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VIỆN KHOA HỌC THỦY LỢI MIỀN NAM 

BÁO CÁO 

 
THỰC TRẠNG XÓI LỞ, BỒI LẮNG VÀ CÔNG 

TRÌNH CHỐNG XÓI LỞ TRÊN HỆ THỐNG 

SÔNG, KÊNH RẠCH, BỜ BIỂN ĐBSCL 

và 

ĐỊNH HƯỚNG CÁC GiẢI PHÁP BẢO VỆ,        

ỔN ĐỊNH LÂU DÀI 
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 Các tác động cơ bản đến xói lở, bồi  lắng trên 

hệ thống sông, kênh rạch, bờ biển ĐBSCL 

 Hiện trạng xói lở, bồi lắng trên hệ thống sông 

kênh rạch, bờ biển vùng ĐBSCL, xu thế biến 

động 

 Các giải pháp bảo vệ bờ: Kinh nghiệm và các 

giải pháp đã áp dụng ở ĐBSCL 

 Định hướng các giải pháp bảo vệ bờ sông, bờ 

biển ở ĐBSCL  

 Một số kiến nghị 

NỘI DUNG 

30/7/2017 
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  Các tác động cơ bản đến xói lở, 

bồi  lắng trên hệ thống sông, 

kênh rạch, bờ biển ở ĐBSCL 

 

1 

30/7/2017 



1: Tác động    Tác động từ thượng lưu (1) 

 Tổng quan về lưu vực sông Mê Công 

Tên quốc gia Diện tích 

trong lưu 

 vực (Km2) 

% so với 

tổng  

diện tích  

lưu vực 

% dòng 

chảy  

đóng góp 

Trung Quốc 

Myanma 

Lào 

Thái Lan 

Campuchia 

Việt Nam 

165.000 

24.000 

202.000 

184.000 

155.000 

65.000 
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35 
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Tổng diện 

tích: 

795.000 100 475 km3 

Diện tích, % diện tích,  

% dòng chảy đóng góp 
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1: Tác động    Tác động từ thượng lưu (2): 

Giảm phù sa nghiêm trọng 

(Thủy điện +Khai thác cát) 
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 Các bậc thang thủy điện 

dòng chính + nhánh: 

 Thay đổi dòng chảy (chủ 

yếu là phân bố theo thời 

gian) 

 Phù sa (giảm) 

 
Thủy 

điện 

dòng 

chính Đập 

dòng 

nhánh 

 Khai thác cát: 

 Thái Lan, Lào, CPC 

Khai thác cát: 42 triệu tấn/năm 

(2011) 

 2013: ĐBSCL: 28 triệu m3/năm 

     Khối lượng phù sa về 

ĐBSCL chỉ còn khoảng 

25 -35% so với trước đây  

và giảm với tốc độ 

5%/năm 

 30/7/2017 



1: Tác động    Tác động từ thượng lưu (2): 

Giảm phù sa nghiêm trọng 

(Thủy điện +Khai thác cát) 

6 30/7/2017 

Bùn cát lơ lửng vận chuyển ra ngoài khơi vùng đồng bằng đã giảm 
khoảng 5%/năm ở hầu hết khu vực gần bờ đoạn bờ Biển Đông do tác 
động của các hồ chứa thượng nguồn 
(Loisel, H. et al. ….. Remote Sens. of Environment 150, 218–230 (2014).  



1: Tác động    Tác động từ thượng lưu (2):  
Lún sụt do khai thác cát, nước 

ngầm 

7 30/7/2017 

- Tốc độ sụt lún do khai thác 
nước ngầm, lớn nhất là ở 
Cà Mau khoảng 3 cm/năm; 

- Giai đoạn 1998-2008, đặc 
trưng bởi sự suy giảm 200 
triệu m3 trầm tích lắng 
đọng được quy cho hoạt 
động khai thác cát thương 
mại ở lòng sông trên quy 
mô lớn 

 
(Erban, L. E et all (2014); 
Brunier, G. et al -  (2014)) 

Biển Đông 



1: Tác động (tt…)    Tác động từ biển: sóng, dòng 

chảy  

  

8 30/7/2017 



1: Tác động (tt…)    Tác động từ biển: Khai thác thủy 

hải sản ven biển 

  

9 30/7/2017 



1: Tác động (tt…)    Địa hình , địa chất ven biển 

  

10 

 Diện tích: 3,96 triệu 

ha 

 Bằng phẳng, cao độ 

trung bình +1m 

 Địa chất mềm yếu, 

dễ xói lở 

 

 

30/7/2017 



1: Tác động (tt…)    Bão và tác động của Bão 
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 Tính đến cả những cơn bão đổ bộ vào khu vực lân cận thì chỉ có khoảng 14 cơn bão lớn, 

nhỏ trong khoảng thời gian từ năm 1950-2008 

 Tuy nhiên người dân thường chủ quan và thiếu kinh nghiệm trong việc phòng tránh bão. 

Đặc biệt cơn bão số 5 (bão Linda) xảy ra ngày 2-3/11/1997  đã gây ra thiên tai thế kỷ ỏ Nam 

bộ. Theo thống kê đã có 370 người bị thiệt mạng, tổng giá trị tài sản thiệt hại ước tính gần 5 

ngàn tỷ đồng. 

 30/7/2017 



1: Tác động (tt…)    Tác động từ nội địa: xây dựng công trình , san lấp mặt 

bằng, lấn chiếm bờ sông, kênh rạch,, khai thác nước 

ngầm (lún sụt đất ), khai thác cát, giao thông thuỷ…. 

12 

Do nhiều nguyên nhân như: Xây dựng, san lấp, lấn chiếm mặt bằng, gia tải, gia tăng 

lực gây trượt….xây dựng đê bao…làm dòng chảy tập trung vào lòng dẫn….gia tăng 

xói lở 
30/7/2017 



1: Tác động (tt…)    Tác động từ nội địa: xây dựng công trình, nhà cửa  

hai bên bờ sông, kênh rạch 

13 

Phong Điền, Cần Thơ 14/2/2007  

trên sông Cần Thơ 

Tp.Long Xuyên, An Giang  

26/5/2012 trên sông Hậu 

30/7/2017 
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Tp.HCM 16/7/2007  

tại kênh Thanh Đa 
Trà Nóc, Cần Thơ 1/5/2012  

tại sông Trà Nóc 

Hàng loạt nhà bị xụp đổ xuống sông do tải trọng nhà trên nền đất yếu sát mép bờ 

sông 

1: Tác động (tt…)    Tác động từ nội địa: xây dựng công trình, nhà cửa hai 

bên bờ sông kênh rạch 

30/7/2017 



1: Tác động (tt…)    Tác động từ nội địa: xây dựng công trình, nhà cửa … 

15 

Nhà cửa được xây cất lấn lòng 

sông, một đầu được gác lên mép bờ 

 

Chất tải hàng hóa trong nhà 

khiến ngôi nhà bị lún nghiêng 

 

Khối đất bờ bị trượt và ngôi nhà 

bị sụp xuống sông  

30/7/2017 



1: Tác động (tt…)    Tác động từ nội địa: xây dựng công trình, nhà cửa , 

san lấp mặt bằng….  

16 

P = 0 T/m2 

P = 2 T/m2 

P = 3 T/m2 

30/7/2017 



1: Tác động (tt…)    Tác động từ nội địa: xây dựng bờ bao, đê bao làm 

tập trung dòng chảy vào kênh rạch 

17 

ĐƯỜNG QUÁ TRÌNH LƯU TỐC - KÊNH 28 (K60+900)
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1: Tác động (tt…)    Tác động từ nội địa: Khai thác cát không đúng quy 

hoạch, cát tặc…. 

18 

Trên sông Tiền: Khai thác cát tại đầu cù lao ấp An Long xã An Bình làm cuốn 

trôi hàng chục bè cá của người dân xuống sông (ngày 29/10/2012) 

30/7/2017 
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  Hiện trạng xói lở, bồi lắng trên 

hệ thống sông kênh rạch, bờ 

biển vùng ĐBSCL, xu thế biến 

động 
2 

2:  Hiện trạng xói lở bồi lắng  

30/7/2017 
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2:  Hiện trạng xói lở, bồi lắng 

 

Hiện trạng xói lở sông kênh rạch ở  ĐBSCL 

 

30/7/2017 

+ 380 điểm 

sạt lở sông, 

kênh 



2:  Hiện trạng xói lở, bồi lắng  

 

Hiện trạng xói lở sông kênh rạch ở  ĐBSCL 

 

21 

Sơ bộ đã thống kê được 380  khu vực sạt lở : 

18 khu vực xói tốc độ > 10m/năm  
37 khu vực xói tốc độ  5-10 m/năm  
325 khu vực xói tốc độ < 5 m/năm  
30/7/2017 

STT 
Đơn vị hành 

chính 

Thông số sạt lở 

Số điểm sạt 

lở 
Chiều dài sạt 

lở (km) 
Tốc độ sạt lở min-

max (m/năm) 

1  Đồng Tháp 42  65,6  1-20 

2  Long An 21 24,6  0,5-10 

3  Tiền Giang 35 77,3  0,5-6 

4  Vĩnh Long 25 61,8  1-10 

5  Bến Tre 20  27,8  1-11 

6  Cần Thơ 36 27,7 0,5-15 

7  Hậu Giang 20 31,1 1-6 

8  Trà Vinh 32 74,9 0,5-30 

9  An Giang 49  71,5 0,5-15 

10  Kiên Giang 10 22,5 1-10 

11  Cà Mau 48 109,6 1-30 

12  Bạc Liêu 24 14,5 1-30 

13  Sóc Trăng 18 25,1 0,5-5 

 
Tổng  380 633,5   

 



2 Hiện trạng xói lở bồi lắng Hiện trạng xói lở bờ biển ở  ĐBSCL 
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+ 380 điểm 

sạt lở sông, 

kênh 

30/7/2017 



2 Hiện trạng xói lở bồi lắng Hiện trạng xói lở bờ biển ĐBSCL 

Giai đoạn 1990-2015 

23 30/7/2017 



2 Hiện trạng xói lở bồi lắng Hiện trạng xói lở bờ biển ĐBSCL 

Tốc độ xói/bồi giai đoạn 1990-2015 

24 30/7/2017 
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Tốc độ xói(-), bồi (+) 

ha/năm 

Giai đoạn (năm) 

Tốc độ xói bồi khu vực cửa sông, ven biển đồng bằng sông Cửu Long qua các 

giai đoạn 

Bồi Xói Tổng 



2 Hiện trạng xói lở bồi lắng Hiện trạng xói lở bờ biển ĐBSCL 

Tốc độ xói/bồi giai đoạn 1990-2015 

25 30/7/2017 

Giai đoạn 1990-1995 1995-2000 2000-2005 2005_2010 2010_2015 1990-2015 

Bồi (ha/năm) 650.47 713.39 626.67 240.21 405.78 2636.52 

Xói (ha/năm) -594.46 -687.76 -453.55 -617.06 -677.96 -3030.80 

Bồi -Xói 56.01 25.63 173.12 -376.86 -272.18 -394.28 

Giai đoạn 1990-1995 1995-2000 2000-2005 2005_2010 2010_2015 1990-2015 

Bồi (ha) 3252.35 3566.93 3133.37 1201.03 2028.91 13182.59 

Xói (ha) -2972.32 -3438.8 -2267.76 -3085.31 -3389.81 -15154 

Bồi -Xói 280.03 128.13 865.61 -1884.28 -1360.9 -1971.41 



Bến Tre 
Trà Vinh 

30/7/2017 26 

Tiền Giang 

2 
2. Hiện trạng xói lở và bồi lắng bờ biển 

ĐBSCL 

Tốc độ xói lở, bồi lắng 



Sóc Trăng 

Bac Liêu Cà Mau 

30/7/2017 27 

2 
2. Hiện trạng xói lở và bồi lắng bờ biển 

ĐBSCL 

Tốc độ xói lở, bồi lắng 
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  Các giải pháp bảo vệ bờ sông, 

bờ biển: Kinh nghiệm và các 

giải pháp đã áp dụng ở 

ĐBSCL 
3 

3:  Các giải pháp bảo vệ bờ: công 

trình đã áp dụng ở ĐBSCL 

30/7/2017 



29 

3:  Hiện trạng công trình bảo vệ 

bờ sông, bờ biển 

Thống kê chiều dài xói lở, chiều dài đã xử lý 

và kinh phí đã xây dựng công trình kè bảo vệ 

bờ sông kênh rạch ở ĐBSCL 

30/7/2017 
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3 (tt)/Hiện trạng công trình bảo vệ bờ sông, bờ biển 
 
3.1 Các giải pháp bảo vệ bờ kênh rạch đã thực hiện ở ĐBSCL 

3.1.1 Công trình loại 1: Công trình kiên cố: BTCT, rọ đá, tường cừ….  

Kè mái nghiêng tấm BTCT Kè đứng bằng cừ BTCT-Dự ứng lực  

Kè tường đứng kết hợp mái nghiêng 
Kè tường đứng kết hợp mái nghiêng 

thảm đá chống xói chân 30/7/2017 
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3 (tt)/Hiện trạng công trình bảo vệ bờ sông, bờ biển 
 3.1 Các giải pháp bảo vệ bờ kênh rạch đã thực hiện ở ĐBSCL 

3.1.1 Công trình loại 1: Công trình kiên cố: BTCT, rọ đá, tường cừ….  

30/7/2017 



32 

3 (tt)/Hiện trạng công trình bảo vệ bờ sông, bờ biển 
 3.1 Các giải pháp bảo vệ bờ kênh rạch đã thực hiện ở ĐBSCL 

3.1.2  Công trình loại 2: Công trình bán kiên cố:   

Cừ tràm đóng phía ngoài kết hợp  
bao tải  đất, cát lát mái   

Dạng kè mái nghiêng bằng đá hộc lát 

trét mạch  

30/7/2017 
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3.1 Các giải pháp bảo vệ bờ kênh rạch đã thực hiện ở ĐBSCL 

3.1.3 Công trình loại 3: Công trình dân gian:   

Công trình 

sử dụng 

vật liệu thô 

sơ , 

kết cấu đơn 

giản 

3 (tt)/Hiện trạng công trình bảo vệ bờ sông, bờ biển 

30/7/2017 



34 

3.1 Các giải pháp bảo vệ bờ kênh rạch đã thực hiện ở ĐBSCL 

3.1.4  Công trình loại 4: Trồng cây  

3 (tt)/Hiện trạng công trình bảo vệ bờ sông, bờ biển 

Lục bình chắn sóng bảo vệ bờ   Trồng cỏ Vetiver bảo vệ bờ   

Trồng cây mắm trắng   Trồng Dừa Nước 30/7/2017 



35 

3.2.1  Tại sông Hậu tại Mỹ Hội Đông, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang   

3 (tt)/Hiện trạng công trình bảo vệ bờ sông, bờ biển 

3.2 Một số điểm sạt lở và xử lý cấp bách 
 

30/7/2017 

  

Giải pháp : 2 giai đoạn,  
GĐ1: lấp hối xói dài 175m;  
GĐ2: xây dựng công trình kè dài 
1000m. 
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3.2.2  Tại Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp   

3 (tt)/Hiện trạng công trình bảo vệ bờ sông, bờ biển 
 

3.2 Một số điểm sạt lở và xử lý cấp bách 

 

30/7/2017 

1. Xử lý khẩn cấp 600 m dài : bao tải cát tạo mái, sau đó là lớp vải địa kỹ thuật và 
trên cùng là thảm đá kích thước (10x3x0,3)m (72 tỷ đồng); 

2. Xử lý đoạn còn lại: 1.700 m dài, tương tự: 171 tỷ đồng 
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3 (tt)/Hiện trạng công trình bảo vệ bờ sông, bờ biển 
 

3.3 Đánh giá các giải pháp bảo vệ bờ sông kênh rạch  

3.2.1  Công trình kiên cố  

Ưu điểm chung 

- Hầu hết tính toán đầy đủ theo các quy trình, quy phạm hiện 
hành, tuân thủ trình tự xây dựng cơ bản đã quan tâm đến vấn 
đề xói sâu, tuổi thọ cao; 

- Bảo vệ an toàn cơ sở hạ tầng đặc biệt ở các thành phố, thị xã, 
thị trấn, các khu tập trung dân cư; 

- Hầu hết đều là loại gia cố bờ, ít tác động đến dòng chảy, ít tác 
động đến lòng dẫn,  sông giữ nguyên trạng thái tự nhiên. 

Nhược điểm chung 

- Chưa đánh giá được tác động do công trình gây ra đối với bản 
thân nó cũng như các khu vực lân cận.  

- Chiều dài chưa được xác định một cách thỏa đáng  

- Hầu hết chưa có Quy hoạch chỉnh trị tổng thể; cho nên công 
trình chưa theo quy hoạch, chưa xem xét tác động và hiệu quả 
tổng thể của công trình (chưa lợi dụng thế sông để chỉnh trị, 
phân bố lưu lượng hợp lý cho các đoạn sông phân lạch…. 

- Công tác duy tu, bảo dưỡng chưa được trú trọng 30/7/2017 
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3 (tt)/Hiện trạng công trình bảo vệ bờ sông, bờ biển 
 

3.3 Đánh giá các giải pháp bảo vệ bờ sông kênh rạch  

3.2.2  Công trình bán kiên cố  

Ưu điểm chung 

- Bảo vệ được cơ sở hạ tầng ở mức độ trung bình, với kinh phí 
không lớn, khống chế được thế sông, ngăn chặn sạt lở tiếp tục 
xảy ra 

Nhược điểm chung 

- Không có tầng lọc ngược: hầu hết hư hỏng do công trình thiếu 
hoặc tầng lọc ngược không bảo đảm thóat nước. Dòng chảy 
thấm (do sóng, mưa, triều…) từ trong bờ ra mang theo đất bờ 
ra ngoài làm phía sau kè bị rỗng.  

- Mất ổn định cục bộ theo phương đứng do xói chân kè, chưa dự 
phòng xói (bảo vệ chân kè đủ sâu dưới tác động của dòng chảy 
trong sông rạch, dòng chảy do sóng gây ra). Khi đó, chân kè bị 
rỗng, mái bờ kè bị lún, sụt kéo theo đất, cát theo phương đứng 
ra ngòai.  

- Nhiều công trình do nhân dân tự xây dựng, không có cơ quan 
kiểm tra, kiểm soát, dẫn đến dễ mất ổn định, lãng phí 

 30/7/2017 
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3 (tt)/Hiện trạng công trình bảo vệ bờ sông, bờ biển 
 
3.2 Đánh giá các giải pháp bảo vệ bờ sông kênh rạch  

3.2.3+4  Công trình dân gian + công trình trồng cây  

Ưu điểm chung 

- Đơn giản, ít tốn kém - hiệu qủa rộng;  

- Về mặt thủy lực: tạo ra sức cản lớn, giảm năng lượng của sóng và dòng 
chảy, giảm khả năng bị phá vỡ kết cấu đất bờ sông; 

- Về mặt địa chất thổ nhưỡng: rễ ăn vào bờ, tăng độ chặt, chỉ tiêu cơ lý 
của đất, tăng khả năng chống xói; 

- Về kết cấu: cọc, cừ gỗ có tác dụng chống lại lực ngang. Các bao tải cát, 
xà bần (gạch vỡ) có góc ma sát trong lớn, làm giảm áp lực ngang tác 
dụng lên kết cấu.  

Nhược điểm chung 

- Chỉ có thể tồn tại được ở nơi có chiều sâu dòng chảy nhỏ, tốc độ thấp,  

- Hầu hết các công trình đơn giản dựa trên kinh nghiệm của nhân dân, 
chưa có tổng kết, hướng dẫn của các cơ quan chức năng.   

- Các loại phên liếp, cọc cừ gỗ dễ bị mục nát trong môi trường mực nước, 
nhiệt độ thay đổi, nhất là ở các vùng có mực nước dao động do triều; 

- Chưa có nghiên cứu tổng kết loại dạng cây phù hợp áp dụng cho các 
vùng có những điều kiện tự nhiên khác nhau. 

 
30/7/2017 



3:  Hiện trạng công trình bảo vệ bờ sông, bờ biển 

3.4 Các giải pháp bảo vệ bờ biển đã thực hiện ở ĐBSCL 
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3 3. Hiện trạng các giải pháp bảo vệ bờ biển  3.4.1 Kinh nghiệm ở ĐBSCL 

3.4 Các giải pháp bảo vệ bờ biển đã thực hiện ở 

ĐBSCL 

 Thống kê các công trình theo tỉnh 
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- Hydroblocks, geotextile lưới vải địa tại  Netherlands 

- Cục bê tông lát mái tại Tiền Giang và Bình Thuận - Vietnam 

30/7/2017 

3. Hiện trạng các giải pháp bảo vệ bờ biển  3.4.1 Kinh nghiệm ở ĐBSCL 

3.4 Các giải pháp bảo vệ bờ biển đã thực hiện ở 

ĐBSCL 

 Kè bảo vệ bờ trực tiếp lát mái 



43 

- Đê phá sóng đá hộc, khối bê tông, geotube ở Florida – USA  và Malaysia  

- Đê phá sóng đá hộc, khối bê tông  ở Bình Thuận 

30/7/2017 

3. Hiện trạng các giải pháp bảo vệ bờ biển  3.4.1 Kinh nghiệm ở ĐBSCL 

3.4 Các giải pháp bảo vệ bờ biển đã thực hiện ở 

ĐBSCL 

 Kè bảo vệ bờ gián tiếp – mỏ hàn 
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Geotube :Upham-Florida- Mỹ 

Stabiplage – Lộc An – Vũng Tàu Mỏ hàn chữ T- Can Gio 

Malaysia 

Thái Bình - Vietnam 

Bờ biển bắc – Đan Mạch 

3. Hiện trạng các giải pháp bảo vệ bờ biển  3.4.1 Kinh nghiệm ở ĐBSCL 

3.4 Các giải pháp bảo vệ bờ biển đã thực hiện ở 

ĐBSCL 

 Kè bảo vệ bờ gián tiếp – mỏ hàn 
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Đê phá sóng Geotube ở Bạc Liêu, Gò Công, Đê phá sóng và hàng rào giảm 

sóng ở Cà Mau,  

30/7/2017 

3. Hiện trạng các giải pháp bảo vệ bờ biển  3.4.1 Kinh nghiệm ở ĐBSCL 

3.4 Các giải pháp bảo vệ bờ biển đã thực hiện ở 

ĐBSCL 

 Kè bảo vệ bờ gián tiếp – mỏ hàn 
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Hàng rào cọc bê tông/gỗ/tre tại tỉnh Sóc Trăng và Bạc Liêu  

30/7/2017 

3. Hiện trạng các giải pháp bảo vệ bờ biển  3.4.1 Kinh nghiệm ở ĐBSCL 

3.4 Các giải pháp bảo vệ bờ biển đã thực hiện ở 

ĐBSCL 

 Gián tiếp: Mỏ hàn và đê phá sóng, 

hàng rào giảm sóng, dòng chảy, 

khôi phục rừng ngập mặn 
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 Quản lý tổng hợp vùng bờ (ICZM) đã được đưa vào trong ĐBSCL gần 

đây (như dự án GIZ). 

 Các vấn đề liên quan đến quản lý rừng ngập mặn được áp dụng theo 

một số luật của chính phủ (Luật Đất đai (sửa đổi năm 2013), Luật Bảo vệ 

và Phát triển Rừng (2004), Luật Bảo vệ Môi trường (2005) và Luật đa 

dạng sinh học (2008). 

 Quy hoạch 667 / QĐ-TTg (đê biển) yêu cầu 500 m đai rừng ngập mặn 

khu vực ven biển trước đê. 

 Quản lý rừng ngập mặn như mô hình đồng quản lý (Albers và cộng sự 

(2015) ở thôn Âu Thọ B (dự án Sóc Trăng - GIZ) cần được khuyến khích 

và tăng cường để bảo vệ rừng ngập mặn bền vững và hiệu quả. 

3. Hiện trạng các giải pháp bảo vệ bờ biển  3.4.1 Kinh nghiệm ở ĐBSCL 

3.4 Các giải pháp bảo vệ bờ biển đã thực hiện ở 

ĐBSCL 

 Giải pháp phi công trình 
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3. Hiện trạng các giải pháp bảo vệ bờ biển  3.5.1 tại thị trấn Gành 

Hào, tỉnh Bạc Liêu 

3.5 Một số đoạn xử lý cấp bách ở ĐBSCL 

- Kè Gành Hào đoạn G1 
được xây dựng từ những 
năm 2003-2006  và làm 
việc tốt đến 2016.  

- Trong hai năm qua, từ 
2016 đến nay tác động 
của sóng, dòng ven từ 
biển vào kè tăng đột 
biến, phá hỏng dần một 
số bộ phận kè.  

- Đặc biệt, từ giữa tháng 
01/2017 đến nay, gió 
trên biển mạnh cấp 6 
đến cấp 7, giật cấp 8 
đến cấp 9 đánh liên tục, 
trực tiếp vào bờ biển và 
các tuyến đê, kè đã gây 
thiệt hại nghiêm trọng 
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3. Hiện trạng các giải pháp bảo vệ bờ biển  3.5.1 tại thị trấn Gành 

Hào, tỉnh Bạc Liêu 

3.5 Một số đoạn xử lý cấp bách ở ĐBSCL 

+ Giai đoạn 1: Xử lý cấp 
bách; tránh mở rộng hư 
hỏng, bảo đảm an toàn 
tài sản, tính mạng các 
hộ dân trong khu vực: 
Mái kè, gia cố chiều dài 
99m  

+ Giai đoạn 2: Tăng cường 
công trình phá sóng 
trước kè với chiều dài 
1.000 mét nhằm giảm 
sóng từ xa, gây bồi tạo 
bãi để bảo đảm ổn định 
cho tuyến kè. 

+ Lâu dài: xây dựng công 
trình giảm sóng từ xa, 
gây bồi tạo bãi để trồng 
rừng. …đê ngầm và kè 
mỏ hàn hình chữ “T” 
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3. Hiện trạng các giải pháp bảo vệ bờ biển  

3.5 Một số đoạn xử lý cấp bách ở ĐBSCL 

3.5.2 tại Nhà Mát, thành phố 

Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu 

- Kè Nhà Mát đã thi công xây dựng hoàn thành và đưa vào sử dụng năm 2010, tổng 
chiều dài tuyến kè là 617m  

- Cùng đợt triều cường gây sạt lở kè Gành Hào, tại bờ kè Nhà Mát thuộc địa bàn 
phường Nhà Mát sạt lở : Dầm mũ hắt sóng bị gẫy 24 m rơi xuống mái kè. Đoạn kè 
phía khu vui chơi của Công ty Ô Tô Bảo Toàn giáp đê đất: Xuất hiện 02 hố sụp và 
trồi mái kè; 

Khắc phục: Giai đoạn 1: trả lại hiện trạng dầm mũ bị sóng biển đánh gẫy (chiều dài 
24m), các vị trí mái kè bị sụp và bị trồi thì sửa lại và thay bằng các viên Tsc178 để 
tăng cường giảm sóng với chiều dài 60m. 

- Giai đoạn 2: Kết hợp dự án điều chỉnh gây bồi tạo bãi và trồng cây chống xói lở 
khu vực biển Nhà Mát, tỉnh Bạc Liêu. 

- Lâu dài: giảm sóng từ xa, gây bồi tạo bãi để trồng rừng. Phương án công trình 
được dự kiến là đê ngầm hoặc kè mỏ hàn hình chữ “T” 
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TT Công 

trình 

Dạng cụ thể Địa điểm áp dụng 

 

Điều kiện thực 

tế 

Đ/ giá 

(trđ/m) 

Ưu nhược điềm Nhận xét 

Loại 1 

Kè trực 

tiếp (K) 

- Kè BT mái thẳng 

đứng, mái nghiêng 

Tiền Giang (Gò Công),  

Trà Vinh (H Thạnh, Cồn 

Trứng), Bạc Liêu (Gành 

Hào),  Cà Mau (Mũi Cà 

Mau), Kiên Giang (…) 

Sóng lớn, nguồn 

bùn cát ít, bãi nhiều 

cát 

30-70  Chặn xói lở tốt, 

 Thiếu thân thiện với môi 

trường 

 Giá thành cao 

 Cần phải bảo vệ 

bãi trước kè mới ổn 

định lâu dài 

 Nên thử nghiệm  

lưới địa kỹ thuật 

giảm giá thành 

- Kè mái thắng 

đứng bê tông 

 Cà Mau (Đất Mũi, 

Khánh Hội) 

- Sóng vừa, nhiều 

bùn cát   

15-30 Chặn xói lở tốt, 

 không thân thiện với môi 

trường, giá thành cao 

Chỉ áp dụng khi 

không thể bạt mái 

- Rọ đá - Sóc Trăng, Kiên Giang Bùn cát ít, sóng  10-15 Không chặn được xói chân Cần có chân sâu 

hơn 

Loại 2 

Kè giảm 

sóng, 

gây bồi, 

tạo bãi 

G1: Kè giảm sóng 

gây bồi  (cọc, cừ 

BTCT) 

- Bạc Liêu (Nhà Mát), Cà 

Mau (biển Tây) 

- Sóng lớn, sóng 

vừa, phù sa ít 

30-40   Giảm sóng tốt 

  Thiếu thân thiện môi 

trường 

  Giá thành cao 

 Cần cải tiến cho 

thân thiện hơn với 

môi trường, giá cần 

rẻ hơn 

G2: Kè giảm sóng 

gây bồi đá đổ 

Tp.Hồ Chí Minh (Cần 

Giờ) 

Sóng lớn, vừa 20-25 Giảm sóng tốt 

Thân thiện môi trường 

Giá thành trung bình 

 Cần kết hợp với 

giải pháp công trình 

G4 để bồi  bùn mịn  

G3: Kè giảm sóng  

gây bồi  bằng ống 

địa kỹ thuật 

Bạc Liêu Sóng lớn, sóng vừa, 

phù sa ít 

5-10   Bị lún, xói do thiết kế 

không hợp lý 

 Cần cải tiến và thử 

nghiệm 

G4: Kè giảm sóng 

gây bồi bằng hàng 

rào cọc tre, cọc 

tràm, bó cành cây 

Sóc Trăng (Vĩnh Tân), 

Bạc Liêu (Vĩnh Trạch 

Đông), Kiên Giang (Vàm 

Rầy) 

Sóng lớn (Sóc 

Trăng, Bạc Liêu), 

sóng vừa, nhỏ (Kiên 

Giang) 

1-1,2   Giảm sóng tốt 

  Thân thiện môi trường 

  Giá thành thấp 

 Bị phá huỷ nhanh 

 

Cần trồng rừng 

ngay sau khi bồi 

Kết hợp với giảm 

sóng từ xa (G2/G3) 

Loại 3 

Trồng 

cây 

 

 

3. Hiện trạng các giải pháp bảo vệ bờ biển  3.4.2 Đánh giá ưu 

nhược điểm 

3.4 Các giải pháp bảo vệ bờ biển đã thực hiện ở ĐBSCL 
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  Định hướng các giải pháp bảo 

vệ bờ sông, bờ biển ĐBSCL 4 

4:  Định hướng 

30/7/2017 
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4. Định hướng giải pháp BẢO VỆ BỜ SÔNG 
MỘT SỐ NHẬN XÉT QUAN TRỌNG  

 Các nguyên nhân gây xói lở bờ sông, kênh rạch, giảm bồi tụ không 

ngừng tăng lên, ngày một nghiêm trọng hơn do : 

 - Tác động của thượng nguồn (đập, khai thác cát, BĐKH), 

             - Tác động tại chỗ (xây dựng CSHT, khai thác cát, nước ngầm, 

xây dựng đê bao, giao thông thuỷ…), 

             - Nước biển dâng (gây sóng lớn, dòng chảy tăng…) 

 Các giải pháp bảo vệ còn manh mún, chưa theo quy hoạch chỉnh trị 

tổng thể, chưa có cơ quan thẩm quyền thống nhất phê duyệt. Đối với 

công trình bán kiên cố, thô sơ còn mang tính tự phát, chưa có tổng kết, 

hướng dẫn của cơ quan chuyên môn. 

 Cần xây dựng công trình chống xói lở, bảo vệ bờ ở các khu vực trọng 

điểm tập trung dân cư, cơ sở hạ tầng trên cơ sở quy hoạch tổng thể 

cho cả đoạn sông, con sông…. 

 Chưa chú trọng giải pháp phi công trình (dự báo sạt lở, di dời, chờ đợi 

diễn biến có lợi của thế sông….), duy tu bảo dưỡng công trình….Các 

số liệu điều tra, khảo sát theo dõi diễn biến sông, kênh rạch còn quá 

thiếu để nghiên cứu, quyết định;  
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4. Định hướng giải pháp BẢO VỆ BỜ SÔNG 
 4.1 Giải pháp phi công  trình 

 Tiếp tục nghiên cứu cập nhật nguyên nhân gây xói lở bờ sông, kênh 

rạch gia tăng, giảm bồi tụ dưới tác động của các yếu tố tự nhiên và 

con người 

 Cần thiết lập quy hoạch chỉnh trị tổng thể các sông lớn, sông rạch 

chính để đảm bảo lợi dụng tổng hơp của các ngành kinh tế có liên 

quan (thuỷ lợi, giao thông, du lịch, phát triển đô thị….), trên cơ sở đó 

quyết định các công trình trọng điểm cần thiết phải xây dựng.  

 Cần có cơ quan thẩm quyền thống nhất thoả thuận phê duyệt thiết kế 

công trình kè.  Đối với công trình bán kiên cố, thô sơ còn cần có có 

tổng kết, hướng dẫn của cơ quan chuyên môn; khuyến khích xã hội 

hoá trong công tác bảo vệ bờ sông kênh rạch. 

 Chú trọng giải pháp khác (tuyên truyền giáo dục cộng đồng…dự báo 

sạt lở, di dời, chờ đợi diễn biến có lợi của thế sông…., duy tu bảo 

dưỡng công trình…. điều tra, khảo sát theo dõi diễn biến sông, quản lý 

khai thác cát, quy hoạch giao thông thuỷ v.v…)  
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4. Định hướng giải pháp BẢO VỆ BỜ SÔNG 
 4.1 Giải pháp phi công  trình 

 Chú trọng giải pháp phi công trình (…)  

-  Giải pháp tuyên truyền cộng đồng: 

     + Tuyên truyền giáo dục nhân dân hiểu được việc sạt lở bờ sông 

kênh, rạch có tác động đến môi trường xã hội, kinh tế, nhân văn về 

mặt lợi và hại, để người dân có ý thức bảo vệ, khai thác hệ thống 

kênh, rạch một cách hợp lý.  

     + Tăng cường tuyên truyền giáo dục cộng đồng trong công tác phòng 

chống sạt lở bờ, trong đó cần quan tâm tới việc động viên khuyến 

khích nhân dân bảo vệ cây cối ven sông, không chất tải, không xây 

cất nhà cửa lấn chiếm lòng sông, không khai thác đất cát ven 

sông...  

      + Khuyến khích, phát động cộng đồng tham gia công tác thủy lợi như: 

nạo vét, khơi thông kênh rạch nhằm vừa đảm bảo yêu cầu tưới, tiêu 

thoát lũ vừa có tác dụng giảm tốc độ dòng chảy cục bộ một số khu 

vực trong kênh rạch, giảm nguy cơ xảy ra xói lở lòng dẫn. 
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4. Định hướng giải pháp BẢO VỆ BỜ SÔNG 
 4.1 Giải pháp phi công  trình 

 Chú trọng giải pháp phi công trình (…)  

- Giải pháp quy hoạch luồng tàu phù hợp  

Kênh, rạch sạt lở là do tác động của sóng tàu thuyền, sóng tác động vào 

bờ mạnh hay yếu phụ thuộc vào ba yếu tố chính , vận tốc, tải trọng và vị trí 

của tàu so với bờ. Tàu chạy gần bờ có vận tốc lớn sinh ra sóng lớn tác 

động vào mái bờ gây sạt lở mạnh và ngược lại. Vì vậy, để hạn chế sạt lở 

bờ sông kênh, rạch do giao thông thủy gây ra, cần thiết phải có quy họach 

tuyến luồng giao thông phù hợp. 

    +  Quy định về vận tốc và tải trọng của tàu, thuyền phù hợp với kích 

thước kênh, rạch. 

    + Quy định về vị trí của tàu, thuyền chạy trên kênh, rạch phù hợp, để 

hạn chế mức thấp nhất sóng lan truyền tác động vào mái bờ. 

    + Phát triển hệ thống giao thông đường bộ tương xứng với PTKTXH để 

giảm bớt lưu lượng tàu thuyền đi lại trên các sông kênh, rạch sẽ góp 

phần hạn chế đáng kể về sạt lở do tàu, thuyền gây ra. 

    + Xây dựng quỹ chống sạt lở kênh giao thông thuỷ từ nguồn đóng góp 

của các phương tiện giao thông thuỷ? 

 30/7/2017 
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4. Định hướng giải pháp BẢO VỆ BỜ SÔNG 
 4.1 Giải pháp công trình 

 Chú trọng ứng dụng thử nghiệm các giải pháp “mềm”, thân thiện với 

môi trường… 

 Cần có các công trình chủ động để “chỉnh trị” điều hoà lưu lượng nước 

trên các sông rạch phân lưu, nhập lưu để đồng thời hạn chế xói lở, bồi 

lắng (như đoạn Tân Châu – Hồng Ngự, Mỹ Thuận – Vĩnh Long trên 

sông Tiền; Long Xuyên trên sông Hậu) 

 Áp dụng các loại dạng công trình phù hợp với điều kiện tự nhiên khác 

nhau; ưu tiên cho các khu vực tập trung dân cư, cơ sở hạ tầng đã phát 

triển bên bờ 
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4. Định hướng giải pháp BẢO VỆ BỜ SÔNG 
 4.1 Giải pháp công  trình 

 Áp dụng các loại dạng công trình phù hợp với điều kiện tự nhiên khác 

nhau; 

 

 
Công trình Dạng cụ thể Phạm vi áp dụng 

Loại 3+4 

Công 

trình 

dân gian 

Trồng cây chắn sóng - Mái bờ thoải độ sâu không lớn, 

- Tốc độ dòng chảy nhỏ,  

- Sạt lở xảy ra ở phía trên bề mặt do sóng tàu 

gây ra 

- Không tập trung đông dân cư.  

 Kè bảo vệ bằng vật liệu 

thô sơ, kết cấu  đơn 

giản 

  

Loại 2 

Công 

trình 

bán kiên 

cố 

Kè bảo vệ bờ bằng các 

vật liệu truyền thống : 

đá xây, thảm đá, rọ đá ...  

- Sạt lở chủ yếu là do tác động của sóng tàu, 

thuyền, 

- Lòng sông có độ sâu không quá lớn,  

- Tốc độ dòng chảy < 1 m/s, có nền địa chất 

tương đối tốt và không chịu sự gia tải trên bờ,  

- Không yêu cầu cao về mặt mỹ quan. 

  

  

Loại 1 

Công 

trình 

kiên cố 

 Kè bảo vệ bờ dạng mái 

nghiêng (có quỹ đất) 

hoặc dạng tường đứng/ 

hoặc  hoặc kết hợp  

(không có quỹ đất ven 

bờ)   

 - Địa hình lòng dẫn sâu,  

-  Tốc độ sạt lở mạnh, vận tốc dòng chảy  lớn 

hơn 1m/s,  

-  Khu tập trung dân cư, có quỹ đất để làm mái 

nghiêng 

-  Yêu cầu mặt mỹ quan môi trường. 30/7/2017 
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4 (tt) / Kế hoạch dự kiến BẢO VỆ BỜ SÔNG 
Tổng hợp toàn ĐBSCL theo tỉnh(3) 

Chiều dài bảo vệ theo loại công trình 

và dự kiến kinh phí kè bảo vệ bờ 

STT Tỉnh Loại 1 Loại 2 Loại 3 
Khối lượng 

(km) 

Kinh phí 

(tỷ) 
Ghi chú 

1 Tiền Giang 3 11 24 38 452,50   

2 Bến Tre - 36,40 39,50 75,90 1001   

3 Trà Vinh 6 23,2 31,8 61 1.058,00   

4 Sóc Trăng - 50 21,6 71,60 1.375,00   

5 Bạc Liêu 3,3 48,9 - 52,20 1.509,75   

6 Cà Mau 4 192,5 46,3 242,80 5.108,75   

7 Kiên Giang 3 118,6 61,8 121,60 2.907,10   

Tổng  KL 19,30 480,60 225,00 724,90 13.412,10 

Tổng ĐBSCL 1 19.3 1.055,00 

2 480.6 12.357,10 

3 225.0 - 

13.412 tỷ 
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 Nguyên nhân gây xói mòn bờ biển gia tăng và giảm bồi lắng ngày 

càng tăng do tác động mạnh từ các hoạt động thượng, hạ lưu và 

(đắp đập, khai thác cát, đánh bắt thủy sản, khai thác nước ngầm ...) 

 Hầu hết các biện pháp áp dụng ở ĐBSCL là chưa bền vững: 

 + Kè lát mái: chỉ duy trì trong ngắn hạn, không bảo vệ bãi biển dẫn đến 

xói mòn (do đã từng bị xói mòn nghiêm trọng); 

 + Đê phá sóng: phần lớn không thành công hoặc không thể bẫy bùn 

cát mịn để phục hồi rừng ngập mặn / hoặc chi phí cao; 

+ Hàng rào (chữ T, chữ I bằng vật liệu địa phương - tre, tràm, bó cây) 

có thể bẫy trầm tích nhưng thời gian tồn tại ngắn. Không nên áp dụng 

trong các khu vực xói mòn nghiêm trọng (mà không kết hợp biện pháp 

khác). 

 Một trong những tiêu chí quan trọng nhất là phải là giữ được 

bãi trước ổn định và bẫy trầm tích để phục hồi rừng ngập mặn. 

30/7/2017 

4. Đề xuất các giải pháp bảo vệ ở ĐBSCL 

4.1 Các giải pháp công trình 

4 

BẢO VỆ BỜ BIỂN 



61 61 

Kè trực tiếp (K) 
  Hoặc kè trực tiếp (K) + đê phá sóng (G) 
 Hoặc kè trực tiếp(K) + Khôi phục rừng NM (C) + Đê phá sóng (G) 

Kết cấu đê phá sóng khác nhau ở biển Đông và biển Tây, là 
loại gì? Cần thí nghiệm hiệu quả trên mô hình vật lý 
   

(C) (G) (K) 

30/7/2017 

4. Đề xuất giải pháp bảo vệ bờ biển ở ĐBSCL 

4.1 Giải pháp công trình 

4.1.1 Dạng 1:  K+C+G: Trong 

vùng xói lở nghiêm trọng 

4 

Loại 1  
(như tại Gò Công) 

BẢO VỆ BỜ BIỂN 



Đê đất/ 
đường  

62 62 

Loại 2: 
 
Khôi phục rừng ngập mặn  (C) + Đê phá sóng (G) 
   

Đê phá sóng  (Gỗ+ bê 
tông.…). Geotube.… 

30/7/2017 

4 

Loại 2  
(như tại Phú Tân – Cà Mau) 

4. Đề xuất giải pháp bảo vệ bờ biển ở ĐBSCL 

4.1 Giải pháp công trình 

4.1.2 Dạng 2:  C+G: Trong 

vùng xói lở ít 

BẢO VỆ BỜ BIỂN 



Đê đất/ 
đường  
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Dạng 3: Khôi phục rừng ngập mặn (C)  

30/7/2017 

4 
4. Đề xuất giải pháp bảo vệ bờ biển ở ĐBSCL 

4.1 Giải pháp công trình 

4.1.3 Dạng 3:  C: Trong vùng 

không xói lở hoặc bồi 

BẢO VỆ BỜ BIỂN 



64 

- Reefball 

30/7/2017 

+ Nuôi bãi: do địa hình bãi thấp ở ĐBSCL 

4 

+ Đê phá sóng geotube – cần thử nghiệm 

Đê phá sóng rỗng 

4. Đề xuất giải pháp bảo vệ bờ biển ở ĐBSCL 

4.1 Giải pháp công trình 

Đê phá sóng rỗng và nuôi bãi 
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- Reefball 

30/7/2017 

+ Thí nghiệm nuôi bãi: do bãi biển thấp ở ĐBSCL, d=2.5 m, B=50-80 m – 500-

2000 m phía ngoài biển 

4 

Đê phá sóng rỗng 

4. Đề xuất giải pháp bảo vệ bờ biển ở ĐBSCL 

4.1 Giải pháp công trình 

4.1.1 Đê phá sóng rỗng 4.1.2 

Nuôi bãi 

BẢO VỆ BỜ BIỂN 
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- Reefball 

30/7/2017 

4 
4. Đề xuất giải pháp bảo vệ bờ biển ở ĐBSCL 

4.1 Giải pháp công trình 

Đê phá sóng rỗng – trao đổi 

bùn cát trước và sau 
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- Reefball 
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4 
4. Đề xuất giải pháp bảo vệ bờ biển ở ĐBSCL 

4.1 Giải pháp công trình 

Đê phá sóng rỗng – trao đổi 

bùn cát trước và sau 

BẢO VỆ BỜ BIỂN 

2014 

164m 
164m 

2017 
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- Reefball 

30/7/2017 

4 
4. Đề xuất giải pháp bảo vệ bờ biển ở ĐBSCL 

4.1 Giải pháp công trình 

Đê phá sóng rỗng – trao đổi 

bùn cát trước và sau 

BẢO VỆ BỜ BIỂN 
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- Reefball 

30/7/2017 

4 
4. Đề xuất giải pháp bảo vệ bờ biển ở ĐBSCL 

4.1 Giải pháp công trình 

Đê phá sóng rỗng – trao đổi 

bùn cát trước và sau 

BẢO VỆ BỜ BIỂN 
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- Reefball 
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4 
4. Đề xuất giải pháp bảo vệ bờ biển ở ĐBSCL 

4.1 Giải pháp công trình 

4.1.2 Nuôi bãi 

Ví dụ từ Dự án dựa vào thiên nhiên ở Demak, Bắc Java, Indonesia 

Khôi phục 
cheniers 

BẢO VỆ BỜ BIỂN 
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- Reefball 

30/7/2017 

4 
4. Đề xuất giải pháp bảo vệ bờ biển ở ĐBSCL 

4.1 Giải pháp công trình 

Thí nghiệm nuôi bãi trên mô 

hình vật lý 

Nuôi bãi quy mô lớn: chiều rộng B= 50 m và 70 m 
- Hsi= 1m, Rc=-1m; B=50m, Hst= 0.4-0.5 
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- Reefball 
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4 
4. Đề xuất giải pháp bảo vệ bờ biển ở ĐBSCL 

4.1 Giải pháp công trình 

Thí nghiệm nuôi bãi trên mô 

hình vật lý 

Nuôi bãi quy mô lớn: chiều rộng B= 50 m và 70 m 
- Hsi= 1m, Rc=-1m; B=50m, Hst= 0.4-0.5 
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- Reefball 
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4 
4. Đề xuất giải pháp bảo vệ bờ biển ở ĐBSCL 

4.1 Giải pháp công trình 

Nuôi bãi, tính thử cho Gò 

Công 

 Cách bờ 500 m 

 Sâu 4m 

 Rộng 100 m, cao 2,5-3 m 

 Tổng chiều dài 10 km 

 Khối lượng 2.5 triệu m3 (200-300 
m3/m dài) – có vẻ không kinh tế… 

 Với khoảng trống để thúc đẩy bùn 
cát di chuyển vào bờ 

 Sự che chắn đáng kể thúc đẩy việc 
lắng đọng bùn / bùn ở gần bờ 

 Giải quyết một phần lượng trầm tích 
thiếu hụt 

Nuôi bãi quy mô lớn  
ở Gò Công 

 Thiết kế sơ bộ để kiểm định 
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- Reefball 
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4 
4. Đề xuất giải pháp bảo vệ bờ biển ở ĐBSCL 

4.1 Giải pháp công trình 

Thí nghiệm nuôi bãi trên mô 

hình vật lý 

Nuôi bãi quy mô lớn: chiều rộng B= 50 m và 70 m (hy vọng áp dụng ở biển Tây) 
- Hsi= 1m, Rc=-1m; B=50m, Hst= 0.4-0.5....(sóng giảm 50%) 
- Chiều cao nuôi bãi trung bình  tại Phú Tân – Cà Mau : h= 2m, khối lượng chỉ 

khoảng 100 m3/ m dài; phương án này hứa hẹn hiệu quả.... 
- Kiểm định thêm trên mô hình toán; 
- Tính toán kinh tế 

 

BẢO VỆ BỜ BIỂN 



75 30/7/2017 

4 

4. Đề xuất giải pháp bảo vệ bờ biển ở ĐBSCL 

4.1 Giải pháp công trình 

Kiểm định các giải pháp công 

trình trên mô hình toán 
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4 

4. Đề xuất giải pháp bảo vệ bờ biển ở ĐBSCL 

4.1 Giải pháp công trình 

Kiểm định các giải pháp công 

trình trên mô hình toán: 3D, 2D 
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4. Đề xuất giải pháp bảo vệ bờ biển ở ĐBSCL 

4.1 Giải pháp công trình 

Kiểm định các giải pháp công 

trình trên mô hình toán 2D 
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4. Đề xuất giải pháp bảo vệ bờ biển ở ĐBSCL 

4.1 Giải pháp công trình 

Kiểm định các giải pháp công 

trình trên mô hình vùng chi tiết 

BẢO VỆ BỜ BIỂN 
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 Phục hồi rừng ngập mặn, trồng rừng ngập mặn phù hợp (Các loại cây, giống khác 

nhau) 

 Ngăn cấm sự can thiệp của con người vào rừng ngập mặn (phá rừng nuôi tôm, 

xây dựng nhà cửa, đào, vv ...) đặc biệt là phía ngoài đê…hoặc áp dụng các mô 

hình khai thác phù hợp (Bạc Liêu?) 

 Định nghĩa vùng bảo vệ bờ biển, xem xét tuyến đê biển phù hợp 

 Từng bước hạn chế và tiến tới hạn chế tối đa khai thác cát, khai thác nước 

ngầm (do gây sạt lở, lún sụt, ngập lụt…đã ở mức báo động cao). 

 Thương lượng (MRC) để chuyển bùn cát từ các hồ chứa thượng nguồn về hạ du, 

chuyển bùn cát/ đảm bảo bùn cát có sẵn vận chuyển dọc bờ, nghiên cứu hiệu 

quả bẫy bùn cát,  xu thế xói rừng ngập mặn,  

 Nâng cao nhận thức về lợi ích do rừng ngập mặn cung cấp cho người dân địa 

phương, khuyến khích mô hình đồng quản lý rừng ngập mặn ở thôn Âu Thọ B 

(dự án Sóc Trăng - GIZ) 

  

 

4 
4. Đề xuất giải pháp bảo vệ bờ biển ở ĐBSCL 

4.2 Giải pháp phi công trình 

BẢO VỆ BỜ BIỂN 
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Từng bước hạn chế và tiến tới hạn chế tối đa khai thác cát, khai thác nước 

ngầm (do gây xói mòn, sụt lún, ngập lụt…)  

Làm thế nào ? 

    -  Khai thác cát ở sông Tiền, sông Hậu (VN): 28 triệu m3/năm (năm 2013 - cho 

phép ...) ... Do yêu cầu phát triển hạ tầng > Cát nhân tạo? 

    -  Khai thác nước ngầm cho nuôi tôm: gây sụt lún 2-3 cm/năm tại Cà Mau (NGI); 

     - Các thành phố ở ĐBSCL (Cần Thơ, Cà Mau ....) đang gia tăng lũ lụt (do sụt lún, 

tác động của việc đắp đê bao...) 

Giải pháp: Đô thị sinh thái - Hồ chứa nước/mưa-lũ ! (10% - 15% diện tích) 

      - Lưu trữ nước mưa > Nước uống, nuôi tôm (giảm khai thác nước ngầm ....); 

      - Giảm lũ lụt do có không gian chứa nước 

      -  Lấy vật liệu để nâng cao nền (trước đây là sử dụng cát san lấp); 

      - Tăng giá trị đất (xây dựng), cải thiện khí hậu cục bộ 

Đây là ý tưởng của Giáo sư Đào Xuân Hoc (nguyên Thứ trưởng Bộ NN & 

PTNT) về “đô thị sinh thái”. 

  

 

4 
4. Đề xuất giải pháp bảo vệ bờ biển ở ĐBSCL 

4.2 Giải pháp phi công trình 

BẢO VỆ BỜ BIỂN 



ST

T 
Tỉnh Dạng cụ thể Địa điểm áp dụng Điều kiện thực tế 

Đơn 

giá  

(tỷ/km

) 

Khối 

lượng 

(km) 

Kinh 

phí 

(tỷ) 

Ghi chú 

1 

Tiền 

Giang 

  

  

Loại 1: K1: 

Kè BT mái  

nghiêng,   

Xã Tân Điền, huyện Gò Công 
Sóng lớn, bùn cát ít, 

bãi nhiều cát 
50 3 150   

  

Loại 2: Kè 

giảm sóng 

G1/2/3, khôi 

phục rừng 

NM G4 

Xã Tân Điền, huyện Gò Công 
Sóng lớn, bùn cát ít, 

bãi nhiều cát 
27.5 11 303   

  
Loại 3: Trồng 

rừng NM 

a)  X. Tân Phước, X. Gia Thuận, 

TT.Vàm Láng, X. Phước Kiểng; b) 

X.Tân Thành, X. Phú Tân (giữa cửa 

Tiểu và cửa Đại) 

Sóng trung bình,bùn 

cát nhiều, bãi cạn 
  24 0   

2 

  

Bến 

Tre 

  

Loại 2: Kè 

giảm sóng 

G2/3, khôi 

phục rừng 

NM G4 

a) X. Thừa Đức H.Bình Đại(cửa Đại);  

b) X.Bảo Thuận H.Ba Tri (cửa Tiểu); c) 

H. Thạnh Phú (giữa cửa HL, CC) 

Sóng lớn, bùn cát ít, 

bãi nhiều cát 
27.5 36.4 1001   

Loại 3: Trồng 

rừng NM 

a) X.Bảo Thuận, X.Tân Thuỷ, X.An 

Thuỷ H.Ba Tri; b) H.Thạnh Phú 

Sóng trung bình,bùn 

cát nhiều, bãi cạn 
  39.5 0   

3 

  

  

Trà 

Vinh 

  

  

1 a) X. Hiệp Thạnh; b) TX. Duyên Hải 
Sóng lớn, bùn cát ít, 

bãi nhiều cát 
70 6 420   

2 
a) H.Cầu Ngang (cửa Cung Hầu); b) 

H.Duyên Hải;  

Sóng lớn,  bùn cát ít, 

bãi nhiều cát 
27.5 23.2 638   

3 
a) T.X. Duyên Hải; b) Huyện Duyên Hải 

(cửa Định An) 

Sóng trung bình,bùn 

cát nhiều, bãi cạn 
  31.8 0   

4 (tt) / Kế hoạch dự kiến Tổng hợp toàn ĐBSCL (1) 

30/7/2017 81 
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STT Tỉnh 
Dạng cụ 

thể 
Địa điểm áp dụng Điều kiện thực tế 

Đơn 

giá  

(tỷ/km) 

Khối 

lượng 

(km) 

Kinh phí 

(tỷ) 
Ghi chú 

4 

  

Sóc 

Trăng 

  

2 

X Hoà Lạc, Phường 2, Phường Vĩnh 

Phước, X.Vĩnh Tân, X. Lai Hoà. T.X. Vĩnh 

Châu 

Sóng lớn, bùn cát ít, bãi 

nhiều cát 
27.5 50 1375   

3 
H.Cù Lao Dung (giữa cửa Định An và cửa 

Trần Đề); H, Trần Đề; TX. Vĩnh Châu 

Sóng trung bình,bùn cát 

nhiều, bãi cạn 
  21.6 0   

5 

  

Bạc Liêu 

  

1 Thị Trấn Gành Hào 
Sóng lớn, bùn cát ít, bãi 

nhiều bùn, ít cát 
50 3.3 165   

2 

Tp.Bạc Liêu, H. Hoà Bình, X.Vĩnh Thịnh, 

X.Long Điền A, X. Long Điền Tây (H.Đông 

Hải) 

Sóng lớn, bùn cát ít, bãi 

nhiều bùn, ít cát 
27.5 48.9 1345   

6 

  

  

Cà Mau 

  

  

1 X. Đất Mũi H.Ngọc Hiển 
Sóng lớn, bùn cát ít, bãi 

nhiều bùn, ít cát 
50 4 200   

2 

a) Các xã thuộc huyện Ngọc Hiển (Biển 

Đông); b) H.U Minh, H. Trần Văn Thời 

(biển Tây) 

Sóng lớn, bùn cát ít, bãi 

nhiều bùn, ít cát (sóng 

vừa ở biển Tây) 
25.5 192.5 4909   

3 

X. Đất Mũi, X. Viên An ( H.Ngọc Hiển); 

X.Lâm Hải.Huyện Năm Căn, X.Việt Khái 

(H. Phú Tân  ) cửa Bảy Háp 

Sóng nhỏ,bùn cát nhiều, 

bãi cạn 
  46.3 0   

7 

  

  

Kiên 

Giang 

  

  

1 Mũi Rảnh, X.Tây Yên, H. An Biên 
Sóng trung bình,bùn cát 

ít, dòng chảy lớn 
40 3 120   

2 
a) H.An Minh; b) H.Hòn Đất, H.Kiên 

Lương, TX. Hà Tiên 

Sóng trung bình,bùn cát 

ít, bãi nhiều bùn (a) và 

bãi nhiều cát (b) 

23.5 118.6 2787   

3 

a) X.Nam Thái A, X.Nam Yên, X. Tây Yên 

H.An Biên; b) Phường Vĩnh Quang TX. 

Rạch Giá, X.Mỹ Lâm, Thị Trấn Sóc Sơn 

H.Hòn Đất 

    61.8 13412   

Tổng 

ĐBSCL 1 19.3 1055 

2 480.6 12357 

3 225 

13412 

4 (tt) / Kế hoạch: Tổng hợp toàn ĐBSCL (2) 

30/7/2017 82 
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  Kết luận và Kiến nghị 5 

83 30/7/2017 
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 Tác động gây xói lở bờ sông, kênh rạch, giảm bồi tụ không ngừng 

tăng lên (Giảm phù sa từ thượng lưu về đồng bằng,  phát triển hạ 

tầng nhanh, giao thông thuỷ phát triển, khai thác cát vẫn tiếp tục….) 

 

 Cần có quy hoạch chỉnh trị tổng thể cho hệ thống sông rạch lớn, 

toàn bộ dải ven biển theo hướng quản lý tổng hợp, đảm bảo lợi ích 

của các ngành kinh tế. Các công trình xây dựng phải tuân theo quy 

hoạch, có cơ quan chuyên môn phê duyệt.  

 

 Cần chú trọng giải pháp phi công trình và xã hội hoá trong công tác 

chống sạt lở bờ sông, bờ biển.  

 

 Chỉ đầu tư những khu vực trọng điểm tập trung đông dân cư và cơ 

sở hạ tầng quan trọng… 

 

 

5. Kết luận và Kiến nghị 

30/7/2017 
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  Trân trọng cảm ơn sự theo dõi 

của Quý đại biểu 

30/7/2017 
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  Phụ lục: Tốc độ sạt lở, diện tích 

sạt lở tại các tỉnh ven biển 

ĐBSCL, giai đoạn 1990-2015  

30/7/2017 



87 30/7/2017 



2 Hiện trạng xói lở bồi lắng Hiện trạng xói lở bờ biển ĐBSCL 

Tốc độ xói/bồi giai đoạn 1990-2015 

88 30/7/2017 

405.78 

-677.96 

-272.18 

-800.00
-600.00
-400.00
-200.00

0.00
200.00
400.00
600.00
800.00

1990-1995 1995-2000 2000-2005 2005_2010 2010_2015 1990-2015

Tốc độ xói(-), bồi (+) 

ha/năm 

Giai đoạn (năm) 

Tốc độ xói bồi khu vực cửa sông, ven biển đồng bằng sông Cửu Long qua các 

giai đoạn 

Bồi Xói Tổng 



2 Hiện trạng xói lở bồi lắng Hiện trạng xói lở bờ biển ĐBSCL 

Tốc độ xói/bồi giai đoạn 1990-2015 

89 30/7/2017 

Giai đoạn 1990-1995 1995-2000 2000-2005 2005_2010 2010_2015 1990-2015 

Bồi (ha/năm) 650.47 713.39 626.67 240.21 405.78 2636.52 

Xói (ha/năm) -594.46 -687.76 -453.55 -617.06 -677.96 -3030.80 

Bồi –Xói 56.01 25.63 173.12 -376.86 -272.18 -394.28 

Giai đoạn 1990-1995 1995-2000 2000-2005 2005_2010 2010_2015 1990-2015 

Bồi (ha) 3252.35 3566.93 3133.37 1201.03 2028.91 13182.59 

Xói (ha) -2972.32 -3438.8 -2267.76 -3085.31 -3389.81 -15154 

Bồi -Xói 280.03 128.13 865.61 -1884.28 -1360.9 -1971.41 



2 Hiện trạng xói lở bồi lắng Hiện trạng xói lở bờ biển ĐBSCL 

     1. Tp.HCM               Giai đoạn 1990-2015  

 

Giai 

90 30/7/2017 

Giai 
đoạn 

1990-
1995 

1995-
2000 

2000-
2005 

2005_
2010 

2010_2
015 

1990-
2015 

Bồi 
(ha) 81.22 78.61 48.54 29.16 60.19 

297.72 

Xói 
(ha) 

-
108.88 -90.91 -94.26 -114.06 -46.9 

-455.01 

Bồi –
Xói -27.66 -12.3 -45.72 -84.9 13.29 

-157.29 

-200

-150

-100

-50

0

50

100

1990-1995 1995-2000 2000-2005 2005_2010 2010_2015 1990-2015

Diện tích xói (-) 

bồi (+) ha 

Giai đoạn 

Diện tích bồi xói khu vực Tp.HCM, giai đoạn 1990-2015 

Bồi Xói Tổng 



2 Hiện trạng xói lở bồi lắng Hiện trạng xói lở bờ biển ĐBSCL 

     2. Tiền Giang         Giai đoạn 1990-2015 

91 30/7/2017 

Giai 
đoạn 

1990-
1995 

1995-
2000 

2000-
2005 

2005_
2010 

2010_2
015 

1990-
2015 

Bồi 
(ha) 29.7 212.14 61.64 3.21 18.01 

324.7 

Xói 
(ha) 

-
264.75 -136.58 -68.23 

-
245.76 -136.14 

-
851.46 

Bồi -
Xói 

-
235.05 75.56 -6.59 

-
242.55 -118.13 

-
526.76 

-600
-500
-400
-300
-200
-100

0
100
200
300

1990-1995 1995-2000 2000-2005 2005_2010 2010_2015 1990-2015

Diện tích xói (-) 

bồi (+) ha 

Giai đoạn 

Diện tích bồi xói khu vực Tiền Giang, giai đoạn 1990-2015 

Bồi Xói Tổng 



2 Hiện trạng xói lở bồi lắng Hiện trạng xói lở bờ biển ĐBSCL 

     3. Bến Tre         Giai đoạn 1990-2015 

92 30/7/2017 

Giai 
đoạn 

1990-
1995 

1995-
2000 

2000-
2005 

2005_2
010 

2010_20
15 

1990-
2015 

Bồi (ha) 516.3 482.85 405.46 108.36 304.87 1817.84 

Xói (ha) -232.53 -344.6 -243.62 -425.6 -258 -1504.35 

Bồi -Xói 283.77 138.25 161.84 -317.24 46.87 313.49 

-500

-300

-100

100

300

500

700

1990-1995 1995-2000 2000-2005 2005_2010 2010_2015 1990-2015

Diện tích xói (-) bồi 

(+) ha 

Giai đoạn 

Diện tích bồi xói khu vực Bến Tre, giai đoạn 1990-2015 

Bồi Xói Tổng 



2 Hiện trạng xói lở bồi lắng Hiện trạng xói lở bờ biển ĐBSCL 

     4. Trà Vinh         Giai đoạn 1990-2015 
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Giai 
đoạn 

1990-
1995 

1995-
2000 

2000-
2005 

2005_
2010 

2010_2
015 

1990-
2015 

Bồi 
(ha) 313.59 265.62 309.51 81.09 346.96 

1316.77 

Xói 
(ha) -97.69 -164.95 -86.03 

-
240.92 -117.05 

-
706.64 

Bồi -
Xói 215.9 100.67 223.48 -159.83 229.91 

610.13 

-400

-200

0

200

400

600

800

1990-1995 1995-2000 2000-2005 2005_2010 2010_2015 1990-2015

Diện tích xói (-) bồi 

(+) ha 

Giai đoạn 

Diện tích bồi xói khu vực Trà Vinh, giai đoạn 1990-2015 

Bồi Xói Tổng 



2 Hiện trạng xói lở bồi lắng Hiện trạng xói lở bờ biển ĐBSCL 

     5. Sóc Trăng - Giai đoạn 1990-2015 
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Giai 
đoạn 

1990-
1995 

1995-
2000 

2000-
2005 

2005_2
010 

2010_2
015 

1990-
2015 

Bồi 
(ha) 320.97 607.91 619.7 27.78 434.23 

2010.5
9 

Xói 
(ha) -225.65 -252.05 -141.81 -287.4 -184.5 

-
1091.41 

Bồi -
Xói 95.32 355.86 477.89 

-
259.62 249.73 

919.18 

-400

-200

0

200

400

600

800

1000

1990-1995 1995-2000 2000-2005 2005_2010 2010_2015 1990-2015

Diện tích xói (-) bồi 

(+) ha 

Giai đoạn 

Diện tích bồi xói khu vực Sóc Trăng, giai đoạn 1990-2015 

Bồi Xói Tổng 



2 Hiện trạng xói lở bồi lắng Hiện trạng xói lở bờ biển ĐBSCL 

     6. Bạc Liêu       Giai đoạn 1990-2015 
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Giai 
đoạn 

1990-
1995 

1995-
2000 

2000-
2005 

2005_2
010 

2010_2
015 

1990-
2015 

Bồi 
(ha) 308.28 280.12 45.63 32.4 72.63 

739.06 

Xói 
(ha) -69.97 -86.71 -188.9 -122.43 -221.61 

-689.62 

Bồi -
Xói 238.31 193.41 -143.27 -90.03 -148.98 

49.44 

-300

-200

-100

0

100

200

300

400

1990-1995 1995-2000 2000-2005 2005_2010 2010_2015 1990-2015

Diện tích xói (-) bồi 

(+) ha 

Giai đoạn 

Diện tích bồi xói khu vực Bạc Liêu, giai đoạn 1990-2015 

Bồi Xói Tổng 



2 Hiện trạng xói lở bồi lắng Hiện trạng xói lở bờ biển ĐBSCL 

     7. Cà Mau      Giai đoạn 1990-2015 
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Giai 
đoạn 

1990-
1995 

1995-
2000 

2000-
2005 

2005_20
10 

2010_201
5 

1990-
2015 

Bồi (ha) 1383.3 1154.39 747.72 534.17 566.47 4386.05 

Xói (ha) -1465.3 -2096.03 -1325.07 -1167.86 -2051.47 -8105.73 

Bồi -Xói -82 -941.64 -577.35 -633.69 -1485 -3719.68 

-4000

-3000

-2000

-1000

0

1000

2000

1990-1995 1995-2000 2000-2005 2005_2010 2010_2015 1990-2015

Diện tích xói (-) 

bồi (+) ha 

Giai đoạn 

Diện tích bồi xói khu vực Cà Mau, giai đoạn 1990-2015 

Bồi Xói Tổng 



2 Hiện trạng xói lở bồi lắng Hiện trạng xói lở bờ biển ĐBSCL 

     8. Kiên Giang - Giai đoạn 1990-2015 
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Giai 
đoạn 

1990-
1995 

1995-
2000 

2000-
2005 

2005_2
010 

2010_2
015 

1990-
2015 

Bồi 
(ha) 298.99 485.29 895.17 384.86 225.55 

2289.8
6 

Xói 
(ha) 

-
500.55 

-
263.97 -120.24 -77.76 -361.87 

-
1324.39 

Bồi -
Xói -201.56 221.32 774.93 307.1 -136.32 

965.47 

-600
-400
-200

0
200
400
600
800

1000
1200
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Diện tích xói (-) 

bồi (+) ha 

Giai đoạn 

Diện tích bồi xói khu vực Kiên Giang, giai đoạn 1990-2015 

Bồi Xói Tổng 
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  Phụ lục: Các công trình bảo vệ 

bờ biển đã áp dụng ở ĐBSCL 

30/7/2017 



Cần theo dõi vài năm  (vài mùa gió ĐB) đánh giá xói bồi và tuổi thọ CT 

1. Gò Công – Tiền Giang đê 
phá sóng geotubke (G3); 
L= 1,400 m 

30/7/2017 99 

G.3 



Đánh giá: Chống được xói lở, chưa đảm bảo lâu dài, bãi biển không còn rừng 
ngập mặn, cần khôi phục dải rừng phòng hộ trước công trình 

1. Tiền Giang - Kè Gò Công  
(GC1.GC2,GC3); L= 5 Km 

Kết cấu công trình đã xây dựng 

K.1 

30/7/2017 100 



2. Trà Vinh - Kè Hiệp Thạnh  
    L= 1,325Km 

Kết cấu công trình đã xây dựng 

K.1 

Đê quốc phòng(QP) cũ 
năm 2006 

Đê quốc phòng bị phá 
hoại năm 2007-2008 

Bờ kè xây dựng theo 
tuyến đê QP cũ, giữ đất 
và tuyến đê biển mới rời 
vào trong 150m, XD2009 

Đánh giá: Đã ngăn chặn xói lở, nhưng có đảm bảo lâu dài? 30/7/2017 101 



Đánh giá: Đã ngăn chặn 
xói lở cồn cát, nhưng lâu 
dài? 

2. Trà Vinh - Kè Cồn Trứng –  
    L= 750m 

Năm 2008 

Năm 2011 

Trà 
Vinh 

Ấp Cồn Trứng 
Xã Trường Long Hòa 

Kết cấu công trình 

K.1 30/7/2017 102 
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3. Sóc Trăng – Kè Vĩnh Châu, Vĩnh Tân  
    L= 0,58 Km 

Đánh giá: Chưa an toàn, kè dễ bị 
xói chân 

K.1 K.1 30/7/2017 



104 

3. Sóc Trăng – Hàng rào tre giảm sóng gây bồi  
    Vĩnh Tân: L= 0,30 Km 

Đánh giá: Gây bồi tốt, áp dụng 
cho nơi sóng nhỏ, độ bền thấp 

G.4 30/7/2017 
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4. Bạc Liêu – Vĩnh Trạch Đông: Hàng rào tre  
  giảm sóng gây bồi: L= 2,40 Km 

Hàng rào tre được WIP... xây dựng, 
trồng cây ngập mặn…nhưng chưa bẫy 
đủ trầm tích cho trồng rừng, phải tu 
sửa nhiều lần và cuối cùng bị phá huỷ 

G.4 G.4 30/7/2017 



4. Bạc Liêu – Kè Nhà Mát:   L= 1,14 Km 

Đánh giá: Chống được xói lở, bảo vệ bờ, nhưng lâu dài???. 

K.1 

K.1 

30/7/2017 106 
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4. Bạc Liêu - Đê giảm sóng gây bồi Nhà Mát  
    L= 1.056 Km 

Đánh giá: Hiệu quả gây bồi thấp, tuổi thọ không cao 

Kết cấu công trình đã xây dựng 

G.3 

30/7/2017 



5. Cà Mau - Kè Khu du lịch Khai Long –  
L=0,35Km 

Đánh giá: đảm bảo lâu dài? 

Kết cấu công trình đã xây dựng 

K.1 

30/7/2017 108 



5. Cà Mau - Kè Khu du lịch Đất Mũi: L= 1,5Km 
L=0,35Km 

Đánh giá: Ngăn chặn được xói lở, xói chân? Lâu dài? 

Kết cấu công trình đã 
xây dựng 

K.1 

30/7/2017 109 
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5. Cà Mau - Kè cọc BT, cừ nhựa Khánh Hội: 
L= 1,186 Km 

Đánh giá: Ngăn chặn được xói lở lâu dài? 

K.1 30/7/2017 
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5. Cà Mau – Đê giảm sóng, gây bồi đê biển Tây:  
Khánh Tiến, Khánh Bình Tây, Khánh Hội, bắc Hương 
Mai : L= 10 Km 

Đánh giá: Gây bồi tốt, cứng, dễ xói chân, giá cao 

G.1 

30/7/2017 
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5. Cà Mau – Đê phá sóng: Hòn Đá Bạ : L= 160 m 

                                       Gây bồi hiệu quả?, giá thành cao? 

G.1 

30/7/2017 
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5. Cà Mau– Trần Văn Thời (gần hòn đá bạc: L= 2,300 km) 

                                Hiệu quả gây bồi tốt?, tuổi thọ công trình? 

G.4 

Hàng rào tre tại huyện Trần Văn Thời, 
chiều dài 2,3 km, 18 tỷ đồng (340 
USD / m), thiết kế WIP. Xây dựng vào 
tháng 12 năm 2015, chưa bẫy đủ 
trầm tích cho trồng mới, duy tu nhiều 
lần nhưng vẫn bị hư hỏng??? 

30/7/2017 



Kết cấu công trình đã 
xây dựng 

6. Kiên Giang- Kè Vàm Rầy : L= 0,6Km 

Đánh giá: Ngăn chặn được xói lở (đã có đai rừng NM) 

K.1 

30/7/2017 114 



Kết cấu công trình đã 
xây dựng 

6. Kiên Giang- Vàm Rầy: Hàng rào cừ tràm giảm 
sóng gây bồi : L= 3,9 Km 

Đánh giá: Gây bồi tốt ở vùng sóng nhỏ, độ bền thấp 

G.4 

30/7/2017 115 
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  Phụ lục: Một số kết quả bước 

đầu về mô hình toán 
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4. Đề xuất giải pháp bảo vệ bờ biển ở ĐBSCL 

4.1 Giải pháp công trình 

Kiểm định các giải pháp công 

trình trên mô hình toán 
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CROCO và DELF3D: 
Mô hình 3 chiều vùng ven bờ 

 Mô hình 3 chiều hoàn 
chỉnh 

 Tương tác sóng-dòng 
chảy 

 Mô hình vận chuyển trầm 
tích 

 Tính toán song  song và 
độ  phân giải cao 
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Kiểm định các giải pháp công trình trên mô hình toán: 3D, 2D 

January October 

Mô hình 2002-2012 Số liệu vệ tinh 

Tháng 1 

Tháng 10 

Nồng độ 
trầm tích lơ 

lửng 



PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

MÔ HÌNH 1 
Mô hình 1: mô hình thủy động lực vùng 

cho toàn bộ biển Đông và biển Tây.  

• MIKE 21 Coupled FM với các module 

HD (thủy động lực), SW (phổ sóng).  

• Mục đích của mô hình 1 là mô phỏng 

chế độ dòng chảy (thủy triều, dòng 

chảy ven bờ) và chế độ sóng nhằm 

cung cấp biên mở phía biển cho các mô 

hình với phạm vi nhỏ hơn (nhóm mô 

hình 2). 

1. Phương pháp nghiên cứu 



PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

MÔ HÌNH 2 
Mô hình 2: 1D cho hệ thống sông kênh 

Mekong và  Sài Gòn - Đồng Nai.  

2D cho vùng nghiên cứu mở rộng phía 

biển từ Vũng Tàu – Campuchia 

• Nghiên cứu chế độ thủy động lực trên 

hệ thống sông kênh và vùng ven biển 

ĐBSCL. 

• Nghiên cứu vận chuyển bùn cát và diễn 

biến hình thái vùng cửa sông ven biển 

ĐBSCL;  

• Cung cấp biên cho nhóm các mô hình 

chi tiết 

1. Phương pháp nghiên cứu 



PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

NHÓM MÔ HÌNH 3 
Nhóm mô hình 3: mô hình 2D chi tiết với 

các kịch bản hiện trạng và công trình 

(Geotube, kè mỏ hàn) 

• Module động lực học: MIKE21 HD-

FM (Hydrodynamics Flexible Mesh)  

• Module tính sóng: MIKE21 SW 

(Spectral Wave) 

• Module vận chuyển bùn: MIKE21 MT 

(Mud Transport) 

1. Phương pháp nghiên cứu 



PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

Nhóm mô hình 3: mô hình 2D chi tiết 

với công trình GEOTUBE 

• Lưới tính 2.5m khu vực công trình  

• Cao trình Geotube +1.05 

1. Phương pháp nghiên cứu 



PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

Nhóm mô hình 3: mô hình 2D chi tiết 

với công trình kè mỏ hàn 

• Lưới tính 2.5m khu vực công trình  

• Cao trình kè +2.0; L=300m; 

G=30m, 50m, 100m ; Y=300m 

1. Phương pháp nghiên cứu 



PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

Địa hình:  

• Đối với vùng các cửa sông và vùng ven bờ Gò Công, Cần Giờ và vịnh Gành 

Rái, địa hình được lấy từ kết quả khảo sát bình đồ tỉ lệ 1/5,000 trong các năm 

2008, 2009, và 2010 cũng như bình đồ tỉ lệ 1:10,000 khảo sát năm 2012 trong 

khuôn khổ của đề tài Vũng Tàu –Gò Công; Vùng gần bờ Tiền Giang sử dụng 

địa hình khảo sát trong khuôn khổ dự án AFDN 

• Đối với các vùng ven bờ trong khu vực từ Vũng Tàu đến Kiên Gang thì lấy 

theo địa hình thực đo tỉ lệ 1/50,000; 

• Địa hình tại các vùng nghiên cứu khác: SRTM30_PLUS V8.0 của Viện Hải 

dương học Scripps thuộc đại học California, Mỹ. Đây là bộ số liệu có độ 

phân giải 30″ × 30″;  

• Tài liệu địa hình mặt cắt sông kênh sử dụng trong mô hình 1D được thu thập 

từ các nguồn sẵn có tại Viện Khoa học Thủy lợi miền Nam trong một số đề 

tài dự án đã thực hiện trước; 

2. Số liệu sử dụng 



SỐ LIỆU SỬ DỤNG 

Thủy văn: 

• Kế thừa từ các đề tài khác, cập nhật 

và bổ sung đến hết 12/2013; 

• Lưu lượng trên kênh Xẻo Nhàu cũng 

được quan trắc bổ sung 

Mực nước triều: 

• Mực nước thực đo tại trạm thủy văn 

quốc gia (2007 – 2014); 

• Mô hình triều toàn cầu FES2012; 

 

2. Số liệu sử dụng 

Vị trí các trạm đo lưu lượng trong các đề 

tài dự án khác 



SỐ LIỆU SỬ DỤNG 

Gió, trường gió: 

• kết quả mô hình khí hậu toàn cầu 

CFSR  

Sóng, dòng chảy ven bờ: 

• sóng quan trắc từ vệ tinh: AVISO  

• kết quả tính sóng từ mô hình 

WAVEWATCH-III; 

 

2. Số liệu sử dụng 

Vị trí các trạm đo trong các đề tài dự án 

khác 



PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

Mô hình biển Đông 

3. Hiệu chỉnh, kiểm định mô hình 
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! Các điểm kiểm định

Phạm vi mô hình và các điểm kiểm định mực nước 



PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

Mô hình biển Đông 

3. Hiệu chỉnh, kiểm định mô hình 

Kết quả kiểm định mực nước 



PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

Mô hình biển Đông 

3. Hiệu chỉnh, kiểm định mô hình 

Kết quả kiểm định 

sóng 

Kết quả kiểm định mực nước 



PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

Mô hình mở rộng 

3. Hiệu chỉnh, kiểm định mô hình 

TV1

ĐN1

ĐN2

LT1

SG1

SG2
ĐN3

NB1

SR1

VC1

CT1

CĐ1

HL1

CC1

CH1

ĐA1

TĐ1

ĐT1

TT Tên trạm Vị trí Thời gian quan trắc Nguồn

1 TV1 Cửa Thị Vải 5/8 ÷ 20/8/2009 Viện KTB

2 LT1 Cửa Ngã Bảy (sông Lòng Tàu) 5/8 ÷ 20/8/2009 Viện KTB

3 ĐT1 Cửa Đồng Tranh 5/8 ÷ 20/8/2009 Viện KTB

4 ĐN1 Sông Đồng Nai 1/11 ÷ 9/11/2013 Viện KHTLMN

5 ĐN2 Sông Đồng Nai
20/4 ÷ 22/4/2009

5/9 ÷ 7/9/2009
Viện KHTLMN

6 ĐN3 Sông Đồng Nai 1/11 - 17/11/2013 Viện KHTLMN

7 SG1
Phía thượng lưu cầu Sài Gòn (sông 

Sài Gòn)
1/11 ÷ 9/11/2013 Viện KHTLMN

8 SG2 Phú An (sông Sài Gòn)
22/4 ÷ 24/4/2009

7/9 ÷ 9/9/2009
Viện KHTLMN

9 NB1 Hiệp Phước (sông Đồng Nai) 9/11 ÷ 16/11/2013 Viện KHTLMN

VC1 Sông Vàm Cỏ 9/11 ÷ 16/11/2013 Viện KHTLMN

10 SR1 Cửa Soài Rạp
5/8 ÷ 20/8/2009

1/11 - 17/11/2013

Viện KTB

Viện KHTLMN

11 CT1 Cửa Tiểu 15/9 ÷ 30/9/2009 Viện KHTLMN

12 CĐ1 Cửa Đại 15/9 ÷ 30/9/2009 Viện KHTLMN

13 HL1 Cửa Hàm Luông 15/9 ÷ 30/9/2009 Viện KHTLMN

14 CC1 Cửa Cổ Chiên 15/9 ÷ 30/9/2009 Viện KHTLMN

15 CH1 Cửa Cung Hầu 15/9 ÷ 30/9/2009 Viện KHTLMN

16 ĐA1 Cửa Định An 15/9 ÷ 30/9/2009 Viện KHTLMN

17 TĐ1 Cửa Trần Đề 15/9 ÷ 30/9/2009 Viện KHTLMN

Phạm vi mô hình mở rộng 



PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

Mô hình mở rộng 

3. Hiệu chỉnh, kiểm định mô hình 

Kết quả kiểm 

định mực nước 

Kết quả kiểm 

định lưu lượng 

cửa sông 



PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

3. Hiệu chỉnh, kiểm định mô hình 

Mô hình mở rộng 

Kết quả kiểm 

định dòng chảy 

tổng hợp 

Kết quả kiểm 

định sóng 



PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

3. Hiệu chỉnh, kiểm định mô hình 

Mô hình mở rộng 

Kết quả kiểm 

định bùn cát 



PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

3. Hiệu chỉnh, kiểm định mô hình 

Mô hình mở rộng 

Kết quả kiểm 

định bùn cát 



PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

3. Hiệu chỉnh, kiểm định mô hình 

Mô hình chi tiết 



3.  
KẾT QUẢ TÍNH TOÁN MÔ HÌNH NGHIÊN CỨU 

MỞ RỘNG 



ĐẶC ĐIỂM THỦY ĐỘNG LỰC & VCBC KHU VỰC VEN BIỂN ĐBSCL 

Chế độ dòng chảy tổng hợp 



ĐẶC ĐIỂM THỦY ĐỘNG LỰC & VCBC KHU VỰC VEN BIỂN ĐBSCL 

Chế độ dòng chảy tổng hợp 



ĐẶC ĐIỂM THỦY ĐỘNG LỰC & VCBC KHU VỰC VEN BIỂN ĐBSCL 

Chế độ dòng chảy ven bờ do gió 

Mặt cắt ngang bờ U Minh 

Mặt cắt ngang bờ Trà Vinh 

Dòng dư do gio TB  8/1014 

Dòng dư do gió TB  1/2015 

Dòng dư do gio TB  8/1014 

Dòng dư do gió TB  1/2015 



ĐẶC ĐIỂM THỦY ĐỘNG LỰC & VCBC KHU VỰC VEN BIỂN ĐBSCL 

Chế độ sóng 



Tương quan biến động bùn cát phía cửa sông ven biển với các 

mùa khí hậu, thủy văn thượng nguồn (dòng chảy, bùn cát), thủy 

động lực phía biển (sóng, ứng suất tiếp đáy) với chu kỳ năm 

Thời kỳ gió mùa Tây Nam:   

    - mùa lũ, tháng 7-10, cung cấp bùn cát  

      chính; 

    - hướng gió mùa này ngược với hướng  

      mở của đường bờ    vai trò của sóng  

      trong các quá trình ven bờ mùa này là yếu 

Thời kỳ gió mùa Đông Bắc: 

   - Tần suất xuất hiện vượt trội, tốc độ gió  

     cũng lớn hơn nhiều so với các hướng  

     khác, hướng gio ́ gần như trực diện với  

     đường bờ biển mở  sóng lớn và hoạt     
      động mạnh  ứng suất tiếp đáy  

     tăng mạnh; 

     - mùa kiệt, dòng chảy và nguồn bùn cát từ  

     các sông thấp nhất trong năm nhưng hàm  

     lượng bùn cát lơ lửng ven biển thì vẫn rất  

     cao   sóng gây ra bởi gió mùa Đông  

     Bắc đào xới và làm lơ lửng hóa phần lớn  

     bùn cát được bồi tụ trong mùa gió Tây  

     Nam   

Chế độ vận chuyển bùn cát 



ĐẶC ĐIỂM THỦY ĐỘNG LỰC & VCBC KHU VỰC VEN BIỂN ĐBSCL 

Chế độ vận chuyển bùn cát 

Bùn cát từ các cửa sông ra đã hình thành 
các luồng bùn cát (sediment flume) trên 
khu vực thềm nông; 

T ừ tháng 6 cho đến giữa tháng 10, 
hướng vận chuyển bùn cát chính là 
hướng Đông Bắc, cuối tháng 10 thì bắt  
đầu  đổi hướng 

Phía biển Đông 

Phía biển Tây 

Trong thời kỳ gió mùa Tây Nam, 
hướng gió và hướng sóng gần như 
trực diện với đường bờ, sóng đã 
đào xới và làm lơ lửng hóa bùn cát 
bãi, bờ biển, là nguyên nhân trực 
tiếp gây ra xói lở bờ biển 

Thời kỳ gió mùa Đông Bắc, vùng ven 
bờ biển Tây là vùng khuất so với 
hướng gió, sóng hoạt động yếu 



ĐẶC ĐIỂM THỦY ĐỘNG LỰC & VCBC KHU VỰC VEN BIỂN ĐBSCL 

Chế độ vận chuyển bùn cát 


