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Tóm tắt: Vịnh Đà Nẵng là vùng phát triển kinh tế trọng tâm của Thành Phố Đà Nẵng đặc 

biệt với hoạt động hàng hải nội địa và quốc tế nên nguy cơ tràn dầu là hiển hiện sẽ ảnh 

hưởng rất lớn tới kinh tế và đời sống của người dân. Tài liệu hướng dẫn về chỉ số nhạy cảm 

môi trường (ESI) của NOAA được ban hành để đánh giá mức độ tổn thương khi có sự cố 

tràn dầu (SCTD) xảy ra nhằm xác định những khu vực nhạy cảm để có những kế hoạch 

phòng bị và ứng phó thích hợp . Theo bản hướng dẫn thì bản đồ ESI bao gồm ba loại thông 

tin cơ bản: Phân loại đường, Tài nguyên sinh và Tài nguyên con người sử. Bài báo tập trung 

nghiên cứu về vấn đề phân loại đường bờ, cụ thể là nghiên cứu xây dựng chỉ số nhạy cảm 

đường bờ vịnh Đà Nẵng áp dụng theo tài liệu hướng dẫn về chỉ số nhạy cảm môi trường 

(ESI). Nghiên cứu sử dụng đường mép nước của bản đồ địa hình tỷ lệ 1:50.000 làm đường 

bờ cơ sở kết hợp khảo sát thực địa để phân loại đường bờ theo ESI. Kết quả đưa ra được 

bản đồ phân loại đường bờ ESI và bản đồ mức độ nhạy cảm đường bờ, qua đó cung cấp 

thông tin cần thiết cho việc lập bản đồ nhạy cảm môi trường ESI. 

Từ khóa: NOAA; Chỉ số nhạy cảm môi trường (ESI); Phân loại đường bờ. 
 

 

1. Mở đầu 

Vùng biển Vịnh Đà Nẵng là nơi hoạt động giao thông hàng hải nội địa nhộn nhịp, đây 

cũng là khu vực tập trung các kho, cảng xăng dầu tiềm ẩn rất lớn nguy cơ về SCTD. Do vậy 

cần xác định được các vùng nhạy cảm và xây dựng bản đồ nhạy cảm môi trường mà trong 

đó có hợp phần là bản đồ nhạy cảm đường bờ để có những kế hoạch ứng phó thích hợp khi 

có SCTD là cần thiết. Bản hướng dẫn (Environmental Sensitivity Index Guidelines Version 

4.0) được áp dụng để thực thi [1]. 

Hướng dẫn này đã và đang được áp dụng rộng rãi ở các vùng biển trên toàn cầu, có thể 

liệt kê ở đây các công trình nghiên cứu áp dụng thử nghiệm ở một số nước trên thế giới như: 

tại khu vực đường bờ biển A–ma–dôn ở phía bắc Brazil [2]; nghiên cứu về bờ biển Maroc 

của eo biển Gibraltar [3]; các khu vực biển tại Colombia [4]; nghiên cứu tại bờ biển Estonia 

thuộc Vịnh Phần Lan (Biển Baltic) và một phần bờ biển Tây Ban Nha [5–6]; vùng bờ Trinidad 

và Tobago [7]; mô tả hệ thống lập bản đồ và ký hiệu ESI, và đề xuất các loại đường bờ biển 

có thể được sử dụng cho các đường bờ biển Nigeria [8] hay nghiên cứu tại bờ biển thành phố 

Lagos, Nigeria [9]; khu vực cảng Bashayer, cộng hòa Sudan [10]; tại các tiểu vương quốc Ả 

Rập thống nhất [11]; vùng bờ thành phố Kakinada, quận East Godavari thuộc bang Andhra 

Pradesh [12] hay bở biển bang Odisha [13], ở miền Đông Nam và miền Đông của Ấn Độ; 

đặc biệt với các nghiên cứu phát triển phần mềm để áp dụng thực tế theo hệ thống bản đồ 
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ESI của Hàn Quốc [14] và Nhật Bản [15]. Ở Việt Nam cũng có một số nghiên cứu ứng dụng 

ở một số địa phương như: nghiên cứu của tác giả Lê Việt Thắng về xây dựng bản đồ nhạy 

cảm môi trường đối với SCTD ven biển tỉnh Bình Định [16]; nghiên cứu [17] đã đưa ra phân 

loại đường bờ áp dụng theo hướng dẫn ESI ở đảo Cát Bà, Hải Phòng; [18] nghiên cứu lập 

bản đồ nhạy cảm môi trường khu vực từ Bà Rịa – Vũng Tàu đến Cần Giờ – TP. Hồ Chí Minh, 

ngoài ra cũng có một số nghiên cứu ở Thanh Hóa và Thái Bình cũng tiếp cận theo hướng dẫn 

ESI [19–20]. Qua đó cho thấy mức độ phổ cập và tính ứng dụng cao của hướng dẫn này trên 

thế giới và đã được áp dụng thực tế một số nước. Việt Nam cũng đã có nhiều nghiên cứu tiếp 

cận phương pháp ở một số vùng biển, tuy vậy cần có những điều chỉnh thích hợp về mức độ 

áp dụng cũng như các văn bản quy định cho việc áp dụng thống nhất. 

Mục tiêu bài báo nhằm xây dựng được chỉ số nhạy cảm đường bờ Vịnh Đà Nẵng và xếp 

hạng các chỉ số theo mức độ nhạy cảm áp dụng theo hướng dẫn của NOAA. Qua đó cung 

cấp thông tin cần thiết để có kế hoạch áp dụng cho xây dựng được các bản đồ nhạy cảm môi 

trường tại khu vực và toàn Thành Phố trong việc ứng phó SCTD. 

Nghiên cứu đã tiến hành đi khảo sát thực địa dọc đường bờ của Vịnh Đà Nẵng theo 

trương trình của Đề tài khoa học và công nghệ “Nghiên cứu cơ sở khoa học phục vụ xây 

dựng quy định kỹ thuật xây dựng bản đồ nhạy cảm môi trường do dầu tràn”, Mã số 

TNMT.2020.1862.02. Theo giới hạn về phạm vi của đề tài nên khu vực nghiên cứu cũng bị 

giới hạn ở Hình 1. 

2. Số liệu sử dụng và phương pháp nghiên cứu 

2.1. Số liệu sử dụng 

Theo phạm vi giới hạn, đường bờ sử dụng cho nghiên cứu này sẽ đi qua địa giới của 4 

Quận của Thành Phố Đà Nẵng bao gồm: Liên Chiểu, Thanh Khê, Hải Châu và kết thúc tại 

cảng Tiên Sa của Quận Sơn Trà, được trình bày ở hình 1. 

 

Hình 1. Đường bờ nghiên cứu tại Vịnh Đà Nẵng. 
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Dữ liệu cho nghiên cứu bao gồm: 

- Bản đồ địa hình tỷ lệ 1: 50.000 được sử dụng để chiết xuất thông tin đường mép nước 

làm đường bờ cơ sở; 

- Khảo sát thực địa với các ảnh chụp đường bờ dọc theo đường bờ của khu vực nghiên 

cứu; 

- Phương pháp được sử dụng để xây dựng bản đồ liên quan đến việc phân đoạn các loại 

đường bờ dựa trên hướng dẫn của NOAA 4.0; 

- Hướng dẫn Lập bản đồ mức độ nhạy cảm để ứng phó SCTD (IPIECA–2012) [21]. Sử 

dụng để đơn giản hóa các chỉ số ESI và xếp hạng chúng theo bảng 1 trình bày bên dưới. 

2.2. Phương pháp nghiên cứu 

Trong sơ đồ ở hình 2 dưới đây trình bày quy trình các bước của nghiên cứu. Có thể diễn 

giải như sau: Đầu tiên, khu vực nghiên cứu được thiết lập dựa trên đường bờ cơ sở và khảo 

sát thực địa đọc đường bờ; bước tiếp theo tiến hành phân loại đường bờ theo hướng dẫn của 

NOAA và khảo sát nhận dạng đường bờ ngoài thực tế; sau đó xây dựng được chỉ số ESI của 

đường bờ; cuối cùng là xây dựng chỉ số nhạy cảm đường bờ và xếp hạng đường bờ theo mức 

độ nhạy cảm. 

 

Hình 2. Sơ đồ các bước nghiên cứu. 

Theo bản hướng dẫn (Environmental Sensitivity Index Guidelines Version 4.0), phương 

pháp phân loại dựa trên sự hiểu biết về đặc tính vật lý và sinh học của môi trường ven biển, 

không chỉ là loại chất nền và kích thước hạt. Mối quan hệ giữa các quá trình vật lý, loại chất 

nền và quần thể sinh vật liên quan tạo ra các kiểu bờ biển địa mạo/ sinh thái cụ thể, các kiểu 

vận chuyển trầm tích và các kiểu có thể dự đoán được trong hành vi và tác động sinh học của 

dầu. Các khái niệm liên quan đến các yếu tố tự nhiên với độ nhạy cảm tương đối của đường 

bờ biển, hầu hết được phát triển ở vùng cửa sông, đã được sửa đổi một chút với phiên bản cũ 

đối với các hồ và sông. Xếp hạng độ nhạy được kiểm soát bởi các yếu tố sau: 

- Tiếp xúc phơi lộ với năng lượng sóng và thủy triều: Các đường bờ có năng lượng cao 

(1A–2B) thường xuyên tiếp xúc với sóng lớn hoặc dòng triều mạnh trong tất cả các mùa. 

Chúng thường xảy ra nhất dọc theo đường bờ biển ngoài cùng của một khu vực hoặc nơi có 

gió mạnh gây ra sóng đánh trực tiếp vào bờ biển hoặc bằng cách khúc xạ sóng. Đường bờ 

năng lượng hỗn hợp (3A–7) thường có dạng theo mùa về tần suất bão và độ lớn của sóng. 

Các đường bờ năng lượng thấp (8A–10F) được che chắn khỏi năng lượng sóng và thủy triều, 

ngoại trừ các sự kiện bất thường hoặc không thường xuyên; 

- Độ dốc đường bờ; 

- Loại vật liệu nền (kích thước hạt, tính di động, độ thâm nhập và/ hoặc ẩn lấp và khả 

năng lưu động); 
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- Năng suất sinh học và độ nhạy cảm. 

Các chỉ số ESI được xếp hạng từ 1 đến 10 theo các dạng đường bờ khác nhau và tùy vào 

đặc điểm môi trường (cửa sông, hồ, ven sông, đầm,..) ở từng khu vực có thể có một số loại 

phụ (A, B, C, D). 

Bảng 1. Đơn giản hóa sếp hạng các chỉ số ESI. 

ESI (Từ 1 đến 10) Đơn giả hóa chỉ số ESI Thể hiện trên bản đồ 

ESI 1–ESI 2 1 (rất thấp) Không đại diện 

ESI 3–ESI 6 2 (thấp) Không đại diện 

ESI 7 3 (trung bình) Không đại diện 

ESI 8 4 (cao) 4 (cao) 

ESI 9–ESI 10 5 (rất cao) 5 (rất cao) 

Bảng 2. Phân loại đường bờ tại Vịnh Đà Nẵng theo NOAA. 

STT Phân loại đường bờ Mã ESI Kí hiệu 
Mã mầu 

(CMYK) 

Đơn giản hóa chỉ 

số ESI 

1 Bờ đá phơi lộ 1A 

 

56/94/0/13 Rất thấp 
2 

Đường bờ với Công trình nhân tạo 

rắn, phơi lộ 
1B 

3 Bờ bãi cát mịn đến trung bình 3A 

 

100/65/15/0 

Thấp 

4 Bờ bãi cát hạt thô 4 

 

82/27/0/0 

5 Bãi triều phẳng phơi lộ 7 

 

0/0/100/25 Trung bình 

6 
Đường bờ có công trình nhân tạo, 

khuất sóng 
8B 

 

2/8/85/0 

Cao 7 Đường bờ đá Riprap, khuất sóng 8C 

 

0/17/81/0 
8 

Đường bờ có thực vật trên nền đất 

cứng, trong môi trường cửa sông 
8F 

9 
Đường bờ thực vật ngập nước 

dưới bờ, môi trường ven sông 
9B 

 

1/42/99/0 

Rất cao 

10 
Đường bờ đầm nước nớ, mộ 

trường trong đầm ven biển 
10A 

 

0/100/100/0 

Ngoài ra yếu tố cần xem xét là mức độ tiếp xúc với năng lượng sóng và thủy triều sẽ 

quyết định sự tồn tại tự nhiên của dầu đối với đường bờ: năng lượng cao có nghĩa là loại bỏ 

tự nhiên nhanh chóng, thường trong vài ngày đến vài tuần. Năng lượng thấp có nghĩa là quá 

trình loại bỏ tự nhiên, chậm chạp, thường là trong vòng vài năm. Năng lượng hỗn hợp có 

nghĩa là dầu bị tồn tại sẽ được loại bỏ khi sự kiện có năng lượng cao tiếp theo xảy ra, có thể 

là vài ngày hoặc vài tháng sau sự cố tràn dầu. Việc loại bỏ dầu trên bờ biển năng lượng hỗn 

hợp là một quá trình dựa trên sự kiện. 
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Theo hướng dẫn về lập bản đồ mức độ nhạy cảm để ứng phó SCTD (IPIECA–2012) thì 

sau khi chỉ số ESI đã sếp hạng các đường bờ thành 10 cấp, chúng có thể được đơn giản hóa 

thành 3 đến 5 chỉ số. Các cấp độ này có thể được đơn giản hóa thành 3–5 lớp, trong đó 5 lớp 

tương đương với ESI 9 và ESI 10, và 1 tương đương với ESI 1 và ESI 2. Các loại đường bờ 

nhạy cảm nhất được giữ lại cho bản đồ chiến lược cho một ESI 4 (cao) và ESI 5 (rất cao) 

(Bảng 1). Nghiên cứu sử dụng bảng sếp hạng này để xây dựng bản đồ chiến lược cho đường 

bờ khu vực nghiên cứu và đưa ra phân loại chi tiết cho các dạng đường bờ ở Vịnh Đà Nẵng 

được trình bày ở bảng 2. 

3. Kết quả và thảo luận 

3.1. Phân loại đường bờ  

Dưạ theo hướng dẫn, nhóm nghiên cứu tiến hành sàng lọc và phân loại đường bờ chi tiết 

tại Vịnh Đà Nẵng, kết quả được trình bày ở bảng 3. Một số ảnh chụp thực địa và các dạng 

đường bờ ESI được trình bày ở hình 3. 

Bảng 3. Phân loại đường bờ chi tiết tại Vịnh Đà Nẵng. 

STT Phường Quận Dạng đường bờ ESI 

1 Hòa Hiệp Bắc 

Liên Chiểu 

Khu vực nhận dạng với đường bờ: 

- ESI 1A: Chiếm ưu thế phần lớn kéo dài từ địa phận giáp Tỉnh 

Thừa Thiên Huế đến Vịnh Liên Chiểu; với cấu tạo bờ đá lởm chởm 

thuộc phức hệ Hải Vân; Là khu vực phơi lộ với sông và thủy triều. 

- ESI 1B: Khu vực ở cung bờ lõm, phần chuyển tiếp giữa khối núi 

Hải Vân và ven biển Liên Chiểu; với cấu tạo bờ công trình nhân 

tạo bê tông chắc chắn; Là khu vực phơi lộ với song và thủy triều. 

- ESI 3A: Khu vực chuyển tiếp từ khối núi Hải Vân xuống Vịnh 

Liên Chiểu đến cửa song Cu Đê; Cấu tạo bờ cát mịn; lộ diện với 

sóng và triều. 

- ESI 4: Bao gồm các bãi biển cát thô cửa song Cu Đê và các khu 

vực xen kẽ dọc bờ khối núi Hải Vân như là các bãi: bãi Bà Đa, bãi 

Sủng Cò, bãi Xoan, bãi Làng Vân, bãi Hầm; Là khu vực phơi lộ 

với song và thủy triều. 

- ESI 7: Bãi triều phẳng phơi lộ ở cửa sông Cu Đê 

- ESI 9B: Bờ thấp có thực phủ, trong môi trường ven sông Cu Đê 

- ESI 10A: Vùng đầm nước nợ khu vực kho xăng dầu PVOil Liên 

Chiểu  

2 Hòa Hiệp Nam 

Các dạng đường bờ khu vực này: 

- ESI 4: Đoạn bãi biển và phần doi cát phía nam của sông Cu Đê 

và phía bắc của núi Nam Ô; 

- ESI 1A: Khu vực ghềnh đá Nam Ô, cấu tạo bởi đá trầm tích có 

tuổi Pleitocen, lộ sóng và triều; 

- ESI 3A: Khu vực bãi biển bở cát mịn phơi lộ ở phần còn lại của 

phường Hòa Hiệp Nam 

3 Hòa Khánh Bắc ESI 3A: Đoạn bãi tắm Liên Chiểu 

4 Hòa Minh ESI 3A: Đoạn bãi biển Nguyễn Tất Thành 

5 Thanh Khê Tây 

Thanh Khê 

ESI 3A: Đoạn bãi biển Nguyễn Tất Thành 

6 
Thanh Khê 

Đông 

ESI 3A: Đoạn bãi biển Nguyễn Tất Thành 

7 Xuân Hà ESI 3A: Đoạn cuối bãi biển Nguyễn Tất Thành 

8 Thanh Bình Hải Châu 

Dạng đường bờ bao gồm: 

- ESI 1B: Bờ biển nhân tạo, được hình thành từ dự án lấn biển Đa 

Phước; cấu tạo bê tông và kè đá chắc chắn, phơi lộ 
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STT Phường Quận Dạng đường bờ ESI 

- ESI 8B: Bờ kè rắn nhân tạo phía trong khu vực mỏ hàn chắn sóng 

của dự án Đa Phước, khu vực khuất sóng, gió 

9 Thuận Phước 

Có 2 dạng đường bờ ở khu vực này: 

- ESI 4: Bãi cát thô khu vực giáp với địa phận Phường Thanh Bình; 

- ESI 8B: Phần còn lại của đường bờ Phường Thuận Phước; bờ kè 

rắn bê tông và kè đá nhân tạo; khu vực khuất sóng và gió. 

10 Nại Hiên Đông 

Sơn Trà 

ESI 8B: Toàn bộ đường bờ khu vực này là bờ kè đá và bê tông 

nhân tạo, khuất sóng và gió 

11 Thọ Quang 

ESI 8B và ESI 8C: Khu vực này toàn bộ là công trình kè bê tông 

nhân tạo xen kẽ một số đường bờ nhỏ với kè đá Riprap; khu vực 

khuất sóng và gió. 

Có thể thấy có 7 dạng đường bờ chủ yếu tại Vịnh Đà Nẵng, với mỗi loại đường bờ sẽ có 

các mức độ nhạy cảm khác nhau và độ tồn tại tự nhiên của dầu và tính dễ làm sạch khác nhau 

khi có xảy ra SCTD, bao gồm: 

- Đường bờ phơi lộ, vật liệu nền thẳng đứng, không thấm nước với ESI 1: Các loại đường 

bờ biển này tiếp xúc với sóng lớn, có xu hướng giữ dầu ở ngoài khơi bằng cách phản xạ sóng. 

Lớp nền không thấm nước nên dầu vẫn còn trên bề mặt, nơi các quá trình tự nhiên sẽ nhanh 

chóng loại bỏ dầu bám lại trong vòng vài tuần. Ngoài ra, bất kỳ loại dầu nào bị mắc kẹt đều 

có xu hướng tạo thành dải dọc theo đường thủy triều cao hoặc rửa trôi, trên mức độ cao của 

giá trị sinh học lớn nhất. Nói chung không cần hoặc khuyến nghị dọn dẹp; 

- Đường bờ ESI 3 với chất nền bán thấm, Khả năng thấm và chôn lấp dầu thấp hơn: Xếp 

hạng đường bờ biển này bao gồm các bãi cát phơi lộ ở các bờ ngoài, các bãi cát có che chắn 

dọc theo các vịnh và đầm phá, và các bãi cát sườn dốc và các bờ dốc dọc theo bờ hồ và bờ 

sông. Chất nền cát hạt mịn, nhỏ gọn giảm thiểu sự xâm nhập của dầu, giảm lượng cặn dầu 

cần loại bỏ. Hơn nữa, các bãi biển cát hạt mịn thường bồi tụ chậm giữa các cơn bão, làm 

giảm khả năng chôn lấp dầu của cát sạch. Trên các bãi cát có che chắn, việc chôn cất hiếm 

khi được quan tâm vì năng lượng sóng thấp. Trên các bãi biển phơi lộ, dầu có thể bị chôn vùi 

sâu nếu dầu mắc cạn ngay sau một cơn bão xói bờ hoặc khi bắt đầu thời kỳ bồi tụ theo mùa. 

Việc dọn dẹp trên các bãi biển cát hạt mịn được đơn giản hóa nhờ nền cứng có thể hỗ trợ xe 

cộ và đi bộ; 

- Đường bờ ESI 4 với độ thấm trung bình, Khả năng thấm dầu và chôn lấp dầu vừa phải: 

Các bãi biển cát hạt thô được xếp hạng riêng biệt và cao hơn các bãi biển cát hạt mịn đến 

trung bình vì khả năng thấm dầu và chôn lấp cao hơn, có thể lớn đến 1 m. Những bãi biển 

này có thể trải qua chu kỳ xói mòn và bồi tụ rất nhanh, với khả năng bị chôn vùi dầu nhanh 

chóng, thậm chí chỉ sau một chu kỳ thủy triều. Việc làm sạch khó khăn hơn, vì thiết bị có xu 

hướng tán dầu vào chất nền do cặn lắng liên kết lỏng lẻo; 

- Đường bờ ESI 7 với bãi triều phẳng phơi lộ: Chúng bằng phẳng (nhỏ hơn ba độ) tích 

tụ trầm tích, nền có tính thấm cao chủ yếu là cát, mặc dù có thể có thành phần phù sa và sỏi, 

mật độ sinh vật thường cao. Việc làm sạch luôn khó khăn vì khả năng trộn dầu sâu hơn vào 

trầm tích, đặc biệt là với việc đi bộ thu gom dầu; 

- Đường bờ ESI 8 với nền cứng, được cấu tạo từ đá gốc, vật liệu nhân tạo hoặc đất sét 

cứng: Loại đá gốc có thể thay đổi rất nhiều, từ đá gốc nhẵn, thẳng đứng, đến đá dăm dốc, có 

khả năng thấm dầu khác nhau, độ dốc trong nền đá nhìn chung là dốc (lớn hơn 15 độ), Chúng 

được che chở khỏi năng lượng sóng hoặc dòng thủy triều mạnh, dầu có xu hướng phủ lên bề 

mặt đá thô ráp trong môi trường có che chắn và tồn tại lâu dài, Việc dọn dẹp thường được 

yêu cầu vì tốc độ loại bỏ tự nhiên chậm, tuy nhiên việc dọn dẹp thường khó khăn và khó tiếp 

cận; 

- Đường bờ ESI 9 với Các khu vực có che chắn, phẳng, lớp nền bán thấm, mềm; sinh vật 

thường phong phú: Nền thấp (nhỏ hơn ba độ) và bùn chiếm ưu thế; nền đất mềm và khả năng 

tiếp cận của thủy triều hạn chế khiến các bãi triều có che chắn gần như không thể làm sạch. 

Thông thường, bất kỳ nỗ lực làm sạch nào cũng trộn dầu sâu hơn vào trầm tích, kéo dài thời 
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gian phục hồi; các bờ sông thấp thường có nhiều bùn, mềm và thực vật rậm rạp nên rất khó 

làm sạch, tốc độ loại bỏ tự nhiên có thể rất chậm và phụ thuộc vào tần suất lũ lụt. 

 

Hình 3. Một số ảnh chụp miêu tả cho phân loại đường bờ ESI: (a) ESI 1A: Bờ đá lởm chởm tại Mũi 

Cửa Khẻm là phần nhô ra biển đông xa nhất của đèo Hải Vân; (b) ESI 1B: Bờ kè nhân tạo ở Khu vực 

ở cung bờ lõm, phần chuyển tiếp giữa khối núi Hải Vân và ven biển Liên Chiểu; (c) ESI 3A: Bãi cát 

mịn Vịnh Liên Chiểu; (d) ESI 4: Bãi Xoan, Vịnh Nam Chơn; (e) ESI 7: Bãi triều phẳng khu vực cửa 

sông Cu Đê; (f) ESI 8B: Bờ kè nhân tạo khu vực cửa sông Hàn; (g) ESI 8B: Bờ kè nhân tạo khu vực 

cảng dầu khí Đà Nẵng; (h) ESI 8C: Bờ kè Riprap khu vực cảng Tiên Sa; (k) ESI 10A: Đầm nước nợ 

khu vực kho xăng dầu PVOil Liên Chiểu. 

- Đường bờ ESI 10 với vùng đất ngập nước có thực vật nổi: Đầm lầy, rừng ngập mặn và 

các vùng đất ngập nước có thảm thực vật khác là những môi trường sống nhạy cảm nhất vì 

giá trị và giá trị sử dụng sinh học cao, ở những khu vực này dầu dễ dàng bám vào thảm thực 

vật rất khó dọn dẹp và dầu có khả năng tác động lâu dài đến nhiều sinh vật. 

(a) (b)

(c) (d)

(e) (f)

(g) (h)

(k)
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3.2. Bản đồ chỉ số nhạy cảm đường bờ 

Trên cơ sở phân loại các dạng đường bờ theo ESI ở trên, nhóm nghiên cứu tiến hành xây 

dựng các bản đồ chỉ số nhạy cảm đường bờ tại Vịnh Đà Nẵng. Bao gồm bản đồ chỉ số nhạy 

cảm đường bờ và bản đồ mức độ nhạy cảm đường bờ Vịnh Đà Nẵng được trình bày ở các 

hình 4 và hình 5. 

 
Hình 4. Bản đồ chỉ số nhạy cảm đường bờ ESI. 

 

Hình 5. Bản đồ mức độ nhạy cảm đường bờ. 

Bản đồ chỉ số nhạy cảm đường bờ Vịnh Đà Nẵng hiển thị các đoạn bờ được phân loại 

chi tiết áp dụng theo tài liệu hướng dẫn của NOAA. Có thể thấy do đặc tính và cấu trúc đường 

bờ thì ở Vịnh Đà Nẵng có 3 dạng đường bờ chiếm ưu thế nhất bao gồm: Đường bờ với các 

bãi cát hạt mịn đến trung bình với sếp hạng ESI 3A; Đường bờ đá dốc đứng và phơi lộ với 

sếp hạng 1A; Đường bờ kè nhân tạo trong vùng khuất sóng với sếp hạng 8B. 

Bản đồ mức độ nhạy cảm đường bờ Vịnh Đà Nẵng đã áp dụng cách đơn giản hóa các 

chỉ số nhạy cảm đường bờ (Bảng 1). Dựa theo mức độ nhạy cảm của đường bờ có thể thấy 

Vịnh Đà Nẵng có 3 khu vực nhạy cảm nhất bao gồm: Khu vực bờ kè nhân tạo, khuất sóng 

kéo dài từ cửa sông Hàn đến cảng Tiên Sa với mức nhạy cảm cao; Khu vực cửa sông Cu Đê 

và khu vực Đầm nước nợ khu vực kho xăng dầu PVOil Liên Chiểu với mức nhạy cảm rất 

cao. 
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4. Kết luận 

Kết quả bài báo cho thấy bức tranh tổng quan về mức độ nhạy cảm đường bờ tại Vịnh 

Đà Năng. Đồng thời minh chứng cho phương pháp lập chỉ số nhạy cảm đường bờ theo NOAA 

là khả thi và có thể áp dụng rộng rãi để xây dựng các bản đồ nhạy cảm môi trường ở các vùng 

biển của Việt Nam.  

Vấn đề nghiên cứu đường bờ chỉ là một khía cạnh trong hệ thống hướng dẫn của NOAA 

về chỉ số nhạy cảm môi trường. Do đó cần có những nghiên cứu chi tiết hơn để có thể áp 

dụng hướng dẫn này xây dựng cho hệ thống bản đồ nhạy cảm môi trường chung của Thành 

Phố Đà Nẵng phục vụ cho kế hoạch ứng phó SCTD. 

Đóng góp của tác giả: Xây dựng ý tưởng nghiên cứu: N.H.A., M.K.D.; Xử lý số liệu: 

N.H.A., M.K.D., B.T.T.; Viết bản thảo bài báo: N.H.A., M.K.D., B.T.T.; Chỉnh sửa bài báo: 

N.H.A. 

Lời cảm ơn: Nhóm tác giả trân trọng cảm ơn sự hỗ trợ của Đề tài khoa học và công nghệ 

“Nghiên cứu cơ sở khoa học phục vụ xây dựng quy định kỹ thuật xây dựng bản đồ nhạy cảm 

môi trường do dầu tràn”, Mã số TNMT.2020.1862.02. 

Lời cam đoan: Tập thể tác giả cam đoan bài báo này là công trình nghiên cứu của tập thể 

tác giả, chưa được công bố ở đâu, không được sao chép từ những nghiên cứu trước đây; 

không có sự tranh chấp lợi ích trong nhóm tác giả. 
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Abstract: Da Nang Bay is the key economic development area of Da Nang City, especially 

with domestic and international maritime activities, so the risk of oil spill is obvious, which 

will greatly affect the economy and people's lives. The NOAA Environmental Sensitivity 

Index (ESI) guidance document was issued to assess the extent of oil spill vulnerability in 

order to identify sensitive areas for potential contamination. appropriate preparedness and 

response plans. ESI maps are comprised of three types of information:Shoreline 

classification; biological Resources and Human–Use. The article focuses on studying the 

problem of shoreline classification, in particular, the study on building the shoreline 

sensitivity index of Da Nang bay using the guidance document on environmental sensitivity 

index (ESI). The study uses the water edge of the 1:50,000 scale topographic map as the 

baseline in combination with the field survey to classify the shoreline according to ESI. The 

results give ESI shoreline classification map and shoreline sensitivity map, thereby 

providing necessary information for ESI environmental sensitivity mapping. 

Keywords: National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA); Environmental 

Sensitivity Index (ESI); Shoreline classification. 


