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Thành phố HCM, ngày 4 tháng 10 năm 2018 

BẢN TIN DỰ BÁO MÙA 
DỰ BÁO NGUỒN NƯỚC VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG 

PHỤC VỤ CHỈ ĐẠO SẢN XUẤT VỤ ĐÔNG XUÂN NĂM 2018-2019 
 

1. DIỄN BIẾN NGUỒN NƯỚC TRÊN DÒNG CHÍNH MÊ CÔNG ĐẾN HIỆN 

TẠI 

 

Hình1: Diễn biến nước về từ Trung Quốc qua Jinghong, cập nhật ngày 4/10 

 
Hình 2: Diễn biến nước về qua trạm Kratie, cập nhật ngày 4/10 
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Hình 3: Diễn biến nước trạm Prek Kdam, Biển hồ, cập nhật ngày 4/10 

Các hồ thủy điện Trung Quốc tiếp tục tích nước, lưu lượng nước xả về hạ lưu từ 

1200-1700 m3/s, thấp hơn nhiều so với trung bình nhiều năm vào mùa lũ (Hình 1). 

Các trạm dòng chính sông Mê Công từ Trung Lào (Paksane) xuống hạ lưu sau thời 

kỳ tăng liên tục từ ngày 20/8 đến 31/8 đã chuyển sang thời kỳ giảm từ 1/9 đến nay. Mực 

nước sông Mê Công tại Kratie ngày 4/10 chỉ còn là 16,18 m, dưới mức báo động là 

5,82m (Hình 2) và thấp hơn thời kỳ đỉnh lũ ngày 31/8 là 6,09m. Bình quân mỗi ngày 

nước rút 26cm.  

Mực nước nhánh vào hồ Tonle Sap tại Prek Kdam (Hình 3), ngày 4/10 đạt cao 

trình 8,66m, nước từ hồ chảy ra, mực nước hồ có xu thế giảm từ ngày 21/9. Dung tích 

hồ hiện hữu khoảng 51,2 tỷ m3, bình quân mỗi ngày chảy ra 300-500 triệu m3.    

Mực nước lũ thượng nguồn đồng bằng đã đạt đỉnh nửa đầu tháng 9, mực nước cao 

nhất tại Tân Châu 4,08m (11/9), Châu Đốc 3,72m (13/9). Hiện mực nước đang giảm do 

ảnh hưởng của kỳ thủy triều kém, mực nước cao nhất trong ngày 4/10 tại Tân Châu 

3,73m, Châu Đốc 3,44m. Từ nay đến hết mùa lũ, mực nước các trạm đầu nguồn Tân 

Châu và Châu Đốc có xu thế giảm sâu. 

2. DIỄN BIẾN MƯA TRÊN LƯU VỰC 

Tổng lượng mưa bình quân trên lưu vực ở các trạm phía thượng lưu Kratie đến 

30/9 là 1837mm và bằng 99% so với tổng lượng mưa cả năm (tính đến hết mùa lũ) ở 

năm trung bình nước.  

Lượng mưa bình quân lưu vực Tháng 9/2018 đạt 184 mm, thấp hơn nhiều so với 

lượng mưa bình quân lưu vực ở Tháng 8/2018 (356mm) đồng thời thấp hơn so với cùng 

kì Tháng 9/2017 (270mm). Mưa tập trung chủ yếu ở phía Trung và Nam Lào: Paksane 

315mm; Mukdahan 255mm, Stung Treng 220 mm.  

Dự báo mưa bình quân trên lưu vực trong tháng 10/2018 có khả năng từ 140-
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170mm, thấp hơn nhiều so với thời kỳ đỉnh lũ ở Tháng 8/2018 (356mm) và so với cùng 

kỳ năm 2017 ở mức tương đương (lượng mưa bình quân lưu vực tháng 10/2017 là 

151mm). 

Theo dự báo của Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia, năm 2018 mưa trên 

đồng bằng sẽ kết thúc sớm hơn so với trung bình nhiều năm, từ tháng 10/2018 đến tháng 

2/2019 mưa ở mức thấp hơn TBNN từ 15-30%. Trong tháng 10, tổng lượng mưa tại khu 

vực Nam Bộ, lượng mưa tháng phổ biến ở mức xấp xỉ so với TBNN cùng thời kỳ. Tại 

khu vực Tây Nguyên phổ biến ở mức xấp xỉ dưới so với TBNN cùng thời kỳ với chuẩn 

sai thấp từ 10-30%. 

3. DỰ BÁO LŨ THỜI GIAN GẦN VÀ DỰ BÁO HẾT MÙA LŨ NĂM 2018 

Lũy tích dòng chảy lũ về đồng bằng lớn kết hợp với triều cường từ biển, mực nước 

lũ trên đồng bằng đã đạt đỉnh tại Tân Châu đạt 4,08m ngày 11/9 và Châu Đốc đạt 3,72m 

ngày 13/9, nhiều khả năng đây đã là đỉnh lũ lớn nhất trong năm tại các trạm đầu nguồn 

này.  

Do ảnh hưởng của triều cường kết hợp lũ thượng lưu, mực nước Tân Châu và Châu 

Đốc có tăng trở lại và đã đạt đỉnh trong đợt triều cường ngày 22-26/9: Tân Châu 3,99m 

ngày 22-25/9, Châu Đốc 3,64mm ngày 25/9, đỉnh lũ này thấp hơn đỉnh lũ đã đạt được 

đợt 11/9-13/9.  

Dự báo trong tháng 10, lũ từ thượng nguồn Mê Công giảm; tuy nhiên Biển hồ 

Tonle Sap bắt đầu xả nước, cùng với ảnh hưởng gia tăng do triều cường từ biển, mực 

nước các trạm vùng trung tâm đồng bằng và vùng ven biển sẽ tăng cao trong các kỳ triều 

cường. 

Xu thế mực nước lũ tại Tân Châu và Châu Đốc trong tháng 10 giảm, dự báo mực 

nước lũ giảm xuống dưới báo động I tại Tân Châu sau 17/10 (nhỏ hơn 3,5m) và tại Châu 

Đốc sau 22/10 mực nước sẽ giảm xuống dưới 3m. Trong trường hợp có mưa lớn ở 

thượng nguồn, mực nước lũ tại Tân Châu có thể duy trì trên báo động I đến 24/10 và có 

khả năng không gây ra đỉnh lũ lớn hơn đỉnh lũ đã đạt được. Tương tự, lũ trên báo động 

I ở Châu Đốc khi đó có thể kéo dài đến cuối tháng 10. 

Trong Tháng 10, mực nước các trạm trung tâm đồng bằng ảnh hưởng của mạnh 

của triều cường: Dự báo tại Cần Thơ, mực nước lớn nhất đạt đỉnh đợt 9-11/10 ở mức 

2,16m±5cm (vượt Báo động III là 26cm), được xem là xấp xỉ hoặc cao hơn đỉnh lũ lớn 

nhất đã đạt được ở lũ 2011; Mực nước tại Mỹ Thuận đạt đỉnh đợt 9-11/10 ở mức 

1,98m±5cm (vượt Báo động III là 18cm). Dự báo cuối tháng 10 và đầu tháng 11 còn có 

đợt lũ và triều cao, từ 26-28/10 và 7-9/11 tuy nhiên đỉnh lũ thấp hơn đợt dự báo cao nhất 

9-11/10 khoảng 5-15cm. 

 Dự báo mực nước các trạm nội đồng trong Tháng 10: khu vực Tứ Giác Long 

Xuyên, tại Tri Tôn mực nước lũ bắt đầu giảm, mức nước lớn nhất hiện tại 2,46m ngày 
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3/10 sẽ giảm xuống còn 2m ± 0,1m vào cuối tháng 10 (chỉ còn trên dưới báo động I); 

Khu vực Đồng Tháp Mười, mực nước lớn nhất tại Tân Hưng ngày 3/10 đạt 3,0m sẽ giảm 

xuống còn 2,1m ± 0,1m. 

4. DỰ BÁO TIỀM NĂNG NGUỒN NƯỚC MÙA CẠN NĂM 2019 VỀ ĐBSCL  

VÀ DỰ BÁO NGUỒN NƯỚC 3 VÙNG 

Dự báo tiềm năng nguồn nước mùa cạn năm 2019 cho vùng Đồng bằng sông Cửu 

Long ở mức trung bình cao, nhiều hơn so với trung bình nhiều năm 10-20%. Trong đó, 

bao gồm lượng điều tiết gia tăng từ Biển hồ Tonle Sap, từ các hồ thủy điện trên lưu vực 

và gia tăng dòng ngầm. 

Nguồn nước từ các hồ thủy điện Trung Quốc đảm bảo lượng trữ thiết kế, lượng trữ 

các hồ chứa của Lào bằng hoặc thấp hơn dung tích thiết kế. Thay đổi dòng chảy mùa 

cạn 2019 phụ thuộc cả việc vận hành từ các hồ thủy điện phía thượng nguồn sông Mê 

Công thuộc Trung Quốc, các hồ chứa thuộc Lào, và các hồ chứa ở Tây Nguyên và hạ 

Sê San II của Campuchia. 

Nguồn nước từ biển hồ Tonle Sap, mặc dù mực nước cao hơn so với trung bình 

nhiều năm, lượng trữ cũng nhiều hơn, tuy nhiên lũ kết thúc sớm nên nước hồ rút nhanh, 

lượng điều tiết hữu ích cho mùa khô dự báo cũng chỉ tăng đáng kể cho thời kì đầu mùa 

cạn. Khả năng dòng chảy bất thường vẫn có thể xảy ra trong mùa cạn 2019. Dưới đây 

là dự báo nguồn nước 3 vùng ĐBSCL.  

Vùng thượng ĐBSCL: được xem là thuận lợi, các tháng 12/2018 đến tháng 2/2019, 

mực nước bình quân dự báo cao hơn so với trung bình nhiều năm 10-20cm, cần cập nhật 

theo dõi và dự báo phục vụ điều hành điều phối nguồn nước các vùng trên đồng bằng. 

Vùng giữa ĐBSCL: được xem là khá thuận lợi đối vùng canh tác ngọt; vùng canh 

tác lợ có thể bị ảnh hưởng do độ mặn thấp. Các vùng cặp Sông Tiền và Sông Hậu có thể 

bị ảnh hưởng bởi triều cường các tháng 11/2018 đến tháng 2/2019. Mặn bất thường có 

thể ảnh hưởng đến một số nơi do vận hành của các công trình thủy điện ở thượng nguồn, 

vì vậy cần cập nhật theo dõi và dự báo thường xuyên. 

Vùng ven biển ĐBSCL: vùng ven biển đặc biệt là ven biển Tây có nguy cơ thiếu 

nước ngọt do mặn lên sớm (H. An Minh, H. An Biên, Kiên Giang và Cà Mau,… có thể 

thiếu nước ngọt từ giữa tháng 11/2018 trở đi). 

5. KHUYẾN NGHỊ KẾ HOẠCH SẢN XUẤT VỤ ĐÔNG XUÂN 2018-2019  

Từ kết quả dự báo tiềm năng nguồn nước mùa cạn 2019, được xem là năm trung 

bình cao, lượng nước nhiều hơn mức trung bình nhiều năm, tuy nhiên có thể xảy ra 

những thay đổi bất thường vào giữa mùa kiệt. Vì vậy diện tích xuống giống đảm bảo 

theo kế hoạch của các địa phương cùng với các kế hoạch khuyến cáo cụ thể cho từng 

vùng dưới đây: 

- Vùng thượng ĐBSCL: Chủ động xuống giống vụ Đông Xuân ngay khi lũ rút 
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hoặc kết thúc vụ Thu Đông. Đối với vùng cao, vùng có khả năng bảo vệ tốt thì lũ rút 

đến đâu xuống giống đến đó. Những vùng chưa đảm bảo kiểm soát ngập thì phải chờ 

khi lũ rút, cuối tháng 10, đầu tháng 11. 

- Vùng giữa ĐBSCL: Nguồn nước vụ Đông Xuân khá thuận lợi nhưng cần đề 

phòng ảnh hưởng ngập do triều cường triều cường các tháng 11/2018 đến tháng 2/2019 

đối với cả lúa, cây trái và hoa màu. 

- Vùng ven biển ĐBSCL: Vụ Đông Xuân được xem là có thuận lợi về tổng lượng 

nguồn ngọt về trong năm nay, tuy nhiên nguồn ngọt tăng có thể sẽ ảnh hưởng đến việc 

xuống giống vụ tôm nước lợ trên đất Lúa-Tôm. Cần chủ động các giải pháp cấp mặn 

cho các diện tích này để đảm bảo sản xuất. 

6. KẾT LUẬN - KIẾN NGHỊ  

Dự báo mực nước lũ trên Đồng bằng sông Cửu Long trong Tháng 10 và hết mùa 

lũ, mực nước lũ tại các trạm đầu nguồn đã đạt đỉnh cao nhất trong năm, Tân Châu đạt 

4,08m ngày 11/9 và Châu Đốc đạt 3,72m ngày 13/9.  

Dự báo mực nước lũ rút xuống dưới Báo động I tại Tân Châu vào khoảng 17/10 

và Châu Đốc 22/10. Trường hợp có mưa tăng bất thường thì mức lũ trên báo động I có 

thể kéo dài thêm đến cuối tháng 10 (ít xảy ra). Mực nước các vùng nội đồng ĐBSCL 

như Tứ Giác Long Xuyên, Đồng Tháp Mười có xu thế giảm. Vùng trung tâm đồng bằng 

cặp theo Sông Tiền, Sông Hậu và vùng Bán Đảo Cà Mau có thể đạt đỉnh lớn nhất năm 

đợt 9-11/10 và có thể gây ngập ở các khu vực đô thị Cần Thơ, Long Xuyên, Tân An, Cà 

Mau, Bạc Liêu và các vườn cây trái.  

Các địa phương cần chuẩn bị các phương án bảo vệ an toàn lúa Thu Đông, đồng 

thời chuẩn bị kế hoạch xuống giống vụ Đông Xuân năm 2018-2019 với điều kiện nguồn 

nước như dự báo và theo dõi các bản tin cập nhật tiếp theo.  

 
 

VIỆN KHOA HỌC THỦY LỢI 
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