnh Bình Định 

1. Mục tiêu tổng quát 

Đánh giá khí hậu tỉnh Bình Định dựa trên các tiêu chí về khí tượng, thủy 

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

xã hội cho tỉnh Bình Định. 

2. Mục tiêu cụ thể 

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

đánh giá (từ năm 2008 đến năm 2018); 

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

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

ứng với biến đổi khí hậu (BĐKH), giải pháp giảm nhẹ khí nhà kính; 

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

phù hợp với điều kiện tự nhiên của tỉnh Bình Định nhằm đảm bảo phát triển 

kinh tế - xã hội cho tỉnh. 

II. Đánh giá về đặc điểm của khí hậu tỉnh Bình Định 

- Nhiệt độ: nhiệt độ trung bình năm tỉnh Bình Định thời kỳ 2008 - 2018 

dao động từ 26,2℃ - 27,3℃, trung bình là 26,7℃. Nhiệt độ tối cao trung bình 

dao động từ 30℃ đến 31,6℃; Nhiệt độ tối thấp trung bình năm dao động từ 

22,9℃ - 25,7℃. 

- Lượng mưa: lượng mưa năm trung bình cả thời kỳ cao nhất ở Hoài 

Nhơn (2.365,4 mm), thấp nhất tại An Nhơn (1.868,7 mm). Trung bình toàn tỉnh 

lượng mưa 1 ngày lớn nhất năm dao động là 171,6 - 204,1 mm. 

- Số giờ nắng: tổng số giờ nắng cả tỉnh dao động từ 2.321,9 giờ (An 

Nhơn) đến 2.467,9 giờ (Quy Nhơn). 

- Độ ẩm: độ ẩm tương đối trung bình năm có trị số 78 - 82%; biên độ năm 

trung bình của độ ẩm tương đối là 4 - 7%. 

- Bốc hơi: lượng bốc hơi trung bình năm là 1.174 mm; lượng bốc hơi 

trung bình tháng các trạm dao động từ 51,1 mm (Hoài Nhơn) đến 162,3 mm 

(Quy Nhơn). 

- Các hiện tượng khí hậu cực đoan: 

+ Bão, áp thấp nhiệt đới: thời kỳ 2008 - 2018, có 03 cơn bão ảnh hưởng 

trực tiếp đến tỉnh Bình Định. Năm 2010, 2015, 2016, 2018 tỉnh Bình Định 

không chịu ảnh hưởng trực tiếp của bão. 
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+ Nắng nóng: hiện tượng nắng nóng tập trung cao vào các tháng 6 - 8; số 

ngày nắng nóng vào tháng 4 - 9 dao động từ 0,2 - 10,7 ngày/tháng; số ngày nắng 

nóng gay gắt xảy ra từ tháng 4 đến tháng 9, dao động từ 0,3 - 6,7 ngày/tháng. Số 

ngày nắng nóng đặc biệt gay gắt xảy ra chủ yếu tại Hoài Nhơn với giá trị cao 

nhất vào tháng 5 là 1,4 ngày/tháng. 

+ Lũ trên các sông thường xảy ra vào tháng 9 đến tháng 12, số trận lũ xảy 

ra nhiều nhất là 5 trận lũ/năm (năm 2018); năm 2015 không có lũ.  

+ Hạn hán: xảy ra trên diện rộng vào năm 2012, 2015, 2018. 

III. Đánh giá mức độ dao động của các yếu tố khí hậu, cực trị khí 

hậu, các hiện tượng khí hậu cực đoan; đánh giá mức độ biến đổi của các 

yếu tố khí hậu, cực trị khí hậu và hiện tượng khí hậu cực đoan 

1. Mức độ dao động của các yếu tố khí hậu 

- Nhiệt độ: nhiệt độ trung bình năm khá cao đều trên 26ºC, nhiệt độ thấp 

nhất tập trung vào tháng 1, dao động từ 22,3ºC đến 23,5ºC, nhiệt độ cao nhất 

vào tháng 6, dao động từ 29,4ºC đến 30,4ºC. 

- Lượng mưa: Vào những năm nhiều mưa nhất, lượng mưa có thể lên tới 

trên 3.000 mm/năm như tại Hoài Nhơn năm 2008 và 2016; những năm khô hạn 

nhất, lượng mưa năm có thể xuống dưới 1500 mm/năm như tại Quy Nhơn, Hoài 

Nhơn và An Nhơn năm 2012, 2015. 

2. Mức độ dao động của các cực trị khí hậu 

- Dao động của nhiệt độ không khí tối cao (Tmax): Nhiệt độ tối cao trong 

giai đoạn 2008 - 2018 cao nhất vào tháng 5 đến tháng 7, đặc biệt tại Hoài Nhơn 

là 35,1ºC, Quy Nhơn và An Nhơn là 34,1ºC. 

- Dao động của nhiệt độ không khí tối thấp (Tmin): Trong thời kỳ 2008 - 

2018, nhiệt độ tối thấp trung bình năm dao động trong khoảng từ 20,0ºC đến 

28,0ºC. 

- Dao động của lượng mưa 01 ngày lớn nhất (Rx1day), 05 ngày lớn nhất 

(Rx5day): Chuẩn sai (+) lớn nhất của lượng mưa 1 ngày lớn nhất năm dao động 

từ 61,1 mm đến 113,1 mm vào năm 2017. Chuẩn sai (-) lớn nhất của lượng mưa 

1 ngày lớn nhất dao động trong khoảng từ 60.2 mm đến 127,3 mm vào các năm 

2012 và 2015.  

- Dao động của số ngày mưa >50 mm, >100 mm: Độ lệch chuẩn số ngày 

mưa lớn trên 50 mm biến thiên trong khoảng 4,1 đến 6 ngày, số ngày mưa lớn 

100 mm dao động trong khoảng 1,5 đến 2,9 ngày.  

- Dao động của số ngày có mưa lớn hơn 0,1mm: Số ngày có mưa trung 

bình dao động từ khoảng 142 đến 148 ngày. Chuẩn sai (+) của số ngày có mưa 

lớn nhất vào năm 2011 dao động từ 4,5 ngày (An Nhơn) đến 19,2 ngày (Hoài 

Nhơn). Chuẩn sai (-) của số ngày có mưa lớn nhất dao động trong khoảng từ 

13,5 ngày (Quy Nhơn) đến 39,8 ngày (Hoài Nhơn) vào năm 2015.  

3. Mức độ dao động của các hiện tượng khí hậu cực đoan 
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- Dao động của số ngày nắng nóng: Tổng số ngày nắng nóng đo được 

trong 11 năm từ 2008 - 2018 dao động trong khoảng từ 36,8 đến 64,2 ngày.  

- Mức độ dao động của bão, áp thấp nhiệt đới: So với bão ảnh hưởng đến 

Biển Đông thì mức chuẩn sai của bão ảnh hưởng đến Bình Định là rất nhỏ. 

Ngoại trừ năm 2009, 2017 có chuẩn sai (+) 1, 2 cơn, các năm còn lại chuẩn sai 

đều có giá trị tuyệt đối nhỏ hơn 1.  

- Mức độ dao động của cháy rừng: Độ lệch chuẩn của dao động của số vụ 

cháy rừng trung bình thời kỳ 2008 - 2018 là 16,9 vụ, diện tích rừng bị cháy là 

120,2 ha. Những năm nhiều nhất số vụ cháy rừng gấp 8 lần những năm ít xảy ra 

nhất, đặc biệt diện tích thiệt hại năm nhiều nhất 2014 có thể gấp hơn 100 lần so 

với năm ít bị thiệt hại nhất. 

- Mức độ dao động của số trận lũ trên các con sông tỉnh Bình Định: Trung 

bình trong cả thời kỳ 2008 - 2018 có khoảng 2,6 cơn lũ một năm. Chuẩn sai (-) 

số trận lũ được ghi nhận trong giai đoạn 2012 đến 2015, trong khi đó, chuẩn sai 

(+) cao nhất năm 2008 và giảm dần đến năm 2011. Giai đoạn 2006 - 2007, 

chuẩn sai (+) với giá trị 1,3. 

4. Mức độ biến đổi của các yếu tố khí hậu 

- Biến đổi nhiệt độ không khí: Trong vòng 11 năm gần đây (2008 - 2018), 

nhiệt độ không khí trung bình năm của các trạm tại tỉnh Bình Định có xu thế 

tăng dần từ 0,0449ºC/năm (tại trạm Quy Nhơn), 0,0736ºC/năm (tại trạm Hoài 

Nhơn) đến 0,0815ºC/năm tại trạm An Nhơn. 

- Mức độ biến đổi của lượng mưa: lượng mưa năm có xu thế giảm theo 

thời gian, với mức độ giảm mạnh nhất tại trạm An Nhơn (30 mm/năm) và giảm 

nhẹ nhất tại trạm Hoài Nhơn (17 mm/năm). 

5. Mức độ biến đổi của các cực trị khí hậu 

- Biến đổi của nhiệt độ không khí tối cao trung bình: có xu thế tăng lên 

theo thời gian, với tốc độ tăng là 0,0073ºC/năm tại trạm Quy Nhơn đến 

0,085ºC/năm tại trạm An Nhơn. 

- Biến đổi của nhiệt độ không khí tối thấp trung bình: dao động từ 23,5ºC 

(trạm Hoài Nhơn) đến 25,4ºC (trạm Quy Nhơn). 

- Biến đổi của lượng mưa 01 ngày lớn nhất: lượng mưa 01 ngày lớn nhất 

trong năm có xu thế tăng lên tại trạm Hoài Nhơn với mức tăng là 13,45 

mm/ngày, giảm tại trạm Quy Nhơn và An Nhơn với mức giảm khoảng 2,05 -

4,19 mm/ngày. 

- Biến đổi của lượng mưa 5 ngày liên tiếp lớn nhất: có xu thế tăng lên hầu 

hết các trạm trên địa bàn tỉnh Bình Định, với tốc độ giảm nhẹ 1,74 mm/5ngày tại 

trạm Quy Nhơn đến tăng nhẹ 3,76 mm/5ngày tại trạm An Nhơn và tăng mạnh 

27,89 mm/5ngày tại trạm Hoài Nhơn. 

- Biến đổi của số ngày có lượng mưa lớn hơn 50 mm, 100 mm: số ngày 

mưa lớn có xu thế giảm trên toàn tỉnh, mức giảm nhiều nhất tại trạm Hoài Nhơn 

(0,2667 ngày/năm) và ít nhất tại trạm Quy Nhơn (0,1455 ngày/năm), số ngày 

mưa với ngư ng 100 mm cũng có chung xu thể giảm nhẹ. 
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- Biến đổi của số ngày mưa: số ngày có mưa có xu thế tăng lên tại trạm 

Quy Nhơn và An Nhơn với mức tăng lớn nhất là 0,6 ngày/năm, giảm tại trạm 

Hoài Nhơn với mức độ là 2 ngày/năm. 

6. Mức độ biến đổi của các hiện tượng khí hậu cực đoan 

- Biến đổi của số ngày nắng nóng: có xu thế tăng số ngày nắng nóng, 

trong đó trạm Quy Nhơn có hệ số góc khá nhỏ, chỉ khoảng a = 0,0364, trong khi 

hai trạm còn lại Hoài Nhơn và An Nhơn thì có xu thế tăng rõ ràng với hệ góc 

cao nhất của đường xu thế tuyến tính thuộc về trạm An Nhơn (a = 4,3879). 

- Biến đổi của số đợt, diện tích cháy rừng: giai đoạn 2008 - 2012, số vụ và 

diện tích cháy rừng gia tăng, trong khi đó giai đoạn 2014 đến 2018, số vụ và 

diện tích cháy có xu thế giảm mạnh. 

- Biến đổi của số đợt hạn hán: Giá trị của chỉ số Ped được sử dụng để 

phân loại các mức độ hạn hán. Chỉ số Ped tại các trạm ở Bình Định đều có giá trị 

< 3, có nghĩa là ở Bình Định hầu như không xảy ra tình trạng hạn nặng. 

- Mức độ biến đổi của bão: thời kỳ 2008 - 2018, nhìn chung bão ảnh 

hưởng đến tỉnh Bình Định thấp hơn so với các tỉnh ven biển thuộc miền Bắc và 

Bắc Trung Bộ.  

- Mức độ biến đổi của số trận lũ, đỉnh lũ cao nhất: số trận lũ có xu hướng 

giảm dần trong thời kỳ 2008 - 2018, với mức độ giảm 0,1182 trận/năm. Đỉnh lũ 

cao nhất quan sát tại trạm An Hòa có xu thế tăng lên theo thời gian với mức độ 

0,0486 m/năm. Tất cả các trạm còn lại, đỉnh lũ cao nhất có xu hướng giảm theo 

thời gian, với mức độ giảm xê dịch từ 0,0062 m/năm tại trạm Diêu Trì đến 

0,1381 m/năm tại trạm Vân Canh. 

IV. Đánh giá tác động của biến đổi khí hậu đến thiên tai, tài nguyên, 

môi trường tự nhiên, hệ sinh thái, kinh tế - xã hội 

1. Tác động của biến đổi khí hậu đến thiên tai 

Biến đổi khí hậu làm gia tăng cường độ các hiện tượng thiên tai: bão, áp 

thấp nhiệt đới, lũ lụt, hạn hán; gió Tây khô nóng xuất hiện sớm và kéo dài. 

2. Tác động của biến đổi khí hậu đến tài nguyên, môi trường tự 

nhiên, hệ sinh thái 

- Tác động của biến đổi khí hậu đến tài nguyên: Biến đổi khí hậu gây rối 

loạn chế độ mưa, nguy cơ nắng nóng nhiều hơn, tăng nhiệt độ và bốc hơi, dòng 

chảy tăng vào mùa lũ và giảm vào mùa cạn gây hạn hán khốc liệt hơn, ảnh 

hưởng lớn đến đất đai, tài nguyên nước.  

- Tác động đến hệ sinh thái: Với đặc trưng nhiệt độ trung bình cao, cùng 

với những đợt nắng nóng có thể lên đến trên 40
o
C, các hệ sinh thái khu vực đầm 

và rạn san hô ven biển tỉnh Bình Định có nguy cơ bị suy giảm về mặt đa dạng 

sinh học. 

3. Tác động của biến đổi khí hậu đến kinh tế - xã hội 

Những biểu hiện chính như thay đổi nhiệt độ, lượng mưa, mực nước biển 

dâng cùng các hiện tượng cực đoan làm tăng nguy cơ lây lan sâu bệnh, dịch 
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bệnh làm ảnh hưởng đến sinh sản, tăng trưởng của gia súc, gia cầm, cây trồng; 

ảnh hưởng đáng kể đến các loại hình dịch vụ du lịch. 

V. Đánh giá các hoạt động ứng phó biến đổi khí hậu, kết quả các hoạt 

động thích ứng và giảm nhẹ phát thải khí nhà kính 

Việc thực hiện hoạt động, dự án thích ứng với biến đổi khí hậu mang lại 

nhiều kết quả tích cực trên các lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, năng lượng, 

tạo ra sự chuyển dịch đáng kể trong cơ cấu lao động giữa các ngành của nền 

kinh tế, gồm: Dự án Dịch vụ hệ sinh thái tạo khả năng chống chịu với biến đổi 

khí hậu cho thành phố Quy Nhơn; Dự án Giảm thiểu rủi ro ngập lụt cho người 

dân ở vùng hạ lưu sông Hà Thanh và sông Kôn, thành phố Quy Nhơn; Dự án Lá 

chắn xanh: Tăng cường khả năng ứng phó của cộng đồng ven biển trước những 

tác động của thiên tai; Dự án Góp phần giảm thiểu tác hại của ngập úng và xâm 

nhập mặn do nước dâng nhằm phát triển bền vững sản xuất nông nghiệp và bảo 

đảm an ninh lương thực tại xã Phước Hoà, huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định; 

Dự án Chuyển giao kỹ thuật canh tác lúa thích ứng úng ngập và nhiễm mặn cho 

cộng đồng, nhằm duy trì sản xuất lúa hiệu quả, hạn chế tình trạng hoang hóa đất 

trồng lúa trong điều kiện nhiễm mặn gia tăng vì nước biển xâm nhập sâu do tác 

động của biến đổi khí hậu ở vùng ven đê đông tỉnh Bình Định; Dự án Xây dựng 

mô hình chuyển đổi sản xuất lúa kém hiệu quả sang sản xuất lạc thu đông nhằm 

thích ứng với hạn hán và bão lũ tại xã Bình Thuận, huyện Tây Sơn, tỉnh Bình 

Định (năm 2011 -2013). 

VI. Đánh giá mức độ phù hợp của kịch bản biến đổi khí hậu so với 

diễn biến thực tế của khí hậu của tỉnh Bình Định, xây dựng các giải pháp 

thích ứng với các điều kiện khí hậu cực đoan tại tỉnh Bình Định     

1. Đánh giá mức độ phù hợp của kịch bản biến đổi khí hậu so với diễn 

biến thực tế của khí hậu của tỉnh 

Diễn biến khí hậu trên địa bàn tỉnh trong suốt thời kỳ đánh giá phù hợp 

với các kịch bản đã được xây dựng, cụ thể:  

- Nhiệt độ trung bình năm: kịch bản nhiệt độ trung bình năm ở Bình Định 

tăng khoảng 0,7ºC - 1,4ºC - 1,8ºC tương ứng khoảng thời gian đầu - giữa - cuối 

thế kỷ 21 cho độ tin cậy 80% phù hợp với mức độ biến đổi của nhiệt độ ở Bình 

Định. 

- Lượng mưa năm: kịch bản lượng mưa năm tăng 5,2 ÷ 23 % ở đầu thế kỷ 

21, tăng 9 ÷ 36% ở cuối thế kỷ, cho độ tin cậy 60% phù hợp xu hướng tăng 

lượng mưa năm ở Bình Định. 

2. Một số giải pháp thích ứng với các điều kiện khí hậu cực đoan tại 

tỉnh Bình Định 

a. Giải pháp tài nguyên, môi trường tự nhiên, hệ sinh thái: tính toán, sử 

dụng hợp lý, bền vững tài nguyên 

Nghiên cứu, tính toán phân bố loại hình sử dụng đất hợp lý, lồng ghép yếu 

tố biến đổi khí hậu vào quy hoạch sử dụng đất của tỉnh; tăng cường hoạt động 

quan trắc chất lượng cũng như trữ lượng tài nguyên; xây dựng và hoàn thiện 

khung pháp luật đồng bộ với các luật và các văn bản dưới luật, sửa đổi và hoàn 
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thiện các cơ chế, chính sách liên quan; nâng cao nhận thức của cộng đồng về sử 

dụng bền vững tài nguyên nước thích ứng với biến đổi khí hậu… 

b. Giải pháp cho lĩnh vực kinh tế - xã hội 

- Nhóm giải pháp giảm nhẹ gồm: nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng, 

giảm phát thải khí nhà kính từ lĩnh vực nông nghiệp, công nghiệp, quản lý hiệu 

quả chất thải. 

- Nhóm giải pháp thích ứng: 

+ Về kinh tế: Xây dựng, hạ tầng kỹ thuật và phát triển đô thị, cải thiện hệ 

thống cơ sở vật chất, lồng ghép các yếu tố biến đổi khí hậu vào các quy hoạch 

phát triển kinh tế, xây dựng phương án chủ động phòng chống thiên tai; bảo vệ 

và gia tăng giá trị hệ sinh thái rừng; hỗ trợ người dân trong công tác ứng phó với 

các hậu quả biến đổi khí hậu; nâng cao nhận thức của cộng đồng về biến đổi khí 

hậu; nghiên cứu thực hiện các giải pháp tận dụng cơ hội do biến đổi khí hậu 

mang lại.  

+ Về xã hội: Nâng cao nhận thức của cộng đồng về các mối nguy do biến 

đổi khí hậu gây ra như: phát sinh dịch bệnh (sốt rét, sốt xuất huyết, tiêu chảy, 

bệnh ngoài da); tăng cường năng lực ứng phó của các cơ sở y tế tại địa phương 

thường xuyên xảy ra thiên tai như: sạt lở (huyện Vân Canh, huyện An Lão, 

thành phố Quy Nhơn, huyện Tuy Phước, huyện Phù Mỹ, huyện Phù Cát), ngập 

lụt (huyện An Lão, huyện Phù Mỹ, thị xã Hoài Nhơn, huyện Tuy Phước), xâm 

nhậm mặn (thành phố Quy Nhơn, huyện Tuy Phước, thị xã Hoài Nhơn); nghiên 

cứu, xây dựng hệ thống giám sát dịch bệnh phát sinh do thời tiết, khí hậu thay 

đổi cực đoan ở cả người và vật nuôi. 

- Nhóm giải pháp hỗ trợ: 

+ Lồng ghép các yếu tố biến đổi khí hậu vào các quy hoạch - kế hoạch 

phát triển; 

+ Giải pháp phát triển, đổi mới cơ chế tài chính: Kết hợp tăng chi từ ngân 

sách với đa dạng hóa các nguồn vốn đầu tư trong và ngoài nước, nhất là các 

nguồn vốn ưu đãi cho ứng phó với biến đổi khí hậu, quản lý tài nguyên và bảo 

vệ môi trường; ưu tiên bố trí nguồn ngân sách phù hợp cho công tác điều tra cơ 

bản, xử lý ô nhiễm môi trường, bảo tồn đa dạng sinh học và ứng phó với biến 

đổi khí hậu; bố trí kinh phí thực hiện có hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc 

gia về biến đổi khí hậu, Kế hoạch hành động ứng phó biến đổi khí hậu tỉnh Bình 

Định nói chung và của các ngành/lĩnh vực nói riêng; khuyến khích, ưu đãi, hỗ 

trợ các doanh nghiệp và người dân tham gia hoạt động ứng phó với biến đổi khí 

hậu, quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường; 

+ Nâng cao nhận thức: ưu tiên tuyên truyền, nâng cao nhận thức về các 

giải pháp: thích ứng với thiên tai; tiết kiệm điện, nước; bảo vệ môi trường; 

phòng chống dịch bệnh, đảm bảo sức khỏe cộng đồng; thích ứng với biến đổi 

khí hậu trong sản xuất nông nghiệp./. 
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