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             Trang 6 - 8 

TS. Hoàng Xuân Bền, Viện Hải dương học 

 
M T S  NGUYÊN NHÂN CỦA SỰ SUY THOÁI R N SAN HÔ 
PGS.TS. Võ Sĩ Tuấn, Viện Hải dương học 
 ....Những khu vực rạn san hô được bảo vệ nghiêm ngặt thường có những 
quần xã san hô khỏe mạnh hơn và có khả năng phục hồi tốt hơn sau thiên 
tai... Do đó, việc sử dụng đất hiệu quả, tránh sử dụng quá nhiều phân bón 
hóa học và hạn chế xói mòn do chặt phá rừng và xây dựng…cũng làm giảm 
bớt lượng nước mang nhiều trầm tích đổ vào các vùng biển có san hô. Tuy 
nhiên, về lâu dài, tương lai của các rạn san hô sẽ phụ thuộc vào việc làm 

giảm lượng khí cacbon điôxit (CO2). ….Trang 9-11 

 
Ảnh Business Insider 

 
 ẨY M NH GIÁO DỤC C     ỒNG V  VẤ     RÁC TH I NHỰA VÀ SỰ       ỞNG 

CỦ    Ú     N H  SINH THÁI BI N VÀ SINH VẬT BI N Trang 12-13  

TS. Trương Sĩ Hải Trình, Bảo tàng Hải dương học 
 
H  TH NG QUAN TRẮC H          ỌC TỰ   NG T I VÙNG BI N KHÁNH HÒA  

ThS. Phạm Sĩ Hoàn, Viện Hải dương học Trang 14-17 

 
TIN VẮN H I TH O TẬP HUẤN V                    Trang 18  

 

M    L  I QUAN TRẮ                     
TOÀN C U VÀ KHU VỰ   ÂY   Á   Ì          

PGS.TS. Đào Việt Hà, Chủ tịch IOC Việt Nam 
 
....Việc tham gia vào mạng lưới nghiên cứu và giám sát axít hóa đại 
dương khu vực IOC/WESTPAC, sẽ hỗ trợ cho Việt Nam đạt được 
các mục tiêu sau: 
[1] Nâng cao hiểu biết và phát triển khả năng nghiên cứu và giám 
sát về axít hóa đại dương ở cấp quốc gia; 
[2] Cập nhật các phương pháp nghiên cứu và kỹ thuật giám sát, 
nghiên cứu axít hóa đại dương; 
*3+ Đề xuất các phương pháp giám sát hiệu quả và tiết kiệm chi phí 

thông qua các kênh hợp tác quốc tế; hướng tới việc thiết lập một 

mạng lưới nghiên cứu và giám sát axít hóa đại dương. Trang 2 - 5 
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THẬP KỶ ĐẠI DƯƠNG 2021-2030: TĂNG CƯỜNG HỢP TÁC QUỐC TẾ 
 

MẠNG LƯỚI QUAN TRẮC AXÍT HÓA ĐẠI DƯƠNG TOÀN CẦU  
VÀ KHU VỰC TÂY THÁI BÌNH DƯƠNG 

 

PGS.TS. Đào Việt Hà, Chủ tịch IOC Việt Nam 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Kể từ những năm 1960, khi cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ hai nổ ra, các đại dương đã hấp 
thụ khoảng 30% lượng CO2 thải ra từ các hoạt động của con người. Lượng CO2 khổng lồ này đã gây ra 
những thay đổi về thành phần hóa học của nước biển trên toàn cầu, đặc biệt là trong hệ thống đệm 
cacbonat. Lượng CO2 hòa tan tăng lên làm giảm độ pH của nước biển, làm cho quá trình tổng hợp canxi 
của các loài sinh vật biển, đặc biệt là san hô và động vật thân mềm trở nên khó khăn hơn. Mặt khác, 
canxi cacbonat có nguồn gốc sinh học và tự nhiên cũng dễ bị phân hủy. Những thay đổi này được gọi 
chung là axít hóa đại dương (Ocean acidification - tiếng Anh viết tắt là OA). Các nhà khoa học dự đoán 
rằng sự hấp thụ CO2 vào đại dương đến năm 2100 sẽ làm giảm độ pH từ 0,3 - 0,4 và nồng độ ion 
cacbonat giảm 16% trong nước biển. Theo các nghiên cứu về địa chất cho thấy quá trình axít hóa này đã 
diễn ra ít nhất 50 triệu năm qua.  
 
 Các nghiên cứu gần đây cho thấy hiện tượng axít hóa đại dương có tác động cả tích cực và tiêu cực 
đến các loài sinh vật biển, nhưng nhóm bị ảnh hưởng tiêu cực chiếm tỷ lệ cao hơn, trong đó phải kể đến 
san hô, da gai và động vật thân mềm – là các nhóm động vật biển nhạy cảm nhất với sự suy giảm độ pH. 
Có thể nói, tình trạng axít hóa đại dương hiện nay đang là mối đe dọa đối với sức khỏe đại dương và an 
ninh lương thực toàn cầu. 
 

Phản ứng hóa học trong nước biển do hiện tượng axít hóa 
 
 Lượng khí CO2 đi vào các đại dương sẽ phản ứng với nước biển, gây ra những thay đổi về thành 
phần carbonat trong nước biển, quá trình này được gọi là axít hóa đại dương. Lượng CO2 hòa tan này 
phản ứng với nước biển tạo thành axít carbonic (H2CO3), phân ly tạo thành ion bicarbonat (HCO3

-) và ion 
hydro (H+), đồng thời làm tăng áp suất riêng phần của CO2 (pCO2 ). Phản ứng này làm tăng nồng độ của 
các ion hydro (H+) và làm giảm độ kiềm pH của nước biển. Nồng độ ion hydro tăng tiếp tục làm giảm 
lượng ion carbonat (CO3

2-) bằng cách tạo thành bicacbonat (HCO3
-). Khi giảm nồng độ ion carbonat sẽ 

làm giảm trạng thái bão hòa của các khoáng chất canxi cacbonat sinh học, bao gồm canxit và aragonite 
dẫn đến làm giảm khả năng canxi hóa của các sinh vật để tạo vỏ (Hình 1). 
 
 

IOC/UNESCO là cơ quan giám sát Mục tiêu SDG 14.3 của Liên Hợp quốc (LHQ) về hiện tượng axít 

hóa đại dương và chỉ số “độ axít biển trung bình (pH) được đo tại các trạm lấy mẫu như đã thỏa 

thuận". IOC chịu trách nhiệm về việc phát triển phương pháp nghiên cứu, thu thập số liệu độ pH 

từ các Quốc gia thành viên và đệ trình các báo cáo hàng năm cho LHQ. Axít hóa đại dương là vấn 

đề ngày càng được các nhà khoa học biển quan tâm… 
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Hình 1: Sơ đồ mô tả chuỗi phản ứng hoá học trong môi trường nước biển dưới tác động của hiện tượng 
axít hoá: quá trình vôi hóa bị suy giảm dẫn đến vỏ của động vật có vỏ bị biến dạng  

(Nguồn: Plymouth Marine Laboratory) 
 

Quá trình axít hóa ở thủy vực ven biển  

Quá trình axít hóa ven biển xảy ra có thể do các quá trình ô nhiễm cục bộ môi trường nước ven 

biển. Những thay đổi này có thể là do hiện tượng ưu dưỡng dẫn đến tảo nở hoa, giải phóng CO2 khi tảo 

bị phân hủy. Quá trình axít hóa ven biển cũng có thể xảy ra khi có những thay đổi trong các dòng chảy, ví 

dụ do thay đổi hướng và tốc độ gió, nhiệt độ hoặc độ mặn. Quá trình axít hóa ven biển cũng có thể xảy 

ra một cách tự nhiên, ở các vùng nước trồi ven biển các cột nước có tính axít hóa cao, được vận chuyển 

lên bề mặt đại dương, Hình 2. Các vùng biển ven bờ được dự báo là sẽ bị ảnh hưởng mạnh bởi quá trình 

axít hóa đại dương, do tác động của các hoạt động kinh tế làm ảnh hưởng đến môi trường biển như làm 

thay đổi nhiệt độ, độ mặn, hàm lượng chất dinh dưỡng và các chu trình sinh học. Việc tìm hiểu và xác 

định nguyên nhân gây ra hiện tượng và tác động của axít hóa đại dương đến môi trường ven biển đang 

được các nhà khoa học trên thế giới quan tâm.  

 

Hình 2: Sơ đồ chu trình địa hóa sinh học vùng ven bờ ảnh hưởng đến động lực carbon và  
có thể góp phần vào quá trình axít hóa vùng ven bờ (Nguồn: NOAA/PMEL)  
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Tác động của quá trình axít hóa đại dương  
 

Quá trình axít hóa đại dương đã được chứng minh là gây ra một loạt các phản ứng ở cấp độ 
sinh học, và có thể ảnh hưởng đến đa dạng sinh học và cấu trúc hệ sinh thái.  Hậu quả trực tiếp 
đối với sinh vật biển là gây ảnh hưởng đối với mạng lưới thức ăn và ảnh hưởng đến các dịch vụ 
sinh thái ven biển, bao gồm an ninh lương thực từ nghề cá và nuôi trồng thủy sản, sinh kế ven 
biển, giao thông vận tải, bảo vệ bờ biển, du lịch và di sản văn hóa ven biển.  Sự giảm nồng độ ion 
cacbonat hòa tan đã được chứng minh là có ảnh hưởng đến sự phát triển và sự tồn tại của ấu 
trùng các sinh vật có vỏ như các loài hai mảnh vỏ, tôm , cua, san hô, một số loài tảo có vỏ 
canxi. Với mức độ axít hóa các vùng ven biển ngày càng tăng sẽ dẫn đến sản lượng hải sản trong 
cả đánh bắt tự nhiên và nuôi trồng thủy sản dự báo sẽ giảm. Các tác động đối với các rạn san hô 
là rất lớn, những thay đổi về thành phần hóa học nước biển đã dự báo sẽ làm các rạn san hô 
không phát triển hình thành cấu trúc tạo rạn, dẫn đến quần xã san hô bị suy thoái tạo điều kiện 
cho rong phát triển, những cấu trúc rạn như thế này dễ dàng bị tàn phá do bão. Khi các loài 
trong quần xã sinh vật rạn bị suy yếu sẽ ảnh hưởng đến cấu trúc và đa dạng sinh học của các rạn 
san hô. Các tác động ảnh hưởng đến tăng trưởng, sinh sản và khả năng tự vệ của một số loài 
sinh vật cũng đã được quan sát như ấu trùng cá, do sự thay đổi về độ pH và/hoặc pCO 2 và 
bicacbonat hòa tan.  
 

Mạng lưới quan trắc hiện tượng axít hóa đại dương toàn cầu (GOA-ON) 
 

Để nâng cao hiểu biết về sự biến đổi và tốc độ thay đổi của hiện tượng axít hóa đại dương 
ở quy mô địa phương, quốc gia, đến toàn cầu , kết hợp với các nghiên cứu về tác động sinh học 
là mục tiêu trọng tâm của Mạng lưới GOA-ON (http://goa-on.org/oa/oa.php). Mạng lưới đang làm 
việc với các đối tác để xây dựng năng lực nghiên cứu và giải quyết các vấn đề về axít hóa đại 
dương trên toàn thế giới. Một mạng lưới quan trắc tổng hợp sẽ giúp các nhà khoa học tìm hiểu các tác 
động của quá trình axít hóa đại dương trong bối cảnh ngày càng có nhiều yếu tố gây áp lực lên môi 
trường biển, bao gồm nhiệt độ tăng, hàm lượng chất dinh dưỡng thay đổi và nồng độ oxy hòa tan thấp 
hơn. Với các số liệu thu thập được, các nhà khoa học trong mạng lưới GOA-ON có thể xây dựng các mô 
hình dự báo liên quan đến hiện tượng axít hóa đại dương. 
 

Các hoạt động giám sát hiện tượng axít hóa đại dương và đánh giá tác động của hiện tượng 
này đối với các hệ sinh thái biển đã được công nhận ở mức độ liên chính phủ bao gồm Đại hội 
đồng LHQ, các Công ước LHQ về Luật biển, các Công ước về Đa dạng Sinh học, và Ủy ban Liên chính phủ 
về Biến đổi Khí hậu (IPCC). Đại hội đồng LHQ năm 2015 đã xác định giám sát mức độ axít của đại dương 
là một trong mười mục tiêu của Mục tiêu phát triển bền vững SDG14 về đại dương. Ủy ban Hải dương 
học liên chính phủ (IOC/UNESCO) là cơ quan giám sát chỉ số axít hóa theo Mục tiêu 14.3, kêu gọi các 
quốc gia "Giảm thiểu và giải quyết các tác động của axít hóa đại dương, bao gồm cả việc tăng cường hợp 
tác khoa học ở tất cả các cấp", gồm phương pháp nghiên cứu và các cơ chế để tạo điều kiện thuận lợi 
cho việc báo cáo về độ axít hóa trong đại dương từ các Quốc gia Thành viên. Năm 2018, Tổ chức Khí 
tượng Thế giới đã xác định axít hóa đại dương như một chỉ số khí hậu quan trọng để báo cáo lên Công 
ước khung của LHQ về biến đổi khí hậu (UNFCCC) và đã đưa vấn đề axít hóa đại dương vào Tuyên bố 
hàng năm về Tình trạng khí hậu toàn cầu. Ngoài ra, mạng lưới GOA-ON đang hỗ trợ việc hình thành các 
trung tâm khu vực, điều phối nghiên cứu và các phản ứng chính sách đối với quá trình axít hóa đại 
dương ở quy mô khu vực. 
 

http://goa-on.org/oa/oa.php
https://sustainabledevelopment.un.org/sdg14
https://sustainabledevelopment.un.org/sdg14
https://undocs.org/A/68/159
https://www.cbd.int/doc/publications/cbd-ts-75-en.pdf
https://www.ipcc.ch/srocc/home/
https://www.ipcc.ch/srocc/home/
https://sustainabledevelopment.un.org/sdg14
http://www.unesco.org/new/en/natural-sciences/ioc-oceans/
http://www.unesco.org/new/en/natural-sciences/ioc-oceans/
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Việt Nam tham gia vào mạng lưới nghiên cứu về axít hóa đại dương Khu vực Tây Thái 
Bình Dương (IOC/WESTPAC)  
 

Nhận thức được mối đe dọa của hiện tượng axít hóa đại dương, trong những năm qua, 
IOC/WESTPAC đã tổ chức các hoạt động, hội thảo khoa học nhằm thu thập, trao đổi thông tin, nâng cao 
năng lực, nghiên cứu sâu hơn về tác động của axít hóa đại dương đối với các hệ sinh thái biển; sau đó 
hướng tới việc thiết lập một mạng lưới giám sát axít các vùng biển trong khu vực. Đến nay, mạng lưới 
các nước thành viên gồm Malaysia, Thái Lan, Việt Nam, Philippines, Hàn Quốc, Indonesia, Trung Quốc. 
 
              Có thể thấy, mặc dù tác động của hiện tượng axít hóa đối với hệ sinh thái rạn san hô đã được 
nghiên cứu từ những năm 1970, nhưng vấn đề này hoàn toàn mới bắt đầu ở Việt Nam. Một trong những 
nguyên nhân là do thiếu thiết bị kỹ thuật. Mặt khác, chưa có các chuyên gia nghiên cứu sâu về vấn đề 
này. Ngoài ra, mặc dù chúng ta có hệ thống quan trắc môi trường quốc gia nhưng số liệu chưa đáp ứng 
với quy chuẩn của mạng lưới quốc tế. Nguyên nhân là do thiết bị và phương pháp phân tích chưa đáp 
ứng yêu cầu và chưa đạt tiêu chuẩn theo quy định của thế giới. Vì vậy, việc tham gia vào mạng lưới 
nghiên cứu và giám sát axít hóa đại dương khu vực IOC/WESTPAC, sẽ hỗ trợ cho Việt Nam đạt được các 
mục tiêu sau: 
[1] Nâng cao hiểu biết và phát triển khả năng nghiên cứu và giám sát về axít hóa đại dương ở cấp quốc 
gia; 
[2] Cập nhật các phương pháp nghiên cứu và kỹ thuật giám sát, nghiên cứu axít hóa đại dương; 
[3] Đề xuất các phương pháp giám sát hiệu quả và tiết kiệm chi phí thông qua các kênh hợp tác quốc tế; 
hướng tới việc thiết lập một mạng lưới nghiên cứu và giám sát axít hóa đại dương giữa các nhà khoa học 
và các tổ chức ở Việt Nam. 
  

Tài liệu tham khảo 
 

1. IOC/UNESCO, 2021. https://en.unesco.org/ocean-acidification  
2. GOA-ON, 2021. http://goa-on.org/oa/oa.php   
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M T SỐ KẾT QU  BƯỚC ĐẦU    NGHI N C U AXÍT HÓA ĐẠI DƯƠNG  

  NG BI N PHÍA NAM  I T NAM 
 

TS. Hoàng Xuân Bền, Viện Hải dương học 
 

Các đại dương đã hấp thụ khoảng 1/3 lượng CO2 thải ra kể từ cuộc cách mạng công nghiệp, lượng 
CO2 đã gây ra những thay đổi toàn cầu về hóa học của nước biển, đặc biệt là trong hệ thống đệm 
cacbonat. Các nghiên cứu dự đoán đa dạng sinh học đại dương sẽ phải đối mặt với hai thách thức lớn: 
tăng nhiệt độ nước biển và quá trình axít hóa.  uá trình axít hóa sẽ ảnh hưởng đến sự thích ứng của các 
hệ sinh thái biển, điều này ủng hộ giả thuyết rằng giảm đa dạng sinh học làm giảm sự ổn định và thích 
ứng, làm tăng nguy cơ mất cân bằng của các hệ sinh thái biển.  õ ràng, quá trình axít hóa đã và đang là 
một trong những thách thức đối với hệ sinh thái biển.  

 
Vấn đề axít hóa đại dương chưa được quan tâm nhiều của xã hội nhưng đã được bước đầu nghiên 

cứu ở Việt Nam. Với sự đầu tư của đề tài cấp Nhà nước (ĐTĐL.CN28/17), dự án USAID/PEE  (Grant 816), 
chương trình hợp tác giữa Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam và Viện Hàn Lâm Khoa học 
Liên bang Nga (QT. RU.04.02/18-19) và hỗ trợ kỹ thuật của IOC/WESTPAC, phòng thí nghiệm đạt chuẩn 
về nghiên cứu axít hóa đại dương đã được thiết lập tại Viện Hải dương học. Các dự án đã tiến hành 
nghiên cứu về axit hóa đại dương ở vùng biển phía Nam Việt Nam (vùng biển Nha Trang, Ninh Thuận, 
Phú  u{, Côn Đảo, Phú  uốc, Nam Du và Thổ Chu) với các nghiên cứu về hiện trạng các thông số axit 
hóa và đánh giá mức độ ảnh hưởng có thể có của chúng đến quần xã sinh vật rạn san hô bao gồm cả sự 
thay đổi mức độ canxi hóa trong quá trình sinh trưởng của san hô tự nhiên dưới sự thay đổi điều kiện 
môi trường.  

 
Kết quả nghiên cứu bước đầu đã cung cấp tư liệu về một số thông số liên quan axít hóa và có thể 

coi là phông nền cho giám sát diễn biến sau này. Theo đó, ở vùng biển xa bờ, giá trị trung bình của pH 
cao nhất là 8,1223 ± 0,0944 ở vùng rạn đảo Phú  uí và độ bão hòa aragonite cao nhất trên vùng rạn 
ngầm Nam Bình Thuận với giá trị trung bình Ω = 4,02 ±0.38. Đối với các vùng rạn ở vùng biển ven bờ, 
Vịnh Nha Trang có giá trị pH và Ω cao nhất, lần lượt là 8,1298 ± 0.0539 và 3,35 ± 0.27. So sánh các giá trị 
pH, cacbonat CO3

2- và CO2 với kết quả khảo sát thực địa và thu thập từ hệ thống của quốc tế 
(www.marine.ie/Home/site-area/areas-activity) cho thấy giá trị trung bình của các thông số này đều gần 
tương đối với các kết quả từ các vùng biển khác trên thế giới. Như vậy, có thể nói tình trạng axít hóa 
nước biển trong vùng biển khảo sát cũng tương tự như tình trạng các khu vực biển khác. 

 
Một phương pháp mới đã áp dụng cho nghiên cứu sự thay đổi mức độ canxi hóa trong quá trình 

sinh trưởng của san hô tự nhiên dưới sự thay đổi điều kiện môi trường theo thời gian. Bố trí thí nghiệm 
trên các rạn ở Nha Trang, Ninh Hải, Phú Quốc cho mục tiêu xây dựng phông nền để giám sát xu thế biến 
đổi mức độ xói mòn sinh học (bioerosion) và tái tạo tự nhiên (recruitment) trên nền đáy cũng đã được 
triển khai trong giai đoạn 2018-2020. 

 
 
 
 

http://www.marine.ie/Home/site-area/areas-activity/
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Hình 3: Giá trị các thông số CO2, cacbonat CO3
2-, pCO2,  

và ΩAr ở một số khu vực nghiên cứu 

  
Bảng 1: Mối tương quan về tốc độ tăng trưởng của một số loài san hô tại vùng biển Nam Việt Nam 

với các thông số axít hóa đại dương (Vo Tran Tuan Linh et al., 2021) 
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 Về mối liên hệ giữa các thông số axit hóa với quần xã sinh vật rạn san hô như san hô cứng, cá rạn 
san hô và một số nhóm Động vật không xương sống kích thước lớn (thân mềm, da gai) cho thấy, chỉ số 
aragonite trong môi trường tại các khu vực khảo sát có thể gây ức chế cho quá trình canxi hóa của các 
sinh vật (ΩAr   3). Mặc dù, chưa có sự tương quan một cách rõ ràng giữa các thông số độ phủ rạn san hô 
và mật độ các nhóm động vật không xương sống trên rạn san hô với các thông số axit hóa tại các khu 
vực khảo sát (ngoại trừ nhóm cá rạn san hô). Tuy nhiên, cần có các nghiên cứu sâu và chi tiết để đánh 
giá các mối tương quan này. 

 

Tài liệu tham khảo:  
- Vo Tran Tuan Linh, Phan Kim Hoang, Le Hung Phu, Nguyen Hong Thu, Phan Minh Thu and Vo Si Tuan, 

2021. Coral calcification in the Southern part of Viet Nam, studied with a new method. Phuket mar. 
biol. Cent. Res. Bull.78: pp. 29-38. 
 
 

 

Lặn thu mẫu sinh vật rạn san hô tại rạn ngầm (Cat ick) 
ngoài khơi Bình Thuận 

 

 

Đội lặn trên tàu Oparin 

 

Thu mẫu cuốc đáy trên tàu Oparin 

 

Tách mẫu trong phòng thí nghiệm trên tàu Oparin 

Hình 4: Một số hình ảnh hoạt động của các nhà khoa học Việt Nam và Liên bang Nga trong chuyến khảo sát 
lần thứ 6 bằng tàu Viện s  Oparin tại vùng biển Việt Nam  
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B O    TÀI NGUY N  À MÔI TRƯỜNG BI N 

 

M T SỐ NGUY N NHÂN CỦA SỰ SUY THOÁI RẠN SAN HÔ 

PGS.TS. Võ Sĩ Tuấn – Viện Hải dương học 

 

              
             Rạn san hô là hệ sinh thái đa dạng nhất của 
đại dương và là một trong những hệ sinh thái đa 
dạng nhất trên hành tinh chúng ta. Các rạn san hô 
tuy chỉ chiếm chưa tới 1% diện tích đại dương 
nhưng lại có tới 25% số sinh vật biển sống ở đó, 
nhiều đến mức người thường ví những rạn san hô 
như những khu rừng nhiệt đới dưới đáy biển. San 
hô là thành phần chính thành tạo nên rạn san hô.  

               
Có rất nhiều loại san hô với hình dạng khác nhau, chẳng hạn san hô cứng có thể trông giống vỏ não 

(san hô não), hình sao, hình cành cây (san hô cành), hình đĩa… Một số loại san hô mềm bao gồm san hô 
quạt, bút biển (trông giống như chiếc bút lông chim)… Trong thế giới đại dương, rạn san hô giống như 
những thành phố thu nhỏ của các loài sinh vật biển, là nơi cư trú và cung cấp thức ăn cho khoảng 4000 
loài cá, 800 loài san hô và hàng trăm sinh vật biển khác. Rạn san hô là một trong những hệ sinh thái biển 
đặc sắc của Việt Nam, nơi có mức độ đa dạng sinh học rất cao và cảnh quan kz thú. Các rạn san hô của 
Việt Nam được phân bố rộng khắp từ Bắc vào Nam với diện tích khoảng hơn 1100 km2, diện tích san hô 
lớn nhất và tính đa dạng sinh học lớn nhất được ghi nhận tại vùng biển miền Trung và miền Nam. San hô 
ở Việt Nam rất đa dạng, với khoảng 400 loài san hô cứng thuộc 79 giống. Quần xã san hô ở Việt Nam 
hoàn toàn có thể được so sánh với các vùng san hô đa dạng nhất trên thế giới.  
  

Nhìn chung, hệ sinh thái rạn san hô có cấu trúc rất phức tạp và rất nhạy cảm với sự đe dọa của 
môi trường. Khi san hô còn là ấu thể, chúng có thể dễ dàng trở thành mồi ngon của nhiều động vật biển. 
Khi đã phát triển bộ xương, chúng không còn là món ăn ngon cho những động vật này nữa, tuy nhiên, 
cũng có một số loài cá, sâu biển, ốc và sao biển lùng bắt san hô trưởng thành. Đặc biệt, ở nhiều vùng 
biển thuộc Thái Bình Dương, loài sao biển gai là những kẻ săn san hô vô cùng tích cực. Sự bùng nổ - của 
sao biển gai có thể bao phủ một rạn san hô với hàng chục ngàn con sao biển, phá hủy rạn san hô nhanh 
chóng chỉ trong vòng chưa đầy một năm. Nhiều rạn san hô ở miền Trung nước ta đã bị ảnh hưởng bởi 
sao biển gai trong những năm gần đây, với sự suy giảm đáng kể của các rạn san hô do sự bùng phát của 
sao biển.  
  

Một trong những mối đe dọa lớn nhất đối với san hô chính là hiện tượng bạc màu (mất lớp sắc tố) 
hay còn gọi là tẩy trắng (bleaching). Hiện tượng này xảy ra khi nhiệt độ nước biển bề mặt tăng lên ảnh 
hưởng tới sự sống của tảo zooxanthellae cộng sinh với san hô. Nhiệt độ nước biển trên 300C có thể gây 
ra quá trình tẩy trắng. Hiện tượng tẩy trắng kéo dài có thể giết chết các quần xã san hô hoặc khiến 
chúng dễ bị tổn thương trước các mối đe dọa khác. Trong những năm gần đây, nhiều rạn san hô nhiệt 
đới đã suy thoái do san hô bị tẩy trắng hoặc chết.  uá trình axít hóa đại dương – nước biển tăng tính 
axít – cũng khiến san hô khó có thể hình thành khung xương canxi cacbonat. Nếu quá trình axít hóa diễn 
ra với tốc độ nhanh hơn, những cấu trúc xương đã hình thành của các rạn san hô cũng có thể bị phá vỡ. 
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Tuy nhiên, tác động trực tiếp gây suy thoái rạn san hô chính là hoạt động của con người. Diện tích 
và chất lượng của san hô và các rạn san hô đã và đang giảm đi đáng kể cùng với sự gia tăng của các hoạt 
động trên biển và ven biển. Các nghiên cứu gần đây cho thấy rạn san hô ở nhiều vùng của Việt Nam 
đang xấu đi do tác động của cả tự nhiên và nhân tạo, trong đó chủ yếu là hoạt động khai thác san hô, 
đánh bắt  hải sản quá mức, du lịch, san lấp, nạo vét… ở những vùng biển có rạn san hô. Các tác nhân này 
còn làm giảm khả năng thích ứng, chống chịu của san hô với các tác động do biến đổi khí hậu như gia 
tăng nhiệt độ nước biển, axít hóa đại dương. Ngay cả các hoạt động diễn ra xa các rạn san hô cũng có 
thể có tác động không nhỏ. Nước thải từ các vùng ven biển, từ thành phố, các trang trại… có thể khiến 
rong tảo sinh sôi quá nhanh, lấn át các rạn san hô. Nạn phá rừng cũng làm xói mòn đất, nước mang đất 
ra biển và tạo thành trầm tích bao phủ lên các rạn san hô. 
  

Rạn san hô trong vùng ven bờ Khánh Hòa chủ yếu phân bố trong vùng nước nông ven bờ đất liền 
và ven các đảo. Một số khu vực có sự tồn tại của một số bãi rạn ngầm như bãi cạn lớn Grandbank - vịnh 
Nha Trang, bãi cạn Thủy Triều - Bắc Cam Ranh với diện tích khá lớn được hình thành từ độ sâu 10 – 40 m 
và nhô lên đến độ sâu 3 – 4 m so với mức nước biển cũng được ghi nhận trong vùng biển này. Rạn san 
hô Khánh Hòa cũng chịu những tác động gây suy thoái như đã đề cập. Đặc biệt, áp lực của phát triển du 
lịch đối với rạn san hô ngày càng gia tăng. Các kết quả nghiên cứu trong nhiều năm của Viện Hải dương 
học đã phản ánh hiện trạng, xu thế biến động rạn san hô trong Khu Bảo tồn vịnh Nha Trang. Khảo sát 
vào năm 2015 cho thấy độ phủ rạn san hô ở vịnh Nha Trang có thể chia làm 3 nhóm bao gồm nhóm có 
độ phủ cao là khu vực Hòn Mun đạt giá trị bậc 4 (độ phủ 51 - 75%); nhóm có độ phủ trung bình là Bãi 
Bàng, Hòn Vung và Hòn Tằm đạt giá trị bậc 2 (10 - 30%) và nhóm có độ phủ thấp là các điểm còn lại đạt 
giá trị bậc 1 (dưới 10%). Kết quả đánh giá tại các điểm giám sát cố định ở vịnh Nha Trang cho thấy các 
điểm giám sát nằm trong vùng bảo vệ nghiêm ngặt đều có giá trị độ phủ san hô cứng cao và duy trì độ 
ổn định theo thời gian từ 2002 - 2015. Trong khi đó, phần lớn các điểm giám sát nằm bên ngoài vùng 
bảo vệ nghiêm ngặt đều có biến động theo chiều hướng giảm. So sánh số liệu giám sát cho thấy xu thế 
suy giảm rõ rệt của san hô. Theo đó, độ phủ trung bình của san hô giảm từ 40% vào năm 1994 xuống 
24% vào năm 2007 và xuống 19% vào năm 2015. Khảo sát mặt rộng vào năm 2017-2018 cho bức tranh 
trái ngược nhau, độ phủ san hô duy trì ở mức rất cao ở Hòn Mun nhưng giảm sút nghiêm trọng ở một số 
vùng rạn khác, nhất là sau cơn bão vào tháng 11 năm 2017. Về mất mát hệ sinh thái, diện tích rạn san hô 
suy giảm từ 754 ha xuống còn 636,6 ha vào năm 2015 (giảm 117,4 ha, tương đương 13,5% mất đi so với 
tổng diện tích vốn có). Cũng cần lưu { là cảnh quan rạn san hô ngày càng nghèo nàn do không còn nhiều 
cá và các sinh vật đáy. 

 
Sự suy thoái rạn san hô trong vịnh có nhiều nguyên nhân như khai thác hủy diệt bằng chất nổ, 

xyanua (hiện nay không còn); ô nhiễm môi trường (các hoạt động du lịch, xả thải, nuôi trồng thủy sản…) 
làm thay đổi điều kiện sống, xuất hiện san hô bị bệnh, bùng nổ sinh vật ăn san hô (sao biển gai) và hiện 
tượng ưu dưỡng (phú dưỡng) cục bộ; hiện tượng tẩy trắng san hô và các tai biến thiên nhiên (bão, lũ)... 
Diện tích rạn san hô bị mất đi chủ yếu là do quá trình san lấp, xây dựng cơ sở hạ tầng du lịch và dân sinh 
tại các vùng ven bờ và ven đảo. Việc san lấp không chỉ làm mất diện tích rạn san hô mà còn đưa lượng 
trầm tích ra biển, gây lắng đọng trên bề mặt rạn làm san hô bị chết, gây suy thoái các vùng rạn khác. 
  

Thời gian qua, Viện Hải dương học đã thử nghiệm phục hồi san hô ở vịnh Nha Trang, đã xác định 9 
loài san hô cứng có khả năng phục hồi với tỷ lệ sống đạt trên 60%, tốc độ tăng trưởng trung bình từ 0,4 - 
6,5mm/tháng. Kết quả này mang lại những hiệu quả nhất định, góp phần giảm thiểu những tác động bất 
lợi đối với rạn san hô, cải thiện các vùng rạn bằng cách làm gia tăng độ phủ của san hô, gia tăng giá bám 
bền vững cho san hô tái phục hồi và tạo môi trường ổn định cho sự phát triển của quần xã sinh vật rạn. 
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Tuy nhiên, so sánh với các khu vực phục hồi khác ở vùng biển Việt Nam như L{ Sơn, Bình Định, Côn Đảo 
thì tỷ lệ sống của san hô phục hồi ở vịnh Nha Trang không cao. Một số nguyên nhân được xác định như 
địch hại của san hô, sự cạnh tranh không gian giữa các loài, chất lượng môi trường thay đổi do hoạt 
động gián tiếp từ con người và các yếu tố khác như chế độ động lực. 
  

Các khu bảo tồn biển đóng vai trò rất quan trọng trong việc bảo vệ san hô, trong đó quan trọng 
nhất là có một quần xã cá khỏe mạnh và bảo đảm nguồn nước biển sạch sẽ cho san hô phát triển. Cá có 
vai trò quan trọng đối với các rạn san hô, đặc biệt là các loài cá ăn rong biển và giữ cho rong biển 
không mọc lấn lên san hô, cũng như các loài cá ăn động vật cũng khiến cho sao biển gai không thể phát 
triển và ăn san hô. Những khu vực rạn san hô được bảo vệ nghiêm ngặt thường có những quần xã san 
hô khỏe mạnh hơn và có khả năng phục hồi tốt hơn sau thiên tai. Nước sạch cũng rất quan trọng đối với 
sự tồn tại của san hô. Nước thải từ đất liền qua các con sông chảy ra biển mang theo bùn đất, chất dinh 
dưỡng… làm tăng tốc độ tăng trưởng của tảo và một số loài ăn thịt san hô. Do đó, việc sử dụng đất hiệu 
quả, tránh sử dụng quá nhiều phân bón hóa học và hạn chế xói mòn do chặt phá rừng và xây dựng… 
cũng làm giảm bớt lượng nước mang nhiều trầm tích đổ vào các vùng biển có san hô. Tuy nhiên, về lâu 
dài, tương lai của các rạn san hô sẽ phụ thuộc vào việc làm giảm lượng khí cacbon điôxit (CO2). Trong khí 
quyển CO2 sản sinh ra từ việc đốt nhiên liệu hóa thạch đã và đang khiến đại dương nóng lên, dẫn đến 
hiện tượng tẩy trắng của san hô và thay đổi tính axít của nước.  
  

 

 

Hình 6: Hình ảnh san hô được trồng phục hồi tại Khu bảo tồn biển Cù Lao Chàm, Quảng Nam 2015 do các 
cán bộ khoa học phòng Nguồn lợi Thủy sinh, Viện Hải dương học thực hiện  
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ĐẨY MẠNH GIÁO DỤC C NG ĐỒNG V  VẤN Đ  RÁC TH I NHỰA VÀ  
SỰ  NH HƯỞNG CỦA CHÚNG ĐẾN H  SINH THÁI BI N VÀ SINH VẬT BI N 

 

TS. Trương Sĩ Hải Trình 
Phòng Truyền thông và Giáo dục môi trường, Bảo tàng Hải dương học 

 
Cùng với sự phát triển kinh tế - xã hội, quá trình đô thị hóa ngày càng nhanh dẫn đến sự phát sinh 

rác thải nhựa có xu hướng gia tăng qua các năm ở Việt Nam. Năm 2015, Việt Nam sản xuất và tiêu thụ 
khoảng 5 triệu tấn nhựa và càng tăng dần về sau. Hầu hết rác thải nhựa có tốc độ phân hủy sinh học 
chậm, chúng không hoàn toàn bị phân hủy mà vỡ thành những hạt nhựa nhỏ hơn và trở thành vi nhựa 
(hạt nhựa có đường kính  5mm). Tại Việt Nam, các loại rác thải nhựa chủ yếu là túi ni-lông, vỏ chai nhựa 
bẩn, các sản phẩm nhựa sử dụng một lần, sản phẩm nhựa khó thu hồi, khó tái chế… phát sinh từ hoạt 
động sinh hoạt, tiêu dùng; các hoạt động kinh tế - xã hội. Việc tiêu thụ, sử dụng nhựa bình quân trên 
đầu người tại Việt Nam tăng nhanh từ 1990-2018 là 3,8 - 41,3 kg/người, trung bình mỗi gia đình Việt 
Nam hàng ngày sử dụng khoảng 10 túi ni-lông các loại, bình quân mỗi hộ sử dụng khoảng 1kg túi ni-
lông/tháng (Bộ TNMT, 2020). Từ năm 2000 – 2015, khoảng 13.000 tấn mảnh vụn nhựa trôi nổi được thu 
thập hàng năm trên các kênh chính của đô thị (Kieu-Le và cs., 2016). 
 

 
 

Hình 7: Du khách tham quan Bảo tàng hải dương học tìm hiểu về rác thải nhựa và ảnh hưởng của rác 
thải nhựa đến hệ sinh thái biển 

 
 ác thải nhựa có ảnh hưởng trực tiếp đến hệ sinh thái biển cũng như đến sinh vật biển. Lớp nhựa 

lắng xuống nền đáy có thể ảnh hưởng tới quá trình trao đổi khí và dẫn đến hiện tượng yếm khí hay thiếu 
hụt oxy. Nhựa cũng có thể tạo ra các nền đất cứng nhân tạo và gây ra vấn đề, đặc biệt cho các loài sinh 
vật sống đáy.  ác thải nhựa cũng ảnh hưởng đến các hệ sinh thái khác như rạn san hô, thảm cỏ biển,… 
 ác thải nhựa ảnh hưởng trực tiếp đến bờ biển. Sự tồn tại của nhựa làm thay đổi chuyển động của nước 
và sự truyền nhiệt trên bãi biển. Các nghiên cứu cho thấy rằng bãi biển có chứa mảnh nhựa nóng lên 
chậm hơn và đạt nhiệt độ tối đa thấp hơn. Điều này có thể ảnh hưởng đến sinh vật hoang dã trên bãi 
biển.  ác thải nhựa không thể phân hủy được trong tự nhiên mà chúng chỉ vỡ thành các hạt vi nhựa, 
thông qua chuỗi thức ăn các hạt vi nhựa được vận chuyển từ sinh vật phù du đến các bậc tiêu thụ sau 
nó với điểm đến cuối cùng là con người.  
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Viện Hải dương học nói chung và Bảo tàng Hải dương học nói riêng là một điểm đến hấp dẫn với 

hơn 450.000 khách tham quan (năm 2019) với gần 90.000 lượt tham quan của học sinh và sinh viên. Với 
mục tiêu nâng cao nhận thức của cộng đồng nói chung và du khách tham quan nói riêng về vấn đề “rác 
thải nhựa và sự ảnh hưởng của chúng đến hệ sinh thái biển và sinh vật biển”, Viện Hải dương học đã đẩy 
mạnh các hoạt động tuyên truyền cho du khách thông qua các hoạt động trưng bày thường xuyên.  
 

 

Hình 8: Cán bộ khoa học của Bảo tàng Hải dương học truyền tải thông điệp bảo vệ môi trường biển  
đến khách tham quan 

 

 

Bên cạnh các hoạt động trực tiếp, Bảo tàng Hải dương học còn đẩy mạnh công tác tuyên truyền về 
vấn đề rác thải nhựa trên các nền tảng trực tuyến như  ebsite của Bảo tàng (https://baotanghdh.vn) và 
trên mạng xã hội như facebook (https://fb.com/baotanghaiduonghoc). Viện Hải dương học còn chú 
trọng mở rộng mạng lưới tuyên truyền, bước đầu đã có những kết quả với Ban Quản lý Vịnh Nha Trang, 
Chi cục Biển và Hải đảo, Sở Tài nguyên & Môi trường tỉnh Khánh Hòa, trường Đại học Khánh Hòa…  

 

 

 

Hình 9: Hoạt động truyền thông của Phòng Truyền thông và Giáo dục môi trường-Bảo tàng Hải dương 

học cho học sinh phổ thông cơ sở về về tác hại của rác thải nhựa đến sinh vật biển  

https://baotanghdh.vn/
https://fb.com/baotanghaiduonghoc
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TẠI   NG BI N KHÁNH HÒA 

ThS. Phạm Sỹ Hoàn - Viện Hải dương học 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mở đầu 

Vùng ven bờ vịnh Nha Trang nói riêng, tỉnh Khánh Hòa nói chung, có các hoạt động kinh tế biển 

chính là nuôi trồng và khai thác thủy sản, du lịch- dịch vụ, cảng biển mang lại nguồn thu nhập cho người 

dân và ngân sách địa phương. Việc thu thập số liệu, thông tin về biển và các mô hình dự báo liên quan sẽ 

giúp cho các nhà quản lý địa phương trong việc quy hoạch, hoạch định chính sách về phát triển kinh tế 

biển. 

Các số liệu hải dương học có thể thu thập từ nhiều nguồn khác nhau: Số liệu từ một số nguồn có 

quy mô lớn (quy mô toàn cầu, quy mô đại dương) thường có độ phân giải khá lớn 0.25 x 0.25 độ (Huang 

et al 2020); các nguồn số liệu tái phân tích với độ phân giải khoảng 1/12°; Số liệu toàn cầu về khí tượng, 

thủy văn, môi trường, sinh thái, hóa nước, địa hình trong Atlas Đại dương Thế giới 2018 (World Ocean 

Atlas, WOD18) (Tim P. Boyer và cs., 2018).  

Trên thế giới, các chương trình quan trắc tự động nhằm thu thập số liệu dài ngày, thời gian thực 

đã được thực hiện. Ở Châu Á, chương trình NEA GOOS (North‐East Asian  egional GOOS) là một phần 

của Hệ thống Quan trắc Đại dương toàn cầu (GOOS). Ở Đông Nam Á, chương trình SEAGOOS (Southeast 

Asian Global Ocean Observing System) được bắt đầu từ năm 2002 để khuyến khích sự hợp tác giữa các 

nước thành viên quan tâm đến quan trắc và giám sát đại dương, mô hình hóa, trao đổi và ứng dụng dữ 

liệu ở khu vực Đông Nam Á và vùng kế cận (theo website của SEAGOOS). Việt Nam đã tham gia chương 

trình này từ ngày đầu Chương trình SEAGOOS thành lập (SEAGOOS, 2001), nhưng cho đến nay việc thu 

thập số liệu và đầu ra của sản phẩm dữ liệu còn rất hạn chế. 

Ở Việt Nam, thông qua một số hợp tác quốc tế với các nước cũng đã triển khai một số hệ thống 

quan trắc khí tượng, thủy văn biển chủ yếu do Tổng cục Khí tượng Thủy văn thực hiện: Hợp tác với Viện 

Nghiên cứu Hải quân Hoa Kz - Chương trình Bắc Cực và Dự báo toàn cầu (2015- 2017) đã triển khai 3 

Đo đạc, quan trắc dữ liệu biển là nhiệm vụ luôn được các quốc gia có biển, các địa phương có 

biển quan tâm đầu tư, đặc biệt là các hệ thống đo dài ngày trong mọi điều kiện thời tiết. Dữ liệu 

biển đo đạc dài ngày và dữ liệu thời gian thực thu thập được ngoài việc bổ sung cho bộ dữ liệu 

còn thiếu sót để xây dựng cơ sở dữ liệu biển phục vụ phát triển bền vững nuôi trồng thủy sản, 

du lịch và hàng hải, còn góp phần nâng cao độ chính xác các mô hình số nhằm dự báo, cảnh báo 

các tai biến thiên nhiên từ biển, để có các giải pháp ứng phó kịp thời. Hệ thống quan trắc hải 

dương học tự động tại vùng biển Khánh Hòa do Viện Hải dương học vận hành (hợp tác với Viện 

KIOST Hàn Quốc) là một trong số các hệ thống quan trắc thu thập số liệu đáp ứng các mục tiêu 

nêu trên. 
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trạm Rada biển; Tiểu dự án FIRST-CEFD do Ngân hàng Thế giới (World Bank - WB) tài trợ từ 2017- 

2019đã trang bị hệ thống  ada di động độ phân giải cao. Ngoài ra, còn một số dự án đo đạc trong thời 

gian từ vài tháng đến vài năm. 

Hệ thống quan trắc hải dương học tự động tại vùng biển Khánh Hòa 

Trong khuôn khổ dự án hợp tác nghiên cứu khoa học biển giữa Viện Hải dương học và Viện Khoa 
học Kỹ thuật Đại dương Hàn  uốc (KIOST) về “Tăng cường năng lực Hải dương học ứng dụng tại Việt 
Nam”, Việt Nam được trang bị hệ thống đo đạc tự động các yếu tố thủy hải văn (viết tắt là VOOS: 
Vietnam Operational Oceanographic System) gồm: 01 trạm đo thủy triều và khí tượng (Tidal station) và 
01 trạm phao hải dương học (Buoy station) đo các yếu tố: khí tượng, nhiệt độ nước biển, độ mặn, dòng 
chảy và sóng. Hình 10 là vị trí các trạm đo.  

 

 

Hình 10: Sơ đồ vị trí các trạm quan trắc của VOOS (dự án Hợp tác quốc tế 2020-2022 giữa Viện 
Hải dương học và KIOST, Hàn Quốc) 

 

Dự án KIOST thực hiện với mục tiêu “Tăng cường năng lực hải dương học ứng dụng (mạng lưới 
quan trắc và hệ thống dự báo đại dương) tại Việt Nam nhằm giảm thiểu tai biến và thiệt hại vùng ven 
biển”. Hệ thống hải dương học ứng dụng ở đây gồm: hệ thống đo đạc, quan trắc biển; và hệ thống tính 
toán hiệu năng cao. Hệ thống quan trắc tự động đi vào vận hành sẽ là tiền đề quan trọng cho thu thập 
số liệu thời gian thực, phục vụ kiểm chứng, hiệu chỉnh mô hình dự báo, xây dựng CSDL hải dương học 
cho vùng biển Nha Trang, Khánh Hòa. Các số liệu đo được gồm: 

- Trạm ven bờ (Tidal station): Dao động mực nước biển, nhiệt độ không khí, độ ẩm không khí, khí 

áp, tốc độ và hướng gió; 

- Trạm phao ngoài biển (Buoy): Nhiệt độ nước biển, độ mặn, tốc độ và hướng dòng chảy, các đặc 

trưng sóng (độ cao, chu kz, hướng); 
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Các số liệu được truyền trực tiếp về trung tâm xử lý số liệu thông qua internet đối với trạm ven bờ 

và qua tín hiệu vệ tinh đối với trạm phao ngoài biển (Buoy). Dữ liệu thời gian thực cho các trạm như 

Hình 11. Các dữ liệu tại các trạm được lưu trữ và có thể tải về để xử lý (Hình 12, 13). 

 

 
 

Hình 11: Giao diện phần mềm chuỗi số liệu thời gian từ hệ thống quan trắc tự động VOOS 
 

 

Hình 12: Giao diện số liệu lưu trữ trạm ven bờ 
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Hình 13: Giao diện số liệu lưu trữ trạm phao ngoài biển 

Thực hiện dự án với KIOST, ngoài dữ liệu đo đạc từ hệ thống quan trắc tự động, các kết quả khác 

được kz vọng trong giai đoạn tới sẽ nâng cao khả năng dự báo vật lý hải dương (dòng chảy, sóng, triều); 

Phát triển hệ thống ứng dụng cảnh báo nguy cơ biển, nguy cơ tràn dầu, phục vụ cứu hộ cứu nạn (SAR); 

Xây dựng bộ cơ sở dữ liệu phục vụ phát triển các ngành kinh tế biển. 
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TIN VẮN H I TH O  

Hội thảo Quốc gia tập huấn về nghiên cứu và giám sát tác động sinh thái của quá trình 
axít hóa đại dương đối với hệ sinh thái rạn san hô (Hội thảo dự kiến sẽ tổ chức 3 ngày 
tại Viện Hải dương học vào thời gian tới, khi đảm bảo an toàn về phòng chống dịch 
bệnh SARS-CoV-2) 
 
Trong khuôn khổ hoạt động tại mạng lưới OA IOC/WESTPAC, Ủy ban IOC Việt Nam và Viện Hải dương 
học đang phối hợp lên kế hoạch tổ chức Hội thảo  uốc gia nhằm xây dựng mạng lưới quan trắc hiện 
tượng axít hóa đại dương (AXHĐD) tại Việt Nam và tăng cường hợp tác với mạng lưới của khu vực và 
quốc tế. Hội thảo sẽ quy tụ các nhà khoa học, nhà quản l{, sinh viên hoặc tình nguyện viên sẵn sàng hợp 
tác, phát triển hệ thống giám sát và nghiên cứu về AXHĐD tại Việt Nam. Hội thảo dự kiến sẽ mời khoảng 
30 đại biểu tham dự từ các viện nghiên cứu, trường đại học, khu bảo tồn biển và các cơ quan liên quan.  
Một số chuyên gia hoặc nhà khoa học đầu ngành sẽ được mời báo cáo, để cung cấp một số tổng quan 
khoa học về AXHĐD, cũng như khuyến nghị và đề xuất các giải pháp để phát triển mạng lưới quan trắc 
hiện tượng AXHĐD và hệ thống giám sát phù hợp. Hội thảo sẽ bao gồm các nội dung khoa học sau: 

- Kiến thức và khái niệm chung về AXHĐD, mạng lưới nghiên cứu toàn cầu, khu vực và ở Việt Nam; 

- Các phương pháp/ kỹ thuật giám sát môi trường (đặc biệt là về hiện tượng AXHĐD); 

- Cơ sở l{ luận và cách thức thiết lập hệ thống nghiên cứu và giám sát hiện tượng axít hóa trong nước 
biển ở Việt Nam. 

 

Mục tiêu của Hội thảo 
 
Sau hội thảo, các điều phối viên và các thành viên tham dự Hội thảo sẽ đạt được tất cả các mục tiêu đề 
ra, được thể hiện thông qua các kết quả sau: 

- Nâng cao nhận thức và kiến thức về AXHĐD cho các nhà khoa học và nhà quản l{ tham gia, cũng như 
các tổ chức liên quan tham gia Hội thảo; 

- Nâng cao năng lực cho các phòng thí nghiệm trong việc giám sát và nghiên cứu về AXHĐD, chia sẻ và 
truyền bá các phương pháp và kỹ thuật phù hợp; 

- Một số { tưởng và/hoặc cách tiếp cận để thiết lập các địa điểm giám sát hiệu quả và tiết kiệm chi 
phí, xây dựng mạng lưới.  

 
Bên cạnh đó, sau Hội thảo các bên liên quan sẽ phối hợp nghiên cứu sâu hơn về AXHĐD và thiết lập 
mạng lưới giám sát, cũng như mạng lưới thông tin liên lạc. Hội thảo sẽ xây dựng một số tài liệu, thông 
tin về: 

- Tình hình axít hóa trong nước biển hiện nay/phân bố tại các khu vực rạn san hô và các khu bảo tồn 
biển ở Việt Nam (dựa trên dữ liệu thích hợp do các bên tham gia cung cấp); 

- Tài liệu hướng dẫn nghiên cứu và giám sát axít hóa đại dương bằng tiếng Việt dễ hiểu, dễ sử dụng và 
ứng dụng; 

- Bộ tài liệu truyền thông về axít hóa đại dương cho các cộng đồng liên quan, những tài liệu này có thể 
được sử dụng trong các buổi giáo dục cộng đồng tại Bảo tàng Hải dương học và Khu Bảo tồn Biển. 

 
Thông tin, thông báo về Hội thảo tập huấn sẽ được gởi đến các cơ quan, tổ chức sau khi ban tổ chức có 

chương trình cụ thể và đảm bảo an toàn về phòng chống dịch bệnh SARS-CoV-2. 

 


