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Tóm tắt: 
 

Kết quả nghiên cứu bước đầu đánh giá tác động môi trường của dự án: 
"Cải tạo bãi biển Cần Giờ thành khu bãi tắm, nghỉ ngơi và vui chơi giải trí" dọc 
trên 13 km bãi triều Cần Giờ đã làm nổi bật những vấn đề sau: 

Những điều kiện địa hình, địa mạo, địa chất không thuận lợi để cải tạo bãi 
tắm. 

Dự án sẽ gây ra những tác động tiêu cực bao gồm: đe dọa sản xuất ngư 
nghiệp, tăng số người thất nghiệp, mất ổn định về cơ cấu nghề nghiệp và nhiều 
vấn đề xã hội khác như kích thích nhu cầu sử dụng tài nguyên, mâu thuẫn giữa 
nhu cầu cộng đồng và khách du lịch. Tăng ô nhiễm do tăng lượng chất thải rắn, 
nước thải và độc chất bền. 

Bên cạnh đó những tác động có lợi của dự án chưa được thể hiện rõ và 
chưa chứng tỏ được tính tối ưu. Dự án chưa thể hiện tính cấp thiết cao bởi vì du 
lịch sinh thái Cần Giờ vẫn có được bãi tắm như ở Vũng Tàu mà không cần phải 
cải tạo như trên nếu nhìn nhận phát triển du lịch liên hoàn. 

Như vậy cần phải đánh giá tổng thể tác động môi trường của dự án cải 
tạo trong giai đoạn tiếp theo và đồng thời xem xét ý tưởng phát triển du lịch liên 
hoàn giữa Cần Giờ và Vũng Tàu. 
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Abstract: 
 

The preliminary results of environmental impact assessment for "project of 
reforming Can Gio beach to become a recreation and tourist compound" show 
some disadvantages as the following: 

The conditions of topography, geomorphology and geology are not 
feasible for carrying out this project 

There will be some negative effects caused by implementing the project 
such as declining fishery and aquaculture production, creating unemployment, 
changing occupational structure and other social problems. The increase of 
amount of solid wastes, wastewater and other stable toxic substances causing 
overload of pollutants effecting people and infrastructure investment. 

Meanwhile, the advantages of implementation of project are not high 
promising, especially this project is not an uniform development. 

It is very necessary to conduct a further assessment for next phrase of the 
project in order to have the right decision before implementing the project. 

 
 


