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CHỦ ĐỀ 1 

 

BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU Ở TỈNH BÌNH PHƯỚC 

 

MỤC TIÊU  

–Biết được các biểu hiện và nguyên nhân của sự biến đổi khí hậu ở địa 

phương. 

–Nắm được khả năng biến đổi một số yếu tố khí hậu, thủy văn ở địa 

phương trong tương lai. 

–Phân tích được tác động của biến đổi khí hậu đến đời sống người dân và 

kinh tế địa phương. 

–Trình bày được những biện pháp cần thực hiện để hạn chế biến đổi khí 

hậu và tuyên truyền để những người xung quanh tham gia các hoạt động phòng 

chống biến đổi khí hậu. 

 

  
Hình 1.1. Các hồ chứa nước khô cạn  

 

 

Hình 1.2. Dông, lốc xoáy gây gãy đổ cây cối 
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MỞ ĐẦU 

 Theo dự báo của các chuyên gia, Việt Nam, trong đó có tỉnh Bình Phước, 

là một trong những quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề nhất thế giới từ biến đổi 

khí hậu toàn cầu và nước biển dâng. Cũng theo dự báo kịch bản biến đổi khí hậu 

và nước biển dâng, đến cuối thế kỉ 21, các tỉnh ở khu vực Đông Nam Bộ, trong 

đó có tỉnh Bình Phước sẽ gặp phải các tai biến thiên nhiên (khô hạn kéo dài, 

dông, lốc xoáy xảy ra với tần xuất dày hơn,…), ảnh hưởng không nhỏ đến đời 

sống và sản xuất của người dân. 

 Quan sát các hình 1.1, 1.2 và dựa vào thông tin trên, em hãy: 

 – Kể một số ảnh hưởng của tai biến thiên nhiên đến đời sống và sản xuất 

của người dân tỉnh Bình Phước nói riêng và Đông Nam Bộ nói chung nếu các 

tai biến thiên nhiên này xảy ra ngày càng nhiều hơn vào cuối thế kỉ 21. 

 – Trong trường hợp đó, chúng ta phải thích nghi và thay đổi sinh hoạt và 

sản xuất như thế nào để giảm thiểu ảnh hưởng của biến đổi khí hậu. 

 

KHAI THÁC KIẾN THỨC MỚI 

1. Một số biểu hiện của biến đổi khí hậu ở tỉnh Bình Phước 

Dựa vào thông tin trong bài và những hiểu biết của bản thân, em hãy: 

– Kể tên các yếu tố thể hiện biến đổi khí hậu ở tỉnh Bình Phước. 

– Những biểu hiện đó được thể hiện như thế nào trên địa bàn tỉnh Bình 

Phước? 

Biến đổi khí hậu là sự thay đổi bất thường và dài hạn trạng thái của khí 

hậu (nhiệt độ, lượng mưa, gió và tất cả các khía cạnh khác của khí hậu,…) so 

với trung bình nhiều năm, thường là một vài thập kỉ hoặc dài hơn. 

– Biến đổi nhiệt độ 
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Nhiệt độ cao nhất và thấp nhất tại tỉnh Bình Phước trong 20 năm qua 

(1997– 2020) có sự thay đổi nhẹ, nhưng trong thời kỳ năm 2010– 2020 có sự 

thay đổi thất thường, nhiệt độ tăng trên dưới 1
0
C. 

Bảng 1.1. Nhiệt độ trung bình năm tại trạm Phước Long và Đồng Phú  

giai đoạn 1997 – 2020 

         Đơn vị: 
0
C   

Trạm 1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009 2010 2012 2014 2015 2020 

Phước Long 26,0 25,5 25,9 26,1 26,2 26,2 26,1 26,8 27,2 26,4 26,7 27,1 

Đồng Phú 26,4 26,3 26,6 26,9 27,0 26,9 26,7 27,3 26,5 27,0 27,5 27,3 

Nguồn: Niên giám thống kê tỉnh Bình Phước các năm 1997 – 2020 

 

Quan sát Bảng 1.1, 1.2 và thông tin trong bài, em hãy nhận xét xu hướng 

biến đổi một số yếu tố khí hậu (nhiệt độ, lượng mưa,…) ở tỉnh Bình Phước. 

–Biến đổi lượng mưa 

Bình Phước có lượng mưa trung bình năm 2400 – 2800 mm, cao so với 

lượng mưa trung bình của cả nước (1500 – 2000 mm). 

Lượng mưa tại các trạm tại tỉnh Bình Phướctrong 10 năm gần đây (2010– 

2020) có xu thế tăng, mưa trái mùa thường xuất hiện. Tuy nhiên, lượng mưa 

trung bìnhgiai đoạn 2005 – 2009 tăng bất thường, mùa mưa kéo dài từ cuối 

tháng 4 đến tháng 2 năm sau. 

Bảng 1.2. Lượng mưa các năm tại trạm Phước Long và Đồng Phú  

giai đoạn 1997 – 2015 

Đơn vị: mm 

Trạm 1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009 2010 2014 2015 
Bình 

quân 

Phước Long 2927 3430 2889 2421 3232 2703 3116 1288 3100 1797 2691 

Đồng Phú 2486 2782 2419 2179 2848 2370 2905 1724 3243 1872 2483 

Nguồn: Niên giám thống kê tỉnh Bình Phước các năm 1997 – 2015 

– Biến đổi của các thời tiết cực đoạn khác 

Mưa lớn, hạn hán diễn ra trên diện rộng, giông lốc xoáy,… là các loại hình 

thiên tai cực đoan thường xảy ra nhiều ở Bình Phước trong thời gian gần đây. 
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Hình 1.4. Dông lốc làm gãy đổ sầu riêng gần thu hoạch tại thị xã Phước Long 

2. Xu hướng biến đổi một số yếu tố khí hậu, thuỷ văn ở Bình Phước 

Dựa vào thông tin trong bài và những hiểu biết của bản thân, em hãy: 

– Nêu những ảnh hưởng của hiện tượng khô hạn đối với hoạt động sản xuất 

và sinh hoạt của người dân trên địa bàn tỉnh Bình Phước. 

– Kể tên một số hiện tượng thời tiết cực đoan (khác thường) xảy ra ở tỉnh 

Bình Phước trong những năm gần đây mà em biết.  

– Nhiệt độ 

Dự báo trong giai đoạn 2020 – 2030, mức tăng nhiệt độ khá đồng đều, dao 

động trong khoảng 0,4 – 0,7
0
C trên phạm vi cả tỉnh. Đến năm 2050, nhiệt độ dự 

báo của tỉnh Bình Phước nói riêng và cả Việt Nam nói chung sẽ tăng nhanh, cao 

hơn 1,42
0
C so với thời kỳ nền nhiệt độ giai đoạn 1980 – 1999.  

– Lượng mưa  

Lượng mưa có xu hướng tăng vào mùa mưa, giảm vào mùa khô; những đợt 

mưa rất lớn ngày càng nhiều hơn. Lượng mưa trung bình nhiều năm (TBNN) có 

xu hướng tăng, giảm thất thường do ảnh hưởng của chu kì nóng lên của Trái 

Đất. 

– Xuất hiện nhiều kiểu thời tiết khác thường 

Các hiện tượng khô hạn vào cuối mùa khô xuất hiện ngày càng nhiều hơn. 

Tại trạm Phước Long, trong các năm 2019, 2020, không ghi nhận mưa ở các 

tháng 1, 2, 3. Trong khi đó, lượng mưa đo được vào các tháng cao điểm mùa 

mưa lên đến hơn 700 mm (vào tháng 9, năm 2020, lượng mưa đo được tại trạm 

Phước Long lên đến 730,8 mm; cao gần gấp 3 lần lượng mưa trung bình tháng 

của năm 2020, gây ngập ứng cục bộ tại một số địa phương lân cận). 

 Hiện tượng lốc xoáy diễn ra ở các huyện Bù Đăng, Đồng Phú,… với tần 

xuất ngày càng dày trong các năm 2020 - 2022, gây thiệt hại không nhỏ đến sản 

xuất và sinh hoạt của người dân. Hiện tượng lốc xoáy, mưa đá thường diễn ra 

vào đầu mùa mưa kết hợp với mưa lớn trên diện rộng đã làm gãy đổ cây cối, tốc 

mái nhà cửa,… của người dân.   

 
Hình 1.5. Chính quyền hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả thiên tai (dông lốc)  

ở huyện Bù Gia Mập 

3. Ảnh hưởng của biến đổi khí hậu 
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Dựa vào thông tin trong bài và những hiểu biết của bản thân, em hãy: 

– Cho biết ảnh hưởng của biến đổi khí hậu tác động như thế nào đến tự 

nhiên, kinh tế - xã hội? 

– Lấy một số ví dụ minh họa ảnh hưởng của biến đổi khí hậu trên địa bàn 

tỉnh Bình Phước. 

 * Đối với tự nhiên và hệ sinh thái 

Nhiều huyện trên địa bàn tỉnh bị hạn hán, thiếu nước nghiêm trọng vào 

mùa khô, phải đầu tư xây dựng các hồ chứa, công trình thuỷ lợi tốn kém. Gia 

tăng sự suy thoái môi trường, suy giảm đa dạng sinh học, đối diện với nguy cơ 

sông suối khô cạn nước, cháy rừng tại những khu vực nhiều tháng không mưa. 

 
Hình 1.6. Hồ chưa nước khô cạn đáy 

 * Đối với kinh tế – xã hội 

 + Nông nghiệp: Mất đất canh tác, thu hẹp không gian sản xuất; tăng chi 

phí trong công tác thuỷ lợi; giảm năng suất, chất lượng của nông sản, thuỷ 

sản,… 

 + Công nghiệp: gia tăng chi phí đầu tư sản xuất, giảm hiệu quả sản xuất. 

 + Dịch vụ: Tăng chi phí xây dựng, bảo trì hệ thống giao thông. 

 * Đối với đời sống và sức khoẻ con người 

Cuộc sống của con người trở nên khắc nghiệt và bấp bênh hơn, suy giảm 

sức khoẻ, dẫn đến tăng nguồn chi cho hệ thống y tế, từ đó ảnh hưởng đến chất 

lượng lao động. 

4. Một số biện pháp để thích ứng và giảm thiểu biến đổi khí hậu 

Dựa vào thông tin trong bài và những hiểu biết của bản thân, em hãy: 

– Kể tên một số giải pháp để thích ứng và giảm thiểu với biến đổi khí hậu 

ở tỉnh Bình Phước. 

– Trong các giải pháp thích ứng với biến đổi khí hậu đó, giải pháp nào là 

quan trọng nhất với Bình Phước? Vì sao? 
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– Tăng cường tuyên truyền, giáo dục về biến đổi khí hậu để thay đổi hành 

vi trong sinh hoạt nhằm giảm lượng phát thải nhà kính: tiết kiệm điện, sử dụng 

phương tiện giao thông công cộng, tiết kiệm chi tiêu để dành cho dự phòng thiên 

tai,… 

– Nâng cao năng lực dự báo và giám sát khí hậu, thiên tai 

– Trong sản xuất:  

+ Thay đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, mùa vụ để thích ứng với sự biến 

đổi của khí hậu. 

+ Quy hoạch, nâng cấp lại hệ thống thuỷ lợi để ứng phó với tình trạng lũ 

và hạn hán thất thường. 

+ Sử dụng hợp lí nguồn tài nguyên nước. 

+ Nâng cao chất lượng mạng lưới giao thông trước tác động của thiên tai 

trong bối cảnh biến đổi khí hậu. 

– Trong đời sống: 

+ Quy hoạch các khu dân cư an toàn trước thiên tai. 

+ Tuyên truyền, giáo dục các kĩ năng phòng chống thiên tai, dịch bệnh 

trong bối cảnh biến đổi khí hậu. 

 

 

 LUYỆN TẬP  

Hoàn thành phiếu học tập dưới đây: 

PHIẾU HỌC TẬP 

Yếu tố Biểu hiện biến 

đổi khí hậu trên 

thế giới 

Biểu hiện biến đổi 

khí hậu ở tỉnh Bình 

Phước 

Nhiệt độ không khí   

Lượng mưa   

Thời tiết cực đoan   

Ảnh hưởng đến các 

lĩnh vực  

  

 

VẬN DỤNG 

Nêu một số biện pháp mà bản thân và gia đình có thể thực hiện góp phần 

giảm thiểu và thích ứng với biến đổi khí hậu ở địa phương em. 

 


