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Ảnh hưởng của Biến đổi khí hậu 
tới khu vực xã Xuân Nha

Đinh Thị Son

Hội phụ nữ xã Xuân Nha

Giới thiệu chung

Xuân Nha là xã vùng III của huyện Vân Hồ, cách
trung tâm huyện 24km.

Tổng diện tích là 9.988,9ha với đặc điểm địa hình
dốc, chia cắt mạnh.

Xã có 8 bản với 1.042 hộ, 4,388 nhân khẩu trong
đó 557 hộ nghèo chiếm 53,71%, 157 hộ cận
nghèo chiếm 15,14%.
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Ảnh hưởng của BĐKH tới xã Xuân Nha

Do là khu vực miền núi, nơi có độ dốc cao, 
thu nhật chính của người dân là từ nông 
nghiệp (việc sản xuất phụ thuộc nhiều vào 
thời tiết) nên Vân Hồ nói chung và xã Xuân 
Nha nói riêng đang chịu nhiều ảnh hưởng 
trực tiếp từ vấn đề này.

Ảnh hưởng của BĐKH tới xã Xuân Nha

BĐKH ảnh hưởng tới thời gian mưa (Mùa mưa)

Hiện nay tại xã mùa mưa đến muộn hơn, điều này kéo theo lịch
mùa vụ cũng thay đổi theo. Thời gian làm đất gieo ngô và cấy lúa
muộn hơn so với trước kia từ 10 - 15 ngày, các cây trồng vụ đông
cũng phải điều chỉnh theo cả về loài trồng cũng như cách thức
trồng.

Bên cạnh đó thời gian thay đổi dẫn tới các loại bệnh mới cũng xuất
hiện trên cây trồng LỊCH TRỒNG NGÔ BẢN THÍN

Trước kia

Hiện nay
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20/5 28/7
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Ảnh hưởng của BĐKH tới xã Xuân Nha

BĐKH tác động đến lượng mưa và dòng chảy bề mặt

 Lượng mưa trong một trận mưa tăng lên tuy nhiên thời gian mưa của
một trận mưa lại ngắn lại dẫn tới lượng nước tập trung trong một thời
gian ngắn lớn, lượng nước chảy bề mặt tăng, làm cho các trận lũ ống, lũ
quét, sạt lở cũng tăng theo.

Theo thống kê năm 2018 toàn xã có 2 trận lũ lớn, gây thiệt hại 29 căn nhà
và phải di chuyển 14 căn nhà đi chỗ khác an toàn, diện tích nông nghiệp bị
thiệt hại do lũ và sạt lở là 45ha trên tổng số 4.300ha đất nông nghiệp toàn
xã.

Mưa lũ còn làm sạt lở 7 điểm tại 7 bản của xã, một số điểm sạt lở nằm trên
đường liên xã dẫn tới toàn xã bị cô lập hoàn toàn từ 4 – 5 ngày.

Lũ gây thiệt hại nhà cửa và của cải của người dân

Lũ trôi mất cầu dân sinh
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Lũ quét gây ngập nhà cửa và mất đất sản xuất 

Sạt
lở

gây
tắc

đường

vào

xã

trong
nhiều
ngày
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Ảnh hưởng của BĐKH tới xã xuân nha

BĐKH tác động đến lượng mưa và dòng
chảy bề mặt

Dòng chảy bề mặt lớn còn dẫn tới đất trên
các diện tích canh tác nông nghiệp bị sói
mòn rửa trôi dẫn tới bạc màu, khó canh tác
hoặc canh tác nhưng năng xuất không đạt.

Ảnh hưởng của BĐKH tới xã Xuân Nha

Rét đậm rét hại

Vấn đề thời tiết này không phổ biến tại
xã Xuân Nha tuy nhiên thời gian gần
đây, tại một số bản khu vực cao của xã
như Mường An, Nà An bắt đầu xuất
hiện vấn đề tời tiết này. Rét đậm rét
hại không theo quy luật dẫn tới một số
cây nông nghiệp vụ đông bị chết, ngoài
ra đàn gia súc cũng bị ảnh hưởng.
Theo thống kê xã chưa có hiện tượng
Trâu, Bò chết do rét tuy nhiên rét đậm
rét hại làm Trâu, Bò giảm sức kéo, bị
các bệnh về phổi và phát cước.
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Ảnh hưởng của BĐKH tới 
xã Xuân Nha

Sương muối cục bộ

Một số bản khu vực cao của xã
(Nà An, Mường An, Bản Tưn, Pù
Lầu...)xuất hiện hiện tượng
sương muối cục bộ, tại các bản
này trước kia không xuất hiện
sương muối tuy nhiên một vài
năm gần đây sương muối
thường xuyên xuất hiện gây ảnh
hưởng tới diện tích cây ăn quả
và rau màu.

Ảnh hưởng của BĐKH tới xã Xuân Nha

Hạn hán

Do là xã vùng trong, chịu ảnh hưởng của rãnh gió lào nên hiện tượng nắng nóng tại 
đây là thường xuyên và phổ biến, tuy nhiên một vài năm trở lại đây, hiện tượng 
nắng nóng gay gắt cực đại phổ biến hơn, điều này dẫn tới các cây ăn quả, cây nông 
nghiệp bị chết hoặc giảm năng xuất do nóng và thiếu nước tưới.
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Ảnh hưởng của BĐKH tới xã Xuân Nha

Trên là một số vấn đề biến đổi khí hậu đã và đang gây ảnh hưởng
tới xã Xuân Nha, qua đây tôi cũng có một số kiến nghị:

Đề nghị các cấp chính quyền, các đơn vị quan tâm hơn nữa tới các xã
vùng sâu, vùng xa trong lĩnh vực phòng trống thiên tai.

Các đơn vị khoa học nghiên cứu và áp dụng thí điểm các giải pháp
nhằm giảm thiểu ảnh hưởng của thiên tai tới sản xuất cũng như đời
sống người dân tại các xã vùng sâu như Xuân Nha. 

Các nhà báo trẻ quan tâm hơn nữa tới vấn đề biến đổi khí hậu và
phòng chống thiên tai để mọi người có cái nhìn đúng và cùng chung
tay có những hành động thực tế về giúp đỡ các xã vùng sâu vấn đề
này.

Cảm ơn Quý vị đại biểu 
đã lắng nghe!


