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  MỞ ĐẦU 1.

Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) có diện tích khoảng 4 triệu ha, trong 

đó diện tích chịu ảnh hƣởng của lũ tiềm năng hàng năm lên tới trên 2 triệu ha 

(vào những trận lũ trung bình trở lên) ở phần thƣợng Đồng bằng và xâm nhập 

mặn vùng hạ Đồng bằng với tiềm năng cũng trên 2 triệu ha. Đồng bằng là một 

vùng có nhiều tiềm năng và lợi thế cạnh tranh về nông nghiệp (lúa, trái cây) và 

thủy sản (nƣớc ngọt, lợ và mặn) với giá trị xuất khẩu các mặt hàng này cao nhất 

cả nƣớc, chiếm hơn 50% sản lƣợng lƣơng thực (là nền tảng an ninh lƣơng thực 

Quốc gia), hơn 90% sản lƣợng gạo xuất khẩu, hơn 70% sản lƣợng nuôi trồng 

thủy sản và 57% tổng sản lƣợng thủy sản của cả nƣớc. Cùng với việc thực hiện 

nghị quyết 120/NQ-CP của Chính phủ, Đồng bằng đang tiếp tục chuyển đổi mô 

hình từ sản xuất nông nghiệp sang kinh tế nông nghiệp, hƣớng đến sự ổn định, 

bền vững và thịnh vƣợng.   

Nằm cuối lƣu vực Mê Công, ĐBSCL chịu tác động mạnh mẽ từ thƣợng 

lƣu. Nguồn nƣớc nội sinh trên Đồng bằng khoảng 5% (chủ yếu sinh ra và tồn tại 

trong mùa mƣa), rất nhỏ so với khoảng 95% từ thƣợng lƣu Mê Công chảy về. 

Đặc biệt, trong mùa khô, Đồng bằng hầu nhƣ phụ thuộc hoàn toàn vào nguồn 

nƣớc Mê Công. Khoảng 20 năm gần đây, lƣu vực Mê Công phát triển mạnh mẽ, 

đặc biệt là về thủy điện; ƣớc tính đến nay (2020) dung tích hữu ích hồ chứa lƣu 

vực đã lên đến khoảng 60 tỷ m
3
, bằng 60% dung tích hồ quy hoạch (ƣớc 100-

110 tỷ m
3
). Chỉ khoảng 20 năm nữa (2040), dung tích hồ đã có thể lên đến 90 tỷ 

m
3
. Cùng với việc sử dụng nƣớc ở các nƣớc thƣợng lƣu (Thái Lan, Lào, 

Campuchia) không ngừng tăng lên, đã đặt thêm những áp lực mới về nguồn 

nƣớc ngọt về Đồng bằng.  

Dƣới tác động của các hồ chứa, dòng chảy về châu thổ Mê Công nói 

chung và ĐBSCL nói riêng đang liên tục thay đổi, khác xa so với những quy 

luật thông thƣờng trong quá khứ (khi lƣợng hồ/dung tích hồ còn ít); với những 

điểm thay đổi đã đƣợc nhận diện là dòng chảy mùa lũ giảm, dòng chảy mùa khô 

tăng lên - nhƣng biến động bất thƣờng hơn.     

Không chỉ biến động từ thƣợng lƣu Mê Công, các tác động bất lợi từ biển 

cũng không ngừng tăng lên, với dự báo nƣớc biển dâng ngày một gia tăng về 

cƣờng độ, mức dâng nƣớc biển trung bình cuối thế kỷ 21 có thể đạt tới 72-75cm 

(với kịch bản trung bình). Theo đó, ngập vùng ven biển và xâm nhập mặn gia 

tăng là những hậu quả, bất lợi trực tiếp của tác động này. Vấn đề sẽ càng nghiêm 

trọng hơn khi Đồng bằng đang lún sụt với mức rất nghiêm trọng, vùng ven biển 

đang lún với mức 1-3cm/năm, nhất là ở vùng Bán đảo Cà Mau (BĐCM).  



 

4 

Trên Đồng bằng, việc sản xuất đang chuyển đổi mạnh mẽ về mô hình 

canh tác hƣớng thị trƣờng xuất khẩu. Việc chuyển đổi mạnh mẽ nhất là từ sản 

xuất lúa gạo sang cây ăn trái, tiếp tục chuyển một phần đất trồng trọt sang nuôi 

thủy sản mặn, lợ (chủ yếu là từ lúa sang tôm-lúa). Khi thực thi các mô hình sản 

xuất, vấn đề tính ổn định nguồn nƣớc cho sản xuất là đặc biệt quan trọng, trong 

đó nguồn nƣớc ngọt, nguồn nƣớc mặn cho vùng ven biển là mối quan tâm hàng 

đầu, có tính chất tiền đề cho việc quy hoạch, triển khai các mô hình sản xuất ổn 

định, bền vững và hiệu quả cao.  

Trong những năm qua, nhất là sau các năm hạn nghiêm trọng gần đây, 

nhiều nghiên cứu về Đồng bằng đã đƣợc triển khai, trong đó có một số nghiên 

cứu về nguồn nƣớc và xâm nhập mặn. Các nghiên cứu đã đi vào một số vấn đề 

nguồn nƣớc, nhất là trong mùa khô, cùng với các mô hình sản xuất. Tuy vậy, 

việc đánh giá toàn diện về nguồn nƣớc cho cả hiện tại và tƣơng lai trên Đồng 

bằng nói chung và vùng ven biển nói riêng vẫn còn là điều mong đợi. Đó cũng 

là lý do ra đời của đề tài nghiên cứu này, với tên gọi Nghiên cứu diễn biến 

nguồn nước, chất lượng nước và đề xuất các giải pháp khai thác thích hợp 

nhằm nâng cao hiệu quả và hạn chế rủi ro thiên tai (hạn mặn) vùng nuôi 

thủy sản, trồng trọt ven biển đồng bằng sông Cửu Long (Mã số đề tài: 

KC.08.25/16-20). 

 Những kết quả mong đợi từ Đề tài 

Bộ Khoa học và Công nghệ cho thực hiện đề tài này nhằm giải quyết vấn 

đề chính là đánh giá diễn biến nguồn nƣớc vùng ven biển ĐBSCL trong hiện tại 

và tƣơng lai (lân cận 2040), trọng tâm là nguồn nƣớc ngọt và xâm nhập mặn 

vùng ven biển; từ đó đƣa ra đƣợc ranh khai thác mặn/lợ - ngọt hợp lý và đƣa ra 

khuyến nghị các vùng cần chuyển đổi sản xuất. Thêm vào đó, các giải pháp tổng 

hợp nhằm đảm bảo nguồn nƣớc cho sản xuất (cả trồng trọt và nuôi thủy sản) 

cũng đƣợc mong đợi, để khép kín vấn đề sản xuất ổn định, bền vững và hiệu quả 

cao. 

 MỤC TIÊU ĐỀ TÀI 2.

Theo đặt hàng, Đề tài có các mục tiêu sau: 

- Đánh giá đƣợc diễn biến nguồn nƣớc, chất lƣợng nƣớc vùng mặn lợ 

ven biển đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL), theo không gian và thời 

gian (theo các mùa vụ); 

- Đề xuất đƣợc các vùng tiềm năng và vùng thích hợp cho nuôi thủy sản 

(tôm,...) và trồng trọt nhằm giảm thiểu rủi ro thiên tai cho vùng mặn lợ; 
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- Thiết kế mẫu cho hai tiểu vùng ngoài thực tế (cho vùng ven biển Đông 

và biển Tây) bao gồm hạ tầng thủy lợi, cơ cấu nuôi trồng, mùa vụ thích 

hợp đƣợc địa phƣơng chấp nhận. 

 NỘI DUNG NGHIÊN CỨU 3.

Nhằm đạt đƣợc các mục tiêu đề ra, đề tài đã tiến hành các nội dung 

nghiên cứu chính sau đây: 

- Nội dung 1: Thu thập thông tin, khảo sát thực tế về nguồn nƣớc và chất 

lƣợng nƣớc vùng ven biển ĐBSCL; 

- Nội dung 2: Đánh giá hiện trạng sản xuất (nông nghiệp, thủy sản,...) và 

hạ tầng thủy lợi liên quan đến nguồn nƣớc ven biển ĐBSCL;                       

- Nội dung 3: Đánh giá chế độ xâm nhập mặn ở ĐBSCL theo các điều 

kiện hiện tại và tƣơng lai, theo không gian và thời gian; 

- Nội dung 4: Đánh giá hiện trạng xả thải, diễn biến chất lƣợng nƣớc, ô 

nhiễm nguồn nƣớc vùng ven biển ĐBSCL và tác động của chúng đến 

nuôi trồng thủy sản; 

- Nội dung 5: Phân tích, đánh giá, xác định các vùng tiềm năng và vùng 

thích hợp cho nuôi thủy sản (tôm,...) và trồng trọt trong điều kiện hiện 

tại và tƣơng lai; 

- Nội dung 6: Xác định các vùng cần chuyển đổi mô hình sản xuất (từ 

trồng trọt sang nuôi thủy sản mặn lợ) hiện tại và phù hợp với điều kiện 

tƣơng lai về nguồn nƣớc; 

- Nội dung 7: Nghiên cứu đề xuất các giải pháp hạ tầng thủy lợi, cấp 

nƣớc mặn, ngọt và kiểm soát ô nhiễm phục vụ sản xuất hiệu quả, giảm 

thiểu rủi ro thiên tai; 

- Nội dung 8: Nghiên cứu thiết kế mẫu cho hai tiểu vùng mặn lợ thực tế. 

Sơ đồ khung nội dung nghiên cứu chính của Đề tài đƣợc trình bày trong 

Hình 1. 
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Hình 1: Sơ đồ khung nội dung nghiên cứu chính của Đề tài 
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lƣợng nƣớc, ô 

nhiễm nguồn 

nƣớc ven biển 

ĐBSCL và tác 

động của chúng 

đến nuôi trồng 

thủy sản 

5. Phân tích 

đánh giá các 

vùng tiềm 

năng và 

vùng thích 

hợp cho 

nuôi thủy 

sản (tôm,…) 

và trồng trọt 

 

5.2. Phân vùng 

theo nguồn nƣớc 

mặn 

3.3. Xây dựng Mô hình hồi quy xâm 

nhập mặn  

5.3. Tiêu chí vùng 

tiềm năng và vùng 

thích hợp chuyển 

đổi sản xuất 

5.5. Xác định vùng 

thích hợp chuyển 

đổi sản xuất 

 

2.1. Nghiên cứu đánh giá hạ tầng, sử 

dụng nƣớc ĐBSCL 

2.3. Đánh giá hạ tầng liên quan đến 

nguồn nƣớc và sản xuất ĐBSCL  

Bao gồm/ Làm 

tiền đề cho 

Ứng dụng để / 

Quay lại điều 

chỉnh 

Ghi chú: 

4.3. Tác động của 

ô nhiễm đến sản 

xuất NN và nuôi 

thủy sản ven biển  

6. Xác định vùng cần 

chuyển đổi mô hình 

sản xuất 

2.4. Xu thế chuyển đổi sản xuất hiện 

nay ở ĐBSCL 

5.1. Xây dựng tiêu 

chí phân loại cấp 

độ xâm nhập mặn 

(ĐBSCL) và điều 

kiện chuyển đổi 

sản xuất 

7. Giải pháp hạ tầng thủy lợi 

cấp nƣớc mặn ngọt và kiểm 

soát ô nhiễm phục vụ sản xuất 

hiệu quả  

8. Thiết kế mẫu 

cho 2 vùng 

3.4. Đánh giá xâm nhập mặn ven biển 

ĐBSCL + khả năng nguồn nƣớc ngọt 
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   PHẠM VI, ĐỐI TƢỢNG, PHƢƠNG PHÁP VÀ CÔNG CỤ NGHIÊN 4.

CỨU CỦA ĐỀ TÀI 

4.1. Phạm vi và Đối tƣợng nghiên cứu 

Phạm vi nghiên cứu 

Phạm vi nghiên cứu của Đề tài về địa lý là vùng ven biển ĐBSCL, chịu 

tác động của hạn mặn. Các tỉnh thuộc phạm vi nghiên cứu bao gồm 10 tỉnh, 

trong đó 8 tỉnh trực tiếp chịu tác động mạnh của hạn mặn, gồm: Long An, Tiền 

Giang, Bến Tre, Trà Vinh, Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cà Mau, Kiên Giang, và 2 tỉnh 

chịu ảnh hƣởng xâm nhập mặn, gồm Vĩnh Long và Hậu Giang. Tuy vậy, do 

nguồn nƣớc ven biển chịu tác động của nhiều yếu tố, từ thƣợng lƣu Mê Công 

đến biển Việt Nam, nên phạm vi nghiên cứu mở rộng là cả lƣu vực Mê Công, 

trong đó gồm toàn bộ vùng ĐBSCL. 

Phạm vi nghiên cứu về chuyên môn: Tập trung giải quyết các vấn đề liên 

quan đến diễn biến nguồn nƣớc từ hiện tại đến tƣơng lai (lân cận 2040), bao 

gồm các vấn đề cốt lõi: (1) Hiện trạng nguồn nƣớc (lƣợng và chất), hạ tầng kiểm 

soát nƣớc, sản xuất vùng ven biển; (2) Cơ sở khoa học về diễn biến nguồn nƣớc 

hiện tại đến tƣơng lai (đặc biệt là vấn đề biến động dòng chảy thƣợng lƣu Mê 

Công về ĐBSCL – yếu tố quyết định đến xâm nhập mặn trên Đồng bằng); (3) 

Cơ sở khoa học chuyển đổi sản xuất vùng ven biển (xác định các vùng tiềm 

năng, vùng thích hợp chuyển đổi); (4) Các giải pháp tổng hợp (đặc biệt là giải 

pháp thủy lợi) phục vụ cho sản xuất bền vững, giảm thiểu rủi ro vùng ven biển; 

(5) Thiết kế mẫu cho các khu chuyển đổi sản xuất. Những vấn đề khác thuộc về 

kinh tế (chẳng hạn nhƣ thị trƣờng,…) chỉ đƣợc đề cập ở mức độ vừa phải. 

Đối tượng nghiên cứu 

Đối tƣợng nghiên cứu của Đề tài là nguồn nƣớc, sản xuất vùng ven biển 

và giải pháp thủy lợi phục vụ sản xuất và phòng tránh giảm nhẹ rủi ro hạn mặn 

vùng ven biển ĐBSCL. 

4.2. Phƣơng pháp và công cụ nghiên cứu của đề tài 

Lĩnh vực khoa học chuyên ngành chủ đạo cho việc thực hiện đề tài là thủy 

văn, thủy lực, chất lƣợng nƣớc trong châu thổ lớn, phức tạp; khoa học nông 

nghiệp đất và cây trồng, môi trƣờng cũng đƣợc xem xét trong quá trình thực 

hiện. Chính vì vậy, đề tài đã sử dụng các phƣơng pháp nghiên cứu sau đây: 

 Phương pháp khảo sát điều tra thực tế và thí nghiệm  

- Khảo cứu thực địa về sản xuất, hạ tầng thủy lợi ở các tỉnh trên Đồng 

bằng;  
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- Lấy mẫu và phân tích chất lƣợng đất nƣớc vùng ven biển,... 

 Phương pháp chuyên gia (tham khảo tài liệu, chuyên gia, tham vấn, 

hội thảo): Tham khảo ý kiến chuyên gia chuyên môn, quản lý ở các 

cấp độ khác nhau (lãnh đạo tỉnh, ngành, phòng nông nghiệp, ngƣời 

dân,...), trao đổi ý kiến chuyên gia qua hội thảo, làm việc nhóm,... 

trong vùng nghiên cứu.  

 Phương pháp phân tích thống kê, xác suất:  

- Phân tích số liệu và đánh giá các chỉ tiêu theo các quy định chuẩn, áp 

dụng các phần mềm tính toán thống kê; 

- Xác suất (nghiên cứu liệt khí tƣợng thủy văn nhƣ mƣa, dòng chảy,...);   

 Phương pháp mô hình hóa: Sử dụng các công cụ tính toán hiện đại 

phổ dụng trên thế giới: 

- Phần mềm MIKE11+NAM: mô phòng dòng chảy và chất lƣợng nƣớc 

(mặn, phù sa,...), SWAT tính nhu cầu nƣớc; 

- Bộ công cụ hỗ trợ ra quyết định của Ủy ban Mê Công Quốc tế (DSF): 

nguồn tài liệu và công cụ phân tích liệt thời gian; 

- Bộ công cụ phân tích thông tin địa lý nhƣ MapInfo, ArcGIS: lập bản 

đồ độ xâm nhập mặn, ngập nƣớc (độ sâu, thời gian), tính diện tích 

ngập theo các mức theo thời gian,... 

4.3. Nguồn cơ sở dữ liệu cho nghiên cứu 

Việc nghiên cứu chuyên sâu của đề tài đã đƣợc thực hiện với cơ sở dữ 

liệu phong phú, có độ tin cậy đảm bảo do đề tài thực hiện; tham khảo từ các đề 

tài, dự án, từ các tổ chức quốc tế (chủ yếu là từ Ủy hội sông Mê  Công Quốc tế 

(MRC); các đề tài và dự án trong nƣớc,… 

4.4. Nhân sự nghiên cứu đề tài 

Đề tài đã đƣợc thực hiện bởi đội ngũ cán bộ khoa học có kinh nghiệm và 

uy tín của nhiều cơ quan có liên quan đến vùng nghiên cứu, với đội ngũ chuyên 

gia chính từ Viện Khoa học Thủy lợi miền Nam, Phân viện Quy hoạch và Thiết 

kế Nông nghiệp (phân Viện TPHCM), Phân viện Kinh tế và Quy hoạch Thủy 

sản phía Nam. Ngoài ra các cộng tác viên từ nhiều địa phƣơng cũng tham gia 

nghiên cứu. Chính vì thế sản phẩm của Đề tài phong phú, nhiều kết quả khoa 

học có tính mới, đƣa ra đƣợc những dạng kết quả và những kết luận khoa học 

chƣa từng đƣợc công bố hoặc làm sâu sắc thêm các kết luận trƣớc đây, lý giải 

đƣợc các vấn đề đang tồn tại hiện nay một cách logic. 
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 SẢN PHẨM CỦA ĐỀ TÀI  5.

5.1. Các sản phẩm chuyên môn  

Đề tài đã hoàn thành các sản phẩm sau (theo đề cƣơng): 

- Sản phẩm 1: Báo cáo đánh giá hiện trạng sản xuất (nông nghiệp, thủy 

sản,...) và hạ tầng thủy lợi liên quan đến nguồn nƣớc ven biển 

ĐBSCL; 

- Sản phẩm 2: Báo cáo đánh giá chế độ xâm nhập mặn ở ĐBSCL theo 

các điều kiện hiện tại và tƣơng lai, theo không gian và thời gian; 

- Sản phẩm 3: Báo cáo đánh giá hiện trạng xả thải, diễn biến chất lƣợng 

nƣớc, ô nhiễm nguồn nƣớc vùng ven biển ĐBSCL và rủi ro nuôi thủy 

sản ven biển do ô nhiễm nguồn nƣớc đến thời điểm hiện tại; 

- Sản phẩm 4: Báo cáo phân tích đánh giá, xác định các vùng tiềm năng 

và vùng thích hợp cho nuôi thủy sản (tôm,...) và trồng trọt trong điều 

kiện hiện tại và tƣơng lai; 

- Sản phẩm 5: Xác định vùng cần chuyển đổi mô hình sản xuất (từ trồng 

trọt sang nuôi thủy sản mặn lợ) hiện tại và phù hợp với điều kiện 

tƣơng lai về nguồn nƣớc (bản đồ 1/250.000); 

- Sản phẩm 6: Đề xuất các giải pháp hạ tầng thủy lợi, cấp nƣớc mặn, 

ngọt và kiểm soát ô nhiễm phục vụ sản xuất hiệu quả, giảm thiểu rủi 

ro thiên tai; 

- Sản phẩm 7: Báo cáo kết quả thiết kế mẫu hệ thống thủy lợi cho hai 

tiểu vùng mặn lợ thực tế; 

- Sản phẩm 8: Báo cáo tổng hợp, tóm tắt kết quả KHCN đề tài. 

5.2. Ứng dụng kết quả nghiên cứu trong quá trình thực hiện Đề tài  

Trong quá trình thực hiện Đề tài, một số vấn đề khoa học chính mà đề tài 

đã phát triển, xây dựng đã đƣợc ứng dụng: 

5.2.1. Về Khoa học 

1) Mức độ biến động nguồn nước lưu Mê Công, chỉ ra rằng: nguồn 

nƣớc tiềm năng lƣu vực Mê Công ở trạng thái ổn định, xu thế tăng 

nhẹ; trong khi đó, nguồn nƣớc thực tế về châu thổ Mê Công (tại 

Kratie) đang giảm dần do sử dụng nƣớc ở phần thƣợng lƣu vực 

không ngừng tăng lên. Kết luận này làm căn cứ cho các hoạt động 

(nghiên cứu, xây dựng kế hoạch phát triển,…) có liên quan đến nƣớc 

trên lƣu vực nói chung và ĐBSCL nói riêng.  
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2) Mối quan hệ (qua các công thức) giữa dòng chảy các tháng mùa khô 

theo dòng chảy năm từ thƣợng lƣu Mê Công (tại Kratie) và từ lƣu 

vực Tonle Sap (tại trạm Prek Dam), thuận lợi cho các đối tƣợng sử 

dụng (quy hoạch, dự báo nguồn nƣớc hàng năm,…). 

3) Xác suất các cấp lũ vùng ĐBSCL theo mức độ xây dựng hồ chứa, đã 

giúp đƣa ra căn cứ khai thác tài nguyên đất - nƣớc vùng ngập lũ 

ĐBSCL trong hiện tại và tƣơng lai. 

4) Phương pháp và công cụ dự báo (ước tính) mực nước đỉnh lũ trên 

ĐBSCL theo mức độ xây dựng hồ chứa, giúp cho việc quản lý sản 

xuất và phòng tránh thiên tai do lũ trên Đồng bằng. 

5) Phương pháp và xây dựng bản đồ phân vùng nguồn nước theo độ 

mặn và theo thời gian duy trì độ mặn có giá trị khoa học và thực tiễn, 

giúp cho quy hoạch sản xuất trên ĐBSCL thuận lợi, hạn chế lệch lạc 

khi đánh giá nguồn nƣớc. 

6) Phân vùng sinh thái nông nghiệp dựa theo phân vùng nguồn nước sẽ 

giúp triển khai các mô hình sản xuất và phát triển các vùng chuyển 

đổi mới cho các vùng ven biển. 

7) Giải pháp chủ động đảm bảo nguồn nước ngọt cho các vùng hạn 

mặn, khan hiếm nước ven biển theo hình thức bơm chuyền, lợi dụng 

nguồn nước ngọt lúc triều thấp và chủ động tích nước sớm có tính 

khoa học và thực tiễn cao, phù hợp các vùng ven biển ĐBSCL. 

Các kết quả trên tạo ra các phƣơng pháp, cách thức mới trong việc đánh 

giá về chế độ nguồn nƣớc Mê Công và ĐBSCL, tạo thuận lợi khai thác tài 

nguyên đất - nƣớc ven biển.     

5.2.2. Ứng dụng về thực tiễn 

1)   Các kết quả của Đề tài về giải pháp công trình phục vụ cho đảm bảo 

nguồn nƣớc vùng ven biển đã đƣợc Bộ Nông nghiệp và PTNT đƣa 

vào kế hoạch xây dựng hạ tầng phục vụ sản xuất ĐBSCL, giai đoạn 

trung hạn 2021-2025, bao gồm: 

- Dự án Thủy lợi tổng hợp Nam Quốc lộ 1A tỉnh Bạc Liêu (ƣu tiên);  

- Cụm công trình Tắc Thủ đảm bảo nguồn nƣớc cho vùng Bắc Cà 

Mau; 

- Đề xuất xây dựng trạm bơm điện Đại Ngãi cấp nƣớc bổ sung cho 

vùng Long Phú - Trần Đề tỉnh Sóc Trăng (giao sở NN-PTNT Sóc 

Trăng thực hiện);  
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2) Bộ công cụ mô hình thủy động lực ĐBSCL và phƣơng pháp dự báo 

dòng chảy thƣợng lƣu do Đề tài xây dựng đã ứng dựng dự báo lũ,  

xâm nhập mặn và lấy nƣớc phục vụ Bộ NN-PTNT chỉ đạo sản xuất ở 

ĐBSCL hàng năm (trƣớc 3 vụ sản xuất chính Đông Xuân, Hè Thu, 

Thu Đông).  

3) Đặc biệt, mô hình dự báo nguồn nƣớc đã đƣợc sử dụng rất hiệu quả 

trong dự báo hạn mặn tin cậy cao trong mùa hạn mặn lịch sử 2019-

2020, giúp Chính phủ, Bộ NN-PTNT chỉ đạo chống hạn mặn thành 

công rực rỡ. Trong đó đóng góp chính là mô hình đã dự báo hạn mặn 

rất sớm - từ tháng 9/2019, giúp Bộ NN-PTNT và địa phƣơng dịch 

chuyển lịch canh tác vụ Đông Xuân gần 1 tháng ở vùng ven biển, 

nhờ đó né đƣợc hạn mặn. Ghi nhận kết quả này, Bộ NN-PTNT đã 

tặng bằng khen cho tập thể Viện Khoa học Thủy lợi miền Nam và 

cho Cá nhân chủ nhiệm đề tài. 

4) Kết quả của đề tài phục vụ (tƣ vấn) cho Hội nghị chỉ đạo sản xuất tỉnh 

Bến Tre và Tiền Giang mùa khô 2020-2021. 

5) Kết quả của đề tài phục vụ cho Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam báo 

cáo Ban Kinh tế Trung ƣơng (2020), Ủy ban Khoa học và công nghệ 

Môi trƣờng Quốc hội (2020), Ủy ban đối ngoại Quốc hội (2020), 

Chiến lƣợc phát triển ĐBSCL (Bộ NN-PTNT báo cáo TW Đảng, 

2020); Bộ Kế hoạch Đầu tƣ (Tƣ vấn, đánh giá Quy hoạch tích hợp 

vùng ĐBSCL theo NQ 120/NQ-CP, năm 2020, 2021).  

5.3. Tóm tắt một số kết quả nghiên cứu của đề tài 

5.3.1. Các yếu tố tác động đến nguồn nước ven biển ĐBSCL 

Đề tài đã xác định đƣợc các yếu tố chính tác động đến nguồn nƣớc ven 

biển ĐBSCL, bao gồm (1) Dòng chảy thƣợng lƣu về Đồng bằng, (2) Triều biển, 

(3) Sử dụng nƣớc trên Đồng bằng (lấy nƣớc phục vụ KTXH, xả thải); và (4) Địa 

hình (lún, biến đổi lòng dẫn). Các yếu tố trên đƣợc ẩn chứa trong các vấn đề lớn, 

có mối quan hệ hữu cơ từ thƣợng lƣu về Đồng bằng, đƣợc trình bày ở Hình 2.  
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Hình 2: Logic các yếu tố tác động liên đến nguồn nước ĐBSCL  

5.3.2. Vai trò của các yếu tố tác động đối với nguồn nước ĐBSCL 

Thông qua khảo cứu thực tế và phân tích các yếu tố tác động, đề tài đã 

đánh giá vai trò chính của các các yếu tố tác động đối với diễn biến nguồn nƣớc 

ven biển đƣợc trình bày trong Bảng 1. 

Bảng 1: Đặc điểm và vai trò của các yếu tố tác động đến nguồn nước vùng ven 

biển ĐBSCL 

TT 
Các yếu tố 

tác động 
Đặc điểm 

Khung thời gian tác động 
Ghi chú 

Ngắn hạn Dài hạn 

1 Dòng chảy 

thƣợng lƣu 

về Đồng 

bằng (do 

hồ chứa + 

sử dụng 

nƣớc) 

- Đang thay đổi 

mạnh theo tiến 

độ xây dựng 

hồ; 

- Sử dụng nƣớc 

thƣợng lƣu gia 

tăng; 

Tác động 

mạnh. 

Tác động 

mạnh. 

Yếu tố quan 

trọng nhất đến 

xâm nhập mặn 

và nguồn nƣớc 

ven biển. 

2 Thủy triều - Tác động 

mạnh đến xâm 

nhập mặn; 

- Thay đổi 

chậm. 

Ít thay đổi. Tăng dần theo 

nƣớc biển 

dâng. 

- Tác động 

chậm; 

- Lâu dài NBD 

sẽ có tác động 

lớn đến nguồn 

nƣớc ĐBSCL. 

3 Mƣa nội 

vùng 

Mùa mƣa T5-

10; mùa khô 

T11-T4. 

Tác động giảm 

mặn đầu mùa 

khô (khi mƣa 

muộn).  

Tác động giảm 

mặn đầu mùa 

khô (khi mƣa 

muộn).  

Biến động chậm. 

4 Sử dụng - Chủ yếu cho SDN cao sẽ Ít biến động Đã gần nhƣ ổn 
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nƣớc trên 

ĐBSCL 

nông nghiệp 

(trồng trọt); 

- Đang dần ổn 

định và đang ở 

mức cao. 

gây ra gia tăng 

xâm nhập mặn. 

định trên 

ĐBSCL. 

5 Lún sụt đất - Xảy ra diện 

rộng, nghiêm 

trọng; 

- Tốc độ nhanh 

(6-8 lần NBD) 

Tác động đáng 

kể. 

Tác động lớn. Có tác động vừa 

phải đến xâm 

nhập mặn ở một 

số tiểu vùng. 

6 Hệ thống 

kiểm soát 

nguồn 

nƣớc (thủy 

lợi) 

Đã cơ bản đủ ở 

các vùng ven 

biển. 

Có thể kiểm 

soát chế độ 

mặn, ngọt ở 

các vùng ven 

biển. 

Có thể kiểm 

soát chế độ 

mặn, ngọt ở 

các vùng ven 

biển. 

Có vai trò lớn 

trong việc kiểm 

soát mặn, gia 

tăng nguồn nƣớc 

ngọt. 

5.3.3. Đánh giá nguồn nước lưu vực Mê Công 

Đề tài đã đánh giá nguồn nƣớc tiềm năng, nguồn nƣớc thực tế về châu thổ 

Mê Công và diễn biến của chúng, chi tiết xem các Hình 3 đến Hình 6. Kết quả 

chỉ ra rằng, nguồn nƣớc tiềm năng lƣu vực Mê Công có tính bảo tồn cao, không 

bị suy giảm. Tuy vậy, nguồn nƣớc thực tế lại đang suy giảm nhẹ do sử dụng 

nƣớc ở các nƣớc thƣợng nguồn.  

 

 ình 3: Thay đổi dòng chảy năm (tiềm năng) tại trạm Kratie, giai đoạn 1960 – 

2019, có kể đến sử dụng nước. 
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 ình 4: Tần suất dòng chảy năm tiềm năng tại trạm Kratie (chuỗi số liệu 1960-

2018) 

 

 

 ình 5: Thay đổi dòng chảy năm (thực tế) tại trạm Kratie, giai đoạn 1960 – 

2019(20). 
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 ình 6: Tần suất dòng chảy năm thực tế tại trạm Kratie (chuỗi số liệu 1960-

2018) và tần suất các năm cực hạn 2015-2016 (P=97%), 2019-2020 (P=96%) 

Việc đánh giá nguồn nƣớc theo tần suất cũng chỉ ra rằng, các năm hạn 

mặn cao 2015-2016, 2019-2020 là do dòng chảy năm thấp cực hạn, chứ không 

phải là nguồn nƣớc Mê Công bị suy thoái. 

5.3.4. Đánh giá dòng chảy thượng lưu về châu thổ Mê Công, từ lưu vực 

Tonle Sap ra sông Mê Công và dòng chảy về ĐBSCL  

Thông qua tính toán dòng chảy và sử dụng nƣớc trên các tiểu vùng khác 

nhau của lƣu vực (bài toán cân bằng nƣớc tổng thể), Đề tài đã đánh giá đƣợc 

biến động dòng chảy từ thƣợng lƣu về châu thổ Mê Công, đƣợc trình bày trong 

các Bảng 2, 3, 4. 

Bảng 2: Dòng chảy (m
3
/s) từ lưu vực Mê Công (Qkra), theo các kịch bản, ứng 

với dòng chảy năm tại Kratie (phân theo các nhóm năm điển hình)  

Tháng 

Dòng chảy (m
3
/s) từ hồ Tonle Sap ra sông Mê Công theo dòng chảy năm tại Kratie 

Rất ít nƣớc Ít nƣớc Vừa nƣớc Nhiều nƣớc 

280 340 413 470 

2013-

2019 
2040 

2040+ 

CC 

2013-

2019 
2040 

2040+ 

CC 

2013-

2019 
2040 

2040+ 

CC 

2013-

19 
2040 

2040+ 

CC 

T12 4447 5502 4402 5195 6614 5291 6106 7760 6208 6816 8649 6920 

T1 3352 4147 3318 3952 5031 4025 4683 5951 4761 5253 6666 5332 

T2 2824 3494 2795 3216 4094 3275 3693 4693 3754 4065 5158 4126 

T3 2624 3246 2597 3166 4030 3224 3825 4862 3889 4340 5508 4406 

T4 3377 4178 3343 3757 4783 3826 4219 5362 4289 4579 5811 4649 

T5 4031 4987 3990 4519 5754 4603 5114 6499 5199 5577 7077 5662 

Ghi chú:  

- Các kịch bản tính ở năm 2040: Dung tích hồ thƣợng lƣu 95 tỷ m
3
; 

2019-2020: 283 tỷ 

2015-2016: 276 tỷ 

95%
% 
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- Kịch bản 2040+CC: nhƣ “KB 2040”, nhƣng xem dòng chảy năm giảm 20%. Kịch 

bản này để tham khảo cho một số trƣờng hợp bất thƣờng hoặc các khả năng có thể 

xảy ra của lƣu vực.  

Bảng 3: Dòng chảy (m
3
/s) từ lưu vực Tonle Sap ra sông Mê Công (Qtls_out), 

theo các kịch bản, theo dòng chảy năm tại Kratie (phân theo các nhóm năm điển 

hình  

Tháng 

Dòng chảy (m
3
/s) từ hồ Tonle Sap ra sông Mê Công theo dòng chảy năm tại Kratie 

Rất ít nƣớc Ít nƣớc Vừa nƣớc Nhiều nƣớc 

280 340 413 470 

2013-

2019 
2040 

2040+ 

CC 

2013-

2019 
2040 

2040+ 

CC 

2013-

2019 
2040 

2040+ 

CC 

2013-

19 
2040 

2040+ 

CC 

T12 3319 2897 2318 3937 3438 2751 5042 4556 3645 6169 5745 4596 

T1 1937 1693 1354 2377 2078 1662 3125 2829 2263 3867 3613 2890 

T2 700 609 487 1121 978 783 1753 1586 1269 2356 2203 1762 

T3 -32 -34 -27 232 197 158 601 537 429 958 883 706 

T4 -17 -23 -19 83 63 50 238 198 158 417 356 285 

T5 352 286 229 261 202 162 238 161 129 351 222 178 

Ghi chú:  

- Giả thiết hạ tầng lƣu vực Tonle Sap không thay đổi từ nay đến 2040; 

- Các kịch bản tính ở năm 2040: Dung tích hồ thƣợng lƣu 95 tỷ m
3
; 

- Kịch bản 2040+CC: nhƣ “KB 2040”, nhƣng xem dòng chảy năm giảm 20%. Kịch 

bản này để tham khảo cho một số trƣờng hợp bất thƣờng. 

 

Bảng 4: Tổng hợp dòng chảy về ĐBSCL qua Tân Châu và Châu Đốc theo các 

kịch bản và theo các năm điển hình  

Tháng 

Rất ít nƣớc Ít nƣớc Vừa nƣớc Nhiều nƣớc 

280 340 413 470 

2013-

2019 
2040 

2040+ 

CC 

2013-

2019 
2040 

2040+ 

CC 

2013-

2019 
2040 

2040+ 

CC 

2013-

2019 
2040 

2040+ 

CC 

T12 7013 7429 5750 8339 9082 7072 10294 11346 8883 12077 13424 10545 

T1 4746 4998 3830 5755 6267 4845 7189 7938 6182 8462 9436 7380 

T2 3109 3302 2481 3897 4271 3257 4972 5478 4222 5919 6560 5088 

T3 2320 2676 2034 3102 3691 2846 4100 4862 3783 4945 5854 4576 

T4 3053 3750 2919 3517 4440 3471 4116 5154 4042 4640 5762 4528 

T5 4082 5000 3945 4467 5682 4491 5021 6386 5054 5580 7025 5565 

5.3.5. Thủy triều ven biển 

Xử lý số liệu thực tế, Đề tài đã đánh giá đƣợc mức độ biến động mực 

nƣớc triều ven biển ĐBSCL. Hình 7 là ví dụ một trạm đại diện. 
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 ình 7: Mực nước triều trung bình trạm Vàm Kênh (Biển Đông, Tiền Giang), 

tăng 0,42cm/năm (trong đó một phần do lún mốc)  

Nƣớc biển dâng (NBD) là một yếu tố quan trọng khi đánh giá nguồn nƣớc 

ven biển. Dựa theo vấn đề nghiên cứu, Đề tài đã lựa chọn kịch bản trung bình 

RCP4.5 để đánh giá. 

Với khung thời gian tính toán của Đề tài là năm 2040, và thời điểm tính 

toán hiện nay (lấy triều năm 2016), mức nƣớc biển dâng đƣợc tính là 17 cm. 

5.3.6. Tác động của mưa đến sản xuất vùng ven biển 

Từ khảo cứu thực tế và phân tích mƣa trên vùng nghiên cứu của Đề tài, 

tác động của mƣa đến sản xuất vùng ven biển đƣợc đánh giá và đƣợc trình bày 

trong Bảng 5. 

Bảng 5: Tác động của mùa mưa đến sản xuất vùng ven biển ĐBSCL 

TT Vùng 

Mùa mƣa 

Kết thúc sớm 
Kết thúc bình 

thƣờng 
Kết thúc muộn 

1 Gần biển 

- Bất lợi:  

o Bất lợi cho mô hình tôm-lúa 

vùng gần biển (thiếu nƣớc vụ 

lúa, mặn cao vụ tôm) nếu 

không có nguồn cấp bổ sung; 

o Vụ lúa (mô hình tôm-lúa) 

không đủ nƣớc ngọt, phát triển 

kém ảnh hƣởng đến vụ tôm kế 

tiếp; 

o Nguồn nƣớc mƣa lƣu trữ ít, 

mặn mùa khô tăng nhanh và 

cao, bất lợi cho vụ tôm trong 

mùa khô kế tiếp. 

- Cơ bản thuận 

lợi cho mô 

hình tôm-lúa; 

 

- Thuận lợi:  

o Thuận lợi cho mô 

hình lúa-tôm vùng 

gần biển (đủ nƣớc 

cho vụ lúa trong 

mô hình tôm-lúa); 

o Nguồn nƣớc mƣa 

còn lƣu trữ, giảm 

mặn mùa khô, 

thuận lợi cho vụ 

tôm vùng gần 

biển. 

2 
Xa biển 

(trong 

- Thuận lợi:  

o Nƣớc mặn xuất hiện sớm, 

- Cơ bản thuận 

lợi cho mô 

- Bất lợi:  

o Nƣớc mặn xuất 
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nội địa) thuận lợi cho nuôi tôm; hình tôm-lúa; 

 

hiện muộn, nuôi 

tôm khó khăn 

(vùng tôm-lúa xa 

biển); 
 Ghi chú - Cơ bản thuận lợi vùng xa biển. 

 

- Cơ bản thuận 

lợi cho mô 

hình tôm-lúa. 

- Có bản thuận lợi 

vùng gần biển. 

 

5.3.7. Đánh giá hiện trạng sản xuất và sử dụng nước trên Đồng bằng 

Đề tài đã khảo cứu thực tế và lập bản đồ sử dụng đất (theo các mô hình 

sản xuất chính) trên Đồng bằng và chi tiết cho vùng ven biển, xem Hình 8.  

 

 ình 8: Bản đồ sản xuất ĐBSCL 2020 
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Chi tiết diện tích một số loại hình sản xuất điển hình theo thời gian những 

năm gần đây đƣợc trình bày trong Bảng 6, và Hình 9.  

Bảng 6: Biến động đất nông nghiệp của một số đối tượng chính vùng ven biển 

ĐBSCL 

          (ĐVT: ha) 

STT Hạng mục 

HIỆN TRẠNG 
2018/ 

2010 

Chia ra 

2010 2015 2018 
2015/ 

2010 

2018/ 

2015 

  ĐẤT NÔNG NGHIỆP 2.460.616 2.457.543 2.454.673 -5.943 -3.073 -2.871 

1 Đất SX nông nghiệp 1.715.364 1.712.549 1.705.898 -9.465 -2.815 -6.651 

1.1 Đất cây hàng năm 1.291.621 1.271.360 1.264.724 -26.897 -20.260 -6.637 

1.1.1 Đất trồng lúa 1.199.725 1.194.898 1.188.866 -10.859 -4.827 -6.032 

  Đất chuyên trồng lúa 1.002.695 1.065.101 1.068.208 65.513 62.406 3.107 

  Đất trồng lúa còn lại 197.030 129.796 120.658 -76.372 -67.234 -9.139 

1.1.2 Đất cỏ cho chăn nuôi  525 4.476 6.523 5.998 3.951 2.047 

1.1.3 Đất cây hàng năm khác 91.371 72.251 69.335 -22.036 -19.120 -2.916 

1.2 Đất trồng cây lâu năm 423.743 441.189 441.174 17.431 17.446 -15 

1.2.1 Đất cây CN lâu năm 103.650 129.350 140.694 37.044 25.700 11.344 

1.2.2 Đất cây ăn quả lâu năm 179.658 185.521 201.267 21.609 5.863 15.747 

1.2.3 Đất cây lâu năm khác 140.435 126.318 99.212 -41.223 -14.117 -27.106 

2 Đất lâm nghiệp 279.964 221.629 226.447 -53.517 -58.335 4.818 

2.1 Đất rừng sản xuất 149.996 108.269 91.261 -58.735 -41.727 -17.008 

2.2 Đất rừng phòng hộ 73.072 84.136 73.500 428 11.064 -10.636 

2.3 Đất rừng đặc dụng 56.897 29.224 61.686 4.789 -27.673 32.462 

3 Đất nuôi trồng TS  456.317 516.358 515.088 58.771 60.041 -1.270 

3.1 Đất NTTS nƣớc lợ, mặn 445.799 499.796 499.177 53.378 53.997 -619 

3.2 Đất NTTS nƣớc ngọt 10.518 16.562 15.912 5.394 6.044 -650 

4 Đất làm muối 5.453 5.375 5.449 -4 -78 74 

5 Đất nông nghiệp khác 3.520 2.050 1.790 -1.730 -1.470 -260 

Nguồn: Niên giám thống kê 2019 và Báo cáo Sở NN&PTNT các tỉnh 2019 
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(Nguồn: Niên giám thống kê và Chi cục NTTS/TS các tỉnh vùng 

ven biển ĐBSCL, năm 2019) 

 ình 9: Diễn biến diện tích NTTS vùng ven biển ĐBSCL giai đoạn 2015-2019 

5.3.8. Hiện trạng hệ thống thủy lợi ven biển 

Đề tài đã khảo cứu hệ thống thủy lợi ven biển, cập nhật đến 2020, xem 

Hình 10 và Bảng 7.  

77,475 73,629 81,125 81,230 78,632 
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Hình 10: Hiện trạng hệ thống thủy lợi ven biển ĐBSCL 

Bảng 7: Các hệ thống thủy lợi lớn ven biển ĐBSCL 

TT Hệ thống 
Diện tích 

phục vụ (ha) 
Đặc điểm Ghi chú 

1 
Nhật Tảo – 

Tân Trụ 
18.787 

- Kiểm soát mặn; sinh thái 

ngọt; 

- Hoàn thiện, nhƣng chƣa có 

giải pháp cấp nƣớc ngọt bổ 

sung mùa khô những năm 

hạn nặng. 

- Có thể nâng cấp bổ 

sung nguồn nƣớc 

ngọt; 

- Đang chuyển đổi 

từ sản xuất lúa 

sang cây ăn trái 

(thanh long) 

2 Bảo Định 64.000 - Kiểm soát mặn; sinh thái - Đang chuyển đổi 
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ngọt; một phần sản xuất 

sang cây ăn trái. 

3 Gò Công 54.000 

- Kiểm soát mặn; sinh thái 

ngọt. 

- Mới đƣợc nâng cấp một 

phần để cấp nƣớc ngọt. 

- Cần hoàn thiện hệ 

thống thủy lợi nội 

đồng. 

4 Bắc Bến Tre 139.000 

- Kiểm soát mặn; sinh thái 

ngọt; 

- Nguồn nƣớc ngọt vùng ven 

biển vẫn rất khó khăn. 

- Đang hoàn thiện 

bao kín hệ thống. 

5 Nam Bến Tre 80.000 

- Kiểm soát mặn; sinh thái 

ngọt; 

- Nguồn nƣớc ngọt vùng ven 

biển vẫn khó khăn. 

- Đang tiếp tục hoàn 

thiện dần. 

6 
Nam Măng 

Thít 
225.682 

- Kiểm soát mặn; sinh thái 

ngọt; Một phần cuối hệ 

thống đang chuyển sang 

sinh thái mặn-lợ (nuôi tôm); 

- Phần cuối hệ thống thiếu 

nƣớc ngọt vào mùa khô. 

- Đang nghiên cứu 

hoàn thiện chuyển 

nƣớc cho vùng ven 

biển của hệ thống. 

 

7 
Long Phú - 

Tiếp Nhật 
53.910 

- Kiểm soát mặn; sinh thái 

ngọt; Một phần cuối hệ 

thống đang chuyển sang 

sinh thái mặn-lợ (nuôi tôm); 

- Thiếu nƣớc ngọt vùng ven 

biển. 

- Có thể nâng cấp bổ 

sung nguồn nƣớc 

ngọt. 

8 
Quản Lộ - 

Phụng Hiệp 
311.786 

- Kết nối với Cái Lớn – Cái 

Bé GĐ1; 

- Kiểm soát mặn; sản xuất 

theo sinh thái ngọt là chính; 

Một phần (phía Tây Nam) 

đang chuyển sang sinh thái 

mặn-lợ (nuôi tôm). 

- Trong tƣơng lai có 

khả năng tiếp tục 

xây dựng các cống 

kiểm soát mặn ven 

sông Hậu (Đại 

Ngãi – Cần Thơ).  

9 Bắc Cà Mau 88.906 

- Kết nối với HT QL-PH (hở 

tại Tắc Thủ); 

- Kiểm soát mặn; sinh thái 

ngọt; Một phần đang 

chuyển sang sinh thái mặn-

lợ (nuôi tôm); 

- Thiếu nƣớc ngọt mùa khô. 

- Chƣa hoàn thiện; 

- Đang nghiên cứu 

cấp nƣớc ngọt bổ 

sung cho hệ thống 

này. 

10 

Cái Lớn – 

Cái Bé 

(GĐ1) 

384.120 

- Kết nối với An Minh – An 

Biên; 

- Có khả năng tạo nguồn 

nƣớc ngọt cho vùng phía 

Nam sông Cái Lớn (Kiên 

Giang, Cà Mau). 

- Đang xây dựng, dự 

kiến xong cuối 

năm 2021. 

12 
An Minh - 

An Biên 
60.000 

- Kết nối với HT Cái Lớn - 

Cái Bé (GĐ1); 

- Thiếu nƣớc ngọt vào mùa 

khô. 

- Đang xây dựng. 

13 
Ven biển Tứ 

Giác Long 
85.000 

- Đang hở phía Tây (Kiên 

Lƣơng, Hà Tiên) kênh Rạch 

- Gần hoàn thiện. 
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Xuyên Giá Hà Tiên)  

14 

Các tiểu hệ 

thống Nam 

Cà Mau 

 
- Đã hoàn thành 3 tiểu vùng, 

còn một số tiểu vùng khác 

đang tiếp tục xây dựng. 

- Còn nhiều tiểu 

vùng chƣa xây 

dựng. 

 

5.3.9.  Xây dựng các kịch bản đánh giá nguồn nước 

Đề tài đã xây dựng 12 kịch bản đánh giá chính và nhiều kịch bản khác, 

thể hiện yếu tố tác động và khung thời gian nghiên cứu, xem Hình 11. 

 

Hình 11: Sơ đồ miêu tả các yếu tố chính của các kịch bản nghiên cứu 

5.3.10.  Đánh giá diễn biến nguồn nước 

Đề tài đã sử dụng cả hai phƣơng pháp thống kê và mô hình toán (dựa trên 

phần mềm MIKE) để đánh giá. Hai vấn đề đƣợc đánh giá là xâm nhập mặn và 

chất lƣợng nƣớc. Sơ đồ mô hình toán thủy lực, xâm nhập mặn và chất lƣợng 

nƣớc đƣợc trình bày trong Hình 12. 

Thƣợng 

lƣu 

Hồ chứa 

Hạ tầng (kiểm soát 

nƣớc) 

Đồng bằng 

sông Cửu 

Long 

Tƣơng lai 

Hiện tại 

Biển 

Sử dụng đất/nƣớc 

Sử dụng đất/nƣớc 

Biến đổi khí hậu 

Thủy triều/NBD 

Các yếu tố thành phần 

của nhóm yếu tố tác động 

Nhóm yếu tố 

tác động  

Khung thời gian 
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 ình 12: Sơ đồ mạng lưới mô hình  thủy lực, xâm nhập mặn và chất lượng nước 

châu thổ Mê Công. 

 Đánh giá ngập nước ĐBSCL 

Ngập nƣớc là một trong những yếu tố quan trọng của biến động nguồn 

nƣớc, ảnh hƣởng đến tất cả các mặt hoạt động KTXH trên Đồng bằng, nhất là 

các vùng ven biển. Đề tài đã đánh giá ngập nƣớc theo hai kịch bản: 2050 và 

2100 có kể đến lún sụt đất. Hình 13, 14 và Bảng 8 biểu sự gia tăng độ sâu ngập 

trên Đồng bằng tƣơng ứng với 2 mốc thời gian 2050 và 2100.  

 

Dầu Tiếng 

Trị An + 

Phƣớc Hòa 

Kratie 

Các nhánh 

lƣu vực Tonle 
Sap 

Vàm Cỏ 

Đông 

Vàm 

Cỏ 

Biên biển Đông + 

Tây 

Kratie 

Trị An 

Dầu 

Tiếng 

Vàm 

Cỏ 

Đông 

Vàm 

Cỏ 

Tây 

Biển 

Đông 

Biển 

Tây 

Giang 

Thành  
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 ình 13: Biến động Độ sâu ngập lớn nhất tiềm năng giữa 2050 và 2011. 
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 ình 14: Biến động Độ sâu ngập lớn nhất tiềm năng giữa 2100 và 2011. 

Bảng 8: Diện tích ứng với các mức chênh độ sâu ngập giữa hai mốc thời gian 

2050 và 2100 (không kiểm soát ngập)  

TT 
Chênh độ sâu 

ngập (m) 

Diện tích (ha) ứng các với mức 

chênh độ sâu ngập 

2050 2100 

(1) (2) (3) (4) 

1 0-0,25 821.821 194.766 
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2 0,25-0,50 1.782.130 509.405 

3 0,50-0,75 1.270.615 748.649 

4 0,75-1,00 115.221 1.200.953 

5 1,00-1,25 - 1.046.041 

6 1,25-1,50 - 278.839 

7 > 1,50 - 11.015 

Ghi chú:  

- “Chênh độ sâu ngập” bằng độ sâu ngập ở năm cần tính (2050, 2100) 

trừ độ sâu ngập ở năm làm chuẩn so sánh (2011); nó cũng bằng mực 

nƣớc lớn nhất ở năm tham khảo trừ mực nƣớc lớn nhất năm chuẩn. 

- Ví dụ: hàng (3) cột (3) chỉ ra rằng, năm 2050, có 1.270.615 ha trên 

ĐBSCL có mực nƣớc lớn nhất đã tăng 0,5-0,75m so với mực nƣớc lớn 

nhất 2011. Tƣơng tự, hàng (4) cột (4) chỉ ra đến 2100, sẽ có đến 

1.200.953 ha có mực nƣớc lớn nhất tăng 0,75-1,0m so với mực nƣớc 

lớn nhất 2011; 

 Xâm nhập mặn 

Hình 15 là bản đồ xâm nhập mặn tiềm năng (giả thiết là các công trình 

thủy lợi không kiểm soát mặn) vùng ĐBSCL giai đoạn 2013-2020 dựa trên phân 

tích từ bộ số liệu xâm nhập mặn nhiều năm.  
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 ình 15: Ranh mặn tiềm năng (không được kiểm soát bằng hệ thống thủy lợi) 

trung bình theo các ngưỡng độ mặn ven biển ĐBSCL, giai đoạn 2013-2020  

Xâm nhập mặn theo các kịch bản cũng đã đƣợc tính toán và xây dựng 

theo các bản đồ. Biến động của mặn theo các kịch bản nguồn nƣớc đã đƣợc chỉ 

ra: (1) Xu thế mặn trên Đồng bằng giảm do dòng chảy mùa khô tăng; (2) Đỉnh 

mặn chuyển dịch sớm hơn 1-1,5 tháng (trƣớc là tháng 4, nay là cuối tháng 2- đầu 

tháng 3); (3) Các tháng 3, 4, 5 nƣớc ngọt trên vùng cửa sông xuất hiện nhiều hơn 

V. Rạch 
Giá 

T. Đại Ngãi 

T. Trà Vinh 

T. Gò Quao 

T. Xuân Hòa 

T. Sơn Đốc 

T. Tân An 



 

29 

trong quá khứ, thuận lợi cho sản xuất, đặc biệt là vụ Hè Thu có thể canh tác sớm 

hơn, tạo thuận lợi cho dịch sớm hơn vụ Đông Xuân tiếp theo nếu hạn nặng xảy 

ra.   

 Chất lượng nước 

Chất lƣợng nƣớc trên Đồng bằng đã đƣợc đánh giá dựa trên các tài liệu 

thực tế và mô hình toán chất lƣợng nƣớc. Kết quả đánh giá chỉ ra rằng, trên sông 

Cửu Long và các vùng gần sông, gần cửa sông chất lƣợng nƣớc còn tốt. Tuy 

vậy, ở các vùng xa sông, gần biển, cuối các vùng ngọt hóa chất lƣợng nƣớc bị 

suy giảm, nhiều vùng không đạt các QCVN 08.2015.  

Trong tƣơng lai (lân cận 2040), khả năng chất lƣợng nƣớc đƣợc cải thiện: 

trên dòng chính Cửu Long nƣớc ngọt về nhiều hơn, các vùng ngọt sản xuất sạch 

hơn, quản lý môi trƣờng tốt hơn. Tuy nhiên, các kết quả tính toán cho thấy chất 

lƣợng nƣớc các vùng ven biển, vùng ngọt hóa vẫn ở trong chế độ rủi ro cao, nếu 

không có biện pháp cải thiện chế độ vận hành hệ thống và quản lý môi trƣờng 

sản xuất. Tuy vậy, cũng còn phụ thuộc vào chất lƣợng nƣớc thƣợng lƣu về Đồng 

bằng. 

5.3.11. Phân vùng nguồn nước, phân vùng sinh thái nông nghiệp 

Đề tài đã phân vùng nguồn nƣớc dự trên động thái mặn trong năm. Theo 

đó có 4 vùng: (1) Ngọt (N); (2) Ngọt ảnh hƣởng lợ (Nl); (3) Ngọt lợ luân phiên 

(N-L) và (4) Lợ mặn luân phiên (LM). Theo đó, có thể thực hành sản xuất theo 

các mô hình (1) Trồng trọt – đủ nƣớc; (2) Trồng trọt – nƣớc hạn chế; (3) Trồng 

trọt-Thủy sản luân canh, và (4) Chuyên thủy sản mặn lợ; xem Hình 16. 
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 ình 16: Định hướng phân vùng nguồn nước và nông nghiệp ĐBSCL (dựa vào 

Hạ tầng 2020). 

5.3.12.  Vùng tiềm năng và vùng thích hợp chuyển đổi sản xuất 

Trên cơ sở đánh giá diễn biến nguồn nƣớc, đặc biệt là độ mặn, Đề tài đã 

xác định đƣợc vùng tiềm năng và vùng thích hợp chuyển đổi sản xuất vùng ven 

biển ĐBSCL, Hình 17 và 18. 

Vùng ngọt (N), 

Trồng trọt đủ nƣớc 

Vùng Nl, Trồng trọt 
nƣớc hạn chế 

Vùng N-L, Trồng 
trọt – thủy sản luân 
canh 

Vùng LM, Chuyên 
thủy sản mặn lợ 

Ghi chú:   

N 

Nl 

N-L 

LM 
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Trên thực tế, phần lớn diện tích tiềm năng đã đƣợc chuyển đổi sản xuất, 

đặc biệt vùng BĐCM. Số còn lại chuyển đổi không nhiều, ƣớc tính chỉ còn 

khoảng 200.000 ha. 

 

 ình 17: Tổng thể các tiểu vùng tiềm năng chuyển đổi sản xuất ven biển ĐBSCL   

 

 



 

32 

 

 ình 18: Các tiểu vùng thích hợp chuyển đổi sản xuất vùng ĐBSCL 

5.3.13.  Một số giải pháp được đề xuất phòng tránh, giảm nhẹ rủi ro hạn mặn 

Đề tài đã đề xuất hàng loạt giải pháp công trình và phi công trình phục vụ 

cho việc phòng tránh giảm nhẹ rủi ro hạn mặn. Trong đó có một số giải pháp có 

tính khoa học cao: (1) Giải pháp chuyển nƣớc bằng hệ thống bơm cấp nƣớc ngọt 

cho các hệ thống thủy lợi ven biển theo hƣớng tạo trục chuyển nƣớc; (2) Giải 

pháp dự báo hạn mặn thời hạn dài để xây dựng lịch sản xuất sớm, chuyển dịch 

mùa vụ,…  
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  TÌNH HÌNH ĐĂNG KÝ BẢO HỘ QUYỀN SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP 6.

Trong quá trình thực hiện đề tài, một số kết quả nghiên cứu sau đây có thể 

đăng ký sản phẩm sáng tạo: 

- Góp phần hoàn thiện công nghệ Dự báo mặn và nguồn nƣớc ĐBSCL 

(Giải thƣởng Bông lúa vàng 2019); 

- Giải pháp cấp nƣớc cho các vùng ven biển ĐBSCL. 

Tuy vậy, đề tài chƣa kịp tiến hành đăng ký bản quyền sở hữu. 

 TÁC ĐỘNG ĐẾN KHOA HỌC, KINH TẾ, XÃ HỘI, MÔI TRƢỜNG 7.

7.1. Phục vụ sản xuất 

Kết quả của Đề tài có thể áp dụng cho: 

- Các cơ quan chuyên ngành nông nghiệp (thủy lợi, nông nghiệp, thủy 

sản, lâm nghiệp) và tài nguyên môi trƣờng ở cả Trung ƣơng và địa 

phƣơng trong việc quy hoạch, lập dự án đầu tƣ, quản lý các dự án, 

quản lý môi trƣờng khi giải quyết các vấn đề có liên quan đến nƣớc 

trong Bán đảo Cà Mau. Đặc biệt, các giải pháp để giải quyết các vấn 

đề tồn tại hiện nay (đã nêu ở phần kết luận) nếu đƣợc áp dụng sẽ mang 

lại hiệu quả rất lớn cho sản xuất, bảo vệ môi trƣờng.   

- Có thể giúp các nhà hoạch định chính sách ra quyết định đầu tƣ một 

cách khoa học; 

- Sẽ là tài liệu tham khảo tốt cho các nghiên cứu sau này có liên quan 

đến khai thác và bảo vệ các nguồn tài nguyên vùng Bán đảo Cà Mau 

và Đồng bằng sông Cửu Long.  

- Đã chuyển giao cho một số địa phƣơng để áp dụng. Tỉnh Bạc Liêu đã 

chấp nhận giải pháp chuyển nƣớc ngọt cho Nam QL1A bằng âu thuyền 

và hệ thống thủy lợi hiện hữu, phục vụ cho cả nuôi tôm và tôm-lúa 

luân canh.   

7.2. Ý nghĩa khác 

- Kết quả của đề tài sẽ là tài liệu tham khảo tốt cho các nghiên cứu sau 

này có liên quan đến khai thác và bảo vệ các nguồn tài nguyên vùng 

Đồng bằng sông Cửu Long. 
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- Phƣơng pháp và công cụ nghiên cứu hiện đại, có nhiều điểm mới chƣa 

có trên thế giới, độc đáo (đặc biệt là sử dụng lý thuyết lan truyền các 

nguồn nƣớc) sẽ là đóng góp mới cho các nghiên cứu sau này, nhất là 

các hệ thống phức tạp. 

- Có thể làm tài liệu tham khảo trong đào tạo bậc đại học, cao học, tiến 

sỹ.  

 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 8.

8.1. KẾT LUẬN 

Với mục tiêu đặt ra, Đề tài Nghiên cứu diễn biến nguồn nước, chất 

lượng nước và đề xuất các giải pháp khai thác thích hợp nhằm nâng cao hiệu 

quả và hạn chế rủi ro thiên tai (hạn mặn) vùng nuôi thủy sản, trồng trọt ven 

biển đồng bằng sông Cửu Long đã đạt đƣợc kết quả chính dƣới đây. 

8.1.1. Các kết quả chuyên môn 

 Về phát triển thượng lưu Mê Công  

1) Đã tổng quan đƣợc tình hình phát triển kinh tế xã hội, hiện trạng sản xuất 

nông lâm nghiệp, thủy sản, hiện trạng thủy lợi,…liên quan đến sử dụng 

nƣớc trên toàn lƣu vực Mê Công đến thời điểm nghiên cứu; trên cơ sở đó 

đã đánh giá đƣợc nhu cầu nƣớc thƣợng lƣu Mê Công; 

2) Đã đánh giá đƣợc nguồn nƣớc trên lƣu vực Mê Công, ĐBSCL và BĐCM 

trong bối cảnh phát triển thƣợng lƣu tính đến thời điểm hiện tại (lân cận 

2020), với các đặc trƣng chính: 

- Số lƣợng hồ vừa và lớn khoảng 119, dung tích hữu ích khoảng 60 - 65 

tỷ m
3
; 

- Dòng chảy tiềm năng (nguồn nƣớc tiềm năng) của lƣu vực ổn định, có 

xu thế tăng nhẹ; với tổng lƣợng năm tại Kratie (Campuchia) khoảng 

420 tỷ m
3
; 

- Dòng chảy thực tế về châu thổ Mê Công đang có xu thế giảm do việc 

sử dụng nƣớc ở các nƣớc thƣợng lƣu, với tổng lƣợng dòng chảy năm 

thực tế về châu thổ Mê Công (tại Kratie) khoảng 413 tỷ m
3
.  

 Về dòng chảy theo mùa và đánh giá lũ Mê Công và ĐBSCL 

3) Đã đánh giá thay đổi cơ cấu dòng chảy mùa lũ và mùa kiệt, cho thấy các hồ 

chứa đã có tác dụng tích trữ nƣớc và cắt lũ một phần, làm cho dòng chảy 

mùa khô tăng đáng kể so với quá khứ.  



 

35 

4) Đã đánh giá dòng chảy lũ từ thƣợng lƣu về châu thổ Mê Công và ĐBSCL, 

cho thấy lũ đã suy giảm rất lớn từ khi có hồ thƣợng lƣu, mức giảm lũ tỷ lệ 

với dung tích hồ; theo đó, tần suất lũ ĐBSCL đã thay đổi cơ bản: 

- Hiện tại (2020), với dung tích hồ thƣợng lƣu khoảng 60 tỷ m
3
, tần suất 

lũ lớn về ĐBSCL (Tân Châu) khoảng dƣới 10% (5-10%);  

- Trong tƣơng lai (2040 trở đi), khi dung tích hồ đạt khoảng 100 tỷ m
3
, 

lũ lớn ở ĐBSCL (Tân Châu) chỉ còn tần suất khoảng 1% (100 năm/1 

lần); 

- Tần suất lũ vừa và nhỏ/rất nhỏ tăng nhanh, tƣơng lai có nhiều năm mất 

lũ. 

Với việc suy giảm lũ trong hiện tại và tƣơng lai, phần thƣợng Đồng bằng 

(vùng ngập lũ thuộc các tỉnh An Giang, Đồng Tháp, Long An, Kiên Giang, 

Tiền Giang, Vĩnh Long) cần điều chỉnh lại mô hình canh tác theo hƣớng 

chủ động sản xuất quanh năm.  

5) Đã xây dựng phƣơng pháp và công cụ dự báo (ƣớc tính) đỉnh lũ ĐBSCL 

(tại trạm Tân Châu (An Giang)) theo dạng bảng tra và  theo công thức 

thuận tiện cho sử dụng, với thời hạn dự báo trƣớc 4 - 6 tháng.   

 Về đánh giá dòng chảy mùa khô từ thượng lưu về châu thổ Mê Công 

(tính tại trạm Kratie)  

6) Đã xây dựng các kịch bản chính về thay đổi nguồn nƣớc ven biển theo các 

kịch bản thay đổi các yếu tố tác động, với khung thời gian từ hiện tại (lân 

cận 2020) đến tƣơng lai (lân cận 2040).   

7) Đã đánh giá dòng chảy mùa khô từ thƣợng lƣu về châu thổ Mê Công (trạm 

Kratie) cho 2 giai đoạn hiện tại (2020) và tƣơng lai (lân cận 2040), cho thấy 

dòng chảy mùa khô từ tháng 12 - tháng 4 trong tƣơng lai có thể tăng 

khoảng 20 - 25% so với hiện tại (ứng với dung tích hữu ích hồ chứa 95 tỷ 

m
3
).  

8) Đã đánh giá dòng chảy trung bình cho từng tháng mùa khô từ thƣợng lƣu 

về châu thổ Mê Công (trạm Kratie) theo các nhóm năm điển hình theo các 

nhóm năm thủy văn đặc trƣng (nhiều nƣớc (P=20%), vừa nƣớc (50%), ít 

nƣớc (85%) và rất ít nƣớc P=95%)) cho 2 giai đoạn:  

(1) Giai đoạn hiện tại (lân cận 2020);  

(2) Giai đoạn tƣơng lai (lân cận 2040), trong đó chia ra các kịch bản: 

- Chƣa xét đến biến đổi khí hậu thƣợng lƣu Mê Công; 
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- Có xét đến biến đổi khí hậu thƣợng lƣu Mê Công: giảm dòng chảy 

năm 20%. 

Kết quả này có thể đƣợc áp dụng cho nhiều lĩnh vực, nhƣ quy hoạch 

thủy lợi, nông nghiệp; quản lý nguồn nƣớc cho các đối tƣợng,… 

9) Đã xây dựng công thức tính toán dòng chảy theo tháng và tính sẵn cho 4 

cấp năm điển hình (nêu trên). Số liệu này là căn cứ đặc biệt quan trọng 

trong việc đánh giá tác động của phát triển thƣợng lƣu đến thay đổi chế độ 

thủy văn, thủy lực và nguồn nƣớc trong mùa khô cho châu thổ Mê Công 

nói chung và ĐBSCL nói riêng. 

 Về lưu vực Tonle Sap (bao gồm hồ Tonle Sap)  

10) Đã phân tích, đánh giá và tính toán tác động của thủy điện thƣợng lƣu đến 

suy giảm dung tích trữ nƣớc hồ Tonle Sap (Campuchia), theo đó: 

- Thủy điện thƣợng lƣu đã làm suy giảm khả năng tích trữ nƣớc trong 

hồ; 

- Với lƣợng hồ chứa hiện tại, lƣợng nƣớc trữ trong hồ Tonle Sap ở thời 

điểm đầu mùa khô (31/12) giảm (so với khi chƣa có hồ) tƣơng ứng 

khoảng 6 - 8,5% năm nhiều nƣớc; giảm 10 - 14% năm vừa nƣớc và 

giảm 15 - 20% năm ít nƣớc; 

- Xu thế giảm tích trữ của hồ Tonle Sap do thủy điện sẽ còn tiếp tục diễn 

ra trong tƣơng lai.     

11) Đã phân tích, đánh giá, tính toán dòng chảy từ lƣu vực Tonle Sap (bao gồm 

cả hồ Tonle Sap) ra sông Mê Công, theo đó:  

- Đã phân tích đánh giá và thiết lập đƣợc các công thức tính toán dòng 

chảy từ lƣu vực Tonle Sap ra sông Mê Công cho các tháng mùa khô 

theo các nhóm năm điển hình nhiều nƣớc (P = 20%), vừa nƣớc (P = 

50%), ít nƣớc (85%) và rất ít nƣớc P = 95%);  

- Chỉ ra vai trò/khả năng của hồ Tonle Sap đối với ĐBSCL trong mùa 

khô: với năm ít nƣớc, rất ít nƣớc hồ chỉ có tác dụng cấp nƣớc đáng kể 

cho hạ lƣu đến tháng 2, còn sau đó không có tác dụng; năm nhiều nƣớc 

thì hồ có khả năng cấp nƣớc cả mùa khô, nhƣng tác dụng lớn vẫn chỉ 

đến tháng 2; 

- Do đặc tính điều tiết nhƣ trên, dòng chảy mùa khô về ĐBSCL từ tháng 

2 trở đi chủ yếu từ thƣợng lƣu, từ tháng 3 - 4 coi nhƣ phụ thuộc hoàn 

toàn vào thƣợng lƣu. 
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Kết luận trên đây chỉ ra rằng: trong các năm hạn (ít và rất ít nƣớc), nửa 

sau của mùa khô (từ giữa tháng 2 trở đi), hạn mặn trên ĐBSCL phụ thuộc (gần 

nhƣ) hoàn toàn vào điều tiết hồ thƣợng lƣu Mê Công. 

 Công cụ phục vụ đánh giá diễn biến nguồn nước 

12) Đã xây dựng đƣợc mô hình toán thủy động lực châu thổ Mê Công dựa trên 

phần mềm MIKE11có độ tin cậy tốt, trong đó đã mô phỏng sát với thực tế 

địa hình ĐBSCL và một số vùng thuộc Campuchia, đặc biệt là hệ thống đê 

bao, bờ bao dày đặc, phức tạp, đa dạng với số liệu cập nhật đến 2020. Đây 

là công cụ quan trọng không chỉ làm công cụ cho nghiên cứu các nội dung 

khác của Đề tài mà còn ứng dụng cho các nghiên cứu khác (chi tiết ở phần 

sau Kết luận này). 

13) Đã xây dựng một số quan hệ đặc trƣng dòng chảy về ĐBSCL với độ mặn ở 

các vị trí trên các cửa sông. 

 Về diễn biến nguồn nước ven biển ĐBSCL (khi không có công trình trên 

sông Tonle Sap) và một số tác động 

14) Diễn biến xâm nhập mặn vùng ven biển ĐBSCL sẽ theo xu thế: 

- Xu thế chung từ nay đến 2040 (và lân cận sau đó) mặn sẽ: 

o Giảm đáng kể ở vùng cửa sông Cửu Long (3-4 km);  

o Trên sông Vàm Cỏ biến động so với hiện tại những năm rất ít nƣớc, 

nhƣng sẽ giảm mặn khá lớn (7-9 km) ở những năm vừa và nhiều 

nƣớc;  

o Trên sông Cái Lớn, Cái Bé; bán đảo Cà Mau xâm nhập mặn phụ 

thuộc chính vào vận hành công trình trên Bán đảo;  

- Tuy vậy, có thể một số thời kỳ mùa khô mặn sẽ cao bất thƣờng do vận 

hành bất thƣờng, gây giảm dòng chảy về Đồng bằng; nhƣng xu thế này 

thƣờng diễn ra trong khoảng thời gian không dài (ƣớc tính trong vòng 

2 - 3 tuần); 

- Sau những năm 2060, xu thế mặn vùng ven biển lại có thể gia tăng so 

với trƣớc đó (do sử dụng nƣớc thƣợng lƣu tiếp tục gia tăng làm dòng 

chảy mùa khô về ĐBSCL giảm). 

15) Khả năng nguồn nƣớc ngọt ĐBSCL nói chung và ven biển nói riêng, sẽ 

theo xu thế: 

- Xu thế nguồn nƣớc ngọt từ nay đến 2040 (và lân cận sau đó) sẽ đƣợc 

cải thiện; 
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- Tuy vậy, trong một số điều kiện bất thƣờng (nhƣ vận hành giảm xả ở 

thƣợng lƣu) mặn có thể lên nhanh và cao không kém hiện nay; 

- Ƣớc khoảng sau những năm 2060, xu thế nƣớc ngọt về Đồng bằng lại 

giảm so với trƣớc đó (do sử dụng nƣớc thƣợng lƣu tiếp tục gia tăng). 

16) Đã lập bản đồ phân vùng nguồn nƣớc ĐBSCL theo chỉ tiêu mặn, với tiếp 

cận mới (dựa vào chỉ tiêu nồng độ mặn và thời gian duy trì độ mặn), theo 

đó: 

- ĐBSCL có 4 loại nguồn nƣớc: Ngọt (N), Ngọt chịu ảnh hƣởng lợ (Nl), 

Ngọt lợ luân phiên (N-L) và Mặn lợ (M-L). 

- Trong tƣơng lai lân cận 2040, 4 loại vùng nguồn nƣớc vẫn đƣợc duy 

trì, nhƣng vùng N mở rộng về phía biển, vùng Nl và N-L bị co hẹp một 

phần, vùng M-L ít biến đổi.   

17) Đã lập bản đồ phân vùng sinh thái nông nghiệp ĐBSCL trên cơ sở Bản đồ 

phân vùng nguồn nƣớc, bao gồm 4 vùng sinh thái: 

- Hai loại vùng thích hợp với sinh thái ngọt (tƣơng ứng với vùng nguồn 

nƣớc (N, Nl); 

- 1 vùng thích hợp sinh thái ngọt - lợ luân canh, theo đó mô hình thích 

hợp là trồng trọt - thủy sản lợ luân canh theo mùa mƣa, mùa khô; trong 

đó mô hình tôm - lúa luân canh là phù hợp cao và bền vững;  

- 1 vùng thích hợp với sinh thái mặn lợ hầu hết thời gian trong năm, 

theo đó mô hình nuôi thủy sản mặn lợ có độ thích hợp cao.  

18) Đã lập bản đồ ngập nƣớc ĐBSCL (mực nƣớc lớn nhất và độ sâu ngập nƣớc 

lớn nhất) ứng với các kịch bản (hai kịch bản): 

- Kịch bản tƣơng lai 2050, bao gồm: (1) Lũ nhƣ 2011, (2) Nƣớc biển 

dâng 30 cm, (3) Lún đất ĐBSCL đến 2050 (tốc độ lún nhƣ 2010-

2016); 

- Kịch bản tƣơng lai 2100, bao gồm: (1) Lũ nhƣ 2011, (2) Nƣớc biển 

dâng 75 cm, (3) Lún đất ĐBSCL đến 2100 (tốc độ lún nhƣ 2010-

2016). 

Kết quả cho thấy dƣới các tác động của BĐKH-NBD và lún sụt đất (với 

tốc độ nhƣ hiện nay), Đồng bằng sẽ có mức ngập tiềm năng rất lớn trong tƣơng 

lai, đặc biệt là các vùng ven biển (Cà Mau, Bạc Liêu, Sóc Trăng,…), với độ sâu 

ngập có thể lên tới 1,5-2,0 m vào năm 2050 và 2,5-3,0 m vào năm 2100. 

19) Đã đánh giá đƣợc tác động của ngập nƣớc trên ĐBSCL đối với một số 

ngành kinh tế xã hội:  
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- Thủy lợi; 

- Nông nghiệp; 

- Dân sinh,... 

Theo đó, ngập sẽ tác động rất tiêu cực, nghiêm trọng đến các hoạt động 

kinh tế xã hội và môi trƣờng của Đồng bằng. 

 Về xác định các vùng tiềm năng chuyển đổi sản xuất ven biển ĐBSCL 

20) Đã xây dựng các tiêu chí vùng tiềm năng và vùng thích hợp phục vụ cho 

việc xác định các vùng tiềm năng, vùng thích hợp, với các tiêu chí: 

- Nguồn nƣớc mặn (khả năng xuất hiện); 

- Hạ tầng kiểm soát nƣớc (hệ thống thủy lợi); 

- Hạ tầng hỗ trợ (điện, nƣớc ngọt, giao thông). 

21) Đã xác định các vùng tiềm năng chuyển đổi sản xuất vùng ven biển, hƣớng 

chính vẫn là chuyển từ sinh thái ngọt (trồng trọt) sang mặn/lợ (hoặc lợ-ngọt 

luân phiên). Tổng diện tích tự nhiên của các vùng tiềm năng nuôi thủy sản 

mặn, lợ, ngọt-lợ trên toàn Đồng bằng khoảng 1,3 triệu ha (bao gồm cả diện 

tích đang nuôi hiện nay).   

 Về xác định các vùng thích hợp chuyển đổi sản xuất ven biển ĐBSCL 

22) Đã xác định các vùng thích hợp chuyển đổi sản xuất vùng ven biển, hƣớng 

chính vẫn là chuyển từ sinh thái ngọt (trồng trọt) sang mặn/lợ (hoặc lợ-ngọt 

luân phiên). Các vùng này có diện tích tự nhiên 193.000 ha (gần 200.000 

ha). 

 Về giải pháp đảm bảo sản xuất ven biển ĐBSCL 

23) Đã đề xuất giải pháp tổng hợp quản lý hạn mặn cho vùng ven biển ĐBSCL, 

với các nhóm giải pháp cơ bản: 

- Phi công trình: dự báo nguồn nƣớc, dịch chuyển thời vụ, chuyển đổi 

mô hình sản xuất, vận hành công trình,… 

- Công trình: bổ sung các công trình thiết yếu, tăng cƣờng tích trữ nƣớc 

quy mô nhỏ, hộ gia đình ở mƣơng vƣờn, vùng trũng,… 

24) Đã đề xuất đƣợc các giải pháp cấp nƣớc ngọt có tính khoa học cao, khả thi 

cho các tiểu vùng ven biển:  

- Đối với Long An: Đã đề xuất đƣợc giải pháp cấp nƣớc ngọt cho các 

vùng sản xuất có nguồn ngọt thay đổi, điển hình là vùng dự án ngọt hóa 



 

40 

Nhật Tảo - Tân Trụ (tỉnh Long An): xây trạm bơm Bà Phủ trên sông 

Vàm Cỏ Tây (gần rạch Thủ Thừa) và cải tạo kênh trục trong hệ thống; 

- Đối với Tiền Giang: Đã đề xuất đƣợc giải pháp cấp nƣớc ngọt cho các 

vùng có sản xuất có nguồn ngọt thay đổi, trong đó: 

o Vùng dự án ngọt hóa Gò Công (tỉnh Tiền Giang): Đề xuất cải tạo hệ 

thống thủy lợi nội vùng bằng cách bổ sung tuyến chuyển nƣớc về 

phía Đông (đầu mối cống điều tiết và trạm bơm + nâng cấp tuyến 

kênh chuyển nƣớc); 

o Chuyển đổi một số diện tích lúa ven biển sang nuôi thủy sản. 

- Đối với Trà Vinh: Đã đề xuất đƣợc giải pháp cấp nƣớc ngọt cho các 

vùng thiếu nƣớc ngọt thƣờng xuyên cuối hệ thống Nam Măng Thít, 

trong đó: 

o Xây dựng 2 cụm đầu mối (cống điều tiết, trạm bơm); 

o Cải tạo, nâng cấp các tuyến kênh dọc trục hệ thống để chuyển nƣớc 

đi xa về cuối hệ thống; 

- Đối với Sóc Trăng: Đã đề xuất đƣợc giải pháp cấp nƣớc ngọt cho các 

vùng có sản xuất có nguồn ngọt thay đổi, trong đó: 

o Vùng dự án ngọt hóa Phong Phú - Trần Đề (tỉnh Sóc Trăng): Đề xuất 

xây trạm bơm Đại Ngãi và cải tạo kênh, cống; 

o Chuyển một phần diện tích vùng ngọt hóa sang nuôi trồng thủy sản 

mặn lợ. 

- Đối với Bạc Liêu:  

o Đã đề xuất giải pháp tổng hợp cấp nƣớc ngọt và chống ngập cho 

vùng Nam Quốc lộ 1A; 

o Đã đề xuất giải pháp đảm bảo nguồn nƣớc cho chuyển đổi vùng ngọt 

Bắc QL1A sang nuôi trồng thủy sản mặn lợ. 

- Đối với Cà Mau: 

o Đã đề xuất đƣợc giải pháp duy trì, bổ sung nguồn nƣớc ngọt cho 

vùng ngọt hóa Trần Văn Thời và U Minh Hạ, bằng cách bổ sung 

cống âu Tắc Thủ và kéo dài thời gian kiểm soát mặn (duy trì nƣớc 

ngọt) cho vùng Bắc Cà Mau (dự kiến kéo dài thêm 1 tháng); 

o Đã thiết kế hệ thống kiểm soát mặn ngọt cho vùng thích hợp chuyển 

đổi Trần Văn Thời. 

- Đối với Kiên Giang:  
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o Đã đề xuất đƣợc giải pháp kiểm soát mặn ngọt phục vụ chuyển đổi 

sản xuất từ sinh thái ngọt sang nuôi tôm mặn, lợ/tôm - lúa vùng Nam 

Quốc lộ 80. 

25) Đã đề xuất đƣợc các giải pháp thích ứng với ngập nƣớc cho các tiểu vùng 

ven biển, bao gồm: 

- Giải pháp thích ứng với ngập nƣớc theo tiến trình ngập: thích ứng dần, 

từng bƣớc từ cục bộ, tiểu vùng đến tổng thể vùng lớn, toàn Đồng bằng; 

- Sơ đồ kỹ thuật cho việc kiểm soát ngập theo các cấp: cục bộ, tiểu vùng 

và toàn vùng; với các công trình chính: đê bao, cống kiểm soát và trạm 

bơm. 

26) Đã đề xuất đƣợc các giải pháp hạ tầng thủy lợi cho các tiểu vùng thích hợp 

chuyển đổi ven biển ĐBSCL, bao gồm:  

- 14 tiểu vùng; 

- Giải pháp đảm bảo nguồn nƣớc cho mỗi tiểu vùng.  

 Kết quả về thiết kế vùng mẫu chuyển đổi sản xuất ven biển ĐBSCL 

27) Đã thiết kế hạ tầng cho 2 vùng chuyển đổi từ trồng trọt (lúa là chính) sang 

nuôi thủy sản mặn lợ (tôm/tôm - lúa): 

- Vùng ngọt ven biển Đông (phía Bắc Quốc lộ 1A tỉnh Bạc Liêu); 

- Vùng ngọt ven biển Tây (huyện Hòn Đất, Kiên Giang). 

Kết quả đã đƣợc các địa phƣơng đánh giá cao và chấp thuận áp dụng (khi 

có điều kiện). Hơn nữa, các kết quả này có thể đƣợc áp dụng cho các vùng khác 

có điều kiện tƣơng tự ở cách tiếp cận, hình thức công trình kiểm soát nguồn 

nƣớc,... 

8.1.2. Kết quả xuất bản và đào tạo 

Đề tài đã công bố một số bài báo sau: 

- 1 bài đăng ở Hội nghị APAC (xếp loại SCOPUS); 

- 2 bài đăng ở tạp chí  JICE (có uy tín cao); 

- 2 bài đăng ở Tuyển tập Hội nghị khoa học của Hội Thủy lực Quốc tế 

(có uy tín cao); 

- 4 bài Tạp chí Khoa học Công nghệ Thủy lợi, Viện KHTLVN; 

- 4 bài đăng ở Tuyển tập KHCN Viện Khoa học Thủy lợi miền Nam. 
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Tất cả các bài trên đều nằm trong danh sách tính điểm của Hội đồng học 

hàm giáo sƣ nhà nƣớc (từ 1 điểm trở lên, riêng tuyển tập Viện KHTLMN 0,5 

điểm).   

Về đào tạo 

- 3 học viên Thạc sỹ: (1) Huỳnh Long Hải (đã bảo vệ thành công); (2) 

Lê Ngọc Bình (đã bảo vệ) và (3)  Nguyễn Quốc Bền (đã nộp luận văn, 

đang chờ bảo vệ). 

- 2 NCS đang thực hiện luận án đến giai đoạn cuối (NCS Nguyễn Đức 

Phong (Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam, đã Hội thảo cuối kỳ, chờ 

bảo vệ Cơ sở); NCS Nguyễn Thị Phƣơng Mai (Đại học Kyoto- Nhật 

Bản, năm cuối). 

8.2. KIẾN NGHỊ 

8.2.1. Về ứng dụng kết quả nghiên cứu của đề tài 

Đề nghị các cơ quan hữu quan cho phép ứng dụng kết quả nghiên cứu của 

đề tài đã đƣợc nêu trong phần kết luận, bao gồm các kết quả nghiên cứu về chế 

độ nƣớc và các giải pháp khai thác thích hợp nhằm nâng cao hiệu quả và hạn chế 

rủi ro thiên tai hạn mặn vùng nuôi thủy sản, trồng trọt ven biển Đồng bằng sông 

Cửu Long. 

Một số kiến nghị liên quan đến chiến lƣợc phát triển ĐBSCL: 

- Đề nghị nhà nƣớc xem xét chủ trƣơng sản xuất trên ĐBSCL trong điều 

kiện nguồn nƣớc và khí tƣợng thủy văn mới thuận lợi về mùa lũ, 

không ổn định và nhiều rủi ro hạn mặn về mùa khô, theo hƣớng sản 

xuất chủ động quanh năm trên diện rộng toàn vùng ngập lũ; 

- Có thể điều chỉnh giảm diện tích đất lúa để đảm bảo an ninh lƣơng 

thực ở những vùng không thuận lợi trên toàn quốc (miền Trung,…) 

sang mô hình sản xuất hiệu quả cao hơn bằng cách khai thác lợi thế 

sản xuất quanh năm vùng ngập lũ ĐBSCL trong điều kiện mới về lũ 

(có thể mở rộng thêm 350.000 – 400.000 ha);   

Một số đề nghị liên quan đến triển khai thực tế: 

- Cho triển khai các giải pháp đảm bảo nguồn nƣớc ngọt cho vùng ven 

biển ĐBSCL, đặc biệt là các giải pháp cấp nƣớc ngọt bổ sung. Trƣớc 

mắt cho nghiên cứu khả thi các giải pháp này. 
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8.2.2. Những vấn đề cần nghiên cứu tiếp 

Mặc dù đã có nhiều cố gắng, song do tính phức tạp và khó khăn của các 

nội dung nghiên cứu, nên các vấn đề mà đề tài đã thực hiện còn một số nội dung 

sau cần đƣợc quan tâm nghiên cứu thêm: 

- Vấn đề tác động của việc phát triển thƣợng lƣu Mê Công đến thay đổi 

dòng chảy về ĐBSCL, đặc biệt là các kịch bản (khả năng) xả nƣớc vào 

mùa khô của các hồ; 

- Vấn đề biến đổi khí hậu vùng thƣợng lƣu Mê Công tác động đến 

nguồn nƣớc (cả mùa lũ và mùa kiệt); 

- Khả năng xây dựng công trình kiểm soát hồ Tonle Sap và hệ quả của 

nó đối với ĐBSCL; 

- Nghiên cứu chi tiết hơn các tuyến chuyển nƣớc cho các vùng khan 

hiếm nƣớc ven biển; 

- Hoàn thiện thêm mô hình chất lƣợng nƣớc cho tổng thể ĐBSCL.  

Đặc biệt, vấn đề ngập đang trở nên ngày càng nghiêm trọng, Đề tài đã đề 

xuất với Viện Khoa học Thủy lợi miền Nam và Viện đã đề nghị Bộ Khoa học và 

Công nghệ (qua Vụ Khoa học và Công nghệ các ngành kinh tế - kỹ thuật) cho 

nghiên cứu Cụm đề tài về thích ứng với ngập ĐBSCL. Đề nghị Bộ cho nghiên 

cứu sớm. 

 

 

 


