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LỜI NÓI ĐẦU 

Nuôi trồng thủy sản nói chung và đặc biệt là nuôi tôm vùng ven biển đồng bằng 

sông Cưu Long đang được mở rộng cả về diện tích cũng như các hình thức nuôi. 

Trong bối cảnh đó, vấn đề quy hoạch vùng nuôi, các mô hình nuôi, xây dựng hệ 

thống hạ tầng kỹ thuật thủy lợi phục vụ nuôi tôm hiệu quả và bền vững đang trở 

thành một nhu cầu cấp thiết, mang tính kỹ thuật, kinh tế và môi trường to lớn. 

Với mong muốn hỗ trợ công tác xây dựng và vận hành các công trình hạ tầng kỹ 

thuật cấp, thoát và xử lý nước cho tất cả các hình thức nuôi tôm vùng ven biển 

ĐBSCL, Bộ Nông nghiệp và PTNT giao Viện Khoa học Thủy lợi miền Nam thuộc 

Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam biên soạn tài liệu "Sổ tay hướng dẫn kỹ thuật thủy 

lợi nội đồng phục vụ nuôi tôm ven biển đồng bằng sông Cửu Long". Sổ tay ngoài 

việc cung cấp kiến thức về cấu trúc hệ thống thủy lợi phục vụ nuôi tôm, kỹ thuật 

cấp nước từ nguồn vào khu nuôi, cũng như nước thải từ khu nuôi ra hệ thống kênh 

còn trình bày cách bố trí, sắp xếp hệ thống cấp, thoát trong khu nuôi với từng hình 

thức nuôi, phù hợp với các công trình hạ tầng kỹ thuật khác trong khu vực, nhằm 

đưa đến tay người sử dụng với thông tin kỹ thuật đầy đủ nhất. 

Nội dung sổ tay có một số phần mang tính kỹ thuật chuyên ngành, vì vậy để sử 

dụng hiệu quả, đặc biệt với đối tượng sử dụng là người dân, cuốn sổ tay này cần 

được Trung tâm khuyến nông của từng địa phương tập huấn, hướng dẫn sử dụng 

trước khi áp dụng vào thực tế sản xuất. 

Sổ tay đã được thẩm định và Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã có Quyết 

định số 5406/QĐ-BNN-KHCN ngày 26 tháng 12 năm 2016 ban hành “Sổ tay hướng 

dẫn kỹ thuật thủy lợi nội đồng phục vụ nuôi tôm ven biển đồng bằng sông Cửu 

Long”, trân trọng giới thiệu tài liệu cùng bạn đọc. 

Dù rất cố gắng nhưng tài liệu này chắc chắn chưa thể đáp ứng hết những yêu cầu 

luôn thay đổi của thực tiễn. Rất mong được các nhà chuyên môn, bà con nông dân, 

nhà quản lý và bạn đọc góp ý để Sổ tay được hoàn thiện hơn, chất lượng cao hơn 

trong lần tái bản sau. 

  BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN 



BO NaNG NGHq:P CONG HoA xA HOI cnuNGHiA VI~T NAM
vA pIlAT TRIEN NaNG THaN DQc l~p - TV do - H~nh phuc

s6 §/Itt IQD-BNN-KHCN Ha Nc)i, ngay ct6 thang 12 nam 2016

QUYETDINH

Ban hanh sA tay hmmg dfin ky thu~t thiiy IQ'in(>idang phuc vu nudi tom
ven bi~n dang b~ng song Ciru Long

BO TRUONG BO NONG NGHl~P vA PHA.T TRIEN NONG THON

Can cir Nghi dinh s6 199/2013/ND-CP ngay 26 thang 11 nam 2013 cua
Chinh phu quy dinh clnrc nang, nhiem vu, quyen han va ca c§.u t6 clnrc cua B9
Nong nghiep va Phat triSn nong thon;

Can cu Quyet dinh s6 2836/QD-BNN-KHCN ngay 02 thang 12 nam 2013
cua B9 tnrong B9 Nong nghiep va PTNT vS phe duyet dieu chinh dS tai nghien
CUuva du an san xu§.tthir nghiem c§.pB9 phuc vu tai ca c§.unganh nong nghiep
va PTNT giai doan 2013-2017;

Xet kSt qua hop H9i dong KH&CN nghiem thu dS tai KHCN c§.pb9 thea
Quyet dinh s6 37711QD-BNN-KHCN ngay 15 thang 9 nam 2016 cua B9 tru6ng
B9 Nong nghi~p va Phat tri@nnong them;

Theo dS nghi cua V\l trucmg V\l Khoa hQc, Cong ngh~ va Moi truOng,

QUYETDJNH:

Di~u 1. Ban hanh "S6 tay huang d~n kY thu~t thllY lqi n9i d6ng ph\lc V\l
nuoi tOm ven bi@nd6ng b&ng song Cilu Long" la kSt qua nghien CUucua dS tai
KHCN c§.pB9 "Nghien cUu giai phap h~ t~ng ky thu~t thuy Iqi n9i d6ng (c§.p,
thoat va xu Iy nu6'c" ph\lc V\lnuoi tom vung ven biSn DBSCL".

Di~u 2. S6 tay la ca sa d@cac ca quan, t6 chuc, ca nhan co lien quan tham
khao, v~n d\lng trong huang d~n ky thu~t thuy lqi n9i d6ng va c§.pthoat nu6'c
nu6'c nuoi tom ven bi@nd6ng b&ngsong Cilu Long.

QuySt dinh nay co hi~u Ivc k@tu ngay kY.

Di~u 3. Chanh Van phong B9, V\l tru6ng V\l Khoa hQc, Cong ngh~ va Moi
trucmg, Thu tru6ng cac dan vi co lien quan chiu trach nhi~m thi hanh QuySt
dinh nay.!.
No'inh~n:
- NhuDi~u 3;
- BQ tru6ng (dB h/c);
- Cac T6ng C\lC,C\lC, V\l, Thanh tra BQ;
- Cac CM dAutu, BQLDA thuQc Bi);
- Cac dan vi tu v~n thuQc Bi);
- Luu: VT, KHCN (KTD.20b).



CONG HoA xA HOI cau NGHiA VIET NAM. . .BQ NONG NGIII¥P
VApHATTRmNNONGTHON

I.
1)

II.

DQc l~p - T\f do - Hanh phuc

SOTAY
~~~~~~HUAT THUY LOI NOI DONG PHUC VU
Vi lEN DONG BANG SONG CUu LONG .

~k5 PlPC IQD-BNN-KHCN ngaytlb I .,/,u2016 cua
iI'"Y1~-..rv .. Nang nghiep va Phat trien nang than)

CHUONGI
QUY DINH CHUNG

PHAM VI vA DOl TUONG Ap DUNG. ..

2)

S6 tay la huong d~n ky thuat thuy loi noi d6ng t~p trung vao c~u true h~ thong
thuy lei phuc vu nuoi tom; ky thuat cftpmroc tu nguon vao khu nuoi cling nhir
mroc thai ill khu nuoi ra h~ thong kenh; b6 tri, s~p x~p h~ thong c~p, thoat trong
khu nuoi,
Pham vi v~ dia ly la ap dung cho cac vung nuoi tom mroc lo thuoc ven bien
DBSCL.

S6 tay nay khong d~ c~p d~n ky thuat xu ly mroc bang phuong phap co hoc,
h6a hoc, sinh hoc.

DOl TUQNG Ap Dl)NG

3)

S6 tay nay ap dung d6i voi cac t6 chirc, ca nhan heat dQng trong lInh V\fCnuoi tom
nu6c lQ'tren phc;tmvi vung DBSCL va cac t6 chuc, ca nhan c6 lien quan.

III. HUONG DAN SUDl)NG
NQi dung s6 tay c6 mQt s6 phin mang tinh ky thu~t chuyen nganh, vi v~y d~ su d\lng
hi~u qua, d~c bi~t v6i d6i tUQ'llgsu d\lng hI nguai dan, cU6n s6 tay nay cin duQ'ctrung
ta~ khuy~n nong dia phuO'ng hu6ng d~n su d\lng tru6c khi ap d\lng vao thvc t~ san
xuat.

IV. MQTSOTHU~TNGUvAKHAINI$M
1. Ao nuoi

Chi khoang khong gian chua nu6c (duQ'cgi6i hc;tnboi day, ba va b~ m~t nu6c) dung d~
tha tom, cham s6c nuoi 100va thu hoc;tch.D~ dam bao khi gu6ng S\lCkhi d6n duQ'cch~t
l~ng c~n day ao (thuc an du, phan tom, vo tom ...) vao gifra ao, ao nuoi hinh vuong la
t6t nh~t (ba con nong dan thuang gQi ao nuoi tom la vuong tom).

2. Ao trfr mr6'c

Chi khoang khong gian chua nu6c dung cho vi~c tich trfr nu6c (duQ'c c~p tu kenh cftp
ng~?n), k~t hQ'p l~ng dQng phu sa, nh~m dam bao ch~t lUQ'ngnu6c t6t nh~t cho ~9 n
nuol. ~
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3. Ao xử lý (nước) cấp  

Chỉ khoảng không gian chứa nước dùng cho việc lắng lọc, xử lý nước cấp trước khi 

cho vào ao nuôi, nhằm đảm bảo chất lượng nước tốt nhất cho ao nuôi.  Tùy theo 

điều kiện khu nuôi, ao xử lý cấp cũng có thể là ao sẵn sàng cấp 

4. Ao sẵn sàng cấp 

Chỉ khoảng không gian chứa nước dùng cho việc trữ nước từ ao xử lý cấp phục vụ 

cấp nước cho hệ thống các ao nuôi.  

Tùy theo điều kiện khu nuôi, ao sẵn sàng cấp cũng có thể là ao xử lý cấp 

5. Ao xả (ao thoát, kênh thoát - trong trường hợp ao xả kết hợp là kênh 

lắng thải) 

Chỉ khoảng không gian chứa nước dùng cho việc tập trung nước thải từ các ao 

nuôi, đảm bảo lắng bùn và kết hợp xử lý nước đạt tiêu chuẩn môi trường trước khi 

thải ra ngoài.  

6. Ao ương (ao zèo) 

Là ao nuôi loại nhỏ chỉ dùng để chăm sóc tôm thời kỳ còn nhỏ, để thả tôm giống 

với mật độ cao, chăm sóc ương tôm trong vòng từ 20-25 ngày trước khi thả tôm 

vào các ao nuôi đại trà. Trước đây, ao ương chỉ có trong nuôi tôm siêu thâm canh. 

Tuy nhiên, hiện nay đối với nuôi thâm canh (thậm chí kể cả quảng canh), để giảm 

thiểu rủi ro, để giảm chi phí nuôi tôm trong giai đoạn đầu, cần phải ương tôm cho 

khỏe mạnh, thích nghi với môi trường trước khi đưa vào ao nuôi.  

7. Ao chứa bùn 

Chỉ khoảng không gian chứa chứa bùn thải trong quá trình nuôi tôm và sau khi thu 

hoạch tôm (bùn thải sau nuôi). Quy mô diện tích ao chứa bùn phải đảm bảo chứa 

hết lượng bùn thải trong tối thiểu một đợt nuôi. Đây là loại công trình cần được quy 

hoạch nhằm đảm bảo bền vững vùng nuôi. 

8. Khu nuôi tôm 

Chỉ một khu vực địa lý tự nhiên không lớn, trong đó có đầy đủ các hạng mục công 

trình hạ tầng kỹ thuật phục vụ nuôi tôm (hệ thống cấp, thoát, xử lý nước, hệ thống 

ao, khu nhà quản lý), với diện tích khoảng vài chục ha và tương đối đồng nhất về 

hình thức nuôi. 
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9. Vùng nuôi tôm 

Chỉ một khu vực địa lý tự nhiên rộng lớn trong đó hoạt động sản xuất nông nghiệp 

chủ yếu và nuôi tôm, có thể có nhiều hình thức nuôi tôm xen nhau. Vùng nuôi tôm 

gồm nhiều khu nuôi tôm gộp lại. 

10.  Cấp thoát riêng biệt 

Dùng để chỉ hệ thống công trình cấp và thoát nước riêng biệt nhau trong một khu 

vực nuôi tôm. Với hệ thống này, nguồn nước từ sông, kênh lớn sẽ đi theo hệ thống 

kênh cấp để vào đến ao nuôi theo trình tự:  

Cấp nước: Sông kênh cấp  mương cấp  ao lắng cấp  ao nuôi;  

Thoát nước: Nước thải đi từ Ao nuôi  ao xử lý  mương tiêu  kênh tiêu  

sông.  

Quá trình cấp và thoát hoàn toàn tách biệt nhau trong khu nuôi, mô hình này hiện 

nay đã được áp dụng trong các trang trại nuôi thâm canh hay các khu nuôi được 

xây dựng bài bản và tổ chức vận hành hệ thống nghiêm ngặt. 

11. Cấp thoát tách rời theo thời gian 

Cấp thoát tách rời theo thời gian dùng để chỉ hệ thống công trình cấp và thoát nước 

chung nhau, tuy nhiên trong các thời điểm khác nhau thì nhiệm vụ công trình lại 

khác nhau, cụ thể: Trong thời kỳ cấp nước cho nuôi tôm, kênh phục vụ dẫn nước 

cấp vào cho toàn khu nuôi. Đến thời kỳ cần thay thế nước cho các ao nuôi thì kênh 

này lại trở thành kênh thoát, cứ như vậy thay đổi nhiệm vụ của hệ thống công trình 

nội đồng này theo từng thời kỳ chăm sóc. 

Trong trường hợp không có điều kiện để xây dựng hệ thống cấp thoát riêng biệt 

(tách rời), thì có thể áp dụng tách rời cấp thoát theo thời gian. Hệ thống này hiện 

nay chủ yếu phục vụ cho nuôi tôm quảng canh. 

12.  Kênh cấp - thoát nguồn 

Do đặc điểm hệ thống sông - kênh - rạch ĐBSCL chằng chịt và đã hình thành từ 

lâu, nên ít có hệ thống cấp - thoát riêng biệt từ nội đồng ra tới kênh cấp chính, mà 

việc tách riêng này hầu hết chỉ diễn ra trong khu nuôi (mục 1.2.10). 

Kênh cấp - thoát nguồn có nhiệm vụ cấp nước vào khu nuôi, đồng thời cũng có 

nhiệm vụ nhận nước thải từ khu nuôi (tùy từng thời điểm). Chính vì vậy, kênh cấp, 

thoát nguồn cũng có thể là kênh cấp I, II hoặc III. 

Việc lấy nước vào khu nuôi nên cố gắng lấy nước từ các kênh cấp càng cao càng 

tốt (cấp I). 
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13.  Bờ bao, bờ vùng 

Là công trình bờ ngăn cách và bảo vệ khu nuôi, trang trại nuôi tôm; Công trình này 

phải đảm bảo không chỉ giao thông nội đồng mà còn phải đáp ứng yêu cầu chống 

lũ, chống triều cường cho khu nuôi. 

14.  Quy trình nuôi tôm ít thay nước 

Là thuật ngữ để chỉ kỹ thuật nuôi tôm thâm canh ít thay nước. Để bảo đảm môi 

trường ao nuôi không bị ô nhiễm hữu cơ (phân tôm, vỏ tôm và thức ăn thừa) kỹ 

thuật nuôi này phải sử dụng các chế phẩm vi sinh có tác dụng vô hiệu hóa chất thải 

ở đáy ao, sau vụ nuôi luôn phải nạo vét lớp bùn này để đảm bảo an toàn cho ao 

nuôi vụ sau.  

15.  Quy trình nuôi tôm tuần hoàn nước  

Là thuật ngữ chỉ kỹ thuật nuôi tôm thâm canh có hệ thống xử lý nước thải ngay 

trong khu nuôi và được tái sử dụng. Lượng nước thoát ra từ ao nuôi trong quá trình 

nuôi hoặc sau khi thu hoạch (sau nuôi), sau khi xử lý được sử dụng cấp lại vào ao 

nuôi, ta gọi đó là kỹ thuật nuôi tôm tuần hoàn nước. Đây cũng là hình thức nuôi 

tôm ít thay nước. Do chi phí xử lý nước từ lần 2 trở đi (tái cấp) ít hơn so với lần 

đầu và chính quy trình này cũng ít thay nước, do đó ít thải ra môi trường. 

16.  Hệ thống thủy lợi (HTTL) nội đồng cấp, thoát và xử lý nước vùng nuôi 

(hay HTTL nội đồng vùng nuôi) 

HTTL nội đồng trong vùng nuôi tôm có nhiệm vụ cấp, thoát và xử lý nước phục vụ 

cho việc nuôi tôm. Như vậy nói đến HTTL nội đồng cấp, thoát và xử lý nước vùng 

nuôi nghĩa là HTTL nội đồng vùng nuôi. 

HTTL nội đồng vùng nuôi là một tổ hợp gồm các công trình dẫn nước, phân phối 

nguồn nước từ kênh cấp, thoát nguồn (kênh cấp, kênh thoát chung nhau) tới mặt 

ruộng, nhằm phục vụ tốt nhất yêu cầu của sản xuất, nuôi trồng. Nói cách khác hệ 

thống thủy lợi nội đồng là sự bố trí các công trình kênh dẫn, các cống phân phối 

nguồn nước trong một khu vực sản xuất, nhằm đảm bảo phục vụ tốt nhất yêu cầu 

của canh tác và nuôi trồng. 

17. Công trình hạ tầng kỹ thuật (HTKT) thủy lợi cấp thoát và xử lý nước 

(hay công trình HTKT thủy lợi khu nuôi) 

Căn cứ khoản 5 điều 3 Luật xây dựng: "Hệ thống công trình HTKT bao gồm hệ 

thống giao thông, thông tin liên lạc, cung cấp năng lượng, chiếu sáng công cộng, 

cấp nước, thoát nước, xử lý các chất thải và các công trình khác". 
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Nhiệm vụ của công trình HTKT thủy lợi khu nuôi chính là nhằm cấp thoát và xử lý 

nước trong khu nuôi, vậy: 

Công trình HTKT thủy lợi cấp, thoát và xử lý nước trong khu nuôi được chỉ ra 

trong cuốn sổ tay này được gọi là: Công trình HTKT thủy lợi khu nuôi. 

Công trình HTKT thủy lợi khu nuôi bao gồm: ao trữ, ao xử lý cấp, ao sẵn sàng cấp, 

ao nuôi, ao xử lý lắng thải và hệ thống kênh dẫn nước thải, hệ thống bơm cấp, thoát 

trong khu nuôi. 

V. CÁC HÌNH THỨC NUÔI TÔM NƯỚC LỢ PHỔ BIẾN Ở VIỆT NAM 

HIỆN NAY 

Để có được quan điểm chung về kết cấu của hệ thống cho từng mô hình nuôi, trước 

hết có thể tóm tắt các mô hình nuôi phổ biến hiện nay (theo cách phân loại để bố trí 

hệ thống thủy lợi cấp thoát nước) như sau: 

1. Nuôi siêu thâm canh 

Là hình thức nuôi hoàn toàn bằng giống và thức ăn nhân tạo, hoàn toàn khống chế 

được các yếu tố môi trường, mật độ thả rất cao, nuôi trong nhà màng (nhà có mái 

che và mái có thể di động được). Mật độ thả nuôi từ 200 - 250 con/m2, năng suất có 

thể đạt tới 100 tấn/ha. 

2. Nuôi thâm canh 

Là hình thức nuôi dựa hoàn toàn vào giống và thức ăn nhân tạo, chủ động cấp thoát 

nước bằng bơm (có thể cấp, thoát nước nguồn tự chảy vào khu nuôi trong những 

thời điểm thích hợp), chủ động khống chế các yếu tố môi trường, mật độ thả giống 

cao tôm sú 25-60con/m2, tôm thẻ chân trắng (TCT) 80-150con/m2.  Năng suất nuôi 

đạt 3 tấn/ha/vụ trở lên (tôm sú) và 7-8 tấn/ha/vụ (tôm TCT) 

3. Nuôi bán thâm canh 

Là hình thức nuôi bằng giống nhân tạo và phần thức ăn nhân tạo là chủ yếu, đồng 

thời kết hợp sử dụng một phần thức ăn tự nhiên có trong ao. Mật độ thả tôm sú 10-

25con/m2, tôm TCT 40-80con/m2.  

Về tỷ lệ diện tích giữa các hình thức nuôi ở các nước rất khác nhau, tuỳ thuộc vào 

điều kiện tự nhiên, khả năng đầu tư và trình độ công nghệ nuôi ở từng nước.  

4. Nuôi luân canh 

a. Luân canh tôm - lúa có nguồn tiếp ngọt 

Trên cùng một khu đất nông nghiệp, mùa khô thì nuôi tôm, mùa mưa thì trồng lúa, 

gọi là luân canh tôm - lúa. Hệ thống thủy lợi trong vùng luân canh tôm - lúa có thể 
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chủ động điều tiết cấp được nước ngọt, được gọi là luân canh tôm - lúa có nguồn 

tiếp ngọt (ví dụ: vùng ven biển Tây - Kiên Giang từ Rạch Giá đến Ba Hòn). 

b. Luân canh tôm - lúa không có nguồn tiếp ngọt 

Vùng luân canh tôm - lúa, mà ở đó hệ thống thủy lợi không thể chủ động điều tiết 

cấp được nước ngọt, được gọi là Luân canh tôm - lúa không có nguồn tiếp ngọt 

(vùng Nam bán đảo Cà Mau). 

5. Nuôi quảng canh cải tiến 

Là hình thức nuôi bằng giống và thức ăn tự nhiên là chủ yếu, có bổ sung thêm 

giống nhân tạo và thức ăn bổ sung với mật độ nhất định (4-10 con/m2).  

6. Nuôi quảng canh 

Là hình thức nuôi hoàn toàn bằng nguồn giống tự nhiên và thức ăn tự nhiên thông 

qua cửa cống và nhốt giữ trong thời gian nhất định. Năng suất có thể đạt 30-

300kg/ha. 

Hiện nay ở vùng ven biển ĐBSCL còn tồn tại hình thức nuôi quảng canh tôm rừng 

và chủ yếu ở vùng Nam bán đảo Cà Mau (Ngọc Hiển, Năm Căn). Người ta còn gọi 

nuôi quảng canh tôm rừng là nuôi tôm sinh thái vì tính bền vững về mặt sinh thái 

của chúng. 

Thực tế hiện nay nuôi tôm quảng canh hoàn toàn bằng nguồn giống tự nhiên gần 

như không còn (nếu có còn rất ít), thường thì sau mỗi lần thu hoạch tôm được thả 

bù với mật độ thưa. 

VI. CÁC TIÊU CHÍ CƠ BẢN CỦA HTTL NỘI ĐỒNG TRONG VÙNG 

NUÔI TÔM 

1. Tính đồng bộ, hợp lý 

- Công trình hạ tầng kỹ thuật cấp, thoát và xử lý nước được gọi là hợp lý chính 

là có số lượng kênh dẫn (cấp thoát nước) đủ cho yêu cầu vận chuyển nguồn 

nước gồm các kênh cấp I, II và III, các cống kiểm soát linh hoạt nguồn nước 

theo các cấp kênh hoạt động hiệu quả. 

- Hiện nay, do đồng ruộng vùng nuôi tôm ven biển được hình thành lộn xộn, 

manh mún từ hình dạng ô ruộng cho tới vị trí, kích cỡ. Nếu giữ nguyên tình 

trạng này để xây dựng vùng nuôi hiệu quả, bền vững là không thể được, chỉ 

có thể chấp nhận thực trạng này với điều kiện là vùng nuôi thủy sản quảng 

canh. Do vậy, cần phải hợp tác cùng nhau dồn điền đổi thửa, xây dựng lại 

đồng ruộng với đầy đủ công trình hạ tầng kỹ thuật khép kín, cùng quản lý, 
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khai thác khu nuôi hài hòa, đảm bảo kỹ thuật, là nền tảng cho phát triển vùng 

nuôi, nghề nuôi hiệu quả, ổn định.  

2. Đáp ứng đa mục tiêu 

- Đảm bảo phục vụ nhu cầu nước cho nuôi tôm theo các mô hình nuôi; 

- Đảm bảo linh hoạt chuyển đổi cơ cấu sản xuất;  

- Đảm bảo xử lý nước thải, chất thải rắn và bảo vệ môi trường vùng nuôi;  

- Đảm bảo góp phần phát triển giao thông trong nội vùng khu nuôi thông suốt 

và thuận lợi (phục vụ canh tác, chăm sóc, thu hoạch…); 

- Góp phần xây dựng đồng ruộng quy mô, hiện đại đưa nông thôn vùng ven 

biển tiến lên văn minh và hạnh phúc. 

3. Đáp ứng yêu cầu nuôi bền vững 

- Chủ động cấp và thoát nước đúng yêu cầu về khối lượng và chất lượng của 

vùng nuôi. 

- Hai nguồn nước cấp vào và nguồn thải ra không được lẫn lộn vào nhau trong 

khu nuôi. 

4. Góp phần phát triển bền vững 

- Hình thành các khu chứa trữ chất thải rắn sau mỗi mùa thu hoạch. 

- Tạo nguồn nước dự trữ trong những trường hợp bất khả kháng về môi trường 

khu nuôi.  

- Hình thành các khu xử lý nước thải ngay tại ao nuôi. 

- Hình thành các mô hình nuôi sử dụng nước theo nguyên lý tuần hoàn. 
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CChhưươơnngg  IIII..     

HƯỚNG DẪN KỸ THUẬT THỦY LỢI NỘI 

ĐỒNG CHO NUÔI TÔM THÂM CANH, BÁN 

THÂM CANH  

I. NGUYÊN TẮC CHUNG 

Vấn đề bố trí lựa chọn các mô hình nuôi đặc biệt là mô hình nuôi thâm canh cần 

căn cứ vào nhiều yếu tố. Để lựa chọn khu nuôi tôm thâm canh cần căn cứ vào các 

yếu tố kỹ thuật, môi trường và kinh tế - xã hội, hạ tầng kỹ thuật trong đó các yêu 

cầu về kỹ thuật được dựa trên: 

- Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về cơ sở nuôi tôm nước lợ - Điều kiện an toàn 

vệ sinh thú y, bảo vệ môi trường và an toàn thực phẩm QCVN 02-

19:2014/BNNPTNT. 

- Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 01-80:2011/BNNPTNT - Cơ sở nuôi 

trồng thủy sản thương phẩm - Điều kiện vệ sinh thú y (Mục 2.3. Cơ sơ hạ 

tầng và các hạng mục công trình). 

II. NGUỒN NƯỚC VÀ CHẤT LƯỢNG NƯỚC 

1. Nguồn nước 

- Nước ngọt: Gồm nước máy, nước ngầm, nước giếng, nước sông suối tự 

nhiên hoặc nước từ hệ thống thủy nông, có độ mặn < 5 ‰. 

-  Nước biển ven bờ Gồm nước biển, nước ngầm hoặc nước ót ruộng muối, có 

độ mặn ≥ 5 ‰.  

2. Chất lượng nước  

- Nước phải đảm bảo sạch và các yếu tố thủy lý thủy hóa, thủy sinh phù hợp 

với từng đối tượng thủy sản nuôi. 

- Chất lượng nước ngọt để nuôi thủy sản phải đảm bảo những yêu cầu quy 

định tại Phụ lục A – QCVN 01 – 80:2011/ BNN&PTNT. 
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- Chất lượng nước mặn để nuôi thủy sản phải đảm bảo hàm lượng NH3 không 

vượt quá 0,1 mg/l và Coliform không quá 1.000 MPN/100ml (QCVN 

10:2008/BTNMT – Chất lượng nước biển ven bờ).  

III. MẶT BẰNG BỐ TRÍ HTTL NỘI ĐỒNG VÙNG NUÔI  

1. Sơ đồ mặt bằng bố trí HTTL nội đồng áp dụng cho vùng nuôi cấp nước 

bằng bơm cấp trực tiếp từ kênh cấp - thoát nguồn 

 

Hình 1.  Sơ đồ mặt bằng bố trí HTTL từ nguồn đến nội đồng, áp dụng cho khu nuôi cấp 

nước bằng cống tự chảy (có hỗ trợ bơm cấp) trực tiếp từ kênh cấp nguồn 

Sơ đồ mặt bằng trong Hình 1. là sơ đồ bố trí HTTL từ nguồn đến nội đồng, trong 

đó hình thức cấp nước là cấp bằng cống tự chảy (có hỗ trợ bơm cấp) trực tiếp từ 

kênh cấp nguồn. Kênh cấp I, II (hay còn gọi là kênh cấp, thoát nguồn) nối trực tiếp 

ra biển sẽ đảm trách nhiệm vụ cấp nước, đồng thời cũng là tiêu nước. Hệ thống 

kênh cấp III hoàn toàn là kênh tiêu. Để không bị ảnh hưởng về chất lượng nước 

(khu này thoát ra, khu khác lấy vào), cần có quy trình vận hành phù hợp đảm bảo 

khi cấp sẽ không cho tháo nước thải. 
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Do điều kiện mặt bằng bố trí HTTL không cho phép, nên có thể kênh cấp nguồn 

cũng là kênh cấp II, thậm chí cấp III. Tuy nhiên để lấy được nước có chất lượng tốt, 

nên bố trí HTTL sao cho hướng tới kênh cấp I là kênh cấp nguồn là tốt nhất. 

2. Sơ đồ mặt bằng bố trí HTTL nội đồng áp dụng cho vùng nuôi cấp nước 

vào khu nuôi bằng bơm cấp từ xa 

 

Hình 2. Sơ đồ mặt bằng bố trí HTTL cấp nước vào khu nuôi, áp dụng cho khu nuôi cấp nước 

bằng bơm cấp từ xa 

Trong trường hợp hệ thống kênh cấp nguồn bị ô nhiễm hoặc độ mặn không đạt yêu 

cầu, nước cấp cho khu nuôi có thể sử dụng cấp trực tiếp từ biển (Đài Loan, Thái 

Lan là những nước ứng dụng phương pháp này khá phổ biến). Ưu điểm của phương 

pháp này là lấy được nước biển sạch, chủ động cấp trong mọi thời điểm. 
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IV. MẶT BẰNG BỐ TRÍ HẠ TẦNG KỸ THUẬT THỦY LỢI KHU NUÔI 

TÔM THÂM CANH, BÁN THÂM CANH 

1. Không tuần hoàn nước (không tái sử dụng nước) 

Sơ đồ mặt bằng bố trí hệ thống cấp thoát, xử lý nước và ao nuôi khu nuôi tôm thâm 

canh không tuần hoàn nước được xây dựng trên cơ sở hai trường hợp về mặt bằng 

giao thông: Có đường giao thông xương cá và không có đường xương cá. Các bộ 

phận cấu thành bao gồm: toàn bộ hệ thống kênh cấp thoát nguồn (chung), hệ thống 

cấp, trữ nước kết hợp là kênh cấp nội đồng, kênh thoát nước thải kết hợp là kênh 

thoát nội đồng (riêng biệt); hệ thống xử lý nước thải, hệ thống ao cấp, trữ, nuôi, ao 

chứa bùn, nhà quản lý, cống cấp, thoát v.v... 

 

Hình 3. Sơ đồ mặt bằng bố trí HTKT thủy lợi khu nuôi tôm thâm canh, áp dụng cho khu 

nuôi không tuần hoàn nước (có đường giao thông xương cá) -  Đường giao thông chính cặp 

kênh cấp nguồn 
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Nguyên tắc mặt bằng bố trí các công trình kỹ thuật hạ tầng trong loại mô hình này 

là:  

- Khu quản lý và ao chứa bùn phải thuận lợi cho giao thông bộ (giáp đường 

giao thông).  

- Cao độ đáy ao sẵn sàng cấp bằng cao độ đáy ao nuôi (đảm bảo giống y hệt 

về nhiệt độ nước cấp). 

 

Hình 4. Sơ đồ mặt bằng bố trí HTKT thủy lợi khu nuôi tôm thâm canh, áp dụng cho khu 

nuôi không tuần hoàn nước (có đường giao thông xương cá) -  Đường giao thông chính đối 

diện kênh cấp nguồn. 
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Hình 5. Mặt bằng bố trí HTKT thủy lợi khu nuôi tôm thâm canh, , áp dụng cho khu nuôi 

không tuần hoàn nước (không có đường giao thông xương cá) - Kênh cấp nguồn và đường 

giao thông đối diện nhau 
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Hình 6. Mặt bằng bố trí HTKT thủy lợi khu nuôi tôm thâm canh, áp dụng cho khu nuôi 

không tuần hoàn nước (không có đường giao thông xương cá) - Đường giao thông cặp kênh 

cấp nguồn 

Trong các Hình 3, Hình 4, Hình 5, Hình 6 hệ thống bơm bùn thải được hiểu là sử 

dụng đường ống nổi. Cũng có thể đặt chìm, tuy nhiên phải thiết kế thật chi tiết và 

lắp đặt thiết bị trước khi tiến hành trải bạt ao nuôi. Hình 7, Hình 8, Hình 9 hệ thống 

thoát bùn thải đặt chìm, thải bằng xi phông đặt luồn xuống đáy ao. 
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2. Hệ thống cấp thoát có tuần hoàn nước (tái sử dụng nước) 

 

Hình 7. Sơ đồ mặt bằng bố trí HTKT thủy lợi khu nuôi tôm thâm canh, áp dụng cho khu 

nuôi tái sử dụng nước (không có đường giao thông xương cá) - đường giao thông và kênh cấp 

nguồn đối chiều nhau 
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Hình 8. Sơ đồ mặt bằng HTKT thủy lợi khu nuôi tôm thâm canh, áp dụng cho khu nuôi tái 

sử dụng nước (không có đường giao thông xương cá, Kênh cấp nguồn và đường giao thông 

cùng chiều nhau. 

 

 

 

 

 

 



Sổ tay hướng dẫn kỹ thuật Thủy lợi nội đồng phục vụ nuôi tôm ven biển ĐBSCL 

 

18 

 

Hình 9. Sơ đồ mặt bằng bố trí HTKT thủy lợi khu nuôi tôm thâm canh, áp dụng cho khu 

nuôi tái sử dụng nước (có đường giao thông xương cá) - Đường giao thông cặp Kênh cấp 

nguồn. 

Ưu điểm của giải pháp này là tiết kiệm nước, từ đó giảm quy mô ao trữ lắng thậm 

chí giảm khối lượng, chi phí cho việc xử lý nước bằng các chế phẩm sinh học, góp 

phần làm sạch môi trường nuôi chung, giảm giá thành nuôi, tăng hiệu quả kinh tế. 

Tuy nhiên, hệ thống tách nước thải và bùn thải phải tuân thủ quy trình chặt chẽ và 

đòi hỏi người nuôi nhiều kinh nghiệm, am hiểu sâu về kỹ thuật nuôi. 
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3. Sơ đồ mặt bằng công trình HTKT thủy lợi khu nuôi theo mô hình CP 

(mô hình nuôi tôm của tập đoàn CP - Thái Lan đang áp dụng thành 

công tại Việt Nam) 

a. Mô hình không tuần hoàn nước 

 

Hình 10. Mô hình hệ thống cấp nước bằng đường ống trong khu nuôi tôm thâm canh, áp 

dụng cho khu nuôi thay nước liên tục và không tái xử dụng nước - mô hình của CP. 

Đây là Mô hình hệ thống cấp nước bằng đường ống trong khu nuôi tôm thâm canh 

(thay nước liên tục và không tái sử dụng nước) - mô hình mẫu của tập đoàn CP 

(Thái Lan). Mô hình này là mô hình kết hợp giữa nuôi siêu thâm canh và thâm 

canh, hiện phổ biến ở Thái Lan, mới được áp dụng vài năm gần đây tại Việt Nam 

và đang hoạt động khá hiệu quả.  

Mô hình này thực hiện triệt để phương châm "4 không": Không để nước sâu; 

Không để nước lâu; Không để nước đứng yên; Không bơm nước trực tiếp (vào ao 

nuôi).  

- Tháng thứ nhất: lượng nước thay trong ao nuôi: 20% / 1  ngày 

- Tháng thứ hai: lượng nước thay trong ao nuôi: 30% / 1  ngày 

- Tháng thứ ba: lượng nước thay trong ao nuôi: 40-50% / 1  ngày 
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b. Mô hình tuần hoàn nước  

Để tiết kiệm nước, sổ tay giới thiệu mô hình tuần hoàn nước (tái sử dụng nước). 

 

Hình 11. Mô hình hệ thống cấp, thoát và xử lý nước trong khu nuôi tôm thâm canh , áp dụng 

cho khu nuôi thay nước liên tục và tái sử dụng nước 

Lượng nước sau khi thay từ ao nuôi được chuyển về ao thu nước tuần hoàn, sau đó 

chuyển sang ao xử lý cấp. Sau khi xử lý đạt chất lượng yêu cầu, nước được chuyển 

sang ao sẵn sàng cấp và cấp cho hệ thống ao nuôi. Ưu điểm của mô hình này là ít 

thay nước (lấy từ nguồn), từ đó giảm được quy mô ao trữ lắng, quy mô bơm cấp, và 

đặc biệt là giảm được chi phí cho xử lý sinh học nước cấp lần đầu (nước thay ra 

chất lượng vẫn khá tốt do lượng thay rất nhiều và liên tục).. 

Suất đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật cũng như chi phí điện, nước, chế phẩm sinh 

học..., với mô hình của CP lớn hơn so với mô hình truyền thống. Vì vậy, tùy từng 

điều kiện tài chính để cân nhắc áp dụng. 

V. QUY MÔ HTTL NỘI ĐỒNG VÙNG NUÔI THÂM CANH, BÁN THÂM 

CANH 

1. Tính toán xác định hệ số cấp nước cho nuôi tôm thâm canh 

a. Công thức tính toán hệ số cấp nước 

Hệ số cấp nước được tính theo công thức:  
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W

q=
3,6×t×α

 (1) 

Trong đó:   q:  Hệ số cấp nước (l/s-ha); 

  W: Lượng nước cần cấp cho ao lắng cấp (m³/ha);  

  t: Số ngày cấp nước (ngày); 

  α:  số giờ cấp nước trong ngày (h/ngày); 

  W = A x h  

  A: diện tích ao lắng cấp (m²); 

  h: Chiều sâu nước ao lắng (m); 

  3,6: Hệ số đổi đơn vị. 

b. Hệ số cấp nước cho nuôi tôm thâm canh 

Theo quy trình cấp nước cho nuôi tôm trước khi cấp nước vào các ao nuôi, nước sẽ 

được cấp đầy các ao lắng cấp với diện tích chiếm khoảng 30% diện tích ao nuôi 

nhằm mục đích lắng đọng phù sa, chất lơ lửng trong nước và xử lý sơ bộ nếu cần 

thiết. Để tăng dung tích chứa nước, tiết kiệm diện tích mặt bằng các ao lắng cấp 

thường được đào sâu hơn ao nuôi tôm với chiều sâu nước trong ao từ 2,0-3,0m 

(trong tính toán lấy trung bình 2,50m). 

Trên cơ sở này hệ số cấp nước sẽ đảm bảo cấp đầy nước cho ao lắng. Hệ số cấp 

nước sẽ phụ thuộc vào thời gian lấy nước, kinh nghiệm thường chọn con nước tốt 

kỳ triều cường để cấp nước (lấy nước thời gian đỉnh triều) vào đầy ao lắng và sau 

khoảng 2-3 ngày sẽ chuyển đầy qua ao nuôi. Thời gian lấy nước tùy thuộc vào từng 

vị trí khu vực (mực nước thủy triều khác nhau), loại hình lấy nước, chất lượng 

nguồn nước (độ mặn, chất lượng) và thực tế thời gian lấy nước khoảng từ 4 -7 

ngày. Thời lượng lấy nước sẽ tỷ lệ nghịch với hệ số cấp nước (quy mô công trình 

cấp nước) do đó tùy từng trường hợp cụ thể, giải pháp cấp nước (bơm, tự chảy), 

điều kiện kinh tế sẽ cân nhắc lựa chọn hợp lý trong tính toán. 

Thời gian lấy nước trong ngày cần vào lúc đỉnh triều với hai quan điểm: lấy nước 

thời gian đỉnh triều (cả triều lên và triều xuống) và lấy nước thời gian đỉnh lúc triều 

lên để đảm bảo chất lượng nước tốt nhất tránh trường hợp lấy phải nước thải từ các 

nguồn ô nhiễm theo triều xuống vào ao nuôi. 

 Lấy nước vào thời gian đỉnh triều  

Để lấy được nước tốt (chất lượng tốt), hiện nay người ta lấy nước vào thời điểm 

đỉnh triều trong ngày và vào thời kỳ triều cường (giữa hoặc cuối tháng - âm lịch). 

Căn cứ biên độ triều, độ mặn từ nguồn nước cấp và độ mặn yêu cầu của người 
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nuôi, căn cứ chất lượng nguồn nước, căn cứ khả năng tự chảy (nếu cấp tự chảy) mà 

tùy theo từng vị trí, từng vùng thời điểm bắt đầu lấy nước và ngừng lấy sẽ khác 

nhau.  

 

Hình 12. Sơ họa thời gian lấy nước đỉnh 

triều - triều biển Đông 

 

Hình 13. Sơ họa thời gian lấy nước đỉnh triều 

- vùng biển Tây  

 Lấy nước vào thời gian đỉnh triều, pha triều lên 

 

Hình 14. Sơ họa thời gian lấy nước đỉnh 

triều, pha triều lên - triều biển Đông 

 

Hình 15. Sơ họa thời gian lấy nước đỉnh 

triều, pha triều lên - triều biển Tây 

Tại một số vùng gần biển nguồn nước cấp có chất lượng không tốt do những vùng 

sản xuất xen kẹp hoặc gặp những hộ nuôi xả thải nước bẩn (chưa qua xử lý ra 

kênh), thì việc lấy nước toàn bộ thời gian đỉnh triều sẽ có những hạn chế và tiềm ẩn 

những rủi ro về nguồn nước do pha triều xuống (nước rút ra) nguồn thải sẽ theo 

triều ra kênh lan tỏa vào các khu vực khác, nếu lấy vào thời điểm này sẽ lấy phải 

nước bẩn, thậm chí mang mầm bệnh vào khu nuôi. Vì vậy thời gian lấy nước lúc 

đỉnh triều và pha triều lên là một lựa chọn hợp lý để lấy được nguồn nước có chất 

lượng tốt hơn. Như vậy, thời gian lấy nước so với trường hợp lấy nước đỉnh triều 

(cả pha triều lên và xuống), chỉ bằng khoảng một nửa (biển Đông - 7 h/ngày; biển 

Tây - 5 h/ngày). 
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Bảng 1. Bảng tra hệ số cấp nước cho mô hình nuôi tôm thâm canh 

Vùng cấp nước Đơn vị Hệ số cấp nước 

cấp 4 ngày cấp 5 ngày cấp 6 ngày cấp 7 ngày 

Vùng biển Đông (lấy nước đỉnh triều) 

Số giờ lấy nước/ngày giờ/ngày 12 12 12 12 

Hệ số cấp nước l/s-ha 26,04 20,83 17,36 14,88 

Vùng biển Tây  (lấy nước đỉnh triều) 

Số giờ lấy nước/ngày giờ/ngày 9 9 9 9 

Hệ số cấp nước l/s-ha 34,72 27,78 23,15 19,84 

Vùng biển Đông (lấy nước đỉnh triều, pha triều lên) 

Số giờ lấy nước/ngày giờ/ngày 7 7 7 7 

Hệ số cấp nước l/s-ha 44,64 35,71 29,76 25,51 

Vùng biển Tây  (lấy nước đỉnh triều, pha triều lên) 

Số giờ lấy nước/ngày giờ/ngày 5 5 5 5 

Hệ số cấp nước l/s-ha 62,50 50,00 41,67 35,71 

 

Hình 16. Hệ số cấp nước cho nuôi tôm thâm canh ven biển ĐBSCL 

2. Quy mô kênh cấp, thoát nguồn 

a. Đặt vấn đề 

Hệ số cấp nước cho NTTS là rất quan trọng và là căn cứ khoa học cho việc quy 

hoạch, tính toán thiết kế hệ thống thủy lợi, đánh giá khả năng tải nước của hệ thống 

công trình hiện trạng, để trên cơ sở đó đề ra các giải pháp nâng cấp chuyển đổi từ 

thủy lợi phục vụ nông nghiệp sang thủy lợi phục vụ NTTS. Đồng thời cũng để các 

nhà quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch NTTS có cơ sở khoa học để quy hoạch vùng 

sản xuất (lúa, tôm, tôm thâm canh, quảng canh...), một cách bền vững.  
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Kết quả tính toán hệ số cấp nước cho vùng nuôi tôm cửa sông Mỹ Thanh (đại diện 

cho triều biển Đông) và cửa sông Cái Lớn (đại diện cho triều biển Tây) cho thấy hệ 

số cấp nước cho nuôi tôm lớn hơn nhiều so với cho lúa. Nếu lấy nước tốt (ở pha 

triều lên và trong khoảng 4 ngày đỉnh triều cường) hệ số cấp nước cho nuôi tôm 

thâm canh lớn gấp hơn 20 lần cho lúa. Điều này cho thấy, quy mô HTTL phục vụ 

NTTS cần thiết phải lớn hơn nhiều so với HTTL trước đây (cho ngọt hóa - lúa 

nước). 

Có thể thấy rằng, hệ số cấp nước phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố, trong đó yếu tố 

quan trọng bậc nhất là chất lượng nguồn nước cấp, bởi nếu chất lượng (độ mặn và 

các chỉ tiêu khác) tốt thì sẽ kéo dài thời gian cấp nước trong một ngày cũng như 

kéo dài thời gian cấp trong một chu kỳ triều cường.  

Phương pháp tính toán có một số yếu tố đưa vào mang giá trị bình quân (thấm, bốc 

hơi), để tính đúng cần phải có số liệu bốc hơi, thấm cho mỗi vị trí tính toán, cũng 

như vậy với mực nước trong ao trữ cấp lần đầu v.v.... Tuy nhiên, cũng không làm 

thay đổi nhiều so với kết quả tính bình quân ở trên. 

Việc xem xét thời gian lấy nước ở pha triều lên để được nguồn nước cấp có chất 

lượng tốt, điều này chỉ đúng vùng gần biển, phía trong cửa sông thì có khác một ít, 

đó là: do ảnh hưởng của động lượng, khi mực nước triều hạ thì dòng triều vẫn chảy 

vào, nước vẫn tốt, thâm chí còn tốt hơn lúc đỉnh triều. 

b. Phương pháp tính toán 

Đối với kênh, cống cấp, thoát nguồn việc cấp nước và thoát nước trên cùng 1 con 

kênh. Do đó quy mô kênh cấp, thoát nguồn sẽ được lựa chọn là quy mô lớn nhất 

trong 2 trường hợp cấp (cho mùa khô) và thoát (cho mùa mưa). 

Do đặc điểm HTTL vùng ĐBSCL là hệ thống hở với mạng lưới kênh mương chằng 

chịt, ảnh hưởng của thủy triều nên dòng chảy không ổn định cả về mùa khô cũng 

như mùa mưa. Do đó, để xác định được quy mô kênh cấp, thoát căn cứ kết quả tính 

toán thủy lực hệ thống (phần mềm MIKE, SOBEK, VRSAP ...). Nhu cầu nước, hệ 

số cấp nước cho nuôi tôm là thông số quan trọng trong việc tính toán thủy lực xác 

định quy mô công trình. 

Nuôi tôm thâm canh chỉ nên nuôi vào mùa khô, mùa mưa khó có thể kiểm soát 

được nồng độ mặn cũng như các chỉ tiêu hóa lý khác của nước do bị hòa trộn nước 

mưa. Bởi vậy, việc tính toán quy mô kênh cấp, thoát nguồn chỉ căn cứ vào hệ số 

cấp nước cho vùng nuôi tôm thâm canh.  

c. Các bước tính toán  

Bước 1: Xác định lưu lượng thiết kế sơ bộ cho các đoạn kênh, qua các công trình 

bằng cách tính dồn từ ao nuôi đến vị trí cần tính toán. Lưu lượng này sẽ được dùng 
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để tính toán xác định kích thước sơ bộ của kênh mương và công trình dựa theo các 

công thức của dòng chảy đều (kênh) và công thức lưu lượng qua công trình. 

Bước 2: Xây dựng mô hình mô phỏng chế độ dòng chảy không ổn định trong toàn 

hệ thống bằng các phần mềm tính toán thủy lực hệ thống vào mùa khô. Tiến hành 

mô phỏng với các kích thước sơ bộ đã tính toán, phân tích kết quả tính toán mực 

nước, lưu lượng, lưu tốc tại các nút, đoạn, các ô chứa để đánh giá sự thích hợp của 

kích thước các công trình. Nếu có sự không phù hợp về chế độ thủy lực (do công 

trình quá lớn hoặc quá bé), điều chỉnh kích thước của công trình, thực hiện mô 

phỏng với các kích thước đã điều chỉnh, đánh giá kết quả... Lặp lại các bước này 

cho đến khi xác định được kích thước phù hợp nhất cho các công trình.  

3. Quy mô hệ thống đê bao, bờ bao 

Tuỳ theo vị trí khu nuôi được quy hoạch, bố trí (nằm ở ven sông, ven biển hay sâu 

trong đất liền) và quy mô diện tích của vùng được bảo vệ, cũng như mức độ đầu tư 

để quyết định hình thức xây dựng đê bao. Việc tính toán thiết kế tuân theo các tiêu 

chuẩn và quy phạm hiện hành của Nhà nước và các tài liệu liên quan khác. 

a. Tuyến đê 

Đê bao (còn gọi là đê nội vùng hay bờ bao) được xây dựng để bảo vệ một khu sản 

xuất hay nuôi trồng thủy sản, hoặc ngăn cách giữa khu nuôi với các vùng đất xung 

quanh. Tuỳ theo vị trí vùng được bảo vệ đê bao có thể nằm trong hoặc ngoài đê 

chính. Trong tính toán thiết kế mức bảo đảm của loại đê này thấp hơn so vói đê 

quốc gia, do mức độ quan trọng của vùng được bảo vệ thấp hơn. 

Việc tính toán thiết kế đê tuân theo tiêu chuẩn, quy phạm thiết kế đê hiện hành. 

Do các vùng nuôi tôm nước lợ thường nằm ở các vùng gần cửa sông, ven biển nên 

khi lựa chọn vị trí tuyến đê cần đảm bảo các vêu cầu sau: 

- Tuyến đê cần được chọn đi qua vùng có địa thế cao, địa chất nền tốt, nối tiếp 

chặt chẽ với các vị trí ổn định, không ảnh hưởng tới thoát lũ, thuận lợi cho 

bố trí công trình phụ trợ. 

- Xét đến ảnh hưởng của các hoạt động khác như: giao thông, bến cảng, đu 

lịch, các khu bảo tồn thiên nhiên, các hệ sinh thái... 

- Tuyến đê nên cố gắng thẳng, tránh gãy khúc. 

b. Cao trình đỉnh đê 

Cao trình đê bao trong khu nuôi tôm phải đồng thời thỏa mãn 2 điều kiện: 

 Phải cao hơn mức thủy triều lớn nhất hoặc mức nước lũ lớn nhất 

 đê 1 = MNCN + 0,5  (2) 
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đê 1: Cao trình đỉnh bờ tính theo mực nước cao nhất (m); 

MNCN: Mực nước triều cao nhất, tính theo tần suất phù hợp với cấp công 

trình (thường là công trình cấp IV - theo QCVN 04-05: 2012/BNNPTNT), 

tần suất mực nước cao nhất P = 2% (được xác định từ mực nước thực đo tại 

các trạm thủy văn quốc gia hoặc mực nước tính toán từ sơ đồ tính toán thủy 

lực (trường hợp không có số liệu thực đo) 

 Phải đảm bảo cao hơn (hoặc bằng) cao trình bờ ao nuôi:  

 đê 2 = đáyao + Hao + 0,3 (3) 

đê 2: Cao trình đỉnh bờ tính theo cao trình đáy ao nuôi (m); 

Hao= 1,2 ÷1,6m: Chiều sâu lớp nước trong ao nuôi (m). 

 đê 2 = đáyao + 1,8   (4) 

Cao trình đỉnh đê được chọn: bờ  = Max (bờ 1, bờ 2) 

4. Tính toán quy mô bơm cấp (áp dụng cho HTTL cấp bơm trực tiếp từ 

biển) 

Lưu lượng bơm cấp tính toán theo công thức: 

bom

W
Q =

T  

Trong đó: 

W: Lượng nước cần cấp (công thức 11), đơn vị tính (m³) 

T: Thời gian lấy nước, đơn vị tính (giờ). 

 
bom

W
Q =

DxNxG
 (m³/h) (5) 

Trong đó:   D: Số đợt bơm cấp (đợt) 

  N: Số ngày cấp nước (ngày/đợt); 

  G:  số giờ cấp nước trong ngày (giờ/ngày). 

VI. QUY MÔ CÔNG TRÌNH HTKT THỦY LỢI KHU NUÔI 

1. Quy mô các ao trong khu nuôi 



HƯỚNG DẪN KỸ THUẬT THỦY LỢI NỘI ĐỒNG CHO NUÔI TÔM THÂM CANH, BÁN THÂM CANH 

 

27 

 

Bảng 2. Công thức tính quy mô các ao trong khu nuôi tôm thâm canh 

STT Hạng mục công trình Công thức tính Ký hiệu 

1 Ao trữ 

 

 

an
tru an

tru

1,0625H +0,0153 T
W = S

T
1-0,007

H





 
 

tru

tru

tru

W
S =

H  

Wtru:Dung tích nước ao trữ. 

Stru: Diện tích mặt nước ao trữ 

Htru: Chiều sâu mực nước trong ao trữ. 

T:  Khoảng thời gian giữa 2 đợt cấp 

nước 

Han: Chiều sâu mực nước trong ao 

nuôi 

San:  Diện tích mặt nước ao nuôi trong 

1 đợt thả nuôi (lớn nhất) 

2 Ao nuôi 

 
an

max *

an

S (max)
β =

S
  

axl anW = W
 

 

axl anS =S
 

San(max): Diện tích ao nuôi trong một 

đợt thả nuôi (lớn nhất) 
*

ANS
: Tổng diện tích ao nuôi trong khu 

nuôi 

Wan: Dung tích nước trong ao nuôi 

3 Ao xử lý cấp 
axl anW = W

 

axl anS =S
 

Waxl:Dung tích ao xử lý nước cấp. 

Saxl:  Diện tích ao xử lý nước cấp 

4 Ao sẵn sàng cấp 

 
ssc anW = W

 

ssc anS =S
 

Wssc: Dung tích nước trong ao sẵn 

sàng cấp. 

Sssc: Diện tích mặt nước trong ao sẵn 

sàng cấp 

5 Ao lắng thải (kênh 

thải) 
10% x 

*

anS
  

QCVN 02- 19:2014/BNNPTNT 

6 Bơm cấp 
tru

bom

W
Q =

NxG  

N: Số ngày cấp nước (ngày/đợt) 

G:  số giờ cấp nước trong ngày 

(giờ/ngày) 
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Bảng 3. Bảng tra dung tích, diện tích ao trữ lắng trong khu nuôi tôm thâm canh (tính cho 

diện tích ao nuôi là 1 ha / 1 đợt nuôi) 

STT Đối tượng nuôi Độ sâu mực nước 

khai thác trong ao 

trữ lắng (Htru) 

(m) 

Khoảng thời 

gian giữa 2 đợt 

bơm cấp (T) 

(ngày) 

Dung tích 

ao trữ lắng 

(Wtru) 

(m³) 

Diện tích ao 

trữ lắng 

(Stru) 

(m²) 

1 Nuôi tôm thẻ, 

mực nước 

trong ao nuôi 

1m; 

(Han = 1,0m) 

1,5 

3 11.200 7.500 

2 7 12.100 8.100 

3 15 13.900 9.300 

4 

2,0 

3 11.200 5.600 

5 7 12.000 6.000 

6 15 13.600 6.800 

7 

2,5 

3 11.200 4.500 

8 7 11.900 4.800 

9 15 13.500 5.400 

10 Nuôi tôm sú, 

mực nước ao 

nuôi 1,4m 

(Han = 1,4m) 

1,5 

3 15.600 10.400 

11 7 16.500 11.000 

12 15 18.500 12.300 

13 

2,0 

3 15.500 7.800 

14 7 16.300 8.200 

15 15 18.100 9.100 

16 

2,5 

3 15.500 6.200 

17 7 16.300 6.500 

18 15 17.900 7.200 

2. Ví dụ tính toán 

Ví dụ: Khu nuôi thẻ chân trắng thâm canh có diện tích 10ha, tổng số ao nuôi là 16 

ao (40x40m), đợt 1 thả nuôi 8 ao, đợt 2 thả nuôi 4 ao và đợt 3 là 4 ao. Nước cấp 

vào ao trữ dự kiến vào các đợt triều cường trong tháng (đầu và giữa tháng - mỗi 

đợt cách nhau 15 ngày), mỗi đợt triều cường bơm 4 ngày, mỗi ngày bơm 6 giờ. Độ 

sâu nước trong ao trữ (2m50), độ sâu khai thác (1m50), độ sâu mực nước trong ao 

nuôi (1m00) . Tính quy mô diện tích các ao trong khu nuôi và quy mô bơm cấp. 

*

an
S =2,56ha ; Han = 1,0m; Htru = 1,50m; T = 15ngày; N = 4ngày; G = 6giờ. 

Ta có: 

1 = 8*40*40/16*40*40 = 0,5;  

2 = 3 = 4*40*40/16*40*40 = 0,25  
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 max = 0,5 (chọn); Tương ứng với diện tích nuôi trong một đợt thả nuôi lớn nhất 

là 8 ao = 8*40*40 = 1,28 ha (San). 

a) Tính toán xác định quy mô ao trữ lắng 

 Phương pháp 1 - Tính toán theo công thức 

Thay vào công thức, ta có: 

 3

tru

1,0625*1,0+0,0153*15
W = *1,28*10.000 17.782 m

1-0,007*(15/1,50)
   

 tru

tru

tru

W
S =

H
= 17.782/1,5  1,19 (ha) 

 Phương pháp 2 - tra bảng (bảng 2) 

 Ta có: San = 1,28 ha = 1,00 ha + 0,28 ha;  

Han = 1m; Htru = 1,5m, T= 15 ngày 

Với San(1) = 1 ha; tra bảng 2 (hàng số thứ tự bằng 3) 

 Wtru(1) = 13.900 m³; Stru(1) = 9.300 m²;  

Với San(2) = 0,28 ha, nội suy ta có: 

Wtru (2) = Wtru(1) * 0,28 = 13.900 * 0,28 = 3.892 (m³) 

Stru(2) = Stru(1) * 0,28 = 9.300 * 0,28 = 2.604 (m³) 

Wtru = 13.900 + 3.892 = 17.792 (m³) 

(Chênh 10m³ với cách tính từ phương pháp 1, nguyên nhân do trong bảng tra làm 

tròn số đến hàng chục). 

Stru = 9.300 + 2.604 = 11.904 (m²)  1,19 (ha) 

b) Quy mô các ao xử lý nước 

Thay vào công thức ta có: 

Saxl = Sssc = San = 1,28 (ha) 

Diện tích ao lắng thải và bùn đọng 

Sthai = 10% x *

anS = 0,26 (ha) 

Tổng diện tích mặt nước: S = Stru + Saxl + Sssc + San+ Saz + Sthai = 1,19 + 2*1,28 + 

2,56 + 2,56/16 + 0,26 = 6,73 (ha) 

c) Tính toán quy mô bơm 

Thay vào công thức ta có: 
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bom

W 17.782
Q = 740 (m³/h)

NxG 4*6
   

3. Nhận xét 

Để giảm quy mô ao trữ lắng, ao xử lý nước cấp, ao sẵn sàng cấp cần chia các ao 

nuôi thành nhiều đợt nuôi (trong ví dụ chia làm 3 đợt nuôi), trong đó quy mô các ao 

trữ lắng, ao xử lý nước cấp, ao sẵn sàng cấp được tính từ đợt nuôi có diện tích ao 

nuôi lớn nhất ( - max). 

Để giảm quy mô ao trữ, quy mô bơm cho khu nuôi, cần phải tăng thời lượng cấp 

nước (tăng số đợt bơm và thời gian bơm trong 1 đợt). Để làm được việc này, chất 

lượng nước trong kênh cấp nguồn phải tốt, hay nói cách khác hệ thống kênh cấp 

nguồn phải thông thoáng, gần biển để đảm bảo độ mặn, cũng như những chỉ số môi 

trường khác, quy mô kênh cấp nguồn phải tải đủ nước cho bơm cấp. Các khu nuôi 

thâm canh càng vào sâu trong đất liền quy mô ao trữ càng phải lớn, kênh cấp nguồn 

càng phải rộng, tỷ lệ diện tích ao nuôi trong khu nuôi càng phải nhỏ. Hệ thống kênh 

cấp nguồn có quy mô nhỏ, thì các ao trữ lắng trong khu nuôi phải lớn (điều này là 

không logic do mất cân bằng cấp nước về lượng), đây là nguyên nhân gây ô nhiễm 

môi trường trầm trọng. 

Các công thức từ (1) đến (5) và các công thức trong bảng 2 sử dụng để các nhà 

quản lý, thiết kế, các chủ trang trại, các hộ nông dân căn cứ để tính toán quy mô ao 

trữ, ao nuôi và hệ thống thủy lợi nội đồng cấp - thoát, trên cơ sở đó cân nhắc lựa 

chọn quy mô ao nuôi thật hợp lý. Trong ví dụ, tỷ lệ diện tích ao nuôi khoảng 25% 

(2,56/10) diện tích khu nuôi  và khoảng xấp xỉ 40% (2,56/6,73) diện tích mặt nước 

khu nuôi. Qua kinh nghiệm nuôi tại đồng bằng, đây được xem là tỉ lệ nuôi bền 

vững. 
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CChhưươơnngg  IIIIII..     

HƯỚNG DẪN KỸ THUẬT THỦY LỢI NỘI 

ĐỒNG VÙNG LUÂN CANH TÔM - LÚA  

I. MẶT BẰNG BỐ TRÍ HỆ THỐNG THỦY LỢI NỘI ĐỒNG VÙNG 

NUÔI LUÂN CANH TÔM - LÚA 

1. Mặt bằng bố trí HTTL nội đồng vùng nuôi luân canh có nguồn tiếp ngọt 

a. Nguyên tắc mặt bằng bố trí  

Do đặc điểm canh tác, mùa mưa thì trồng lúa, mùa khô thì nuôi tôm (luân canh lúa, 

tôm). Nên trên cùng một vùng sản xuất, HTTL vừa có thể chủ động điều tiết cấp 

được nước ngọt (có nguồn tiếp ngọt) để trồng lúa, vừa có thể cấp mặn để nuôi tôm. 

Điểm đặc biệt và cần lưu ý trong thiết kế và vận hành HTTL cho vùng này là ranh 

mặn - ngọt phải thật rõ ràng và cố định tương đối (trong khoảng thời gian nhất 

định), bởi không thể có lúa năng suất cao nếu đồng ruộng bị nhiễm mặn.  

b. Các tiêu chí kỹ thuật  

- Quy hoạch đồng ruộng xác định ranh mặn - ngọt phải rõ ràng, để vùng đất 

hoàn toàn được ngọt hóa (cả năm) thì sẽ cho lúa cũng như cây trồng sử dụng 

nước ngọt khác có năng suất, chất lượng cao hơn. 

- Xây dựng HTTL sao cho ngăn mặn triệt để khi lấy nước mặn vào đồng 

ruộng để nuôi tôm. Đồng thời có thể rửa trôi nước mặn ra khỏi vùng nhanh 

nhất (có thể) vào mùa mưa để trồng lúa. 

- Đảm bảo đủ nước mặn (lượng và chất) cung cấp cho mùa nuôi tôm, tiêu 

thoát chống ngập úng cho lúa về mùa mưa. 

- Kênh trục dẫn ngọt vẫn được thông suốt quanh năm (ngọt hóa quanh năm), 

tuyệt đối không đắp đập ngăn chặn nước ngọt từ kênh này. 

- Kênh dẫn mặn lấy trực tiếp từ biển hoặc từ ngoài cống ngăn mặn (hạ lưu) và 

dẫn nước mặn thông qua hệ thống khác (hệ thống dẫn mặn). 

- Ngăn chặn triệt để không để nước mặn thoát ra vùng ngọt hóa bằng việc xây 

dựng các đập ngăn cố định có cửa van, hoặc đập tạm. 
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c. Mặt bằng bố trí HTTL nội đồng vùng nuôi 

 

Hình 17. Sơ đồ mặt bằng bố trí HTTL nội đồng  vùng luân canh tôm - lúa có nguồn tiếp 

ngọt(vụ nuôi tôm) 
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Hình 18. Sơ đồ mặt bằng bố trí HTTL nội đồng vùng luân canh tôm - lúa có nguồn tiếp ngọt 

(vụ trồng lúa) 

2. Mặt bằng bố trí HTTL nội đồng vùng nuôi luân canh không có nguồn 

tiếp ngọt 

a. Các nguyên tắc mặt bằng bố trí 

Cũng giống như vùng nuôi luân canh tôm - lúa có nguồn tiếp ngọt, đặc điểm mùa 

vụ vùng này là canh tác luân canh lúa - tôm. Nên trên cùng một vùng sản xuất, hệ 

thống thủy lợi vừa có thể chủ động điều tiết cấp được nước ngọt (vào vụ trồng lúa); 

vừa có thể cấp mặn (vào vụ nuôi tôm). 

Trái ngược với khu vực có nguồn tiếp ngọt, vùng không có nguồn tiếp ngọt (vùng 

Nam bán đảo Cà Mau) không có ranh giới mặn ngọt cho vùng ngọt hóa và vùng 

mặn. Mặt khác, đến thời điểm mùa mưa để trồng lúa, vùng trồng lúa cũng bắt buộc 

phải ngọt hóa, trong khi đó kênh trục nguồn vẫn mặn. 
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b. Các tiêu chí kỹ thuật  

- Về quy hoạch đồng ruộng: Khoanh lại từng vùng từ vài trăm đến vài ngàn 

hecta để trong đó bố trí HTTL khép kín (kênh, đê bao và cống bọc kín vùng 

bao). 

- Xây dựng HTTL sao cho ngăn mặn triệt để về mùa trồng lúa (mùa mưa), kết 

hợp bơm hỗ trợ sao cho rửa trôi nước mặn ra khỏi vùng nhanh nhất (có thể) 

vào mùa mưa để trồng lúa cho năng suất cao. 

- Đảm bảo đủ nước mặn (về lượng, về chất) cung cấp cho mùa nuôi tôm, tiêu 

thoát chống ngập úng cho lúa về mùa mưa. 

- Kênh trục nguồn (ngoài ô bao) mặn quanh năm. Đây là hệ thống kênh trục, 

thường phải thiết kế đảm bảo giao thông thủy. 

- Hệ thống đê bao, bờ bao, cống dưới đê ..., đảm bảo khép kín ô bao khi đến 

mùa trồng lúa 

- Bơm hỗ trợ rửa mặn và đảm bảo đủ quy mô để tiêu ùng cho lúa. 
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c. Sơ đồ mặt bằng bố trí HTTL nội đồng 

 

Hình 19. Sơ đồ mặt bằng bố trí HTTL nội đồng vùng luân canh tôm - lúa không có nguồn 

tiếp ngọt 

Khác với vùng có nguồn tiếp ngọt, để rửa mặn vùng không có nguồn tiếp ngọt chỉ 

sử dụng nước mưa. Vì vậy, để rửa trôi mặn đến mức thấp nhất (có thể) để trồng lúa 

phải có bơm hỗ trợ, ngoài ra, bơm còn sử dụng để tiêu úng cho lúa bởi trong mùa 

mưa hệ thống đê bao, bờ bao trong ô bao khép kín để trữ ngọt. 
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II. MẶT BẰNG BỐ TRÍ CÔNG TRÌNH HẠ TẦNG KỸ THUẬT THỦY 

LỢI KHU NUÔI 

1. Mặt bằng bố trí công trình hạ tầng kỹ thuật thủy lợi với kênh cấp, kênh 

thoát riêng biệt 

Ao ương (zèo) có thể ương trong ao riêng, trong đó bố trí hệ thống sục khí, thay 

nước thường xuyên ... (như với nuôi thâm canh), để đảm bảo yêu cầu chăm sóc cao 

hơn. Để đảm bảo chất lượng nước tốt, hiện nay, một số vùng nuôi, các hộ nuôi 

chọn phương án lấy nước từ xa (từ kênh, mương cấp ngoài đê biển) và dùng bơm 

cấp. 

 

Hình 20. Bố trí hệ thống thủy lợi cấp, thoát và xử lý nước nội đồng trong khu nuôi quảng 

canh tôm - lúa (kênh cấp, kênh thoát riêng biệt) 
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2. Mặt bằng bố trí công trình hạ tầng kỹ thuật thủy lợi với kênh cấp, kênh 

thoát chung 

 

Hình 21. Bố trí hệ thống thủy lợi cấp, thoát và xử lý nước nội đồng trong khu nuôi quảng 

canh tôm - lúa (kênh cấp, kênh thoát kết hợp) 

Cũng tương tự trên, ao ương (zèo) có thể ương trong ao riêng. Trong trường hợp 

kênh cấp - thoát chung, hệ thống thủy lợi cấp, thoát nguồn phải lớn, đảm bảo kể cả 

về lượng và chất khi cấp cho khu nuôi. Ngoài ra, trong thời gian cấp nước, nhu cầu 

nước cấp cho nuôi tôm rất cao (gấp 2 đến 5 lần cấp cho lúa), nên việc cấp nước 

luân phiên là rất quan trọng và phải tính toán kỹ ngay từ khi thiết kế cũng như vận 

hành hệ thống công trình. 

III. QUY MÔ HTTL NỘI ĐỒNG VÙNG NUÔI LUÂN CANH TÔM - LÚA  

1. Tính toán xác định hệ số cấp nước, hệ số tiêu nước cho nuôi tôm luân 

canh 

a. Xác định hệ số cấp nước (qc)  

 Nhu cầu nước cho nuôi tôm luân canh  

Bảng dưới đây xác định nhu cầu nước cho 1 vụ nuôi và cho 1 ha nuôi tôm luân 

canh: 
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Bảng 4. Nhu cầu nước cho luân canh tôm - lúa vùng ĐBSCL  

       (Đơn vị: 1ha) 

No Hạng mục tính Đơn vị Giá trị 

1 Diện tích nuôi (tính trên đơn vị 1 ha) m² 6.000 

 
Mương nuôi m² 1.800 

 
Trảng m² 4.200 

2 Lượng nước cấp lần đầu khu nuôi m³ 5.700 

 
Chiều sâu lớp nước mương nuôi  (1,2-1,5) m 1,30 

 
Chiều sâu lớp nước trên trảng (0,6-0,8) 

 
0,80 

3 Lượng nước cấp lần đầu cho ao ương 
 

1.560 

 
Diện tích ao ương m² 1.200 

 
Chiều sâu lớp nước ao ương (1,2-1,4) 

 
1,30 

4 Lượng nước cấp bổ sung  m³ 7.488 

 
Bốc hơi 4 tháng 0,2m/tháng m³ 5.760 

 
Thấm 2mm/ngày m³ 1.728 

 
Tổng nhu cầu nước m³ 14.748 

 Xác định hệ số cấp nước cho nuôi tôm luân canh 

Căn cứ thời gian cấp nước, hệ số cấp nước cho nuôi tôm quảng canh được xác định 

tại Bảng 5. 

Bảng 5. Hệ số cấp nước cho mô hình luân canh tôm – lúa 

Vùng cấp nước Đơn vị Hệ số cấp nước (l/s-ha) 

cấp 4 

ngày 

cấp 5 

ngày 

cấp 6 

ngày 

cấp 7 

ngày 

cấp 8 

ngày 

cấp 9 

ngày 

cấp 10 

ngày 

Vùng biển Đông (lấy nước đỉnh triều) 

- Số giờ lấy nước h/ngày 12 12 12 12 12 12 12 

- Hệ số cấp nước l/s-ha 12,50 10,00 8,33 7,14 6,25 5,56 5,00 

Vùng biển Tây (lấy nước đỉnh triều) 

- Số giờ lấy nước h/ngày 9 9 9 9 9 9 9 

- Hệ số cấp nước l/s-ha 16,67 13,33 11,11 9,52 8,33 7,41 6,67 

Vùng biển Đông (lấy nước đỉnh triều, pha triều lên) 

- Số giờ lấy nước h/ngày 7 7 7 7 7 7 7 

- Hệ số cấp nước l/s-ha 21,43 17,14 14,29 12,24 10,71 9,52 8,57 

Vùng biển Tây (lấy nước đỉnh triều, pha triều lên) 

- Số giờ lấy nước/ h/ngày 5 5 5 5 5 5 5 

- Hệ số cấp nước l/s-ha 30,00 24,00 20,00 17,14 15,00 13,33 12,00 
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Để giảm quy mô HTTL cấp, thoát nước việc cấp nước luân phiên là hết sức quan 

trọng nhằm đảm bảo quy mô HTTL ở mức vừa phải và phù hợp với quy mô tiêu 

nước trong mùa mưa cũng như khả năng đầu tư xây dựng công trình. 

b. Tính toán xác định hệ số tiêu nước cho mô hình tôm - lúa 

 Các trường hợp tính 

- Khi ao ruộng đang đầy nước mà gặp mưa chỉ tính tiêu thoát cho lượng mưa 

này mà không tính thêm lượng thay nước. Tính toán tiêu cho Tôm theo mô 

hình 1 ngày max tháng 6 không được phép ngập (lượng mưa tiêu thiết kế cho 

tôm là 91,5mm - mưa tiêu tháng 6); 

- Tính hệ số thoát trong trường hợp cần thay 15% lượng nước có trong ruộng 

với mức nước trên ruộng là 0,3m, thời gian thay nước là 2 ngày; 

- Mưa tiêu thiết kế cho lúa (tiêu cho ruộng lúa tháng 10 theo mô hình mưa 5 

tiêu 7). 

 Kết quả tính hệ số tiêu nước 

Bảng 6. Hệ số tiêu nước cho mô hình tôm - lúa  

TT Thông số Diễn toán 
Kết 

quả 

Đơn 

vị 
Ghi chú 

I Hệ số tiêu Qt 
 

22 
  

1 Lượng nước trên 

ruộng (W1) 

0,30 m x 1 ha 3.000 m3 Lớp nước trên ruộng là 0,3 

m 

2 Lượng nước trong 

mương (W2) 

25% x 1 ha x 0,7 m 1.750 m3 25% diện tích mặt thoáng 

mương trú 1ha, chiều sâu 

H = 0,7m 

3 Tổng lượng nước cần 

thay trong ruộng (W) 

15% (W1 + W2) 712 m3 Lượng nước cần tháo cho 

1ha (15% lượng nước 

trong ruộng) 

4 Lượng nước mưa 

trong ruộng (Wmưa) 

1ha x 91,5 mm 915 m3 Lượng mưa tiêu thiết kế  

lớn nhất 1 ngày Max tháng 

6 

5 Thời gian có thể  tiêu 

trong 1 ngày (T) 

12,7 giờ/ngày 12,7 giờ Thời gian bình quân có thể 

thoát trong 1 ngày (từ 

tháng 2 đến tháng 5) 

6 Hệ số tiêu cho lúa (qt - 

lúa) 

 3,47 l/s/ha Theo tính toán của Viện 

KHTLMN cho lúa tháng 

10 

7 Hệ số tiêu cho tôm khi 

gặp mưa (qt-mưa) 

Wmưa/(Tx3600) 20 l/s/ha Thời gian tiêu mưa cho 

tôm tháng 6 là 1 ngày 

8 Hệ số tiêu cho tôm khi 

thay nước (qt-thay nước) 

W/2(Tx3600 ) 7,8 l/s/ha Thời gian thay nước mỗi 

lần là 2 ngày 

II Hệ số tháo cạn Qtc 
 

21 l/s/ha 
 

1 Tổng lượng nước W1 + W2 4.750 m3 Lượng nước cần tháo cạn 
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trong ruộng (W) cho 1ha 

2 Thời gian bơm tiêu (T) 16 giờ/ngày 16 giờ Dùng động lực 

3 Hệ số tháo cạn (qtc) W/4(Tx3600) 21 l/s/ha Thời gian tháo cạn để vệ 

sinh ruộng nuôi là 4 ngày 

2. Quy mô hệ thống thủy lợi nội đồng vùng nuôi 

a. Xác định quy mô kênh cấp, thoát nguồn vùng nuôi 

 Xác định quy mô kênh 

Phương pháp tính toán, cũng như các bước tính toán xác định quy mô kênh giống 

như tính cho vùng nuôi tôm thâm canh, chỉ khác là mô hình thủy lực phải có 2 sơ 

đồ: cho mùa khô; cho mùa mưa. 

Quy mô HTTL (kênh, cống) được chọn là quy mô lớn nhất trong 2 trường hợp tính 

nêu trên. 

b. Quy mô đê bao, bờ bao 

Việc tính toán thiết kế đê tuân theo tiêu chuẩn, quy phạm thiết kế đê hiện hành. 

Về tính toán xác định tuyến đê, trình đỉnh đê, bề rộng đê bao, bờ bao v.v..., giống 

như cách tính toán quy mô đê bao bờ bao trong mô hình nuôi tôm thâm canh. 

c. Tính toán quy mô bơm cấp  

Giống như cách tính toán quy mô bơm cấp trong mô hình nuôi tôm thâm canh. 

Quy mô các công trình hạ tầng kỹ thuật cấp, thoát và xử lý nước khu nuôi luân 

canh tôm - lúa không có nguồn tiếp ngọt (đê bao, hệ số cấp, thoát cho vụ nuôi tôm, 

cho vụ trồng lúa ...) giống như khu nuôi luân canh có nguồn tiếp ngọt, chỉ khác 

phần tính quy mô bơm tiêu. 

Ở đây chỉ tính quy mô cho bơm cho 1 khu nuôi (1 ô bao kín). Bơm phục vụ cho 

vùng nuôi luân canh không có nguồn tiếp ngọt phục vụ cho việc rửa mặn và tiêu 

úng. 

- Bơm đợt đầu: Sau khi vận hành cống nhằm gạn triều (mực nước thấp hơn so 

với mức triều bình quân khoảng trên, dưới 50cm), sau những trận mưa đầu 

mùa, tiến hành đóng tất cả các cống để khép kín triệt để ô bao. Sau đó tiến 

hành bơm hút cạn nước trong đồng ruộng.  

- Bơm các đợt tiếp theo: Bơm vợi, khi vào mùa mưa chính, bơm nước mục 

đích để rửa mặn và chống úng cho lúa (bơm vợi). 

Như vậy, để tính quy mô bơm, cần phải so sánh yêu cầu bơm cho lượt bơm đầu 

(Qđầu) và các lấn bơm vợi tiếp theo (Qvợi). 
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Do thời gian bơm đợt đầu có thể kéo dài, ngắn (tùy theo quy mô bơm), nên lưu 

lượng bơm tiêu úng cho lúa quyết định đến quy mô bơm. 

IV. QUY TRÌNH VẬN HÀNH HTTL VÙNG NUÔI LUÂN CANH TÔM - 

LÚA CÓ NGUỒN TIẾP NGỌT 

Căn cứ vào điều kiện tự nhiên và tình hình thời tiết của từng địa phương trong cả 

nước được dự báo từ Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Trung ương về nhận 

định xu thế thời tiết, thủy văn hàng năm. Từng năm, Tổng cục thủy sản (hoặc từng 

địa phương) sẽ ban hành khung lịch thời vụ thả giống tôm nước lợ cho từng giống 

tôm (tôm sú; tôm thẻ chân trắng). Khung lịch thời vụ này được thực hiện dựa vào 

đặc điểm sinh thái từng vùng nuôi, nhằm phụ hợp với điều kiện thời tiết, điều kiện 

thủy văn và nhằm hạn chế thiệt hại do thiên tai. 

Trong sổ tay hướng dẫn này đưa ra khung lịch thời vụ mang tính phổ biến nhất 

nhằm phục vụ cho việc đưa ra quy trình vận hành HTTL. Do đó khung lịch thời vụ 

được giới thiệu dưới đây chỉ mang tính chất tham khảo, không bắt buộc áp dụng. 

Bảng 7. Khung lịch thời vụ và quy trình vận hành công trình thủy lợi vùng nuôi luân canh 

tôm lúa - có nguồn tiếp ngọt 

Thời gian 
Thao tác vận hành Mục đích 

Từ Đến 

Cho vùng ngọt hóa (kế cận vùng luân canh tôm - lúa) 

Đầu tháng 12 Cuối tháng 6 Đóng cống ngăn mặn của 

kênh trục 

Để giữ nước ngọt canh tác vụ 

Đông - Xuân và cho các loại 

cây trồng vật nuôi trong vùng 

ngọt hóa. 

Đầu tháng 7 Cuối tháng 9 Đóng cống ngăn mặn của 

kênh trục, chỉ mở khi lũ về 

Để giữ nước ngọt canh tác vụ 

Hè - Thu 

Đầu tháng 10 Cuối tháng 10 Đóng cống ngăn mặn của 

kênh trục, chỉ mở khi lũ về 

Để ngâm nước lũ cải tạo đồng 

ruộng 

Đầu tháng 11 Đầu tháng 12 Mở cống ngăn mặn 

 

Để thoát lũ chính vụ 

Chống ngập úng và vệ sinh 

đồng ruộng 

Cho vùng luân canh tôm - lúa 

Cuối tháng 9 Cuối tháng 1 

(năm sau) 

Mở các đập ngăn; cất, tháo 

bỏ các đập tạm. 

Để lấy nước ngọt trồng lúa 1 

vụ (vụ đông - xuân) 

Đầu tháng 2 Đầu tháng 9 Đóng các đập ngăn, lắp đặt 

các đập tạm 

Bơm nước bổ sung (bơm trực 

tiếp vào ao nuôi hoặc bơm 

vào kênh dẫn mặn) 

Để ngăn mặn không cho lan 

sang vùng trồng lúa 

Để cấp nước mặn cho nuôi tôm 
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V. QUY TRÌNH VẬN HÀNH HTTL VÙNG NUÔI LUÂN CANH TÔM - 

LÚA KHÔNG CÓ NGUỒN TIẾP NGỌT 

Bảng 8. Khung lịch thời vụ và quy trình vận hành công trình thủy lợi vùng nuôi luân canh 

tôm lúa - không có nguồn tiếp ngọt 

Thời gian 
Thao tác vận hành Mục đích 

Từ Đến 

Cuối tháng 5 Giữa tháng 6 - Sau khi thu hoạch 

tôm tháo nước ao 

nuôi ra kênh cấp I, 

II 

- Đóng - mở cống 

kênh cấp I, II để gạn 

triều 

- Để tháo nước mặn 

đồng ruộng chuẩn bị 

ngọt hóa trồng lúa 

- Để gạn triều thoát 

nước mặn ra kênh 

nguồn 

Cuối tháng 6 Cuối tháng 12 - Đóng cống ngăn 

mặn 

- Bơm hỗ trợ rửa mặn 

và tiêu úng cho lúa 

- Để giữ nước ngọt canh 

tác vụ Đông - Xuân 

- Để rửa mặn và tiêu úng 

cho lúa 

Cuối tháng 12  Cuối tháng 5 - Mở cống ngăn mặn - Lấy nước cho nuôi tôm 
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CChhưươơnngg  IIVV..   

HƯỚNG DẪN KỸ THUẬT THỦY LỢI NỘI 

ĐỒNG VÙNG NUÔI QUẢNG CANH TÔM 

RỪNG (TÔM SINH THÁI)  

I. MẶT BẰNG BỐ TRÍ HỆ THỐNG THỦY LỢI NỘI ĐỒNG VÙNG 

NUÔI 

1. Các tiêu chí lựa chọn khu nuôi 

Ở Việt Nam, nuôi tôm sinh thái diễn ra theo mô hình "tôm - rừng tách biệt" hoặc 

"tôm - rừng kết hợp". Nuôi tôm sinh thái kết hợp với rừng ngập mặn mang lại 

nhiều lợi ích rất lớn. Về mặt xã hội, nuôi tôm sinh thái đem lại sự hài hòa giữa lợi 

ích cá nhân và lợi tích tập thể (cộng đồng); cuộc sống người dân ven biển được cải 

thiện… Về mặt môi trường, nuôi tôm sinh thái giúp duy trì đa dạng sinh học, phòng 

hộ đê, hạn chế xâm nhập mặn và thích ứng biến đổi khí hậu. 

Khác với các hình thức nuôi khác, nuôi quảng canh tôm - rừng theo hình thức thu 

tỉa và thả bù quanh năm (trừ tháng 12 do nhiệt độ xuống thấp), thời gian thả bù 

khoảng 1,5 tháng thả bù 1 lần. Chính vì vậy, hệ thống thủy lợi phục vụ cho vùng 

nuôi phải đáp ứng nước lợ cho nuôi quanh năm. 

a. Lựa chọn vị trí khu nuôi 

Mô hình này được áp dụng cho các vùng rừng ngập mặn ven biển, nhằm mục đích 

vừa khai thác được tiềm năng tự nhiên nuôi sống những người nuôi trồng rừng, vừa 

bảo vệ được rừng. Mô hình được thực hiện theo phương thức trồng rừng kết hợp 

với nuôi tôm theo hình thức QCCT. Những năm đầu nuôi tôm là chính, từ các năm 

sau (năm thứ 8 trở đi) bắt đầu khai thác rừng song song với nuôi tôm. Tỷ lệ diện 

tích giữa rừng và kênh, bờ khoảng 70% và 30%. Mô hình này cũng được đánh giá 

là bền vững và hữu hiệu, nhằm bảo vệ đồng thời vẫn có thể khai thác tốt nguồn tài 

nguyên vùng rừng ngập mặn ở ven biển ĐBSCL. 

b. Tiêu chí lựa chọn khu nuôi  

Các vùng rừng ngập mặn ven biển, tốt nhất là phía sau rừng phòng hộ, chất lượng 

nước đáp ứng yêu cầu, biên độ thủy triều đủ lớn để có thể thay nước hàng ngày. 
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Hình 22. Nuôi quảng canh tôm rừng được xem là dạng nuôi sinh thái bền vững 

Nhìn chung mô hình này thường là của hộ gia đình với diện tích từ 0,5-2,0ha, Ô 

ruộng thường được chia làm hai phần như tôm lúa hoặc lên thành nhiều liếp và 

nhiều mương nuôi, chia thành hai vùng thì theo tỷ lệ tùy ý nhưng thường là 40/60 

nghĩa là 40% diện tích đào thành ao nuôi tôm (thường đào vòng quanh ruộng), 60% 

diện tích còn lại làm nơi trồng rừng. Quy trình làm sạch, dọn vệ sinh, cho nước vào 

như sẽ trình bày sau đây; Về bố trí chung hệ thống thủy lợi nội đồng cho mô hình 

này cũng không có gì đặc biệt, do diện tích nuôi tôm trên khu rừng chiếm tỷ lệ ít 

nên tải lượng lên mặt đất không cao như mô hình nuôi thâm canh cao nên vùng này 

vẫn sử dụng hệ thống thủy lợi của trồng lúa, không có khái niệm cấp thoát tách rời 

nhau. 

Có thể nói lợi thế lớn nhất của mô hình này là hệ thống thủy lợi đơn giản, vận hành 

không nhiều, môi trường ổn định trên toàn hệ thống thủy lợi của khu nuôi tôm 

rừng, thường cách xa khu dân cư, đô thị nên tương đối sạch nên khi kết hợp với 

nguồn nước mặn và lợi dụng thủy triều thì gần như chất lượng nước trên vùng nuôi 

là tương đối đảm bảo cho nuôi tôm; Tuy nhiên khi cho nước vào ao nuôi thì vẫn 

được xử lý như đối với nuôi thâm canh, cũng đề xuất nên có hai cống cho một ao 

nuôi, một cống chuyên lấy vào và một cống chuyên xả ra, tuy không làm riêng một 

ao trữ cấp vào nhưng mô hình tôm lúa cũng được khuyến cáo là nên có một khu 

khoanh nhỏ để gạn lọc nguồn nước vào trước khi cho vào ao nuôi thì tốt hơn. 
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2. Mặt bằng bố trí hệ thống thủy lợi nội đồng phục vụ nuôi tôm rừng 

 

Hình 23. Sơ đồ mặt bằng bố trí HTTL vùng nuôi quảng canh tôm rừng 

Bố trí hệ thống thủy lợi cho quảng canh tôm rừng rất đơn giản, điều quan trọng là 

HTTL nội đồng bố trí sao cho không xảy ra tình trạng giáp nước trong vùng nuôi 

(nếu có vùng giáp nước thì tốt nhất là không nuôi tại vùng này). Việc nạo vét và 

mở rộng HTTL phải là việc làm thường xuyên, bởi đa phần nằm trong vùng đất 

phù sa mới bồi nên nền đất rất yếu bị bồi lắng nhanh. 
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II. MẶT BẰNG BỐ TRÍ CÔNG TRÌNH HẠ TẦNG KỸ THUẬT THỦY 

LỢI KHU NUÔI TÔM SINH THÁI 

1. Mặt bằng bố trí công trình hạ tầng kỹ thuật thủy lợi trong khu nuôi 

không bổ sung thức ăn 

Sơ đồ mặt bằng công trình HTKT thủy lợi trong khu nuôi không bổ sung thức ăn 

đơn giản hơn so với nuôi TC và BTC. Trong sơ đồ không có các thành phần ao 

chứa, ao xử lý nước thải, hệ thống cấp nước ngọt và các trạm bơm cấp nước. Việc 

cấp và thoát nước cho khu nuôi hoàn toàn dựa vào thủy triều. Các hạng mục công 

trình trong hệ thống gồm có: đê bao, cống lấy nước đầu mối, cống thoát nước đầu 

mối, hệ thống mương chính, mương trong liếp  

 

Hình 24. Bố trí hệ thống thủy lợi cấp, thoát và xử lý nước nội đồng trong khu nuôi quảng 

canh tôm - rừng không bổ sung thức ăn  

2. Mặt bằng bố trí công trình hạ tầng kỹ thuật thủy lợi trong khu nuôi có 

bổ sung thức ăn 

Sơ đồ mặt bằng công trình hạ tầng kỹ thuật trong khu nuôi quảng canh tôm rừng có 

bổ sung thức ăn có thêm các thành phần ao chứa, ao xử lý nước thải, hệ thống cấp 

nước ngọt và các trạm bơm cấp nước. Các hạng mục công trình trong hệ thống gồm 

có: đê bao, cống lấy nước đầu mối, cống thoát nước đầu mối, hệ thống mương 

chính, mương trong liếp. 



HƯỚNG DẪN KỸ THUẬT THỦY LỢI NỘI ĐỒNG VÙNG NUÔI QUẢNG CANH TÔM RỪNG (TÔM SINH 

THÁI) 

 

47 

 

Hình 25. Bố trí hệ thống thủy lợi cấp, thoát và xử lý nước nội đồng trong khu nuôi quảng 

canh tôm - rừng có bổ sung thức ăn 

III. QUY MÔ HỆ THỐNG THỦY LỢI NỘI ĐỒNG VÙNG NUÔI 

1. Quy mô đê bao, bờ bao, hệ thống kênh cấp, thoát nguồn 

Tính toán xác định quy mô các công trình kỹ thuật hạ tầng, như: đê bao, bờ bao, 

quy mô hệ thống kênh cấp, thoát nguồn cho vùng nuôi quảng canh tôm rừng giống 

như cách tính toán cho vùng luân canh tôm - lúa. 

Về quy mô bề rộng, mật độ hiện trạng của hệ thống kênh cấp, thoát nguồn đối với 

vùng nuôi tôm rừng là rất lớn (vùng Năm Căn, Ngọc Hiển Cà Mau hoặc một số 

vùng rừng phòng hộ ngoài đê biển). Hiện trạng đã đảm bảo quy mô, tuy nhiên như 

đã đề cập, nơi đây hầu hết là vùng phù sa mới bồi nên địa chất nền là bùn yếu, nên 

bị bồi lắng và truồi đất gây bồi lắng nhanh lòng kênh, nên thường xuyên phải nạo 

vét. 

2. Nạo vét hệ thống mương, liếp trong khu nuôi 

Vét lớp bùn dưới đáy ao với bề sâu khoảng 20cm – 30cm, tránh vét quá sâu vì vùng 

đất ngập mặn có tầng phèn tiềm tàng hoạt động nằm cách mặt đất chỉ khoảng 

50cm. 

Riêng khu vực ao lắng, mương chính vét sâu khoảng 40-60cm nhằm tạo nơi cư trú 

cho tôm khi xổ nước vuông tôm đến cạn nước. Trường hợp vuông quá cạn thì ta 

phải đưa cơ giới (xáng) vào cải tạo ao nuôi. 
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3. Cống cấp thoát kết hợp lắp lưới (lúa) thu hoạch tôm 

a. Quy mô cống 

Quy mô cống cấp, thoát nếu tính theo nhu cầu nước thì khá nhỏ bởi khả năng lấy 

nước vào cho khu nuôi lớn với biên độ triều cao. 

Hiện tại, khẩu độ các cống phụ thuộc vào thời gian tháo nước để thu hoạch tôm, 

thường thì trong 1 con triều là nước được tháo ra (xổ) hết (theo thời gian triều rút). 

Vì vậy, quy mô cống, số lượng cống bố trí cho một khu nuôi tôm rừng khá lớn. 

Theo kinh nghiệm mỗi mét cống đảm nhiệm cho 10 ha khu nuôi (1m cống/10ha). 

Sau khi tôm đạt từ 4-5 tháng tuổi thì tôm sẽ di chuyển ra biển theo chu kỳ sinh 

trưởng của tôm, dựa vào yếu tố này mà ta có thể thu hoạch tôm bằng các hình thức 

như: đặt đuôi chuột, xổ tôm qua cống xổ… Nhưng để có thể thu hoạch cũng như 

lấy và xả nước theo ý muốn thì ta cần phải chú trọng vào việc làm cống xổ  như 

sau: 

- Nên đổ cống xổ bằng bê tông cốt thép, chiều dài của cống càng dài càng tốt 

(tùy theo điều kiện kinh tế của mỗi gia đình) nhưng chiều dài tối thiểu của 

cống xổ là 12m. 

- Chiều dài tối thiểu bên ngoài (phía đuôi lú nằm trên cống khi xổ) phải dài 

hơn chiều dài của lú xổ tôm nhằm để tránh tình trạng “treo lú” khi xổ tôm 

thu hoạch. (chiều dài từ rãnh Lú đến cuối miệng ngoài của cống ít nhất là 

8m).    

- Để có thêm các giống loài khác vào vuông sinh sống ta phải lấy nước vào 

ban đêm, cho các ấu trùng: tôm thẻ, tôm bạc, tôm chì (đất), cá, cua… theo 

dòng nước vào vuông tôm.  

b. Một số lưu ý 

- Thu hoạch tôm người ta cũng thu hoạch vào ban đêm. Trường hợp khẩu độ 

cống không đủ để thoát ra hết trong 1 con triều, người ra sẽ tháo ra bằng 2 

con triều trở lên, bằng cách tháo vợi vào pha triều rút ban ngày và tháo cạn 

vào pha triều rút ban đêm. 

- Cống hoạt động, làm việc trong khu vực cửa sông ven biển trong môi trường 

nước mặn nên kết câu BTCT, vữa bê tông cần có tăng cường phụ gia chống 

xâm thực trong môi trường nước mặn. Vùng thủy triều thay đổi nhanh và 

hàng ngày nên cống cần bố trí có bể tiêu năng hạ lưu, phần cửa vào, cửa ra 

và mái đê hai phía thượng hạ lưu cống được gia cố bảo vệ chắc chắn. 

- Cửa van và đóng mở cống: cửa van phẳng bằng thép có bọc composit để 

tăng độ bền, chống ăn mòn, có gioăng cao su kín nước. Đóng mở cống bằng 
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máy đóng mở quay tay, hoặc nghiên cứu lắp các loại cửa van tự động thủy 

lực hiện đã được chế tạo trong nước. 

IV. QUY MÔ CÔNG TRÌNH HTKT THỦY LỢI KHU NUÔI 

1. Ao nuôi 

- Diện tích ao nuôi: 0,5 ÷ 2,0ha 

- Bố trí ao lắng: chiếm từ 10-20% diện tích ao nuôi tuy nhiên tùy vào điều 

kiện thực tế có thể tận dụng mương vườn để làm ao lắng, hoặc lắng nước cho 

ao nuôi tôm không bị nhiễm bệnh. 

- Cần bố trí khu ương hoặc lưới zèo: Tùy thuộc vào điều kiện của từng hộ có 

thể ương trong ao đất hoặc bao ví zèo bằng lưới mành hoặc có thể mua từ cơ 

sở ương ao tôm đất. 

- Độ sâu mực nước lớn nhất trong ao: 1,2÷1,5m, 

- Cao trình đỉnh bờ bao vượt trên mực nước lớn nhất 0,3÷ 0,5m 

- Bờ mương rộng 2,0 ÷ 4,0m, phải được nện thật cẩn thận, tránh rò rỉ 

Tương tự như với ao nuôi TC và BTC, việc lựa chọn cao độ đáy ao quảng canh tôm 

– rừng cũng phụ thuộc vào vị trí khu nuôi, điều kiện địa hình, địa chất, thổ nhưỡng 

và chế độ thủy triều. Do đó khi tính toán thiết kế khu nuôi phải đưa ra các phương 

án và tiến hành tính toán so sánh kinh tế-kỹ thuật để lựa chọn cao độ đáy ao nuôi 

phù hợp. Nhìn chung đáy ao không nên đặt quá sâu, do phần lớn đất nền đáy ao của 

vùng được quy hoạch nuôi QC tôm – rừng đều liên quan đến tầng đất phèn, không 

thích hợp cho nuôi tôm chuyên. 

2. Thiết kế khu xử lý nước cấp 

Thường áp dụng phương pháp lắng vật lý hoặc lọc thô; Nước được lấy vào ao nuôi 

thông qua một đoạn kênh hay một khoảng ao được ngăn ra từ ao nuôi và lắng lọc 

ngay tại đây, phần nước trong ở cuối đoạn kênh lắng hay cuối ao lắng sẽ được cho 

chảy vào ao nuôi thông qua một cống ngăn đơn giản. Tại cửa lấy nước vào và cửa 

thông từ ao lắng sang ao nuôi đều được căng một tấm lưới lọc thô, lưới ở cửa vào 

ao lắng có độ dày của mắt lưới lớn hơn so với lưới tại cửa từ ao lắng lọc sang ao 

nuôi, mục tiêu lọc là ấu trùng và các chất cặn bã thô.  Đối với các mô hình nuôi này 

nếu chất lượng nước trên hệ thống được giám sát tốt thì chỉ cần mức lắng lọc như 

trên là đảm bảo an toàn. Thêm vào đó còn có thêm các phương pháp xử lý hóa học 

khác để tăng độ an toàn cho nước ao nuôi. 

Theo nghiên cứu và tổng kết của một số nhà khoa học về thủy sản thì trong mô 

hình tôm rừng nên sử dụng một đoạn kênh làm ao lắng nước , tỷ lệ giữa diện tích 
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ao lắng và ao nuôi nhỏ nhất là 1:1 . Nghĩa là nếu diện tích ao nuôi là 1.000 m² thì 

diện tích ao lắng cũng là 1.000 m². nước sau khi lắng được cấp vào ao nuôi và đầm 

nuôi quảng canh. Ngay trong ao lắng vẫn có thể thả tôm, cá vừa thu hoạch thêm 

vừa theo dõi chất lượng nước. 

3.  Thiết kế khu xử lý nước thải 

Do đặc điểm của các mô hình tôm rừng, tôm vườn, quảng canh là thả giống ít, cho 

ăn ít nên nhìn chung hiện nay chưa đặt vấn đề xử lý nước thải trên các mô hình 

này. Hầu hết nước thải được đưa thẳng ra hệ thống kênh rạch chung và chất lượng 

nước thải trên các mô hình này thực ra không chứa nhiều hữu cơ và độc tố nên nói 

chung là có thể chấp nhận trong thời gian trước mắt. Tuy nhiên cần chú ý là khi các 

mô hình này bị nhiễm dịch bệnh thì tuyệt đối không được tháo nước thải ra hệ 

thống vì sẽ làm lây lan nhanh dịch bệnh cho toàn vùng rất nguy hiểm. 
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CChhưươơnngg  VV..     

HƯỚNG DẪN KỸ THUẬT CÔNG TRÌNH THỦY 

LỢI NỘI ĐỒNG VÙNG NUÔI TÔM NƯỚC LỢ  

I. HỆ THỐNG KÊNH 

- Kênh đất, mặt cắt kênh hình thang, kênh đất, đất đào để đắp bờ kênh kết hợp 

đê bao, bờ bao, thậm chí kết hợp giao thông bộ (nếu có yêu cầu và được quy 

hoạch). 

- Độ dốc dọc kênh (i): Căn cứ điều kiện địa hình và sơ đổ bố trí khu nuôi để 

lựa chọn phù hợp tuy nhiên các vùng nuôi tôm ven biển vùng ĐBSCL chịu 

ảnh hưởng của thủy triều nên dòng chảy lên xuống không ổn định nên i = 0 

- Hệ số mái bờ kênh (m): Tuỳ thuộc tiết diện kênh lựa chọn là hình chữ nhật, 

hình thang hay các loại khác. Trường hợp mặt cắt kênh hình thang, căn cứ 

vào lưu lượng thiết kế, loại vật liệu gia cố kênh để chọn hệ số mái kênh cho 

phù hợp m  1,0. 

- Chiều rộng mặt bờ kênh (B): Bờ kênh thường được kết hợp làm đường đi lại, 

vận chuyển vật liệu, dụng cụ, giống, thức ăn phục vụ chăm sóc ao nuôi và 

sản phẩm thu hoạch. Bờ kênh chính nên chọn: B> 3,0m; kênh nhánh: B> 

2,0m 

- Cao độ bờ kênh cần có độ cao an lớn hơn mực nước max trong kênh h = 

0,3-0,5m). 

- Cao độ đáy kênh: căn cứ vào yêu cầu vào điều kiện địa hình, địa chất nhiệm 

vụ của kênh (cấp, thoát hay cấp thoát chung) và phụ thuộc vào bố trí hạ tầng 

ao nuôi mà lựa chọn cao trình đáy kênh phù hợp. Thường trong vùng nuôi 

tôm quảng canh tôm – lúa các kênh thường là cấp thoát chung hoặc riêng 

biệt theo thời gian do đó đáy kênh được thiết kế phải đảm bảo các nhiệm vụ. 

Với vùng nuôi tôm ven biển ĐBSCL cao độ đáy kênh nên được lựa chọn từ 

đáy = -1,50 ÷ -2,00m. 

II. ĐÊ BAO, BỜ BAO, BỜ AO 

Căn cứ vào chức năng của từng đường giao thông và bờ bao chiều rộng mặt đường 

và bờ bao phân làm các loại sau: 
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- Đê bao ven sông lớn, đê bao cách ly với khu nuôi khác: B = 6,0m; 

- Bờ bao cách ly giữa các phân khu nuôi, cách ly ao nuôi và ao chờ, ao lắng, 

ao chứa bùn...trong khu vực mô hình: B = 4,0m; 

- Bờ ao phân cách giữa các ao nuôi: B = 2,5m. 

III. CÁC CÔNG TRÌNH HTKT THỦY LỢI KHU NUÔI 

1. Ao trữ  

Để lấy được nước tốt (nước có chất lượng tốt) cũng như đủ không gian cho phù sa 

lắng đọng, lượng nước trữ đảm bảo đủ cung ứng cho khu nuôi trong một vụ nuôi 

(hoặc đợt nuôi). 

Vị trí ao trữ trong khu nuôi phụ thuộc vào vị trí kênh cấp nguồn, đường giao thông. 

Cấu tạo ao trữ không nhất thiết phải là hình chữ nhật, hoặc hình vuông mà phụ 

thuộc vào hình dạng địa hình khu nuôi.  

 

Hình 26.Hình ảnh ao trữ và cống lấy nước từ kênh cấp vào ao trữ 

Để chứa được lượng nước lớn nhất có thể, mực nước trong ao trữ có chiều sâu lớn 

nhất trong khu nuôi, H=2-3m, cao trình đỉnh bờ bao của ao trữ đương nhiên phải 

đảo bảo chống nước triều cường tràn qua. Việc đào ao trữ vừa để tạo thành ao, vừa 

là nơi lấy đất đắp bờ bao và đắp bờ ao nuôi. 

2. Ao nuôi  

Ao nuôi là bộ phận quan trọng, chiếm diện tích lớn trong khu nuôi. Để đảm bảo 

nuôi tôm thâm canh mang tính bền vững ít xảy ra dịch bệnh, tổng diện tích mặt 

nước của tất cả các ao nuôi trong khu nuôi vào khoảng 20-30% diện tích khu nuôi, 

và từ 25-45% diện tích mặt nước trong khu nuôi. 

Kích thước mặt bằng ao nuôi tốt nhất là hình tròn, hoặc hình vuông bo các góc, các 

cạnh đều nhau và chiều dài từ 35 - 40 - 45m (diện tích từ 1.200 - 2.000m²) là phù 

hợp nhất. 
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Ao nên đắp nổi để tiện không bị xủi phèn, hoặc tạp chất từ trong đất ra ao, không bị 

"phùng" bạt (đáy và mái ao trải bạt). Ngoài ra việc đắp ao nổi còn tiện lợi cho công 

tác tháo nước trong ao (đặc biệt là tháo bùn cặn sau thu hoạch). Thông thường, cao 

độ đáy ao thấp hơn cao độ mặt đất tự nhiên khoảng 0,50m. 

 

Hình 27. Hình ảnh ao nuôi  

Vùng ven biển ĐBSCL quanh năm nắng, nóng, đặc biệt là vào buổi trưa. Nắng, ánh 

sáng gây biến động nhiệt độ trong ao nuôi, cường độ chiếu sáng kéo dài trong ngày 

kết hợp với nhiệt độ nước trong ao nuôi cao làm ảnh hưởng đến sự phát triển của 

tảo. Sự phát triển nhanh của tảo trong ao nuôi sẽ làm cho pH trong ao nuôi giao 

động trong ngày lớn, có thể gây ra hiện tượng tảo tàn nhanh hoặc tảo nở hoa gây 

mất oxy cục bộ vào ban đêm, tảo tàn làm oxy hòa tan thấp vào ban ngày và nước 

mất tảo sẽ có nhiệt độ cao hơn các ao có tảo.  

Ngoài ra, do ánh sáng có thể xuyên sâu trong tầng nước làm hấp thụ nhiệt trong đáy 

ao nuôi lớn và tăng cao nhiệt độ nước ao nuôi. Khi nhiệt độ nước ao nuôi tăng làm 

cho sự phân hủy vật chất hữu cơ trong môi trường nước và đáy ao sẽ tăng, các loại 

khí độc như NH3, H2S…được thải vào môi trường ao nuôi làm hàm lượng các khí 

độc này tăng vượt ngưỡng chịu đựng của tôm nuôi và gây stress cho tôm nuôi. Do 

vậy, để giảm các tác động xấu này, việc sử dụng mái che bằng lưới cho ao nuôi tôm 

là rất tốt. 

 

Hình 28. Hình ảnh ao nuôi có mái che  



Sổ tay hướng dẫn kỹ thuật Thủy lợi nội đồng phục vụ nuôi tôm ven biển ĐBSCL 

 

54 

3. Ao ương  

Sau dịch bệnh năm 2012, người nuôi tôm đã rút ra được nhiều kinh nghiệm, trong 

đó việc bổ sung ao ương trong khu nuôi tôm thâm canh là một nét mới nhằm dưỡng 

cho tôm thích nghi với môi trường trước khi thả vào ao nuôi, thời gian ương tôm 

khoảng 20-25 ngày. Vị trí các ao ương đặt xen kẽ các ao nuôi để tiện lợi cho việc 

tháo nước (bao gồm cả tôm) vào ao nuôi. 

 

Hình 29. Hình ảnh ao ương 

Ao ương có diện tích không lớn (cỡ khoảng 100 - 400m²), có hình dạng bề mặt 

hình tròn (hoặc vuông bo cạnh), ao đắp nổi, tốt nhất là hoàn toàn nổi trên mặt đất. 

Nhằm đảm bảo cho việc tháo nước (bao gồm cả tôm) sang ao nuôi được thuận lợi, 

cao độ đáy ao cao hơn cao độ đáy ao nuôi. Các thiết bị trong ao ương được thiết kế 

hết sức cẩn thận, toàn bộ được trải bạt, lắp đặt hệ thống sục khí, đáy ao dốc dần về 

giữa ao (độ nghiêng khoảng 15o), xi phông tháo nước ao đặt tại vị trí thấp nhất của 

ao (giữa ao). Nước cho ao ương được xử lý sinh học đảm bảo tiêu chuẩn chặt chẽ 

nhất, tuân thủ nghiêm ngặt các quy trình xử lý sinh học trong nuôi tôm thâm canh. 

 

Hình 30. Hệ thống sục khí và hình ảnh túi lọc nước cấp 

Bên cạnh ao ương là ao sẵn sàng cấp cho ao ương, có diện tích, hình dáng và các 

thiết bị sục khí giống như ao ương để sẵn sàng cấp nước cho ao ương (đây là nét 

mới trong nuôi tôm thâm canh), mục đích để trữ nước có chất lượng giống hệt ao 
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ương, nhằm giúp tôm không bị "sốc" với môi trường nước mới khi cấp nước bổ 

sung. 

4. Ao xử lý cấp  

Ao xử lý cấp là hạng mục không thể thiếu trong nuôi tôm thâm canh, nước từ ao 

trữ, lắng thông qua ao xử lý sinh học mới được cấp vào ao nuôi. Vị trí các ao xử lý 

thường nằm cạnh ao trữ và sau khi xử lý nước xong, nước được đưa vào kênh cấp 

(đồng thời là ao sẵn sàng cấp) rồi dẫn vào ao nuôi. 

Việc đưa nước từ ao trữ vào ao xử lý có thể bằng tháo qua cống hoặc bơm, tất cả 

đều phải có túi lọc bọc miệng bơm (hoặc ống bọng) để giữ lại tạp chất, cua, cáy 

v.v.... Nước cấp vào ao nuôi từ kênh cấp cũng bằng giải pháp tương tự và cũng phải 

bọc miệng ống bơm (hoặc ống bọng).  

 

Hình 31. Hình ảnh ao xử lý và ao sẵn sàng cấp 

Tùy thuộc vào khả năng mặt bằng bố trí khu nuôi, ao xử lý và ao sẵn sàng cấp có 

thể hoán đổi vị trí hoặc cùng có chung 1 nhiệm vụ. 

5. Ao sẵn sàng cấp (kênh cấp nội đồng) 

Ao sẵn sàng cấp (cũng là kênh cấp nội đồng) dùng để trữ nước đã qua xử lý để cấp 

nước cho ao nuôi (cấp lần đầu và thay nước hàng ngày), nước từ ao xử lý đến ao 

sẵn sàng cấp có thể bằng tự chảy hoặc bơm dẫn. Ao xử lý cấp nên có sục khí để 

tăng lượng oxy trong nước. 

6. Kênh thoát nước kết hợp lắng cặn, ao chứa bùn 

Để thay nước thường xuyên trong quá trình nuôi người ta cần tháo và cấp nước 

hàng ngày (mô hình CP). Ngoài ra tôm sau khi thu hoạch xong, nước trong ao nuôi 

được tháo ra kênh thoát nước. Trước đây, hầu hết nước trong ao được tháo trực tiếp 

ra kênh nguồn (bao gồm cả bùn thải), kênh trục rất mau lắng đọng, phải nạo vét 

thường xuyên, làm ô nhiễm môi trường và là nguyên nhân chính trong việc tạo ra 

bệnh cho tôm cũng như lây lan dịch bệnh trong vùng nuôi nhanh chóng. 
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Chính vì vậy, hiện nay việc tháo nước từ ao nuôi ra sông kênh cấp nguồn không 

được phép tháo trực tiếp mà phải qua kênh tháo (kết hợp lắng cặn). Ngoài ra, bùn 

thải đáy ao được đưa về ao chứa bùn bằng hai hình thức, hoặc sử dụng xi phông 

ngầm tháo bùn thải, hoặc bơm hút bùn thải bằng ống đặt trên mặt bờ. 

 
a) Bơm hút bùn bề mặt 

 
b) Xi phông tháo bùn (hoặc hút) 

Hình 32. Bơm bùn thải ra khỏi ao nuôi 

 

Hình 33. Xi phông tháo bùn ra khỏi ao nuôi 

 

Hình 34. Cấu tạo ao nuôi và bộ phận thay nước bằng bơm (thay thường xuyên, bơm tháo 

bùn đáy) 
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Hình 35. Cấu tạo ao nuôi và bộ phận thay nước bằng xi phông (thay thường xuyên, tháo bùn 

đáy) 

 

Hình 36. Mặt bằng hệ thống sục khí ao nuôi 
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Hình 37. Hình ảnh bể lọc nước từ ao nuôi  

Vị trí ao chứa bùn bắt buộc phải đặt tại nơi thuận lợi cho vận chuyển bùn thải đi 

nơi khác, phải nằm cạnh đường giao thông, miệng ống thoát nước của ao chứa bùn 

phải được đưa ra kênh lắng, thoát (không được đưa ra sông, kênh nguồn). Đây cũng 

là lý do phải có đường giao thông cơ giới bộ cho vùng nuôi tôm thâm canh. 

Đáy ao chứa bùn nên đào sâu để có được không gian về chiều sâu cho chứa bùn 

thải và qua đó cũng giảm bới không gian bề mặt chiếm dụng trong khu nuôi, đồng 

thời cũng để giảm mức độ rò rỉ bùn ra môi trường xung quanh. 

Dung tích ao chứa bùn được tính bằng tổng diện tích ao nuôi nhân với chiều dày 

bùn thải mỗi vụ nuôi từ 5-10cm, sau đó nhân với số năm dự kiến vận chuyển bùn 

(thường 2-4 năm vận chuyển bùn thải một lần). Diện tích ao chứa bùn bằng dung 

tích bùn chia cho chiều sâu chứa bùn). 

IV. MỘT SỐ ĐIỀU QUAN TRỌNG CẦN LƯU Ý TRONG VIỆC BỐ TRÍ 

CÔNG TRÌNH HTKT THỦY LỢI NUÔI TÔM THÂM CANH 

Ao lắng thải và đặc biệt là ao chứa bùn (hoặc cũng có thể kết hợp với nhau) là 

những hạng mục công trình kỹ thuật hạ tầng hết sức quan trọng trong mô hình nuôi 

thâm canh, nó quyết định đến môi trường nuôi của toàn bộ khu vực. Ngoài ra nếu 

thực hiện đúng, nghiêm ngặt, có thể sử dụng nước nuôi (sau thu hoạch) tái cấp 

nhằm tiết kiệm nước, qua đó giảm giá thành đầu vào, tăng hiệu quả kinh tế. 

Để giảm quy mô ao trữ lắng, ao xử lý nước cấp, ao sẵn sàng cấp cần chia các ao 

nuôi thành nhiều đợt nuôi, trong đó quy mô các ao trữ lắng, ao xử lý nước cấp, ao 

sẵn sàng cấp được tính từ đợt nuôi có diện tích ao nuôi lớn nhất ( - max). 

Để giảm quy mô ao trữ, quy mô bơm cho khu nuôi, cần phải tăng thời lượng cấp 

nước (tăng số đợt bơm và thời gian bơm trong 1 đợt). Để làm được việc này, chất 

lượng nước trong kênh cấp nguồn phải tốt, hay nói cách khác hệ thống kênh cấp 

nguồn phải thông thoáng, gần biển để đảm bảo độ mặn, cũng như những chỉ số môi 

trường khác, quy mô kênh cấp nguồn phải tải đủ nước cho bơm cấp. Các khu nuôi 

thâm canh càng vào sâu trong đất liền quy mô ao trữ càng phải lớn, kênh cấp nguồn 
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càng phải rộng, tỷ lệ diện tích ao nuôi trong khu nuôi càng phải nhỏ. Hệ thống kênh 

cấp nguồn có quy mô nhỏ, thì các ao trữ lắng trong khu nuôi phải lớn (điều này là 

không logic do mất cân bằng cấp nước về lượng), đây là nguyên nhân gây ô nhiễm 

môi trường trầm trọng. 

Trong ví dụ, tỷ lệ diện tích ao nuôi khoảng 25% (2,56/10) diện tích khu nuôi  và 

khoảng xấp xỉ 40% (2,56/6,73) diện tích mặt nước khu nuôi. Qua kinh nghiệm nuôi 

tại đồng bằng, đây được xem là tỉ lệ nuôi bền vững. 





 

61 

Phụ lục 
 

ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ MỚI XÂY DỰNG 

CÔNG TRÌNH HẠ TẦNG KỸ THUẬT PHỤC VỤ 

NUÔI TÔM  

(Giới thiệu những công nghệ mới trong xây dựng nói chung và xây dựng HTTL nói riêng để người dân, doanh nghiệp 

biết, cũng như có sự lựa chọn cho phù hợp với điều kiện kỹ thuật, tài chính). 

 CÔNG NGHỆ XÂY DỰNG HỆ THỐNG THỦY LỢI 

1. Kênh mương kết cấu lắp ghép 

Trong kết cấu hạ tầng thủy lợi nói chung và NTTS nói riêng thì hệ thống kênh cấp 

và thoát là một trong những hạng mục hạ tầng quan trọng. Hiện nay HTTL cho 

nuôi tôm tại ĐBSCLL chủ yếu là cấp thoát nước chung do đó để đáp ứng yêu cầu 

về cấp thoát nước riêng biệt cho các khu nuôi tôm thì việc ứng dụng các cấu kiện 

kênh  bê tông và các công trình trên kênh đúc sẵn và lắp ghép cũng được đề xuất áp 

dụng. Kết cấu này đã được Cty TNHH thoát nước và phát triển đô thị tỉnh BR-VT 

(Busadco) nghiên cứu và phát triển trên nguyên tắc: Mương hộp BTCT thành mỏng 

đúc sẵn” bằng bê tông cốt thép thành mỏng, đảm bảo khả năng chống thấm, chống 

xâm thực và chống ăn mòn, được đúc thành từng đốt, có các kích thước, hình dạng 

thay đổi theo từng loại công trình sử dụng với các kiểu dáng khác nhau: hình chữ 

nhật, hình vuông, hình chữ V đáy cong, hình chữ U đáy cong …vv...; mương dùng 

cho tưới tiêu thủy lợi. Hai dạng vật liệu chính mương hộp bê tông cốt thép thành 

mỏng đúc sẵn và kênh bê tông cốt sợi đúc sẵn. 
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Hình 38. Công nghệ bê tông vỏ mỏng cốt sợi lắp ghép sử dụng để dẫn nước cấp, thoát (công 

nghệ Busadco)  

 

Hình 39. Sản phẩm kênh mương BTCT, bê tông cốt sợi thành mỏng đúc sẵn 
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2. Cống lắp ghép 

  

Hình 40. Cống cấp, thoát nước vùng nuôi tôm rừng 

Vùng tôm - lúa, và đặc biệt là tôm rừng, khó cho vận chuyển vật liệu, mặt bằng thi 

công, ngoài ra để không bị ô nhiễm nguồn nước các hạng mục xây dựng trong vùng 

nuôi hầu hết là mang tới (lai dắt) để lắp ghép.  

Trong Hình 36 là cống cấp - thoát nước cho vùng nuôi tôm rừng, đã được bà con 

nông dân ứng dụng từ lâu và vận hành hiệu quả. Được thi công đại trà tại công 

xưởng và được lai dắt đến lắp đặt tại vị trí cần xây dựng. Cửa van phẳng 2 tầng 

bằng gỗ (để có thể kéo thủ công), đóng mở bằng kéo tay hoặc dùng trợ lực bằng 

dây thừng. Tất cả đều sử dụng vật liệu tại chỗ (ngoại trừ thân cống) nên không làm 

ảnh hưởng xấu đến môi trường. 

3. Trạm bơm 

Hệ thống trạm bơm có vai trò quan trọng trong việc đáp ứng nhu cầu tiêu thoát 

nước cho các khu vực nuôi tôm. Thực tiễn cho thấy hiệu quả của các trạm bơm 

trong NTTS là rất lớn đóng vai trò quyết định trong việc cấp đủ nước và tiêu kịp 

thời cho các khu nuôi. 

Tuy nhiên, hiện nay các hệ thống trạm bơm ở ÐBSCL còn nhỏ lẻ, manh mún, chưa 

có nhiều nghiên cứu về trạm bơm, máy bơm cho vùng ĐBSCL với những đặc tính 

thủy văn từng khu vực khác nhau, có các vùng sinh thái khác nhau (ngọt, ngọt hóa, 

mặn lợ, mặn), với cơ cấu mùa vụ khác nhau, tập quán canh tác của người dân 

ÐBSCL cùng với điều kiện địa hình và nguồn nước khác nhau. Để đảm bảo các yêu 

cầu về kinh tế, kỹ thuật và phù hợp với tình hình thực tế của ÐBSCL một số nghiên 

cứu về trạm bơm, máy bơm khu vực ĐBSCL có thể áp dụng cho các khu nuôi tôm 

ven biển như sau: 

Các thông số cơ bản của hệ thống trạm bơm và máy bơm: 

- Quy mô trạm bơm vừa và nhỏ: 1.000 m³/h; 2.500 m³/h; 5.500 m³/h; 
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- Lựa chọn các loại máy bơm có cột nước thấp từ 3m đến 4m; 

- Vật liệu chế tạo máy bơm và thiết bị đi kèm phù hợp với vùng nuôi môi 

trường nước mặn lợ. 

- Điều kiện thi công xây dựng: xây dựng các trạm bơm có trọng lượng bé, bản 

đáy móng rộng (do địa chất yếu, sức chịu tải của nền kém), xây lắp nhanh 

gọn (trong 1 mùa khô); Giao thông khó khăn, mặt bằng thi công nhỏ hẹp => 

cần xây dựng các trạm bơm dạng lắp ghép, chế tạo sẵn, độ chính xác cao, thi 

công nhanh gọn. 

Một số mô hình trạm bơm đề nghị cho vùng NTTS ven biển ĐBSCL (Nghiên cứu 

của Viện bơm và Thiết bị Thủy lợi – Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam) 

- Trạm bơm trục đứng lắp ghép - HTĐ-2500-3 (số máy phụ thuộc vào yêu cầu 

cấp nước). Thông số máy bơm: Q = 2.500 m³/h, H = 3,0m. 

  

Hình 41. Mô hình trạm bơm lắp ghép - HTĐ-2500-3 (Phương án 2 tổ máy) 

- Trạm bơm xiên 2.500 m3/h: (số máy phụ thuộc vào yêu cầu cấp nước). 

Thông số máy bơm: Q = 2.500 m³/h, H = 3,0m. 

  

Hình 42. Mô hình trạm bơm xiên 2.500 m3/h  (Phương án 1 tổ máy) 
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Hình 43. Cống tiêu kết hợp trạm bơm tiêu trục xiên (Cà Mau) 

- Trạm bơm chìm 5.500 m3/h: Dùng máy bơm Capsule Q = 2.500 5.500m³/h, 

H = 2,3m 

 

  

Hình 44. Mô hình trạm bơm chìm 5.500 m3/h (Phương án 1 tổ máy) 

Qua nghiên cứu đánh giá được một số ưu nhược điểm của một số mô hình bơm như 

sau: 

Bảng 9.  Đánh giá ưu nhược điểm của một số mô hình trạm bơm 

Loại trạm bơm Ưu điểm Nhược điểm 

Trạm bơm trục 

đứng lắp ghép - 

HTĐ-2500-3 

- Có khả năng tưới, tiêu kết hợp 

- Có khả năng thay thế cống tự 

chạy 

- Thi công lắp ghép nhanh gọn 

- Chi phí xây dựng vẫn còn 

cao 

Trạm bơm xiên 

2.500 m3/h 

- Chi phí thấp 

- Thi công lắp ghép nhanh gọn 

- Chỉ có khả năng bơm một 

chiều 

- Không thay thế cống tự 

chảy 

Trạm bơm chìm 

5.500 m3/h 

- Thi công lắp ghép nhanh gọn 

- Có khả năng thay thế cống tự 

chảy 

- Chỉ có khả năng bơm một 

chiều 

- Chi phí thiết bị cao  
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4. Đập tạm 

Hiện tại các khu vực ven biển do việc bố trí sản xuất chưa đồng bộ và hợp lý. Tại 

nhiều khu vực đan xen mặn ngọt do đó việc ngăn cách giữa vùng ngọt và mặn khá 

phức tạp. Với một số khu nuôi tôm – lúa tại Kiên Giang, Cà Mau các đập tạm được 

xây dựng hàng năm để ngăn mặn (mặn quá cao) và giữ lại nguồn ngọt để phục vụ 

sản xuất lúa hay pha loãng khi nuôi tôm. Trong NTTS đập thời vụ còn có thể ứng 

dụng trong việc hạn chế khoanh vùng cô lập các khu vực nuôi tôm khác nhau (đặc 

biệt khi có dịch bệnh) để hạn chế việc lây lan qua dòng chảy. 

Hiện nay, việc xây dựng các đập tạm bằng đất (thường gọi là đập thời vụ) còn 

nhiều hạn chế và bất cập. Quá trình đắp và phá đập thường xuyên hàng năm gây 

lãng phí tiền bạc và công sức của nhân dân, hơn thế nữa sau một thời gian ngắn làm 

việc phải phá bỏ đập gây bồi lắng kênh mương và nhiều khu vực xây dựng đập thời 

vụ không còn đất để đắp đập. Để giải quyết vấn đề này một giải pháp kết cấu đập 

thời vụ di động bằng thép thay thế đập thời vụ bằng đất nhằm góp phần nâng cấp, 

hoàn thiện hệ thống thủy nông nội đồng phục vụ phát triển các vùng sản xuất nông 

nghiệp và nuôi trồng thủy sản kết hợp xây dựng nông thôn mới ở đồng bằng sông 

Cửu Long nói chung đã được Viện Khoa học Thủy lợi miền Nam nghiên cứu và 

phát triển.. 

  

  

Hình 45. Hình ảnh đập tạm bằng xà lan di động bằng thép  

Hình trên là hình ảnh đập tạm di động bằng thép, được thiết kế và thi công bởi Viện 

KHTL miền Nam, đã và đang được ứng dụng tại ĐBSCL. 
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CÔNG NGHỆ XÂY DỰNG AO 

Trong khu nuôi tôm ngoài các hệ thống hạ tầng cấp thoát nước, xử lý nước thì hệ 

thống ao (ao nuôi, ao lắng, ao xử lý nước, ao chứa bùn) cũng đóng vai trò quyết 

định tới việc thành công của nghề nuôi. Các công nghệ liên quan đến xây dựng ao 

trước tiên là đảm bảo tính bền vững của hệ thống bờ ao, đáy ao, giảm khả năng mất 

nước do thấm, thuận tiện trong quản lý vận hành ao. Trong những năm gần đây các 

công nghệ mới, vật liệu mới liên quan đến việc xây dựng hệ thống ao khá phát triển 

và để đảm bảo ổn định, phát triển sản xuất, đầu tư bài bản của các chủ hộ nuôi, 

trang tại nuôi mà một số công nghệ, vật liệu xây dựng ao đã được phát triển và phát 

huy hiệu quả tốt. 

1. Đắp đất sét chống thấm 

Có thể đây không là công nghệ mới hoàn toàn tuy nhiên đây là một giải pháp hữu 

ích và đạt hiệu quả cao, biện pháp này bảo đảm được chống thấm, tận dụng 

được vật liệu chống thấm tại chỗ nên giá thành thấp và công trình cũng bảo đảm ổn 

định lâu dài, nếu công tác quản lý ao tốt. Với những khu vực nuôi có sẵn đất sét thì 

khai thác để phủ mái, đáy và bờ ao một lớp đất sét luyện dày 30 ÷50cm.  

2. Lót đáy và mái bờ ao bằng màng chống thấm HDPE.  

Loại này có giá thành cao, nhưng tuổi thọ khá bền, nên chọn loại màng HDPE có 

chứa các thành phần chống oxy hóa, và chất ổ định UV, vì trong môi trường nắng 

cao và muối thì những sản phẩm không chất lượng mau xuống cấp dễ dàng bị vỡ 

khi tiếp xúc trong thờ gian dài. Việc sử dụng màng HDPE trong xây dựng ao có 

những ưu điểm và lợi thế sau: 

Không mất nước do thấm, giảm chi phí bơm nước; 

Bảo đảm lượng oxy trong nước: Ngăn ngừa hiện tượng lắng đọng oxy xuống lớp 

bùn mềm nhão dưới đáy ao, giảm lượng tiêu hao oxy do sinh vật sống trong nền đất 

dưới đáy ao, giảm được thiết bị sục khí và giảm chi phí điện để tạo oxy. 

Duy trì chất lượng nước và cải thiện tỉ lệ chuyển đổi thức ăn: Loại trừ nước đục 

do xói mòn bờ hoặc do lớp bùn đất mềm dưới đáy hồ gây ra do lượng nước trong 

ao ít thay đổi nên dễ dàng duy trì hàm lượng oxy hòa tan, độ chua, độ mặn tron ao 

Bề mặt cứng và trơn láng của màng HDPE bảo đảm dễ dàng rửa sạch đáy hồ trước 

khi cho nước vào. Nước chất lượng xấu như nước nhiễm chua phèn, hữu cơ, xác 

động vật, vi khuẩn trong nền đáy ao không thể thâm nhập vào ao 

Giảm rủi ro bệnh tật: Bề mặt trơn nhẵn của màng HDPE dễ dàng diệt khuẩn sau 

khi thu hoạch. 

Thuận tiện cho thu hoạch: Nhờ bề mặt trơn cứng của đáy và bờ ao nên công tác 

thu hoạch dễ dàng và không bị thất thoát do tôm lẫn trong bùn hoặc ẩn nấp trong 

http://www.mangchongtham.net/tai-lieu-mang-chong-tham-hdpe-trang-4/
http://www.mangchongtham.net/tai-lieu-mang-chong-tham-hdpe/mua-mang-chong-tham-hdpe-o-dau-gia-re.html
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các hang lỗ. Thời gian thu hoạch nhanh hơn, sức khỏe và vệ sinh tốt hơn, do đó 

chất lượng sản phẩm khi đưa đến nhà máy chế biến bảo đảm tốt hơn; 

Dễ dàng làm vệ sinh: Các hệ thống thoát nước tự làm sạch đáy ao có thể dễ dàng 

lắp đặt với màng HDPE trong quá trình nuôi, các chất thải và cặn bã có thể được 

phát hiện dễ dàng và dọn sạch theo yêu cầu. Sau khi thu hoạch, công tác vệ sinh 

đáy hồ và diệt khuẩn rất dễ dàng thường là bằng cách rửa nước và phơi nắng với 

nhân công và thời gian ít hơn nhiều so với ao đất; 

Bảo vệ môi trường ao nuôi tốt hơn: Đáy và bờ ao không bị xói lở, loại trừ được 

tạp chất và bùn đất trong ao nuôi quan sát đáy và bờ hồ tốt hơn, dễ dàng nhận biết 

sự phát triển của tôm, sự sinh trưởng của tảo.v.v… 

Chi phí vận hành và bảo trì thấp hơn: Giảm chi phí bảo dưỡng như công tác bồi 

đắp bờ ao, sửa chữa đáy ao Giảm chi phí trong công tác thu hoạch, làm vệ sinh, diệt 

khuẩn, khử phèn Giảm chi phí thức ăn và chi phí bơm nước, sục khí, bơm oxy. 

3. Kết hợp lót đáy và bờ ao bằng màng chống thấm, gia cố và bảo vệ mái bờ 

ao bằng tấm bê tông đúc sẵn. 

Công nghệ vật liệu mới Neoweb được quân đội Mỹ nghiên cứu ban đầu từ nhựa 

tổng hợp áp dụng cho giao thông, sau đó được Isreal phát triển bằng vật liệu 

NanoPolymer áp dụng cho gia cố công trình thủy lợi, giao thông…Việc gia cố cho 

bờ ao và đáy ao sử dung bằng Neoweb là hoàn toàn khả thi với ưu điểm: 

- Liên kết mềm, chống nứt gãy cục bộ giúp ổn định mái công trình hơn. 

- Thời gian thi công nhanh hơn, có thể giảm được 20 - 40% so với công nghệ 

thi công truyền thống cho một số trường hợp cụ thể. 

- Neoweb được sản xuất bằng công nghệ vật liệu Nano polymer, độ bền cao. 

 

 

Hình 46. Một số hình ảnh dùng Neoweb gia cố bờ và đáy 
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