
TIN NGHIỆM THU ĐỀ TÀI CẤP NHÀ NƯỚC
Đề tài Độc lập cấp Nhà nước, mã số ĐTĐL.2012-T/25 mang tên Nghiên
cứu đề xuất các giải pháp thủy lợi phục vụ sản xuất lúa vụ Thu Đông ở
Đồng bằng sông Cửu Long do Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam là cơ
quan chủ trì, Viện Khoa học Thủy lợi miền Nam là cơ quan thực hiện đề tài,
GS.TS. Tăng Đức Thắng làm chủ nhiệm đề tài đã được Bộ Khoa học và
Công nghệ tổ chức nghiệm thu cấp Nhà nước (theo Quyết định thành lập
Hội đồng nghiệm thu cấp Nhà nước số 99/QĐ-BKHCN ngày 17/01/2017
của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ.
Sáng ngày 08/4/2017 Tổ Chuyên gia của Hội đồng nghiệm thu do PGS.TS.
Hoàng Văn Huân làm Tổ trưởng (Hai thành viên khác là PGS.TS Dương
Văn Viện, PGS.TS Phạm Ngọc) đã họp phiên thẩm định của Tổ Chuyên gia.
Chiều ngày 08/4/2017 tại TP.Hồ Chí Minh, Hội đồng nghiệm thu cấp Nhà
nước đã họp phiên chính thức. Tham gia phiên họp về phía Bộ Khoa học và
công nghệ có Ông Phùng Văn Thành, Vụ Khoa học công nghệ các ngành
kinh tế kỹ thuật; về phía Bộ Nông nghiệp và PTNT có PGS.TS. Đinh Vũ
Thanh, Phó Vụ trưởng Vụ Khoa học, công nghệ và Môi trường và các
chuyên viên của Vụ; về phía Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam có GS.TS
Tăng Đức Thắng, Phó Giám đốc Viện đồng thời là chủ nhiệm đề tài; về phía
Viện Khoa học Thủy lợi miền Nam là cơ quan thực hiện đề tài có TS. Trần
Bá Hoằng, Viện trưởng; PGS.TS. Tô Văn Thanh, Phó Viện trưởng và đại
diện các phòng chức năng, các đơn vị chuyên môn của Viện. Dự lễ nghiệm
thu còn có các nhà khoa học lĩnh vực Thủy lợi, Nông nghiệp như GS.TSKH
Nguyễn Ân Niên (Hội Thủy lợi TP. Hồ Chí Minh); TS. Hoàng Quốc Tuấn
(chuyên gia độc lập), GS.TS Nguyễn Thị Lang (Viện Lúa ĐBSCL)…
Hội đồng nghiệm thu cấp Nhà nước do GS.TS. Nguyễn Quang Kim làm chủ
tịch Hội đồng đã thống nhất nghiệm thu đề tài với điểm trung bình là
90,87/100, đạt loại Xuất sắc (trong đó tổng số điểm các nội dung quy định
tại khoản 1, 2, 3 Điều 18 của đề tài này đạt 60 điểm theo quy chế đánh giá
ban hành tại Thông tư số 12/2009/TT-BKHCN ngày 08/5/2009 của Bộ Khoa
học và Công nghệ; đề tài có 4 bài báo công bố ở tạp chí nằm trong hệ thống
danh mục tạp chí được Hội đồng Chức danh GSNN công nhận và 1 bài báo
công bố quốc tế ở tạp chí Journal of Hydrology. Đồng thời đề tài đáp ứng
tiêu chí “có sản phẩm vượt mức chất lượng, yêu cầu khoa học so với hợp
đồng và có ý nghĩa lớn về khoa học, công nghệ và kinh tế - xã hội”).
Phát biểu kết luận, GS.TS Nguyễn Quang Kim, Chủ tịch Hội đồng nghiệm
thu đã đánh giá cao kết quả thực hiện đề tài, nhận xét đề tài đã hoàn thành
vượt khối lượng đăng ký ban đầu; có nhiều kết quả nghiên cứu chuyên sâu;
có công bố quốc tế trên tạp chí có hệ số ảnh hưởng IF cao.



Từ kết quả nghiên cứu của đề tài, Hội đồng nghiệm thu đề nghị Bộ Khoa
học và Công nghệ, Bộ Nông nghiệp và PTNT xem xét cho nghiên cứu tiếp
những nội dung quan trọng liên quan về phát triển thượng lưu đến thay đổi
dòng chảy trên Đồng bằng có tác động đến lúa Thu Đông; về sụt lún ở Đồng
bằng sông Cửu Long…
Một số thông tin khoa học công nghệ của đề tài đã được công bố:

a) Mục tiêu chung của Đề tài:

Mục tiêu chung của đề tài là: Đề xuất được các giải pháp thuỷ lợi hợp lý,
không gây mâu thuẫn về sử dụng nước, ngập úng cho các vùng ở ĐBSCL
khi sản xuất lúa vụ Thu Đông.

b) Mục tiêu cụ thể của Đề tài:

- Đánh giá được tình hình chuyển đổi sản xuất lúa vụ Thu Đông
hiện nay ở ĐBSCL.

- Xác định được yêu cầu cần điều chỉnh hệ thống thủy lợi phục vụ
sản xuất lúa vụ Thu Đông ở  ĐBSCL.

- Đề xuất được các giải pháp thuỷ lợi hợp lý, phục vụ sản xuất lúa
vụ Thu Đông cho các vùng sinh thái điển hình ở ĐBSCL.

c) Giải pháp thủy lợi phục vụ phát triển lúa Thu Đông vùng thượng
ĐBSCL (TGLX, ĐTM, Giữa sông Tiền, sông Hậu)

TT Hạng mục

Hiện tại/Tương lai
gần (TLG)

(trước 2025)

Tương lai
xa

Ghi chú

1 VÙNG TỨ GIÁC LONG XUYÊN

1.1 Đê bao triệt
để (vùng
không
thuộc các
cụm công
trình tràn lũ

- Bao triệt để với ô
bao nhỏ và vừa, giữ
các tuyến kênh trục,
kênh lớn cấp thoát
hiện nay;

- Có thể gom các ô

- Duy tu,
vẫn giữ
như TLG

- Tham khảo mực
nước lũ lớn nhất
năm 2011 cho
từng vùng.

- Kết hợp hoàn
thiện các công
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Hiện tại/Tương lai
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(trước 2025)

Tương lai
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Ghi chú

dự phòng) bao nhỏ thành ô lớn
hơn để thuận tiện
cho quản lý, kinh
phí rẻ, nhưng phải
tuân thủ nguyên tắc
giữ các tuyến chính
cấp thoát hiện nay,
chẳng hạn ở vùng
Châu Phú, Thoại
Sơn (tỉnh An
Giang), ...

- Các ô bao có bố trí
lấy thủy sản tự nhiên
và nuôi thủy sản
mùa lũ (tôm càng
xanh,...) thì công
trình phải thuận lợi
cho kiểm soát nước
(cống hở phải đủ
khẩu độ,...).

trình trong ô
bao: cống bọng,
trạm bơm.

1.2 Tuyến phân
lũ dự phòng
Bắc kênh
Vĩnh Tế

- Duy trì, cải tạo lại,
thiết kế đê bao
chống được lũ 15-
20%;

- Bề rộng tràn 2000 -
3000m;

- Có thể thiết kế công
trình kiểm soát-tháo

- Như TLG
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lũ trên tuyến thay
cho tràn qua bờ.

1.3 Tuyến phân
lũ dự phòng
Trà Sư -
Tha La

- Duy trì, cải tạo lại,
thiết kế đê bao
chống được lũ 15-
20%;

- Bề rộng tràn 2000 -
3000m;

- Có thể thiết kế công
trình kiểm soát-tháo
lũ trên tuyến thay
cho tràn qua bờ

- Như TLG - Cải tạo tuyến
tràn dự phòng
Trà Sư - Tha La
chủ yếu là đoạn
qua rừng tràm
Trà Sư và đoạn
có các ô bao triệt
để ngay phía
trên Tri Tôn.

1.4 Tuyến phân
lũ dự phòng
T1 (dọc
theo kênh
T5)

- Duy trì, cải tạo lại,
thiết kế đê bao
chống được lũ 15-
20%;

- Bề rộng tràn 2000 -
3000m; đầu tràn
(trong phạm vi 5 km
phía bờ Nam kênh
Vĩnh Tế từ T3-T6
cũng thuộc tuyến dự
phòng này).

- Có thể thiết kế công
trình kiểm soát-tháo
lũ trên tuyến thay
cho tràn qua bờ

- Như TLG - Tuyến T1 đóng
vai trò quan
trọng giảm lũ
biên giới từ kênh
T6 đến sông
Giang Thành
nếu bao đê triệt
để toàn bộ vùng
TGLX;

- Tuyến tràn này
thuộc vùng ngập
nông, độ sâu tràn
qua bờ nhỏ (0,4-
0,6m), do vậy
cần xem xét biện
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pháp công trình
kiểm soát lũ dọc
theo tuyến tràn.

1.5 Tuyến phân
lũ dự phòng
Tây kênh
Hà Giang

- Duy trì, cải tạo lại,
thiết kế đê bao
chống được lũ 15-
20%;

- Bề rộng tràn 2000 -
3000m;

- Có thể thiết kế công
trình kiểm soát-tháo
lũ trên tuyến thay
cho tràn qua bờ

- Như TLG - Quan trọng trong
thoát lũ từ sông
Giang Thành

1.6 Tuyến cống
Sông Hậu
(Cống + Âu
tàu)

- Cần thiết khi Kiên
Giang (phần diện
tích bên TGLX) xây
dựng đê bao triệt để
trên diện rộng;

- Cần Quy hoạch để
dự trữ không gian;

- Cho lập báo cáo đầu
tư.

- Chưa xác
định thời
gian xây
dựng;

- Phải quy hoạch
ngay từ bây giờ;

- Xem xét biến
động thượng lưu
(hồ + kiểm soát
lũ Campuchia);

- Khi xét phương
án xây cống cần
so sánh với
phương án nâng
cấp hạ tầng phía
trong vùng bảo
vệ (An Giang +
Kiên Giang);
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- Tương lai sẽ cần,
nhưng cần xem
xét với kịch bản
kiểm soát các
cửa sông Cửu
Long, các sông
nội địa khi nước
biển dâng ở mức
cao (khoảng trên
50cm).

1.7 Tuyến công
trình kiểm
soát lũ Trà
Sư-Tha La
(Tràn Trà
Sư, Tha La)

- Có thể thay bằng
cống kiểm soát lũ,
Qmax khoảng 700-
900 m3/s;  hạ thấp
đáy khoảng -2,0 để
lấy dòng chảy vào
mùa khô từ kênh
Vĩnh Tế.

- Như TLG -

1.8 Bảo vệ
mạng lưới
các tuyến
kênh trục,
kênh lớn
cấp thoát

- Duy tu đủ công suất
tiêu thoát cấp nước;

- Ngăn chặn nạn xâm
lấn kênh.

- Như TLG -

2 VÙNG ĐỒNG THÁP MƯỜI
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2.1 Đê bao triệt
để (vùng
không
thuộc các
cụm công
trình tràn lũ
dự phòng)

- Bao triệt để với ô
bao nhỏ và vừa, giữ
các tuyến kênh trục,
kênh lớn cấp thoát
hiện nay;

- Có thể gom các ô
bao nhỏ thành ô lớn
hơn để thuận tiện
cho quản lý, kinh
phí xây dựng rẻ,
nhưng phải tuân thủ
nguyên tắc giữ các
tuyến chính cấp
thoát hiện nay;

- Các ô bao có bố trí
lấy thủy sản tự nhiên
và nuôi thủy sản
mùa lũ (tôm càng
xanh,...) thì công
trình phải thuận lợi
cho kiểm soát nước
(cống hở phải đủ
khẩu độ,...).

- Duy tu,
vẫn giữ
như TLG

- Tham khảo mực
nước lũ lớn nhất
năm 2011 cho
từng vùng.

- Kết hợp hoàn
thiện các công
trình trong ô
bao: cống bọng,
trạm bơm.

2.2 Cụm Tứ
Thường

- Duy trì, cải tạo lại,
thiết kế đê bao
chống được lũ 15-
20%;

- Có thể thiết kế công

- Như TLG - Tuyến này thoát
lũ tràn hiệu quả
nhất, sông Tiền
vẫn còn khả
năng thoát lũ
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trình kiểm soát-tháo
lũ trên tuyến thay
cho tràn theo bờ;

- Công trình tràn qua
tuyến lộ Tân Châu-
Hồng Ngự cần mở
rộng (đoạn giữa
kênh Trà Đư - kênh
Trung Tâm; Tổng
lưu lượng tràn qua
tuyến khoảng 3000
m3/s (không kể rạch
Hồng Ngự).

lớn.

2.3 Tuyến phân
lũ dự phòng
ven biên
Bắc kênh
Tân Thành
- Lò Gạch

- Duy trì, cải tạo lại,
thiết kế đê bao
chống được lũ 15-
20%;

- Bề rộng tràn 2000 -
3000m;

- Có thể thiết kế công
trình kiểm soát-tháo
lũ trên tuyến thay
cho tràn qua bờ.

- Như TLG -

2.4 Tuyến phân
lũ dự phòng
ven sông
Tiền (T1)

- Duy trì, cải tạo lại,
thiết kế đê bao
chống được lũ 15-
20%;

- Như TLG - Xem xét chi tiết
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- Bề rộng tràn 2000 -
3000m;

- Có thể thiết kế công
trình kiểm soát-tháo
lũ trên tuyến thay
cho tràn qua bờ.

2.5 Tuyến phân
lũ dự phòng
giữa ĐTM
(T2)

- Duy trì, cải tạo lại,
thiết kế đê bao
chống được lũ 15-
20%;

- Bề rộng tràn 1500 -
2500m;

- Có thể thiết kế công
trình kiểm soát-tháo
lũ trên tuyến thay
cho tràn qua bờ.

- Như TLG - Xem xét giảm
một nửa

2.6 Cụm cống
kiểm soát
lũ dọc theo
kênh Tân
Thành - Lò
Gạch

- Chưa cần thiết;

- Quy hoạch chi tiết.

- Chỉ làm
các cống
từ kênh
2/9 đến
Tân Công
Chí ;

- Chưa xác
định thời
điểm cần
thiết phải
xây dựng.

- Phụ thuộc vào
kiểm soát lũ phía
Campuchia;

- Xem xét chuyển
tuyến này lên
tuyến ven biên
giới gần với
tuyến bờ Nam
kênh Sở
Thượng-Cái Cỏ.
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2.7 Cụm cống
kiểm soát
lũ dọc sông
Tiền

- Chưa cần thiết;

- Quy hoạch chi tiết
để dự trữ không
gian.

- Chưa xác
định được
thời điểm
cần thiết.

- Xem xét biến
động thượng lưu
(hồ + kiểm soát
lũ Campuchia);

- Tương lai sẽ cần,
nhưng cần xem
xét với kịch bản
kiểm soát các
cửa sông Cửu
Long, các sông
nội địa khi nước
biển dâng ở mức
cao (khoảng trên
50cm)

2.8 Bảo vệ
mạng lưới
các tuyến
kênh trục,
kênh lớn
cấp thoát

- Duy tu đủ công suất
tiêu thoát cấp nước;

- Ngăn chặn nạn xâm
lấn kênh, đặc biệt là
các kênh thoát lũ ra
sông Tiền.

- Như TLG -

3 VÙNG KẸP GIỮA SÔNG TIỀN SÔNG HẬU

3.1 Vùng An
Phú (An
Giang)

- Giữ nguyên không
bao đê triệt để vùng
Tây kênh Bảy Xã.

- Như TLG



Ghi chú:

- Lũ được sử dụng trong tính toán lấy tại trạm Kratie;
- Lấy tổng lượng lũ 3 tháng 7, 8, 9 để tính toán;
- Lấy với lũ tương lai gần (hồ thượng lưu 55 tỷ m3);
- Trong tương lai gần chưa cần đến nước biển dâng;

Các vùng tràn lũ dự phòng cần được quản lý theo nguyên tắc quản lý
rủi ro, trong đó việc xây dựng quỹ rủi ro thiên tai cho các vùng này để
bồi hoàn thiệt hại trong khi xảy ra các trận lũ lớn tràn đê. Do đó khi
thiết kế đê bao vùng tràn lũ dự phòng cần phân tích kinh tế để tìm
được tần suất chống lũ cho các đê bao này, với ước tính sơ bộ P = 15 -
20%.

d) Một số kết luận khoa học chính của đề tài:

1) Đã tổng quan được tình hình phát triển kinh tế xã hội, hiện trạng sản
xuất nông lâm nghiệp, thủy sản, hiện trạng thủy lợi,… liên quan đến sử
dụng nước ở vùng nghiên cứu trong thời gian qua;

2) Đã tổng quan được tình hình nguồn nước trên lưu vực Mê Công,
ĐBSCL và BĐCM trong bối cảnh phát triển thượng lưu tính đến thời
điểm 2016;

3) Từ việc nghiên cứu về phát triển hệ thống các công trình hồ chứa thượng
lưu Mê Công cập nhật đến 2016, đã xác định được:

- Dung tích hữu ích các hồ trong tương lai gần (các hồ hiện hữu +
các hồ đang xây dựng, không kể 11 hồ trên thủy điện dòng chính hạ lưu
Mê Công) vào khoảng 55 tỷ m3, tạo ra khả năng điều tiết dòng chảy rất
lớn về hạ lưu, cả việc cắt lũ và dòng chảy mùa kiệt;

- Dung tích có khả năng điều tiết trong mùa khô trên lưu vực Mê
Công do các hồ chứa và liên quan đến các hồ chứa là 63-65 tỷ m3.

Số liệu này là căn cứ đặc biệt quan trọng trong việc đánh giá tác động của
phát triển thượng lưu đến toàn bộ chế độ thủy văn, thủy lực châu thổ Mê
Công nói chung và ĐBSCL nói riêng.
4) Từ nghiên cứu về biến động dung tích điều tiết các hồ chứa thượng lưu,

đã tính toán đặc trưng dòng chảy theo tần suất tại đầu châu thổ (trạm



Kratie, Campuchia) dưới tác động của điều tiết, với một số thông số
quan trọng là:

- Đặc trưng dòng chảy ở thể gần với tự nhiên (tiềm năng, coi như
chưa có hồ chứa - bằng cách tính hồi tố); tính theo lưu lượng và tổng
lượng (3 tháng 7+ 8+9 và 5 tháng mùa lũ );

- Đặc trưng dòng chảy mùa lũ đã qua điều tiết (sau khi các hồ chứa
đã tích) theo giai đoạn hiện tại và tương lai gần; tính theo lưu lượng và
tổng lượng (3 tháng 7+8+9, và 5 tháng 7+8+9+10+11);

Kết quả tính toán được đối chiếu với các năm quá khứ, chỉ ra rằng, tác
dụng cắt lũ đã làm dòng chảy mùa lũ giảm gần một cấp; và cũng đã
chứng minh được lũ 2000 là trận lũ lịch sử, lớn nhất đã từng xảy ra.
Kết quả tính toán này làm cơ sở để diễn toán lũ về Đồng bằng.

5) Đã nghiên cứu (mới) đánh giá khá toàn diện về mưa vùng ĐBSCL. Theo
đó,việc đánh giá được thực hiện chi tiết cho toàn Bán đảo, theo năm,
theo mùa, theo tháng với các tần suất khác nhau. Mưa 1, 3, 5 ngày lớn
nhất cũng được đánh giá làm cơ sở cho tính toán tiêu thoát, bố trí lịch
canh tác,... Thêm vào đó, đã xây dựng được bản đồ hệ số tiêu thiết kế
cho toàn Đồng bằng, làm cơ sở để thiết kế các công trình tiêu úng ngập
vụ Thu Đông (trạm bơm, cống). Kết quả có nhiều điểm mới, nhất là đã
đánh giá được rằng trong hơn 30 năm qua, lượng mưa tăng trên ĐBSCL,
chủ yếu tăng vào mùa khô, hầu như không tăng vào mùa mưa (tăng rất
nhỏ); Kết quả nghiên cứu đã được lập bản đồ cho toàn Đồng bằng, tạo
thuận lợi cho sử dụng cho các ngành nông nghiệp, xây dựng,...

6) Đã xây dựng được mô hình toán thủy động lực (thủy lực và chất lượng
nước) châu thổ Mê Công dựa trên phần mềm MIKE11 có độ tin cậy tốt,
trong đó đã mô phỏng sát với thực tế địa hình ĐBSCL và một số vùng
thuộc Campuchia, đặc biệt là hệ thống đê bao, bờ bao dày đặc, phức tạp,
đa dạng với số liệu cập nhật đến 2016. Đây là công cụ quan trọng không
chỉ làm công cụ cho nghiên cứu các nội dung khác của Đề tài, mà còn
ứng dụng cho các nghiên cứu khác (chi tiết ở phần sau Kết luận này).

7) Đã sử dụng mô hình toán thủy động lực (đã được xây dựng), khảo cứu
hoàn nguyên trận lũ 2011, là trận lũ lớn với hạ tầng đã được phát triển
rất nhanh trong thời gian qua kể từ sau các trận lũ lớn 2000-2002. Đây là



một trong vài kết quả khảo cứu chi tiết nhất (tính đến thời điểm này) về
lũ 2011 trên ĐBSCL; đã chỉ rõ được thay đổi dòng lũ tràn bờ tả
Campuchia vào ĐTM. Kết quả tính toán chỉ ra rằng, cơ cấu dòng chảy
đã có những thay đổi dựa trên so sánh với lũ 2000, theo đó, tỷ lệ dòng
tràn so với dòng chính đang giảm với nguyên nhân lên đê dọc theo hai
bờ sông Mê Công và Bassac.

8) Từ phân tích về dòng chảy lũ tương lai gần, xét đến tác động cắt lũ của
hồ chứa, sử dụng mô hình lũ (thủy động lực) đã được xây dựng, đã khảo
cứu thay đổi của lũ về Đồng bằng trong tương lai ứng với hạ tầng trên
đồng bằng giai đoạn hiện tại; kết quả chỉ ra rằng:

- Số trận lũ lớn trong tương lai khoảng 8-10%, số trận lũ vừa và nhỏ
chiếm đến 90-92%;

- Đối với các trận lũ lớn: Hầu hết các trận lũ lớn cũng chỉ có mực
nước đỉnh lũ tại Tân Châu từ 4,5 - 4,7m; Mực nước đỉnh lũ đối với lũ lịch
sử 2000 có thể giảm đến 25 - 30cm, chỉ còn ở mức khoảng 4,8m;

- Đối với lũ vừa và nhỏ: Với trận lũ tần suất 20-25% (theo tổng
lượng lũ 3 tháng 7,8,9) mực nước đỉnh lũ ở Tân Châu chỉ khoảng 3,8-
4,0m; lũ tần suất từ 50% trở lên mực nước lũ Tân Châu chỉ vào khoảng
dưới 3,5m.

Như vậy, trong tương lai gần (khoảng đến 2025), lũ ĐBSCL bị giảm gần 1
cấp, và phần lớn lũ trên Đồng bằng là lũ nhỏ, nhiều năm mất lũ. Điều này
hướng đến kịch bản chủ động sản xuất quanh năm trên Đồng bằng;
9) Đã khảo cứu, điều tra, phân tích và đánh giá hệ thống đê bao bờ bao

vùng ĐBSCL, và đã xây dựng được bản đồ các vùng bao đê cho năm
2011 và 2016, phục vụ cho phân tích sự phát triển lúa Thu Đông trên
Đồng bằng; Các tồn tại của hệ thống thủy lợi hiện nay trong việc phát
triển lúa Thu Đông cũng đã được làm rõ; theo đó, các tồn tại chính là:
(1) đối với vùng lũ: đê chưa đảm bảo chắc chắn, còn thấp, mới chống
được lũ ở mức năm 2011, thiếu các trạm bơm tiêu mưa và cấp nước,
cống bọng; (2) đối với vùng ngọt hóa: có khả năng mất vụ Thu Đông khi
thời gian ngọt ngắn do xâm nhập mặn kéo dài hoặc mặn lên sớm, trong
khi đó nguồn nước cấp không chủ động dẫn đến phải cắt từ 3 vụ Hè
Thu, Thu Đông, Đông Xuân sang còn Hè Thu muộn và Đông Xuân sớm;



10) Đã khảo cứu, điều tra, phân tích và đánh giá quá trình phát triển sản xuất
lúa Thu Đông ĐBSCL, và đã xây dựng được bản đồ phân bố lúa Thu
Đông năm 2011 và 2016;

11) Đã nghiên cứu đánh giá hiệu ích kinh tế, tác động môi trường của việc
sản xuất lúa 3 vụ, theo đó: (1) việc sản xuất lúa 3 vụ (Đông Xuân và Hè
Thu) vẫn cho hiệu quả cao hơn so với sản xuất 2 vụ (Đông Xuân và Hè
Thu); (2)  vụ Thu Đông có hiệu quả hơn vụ Hè Thu; (3) Xu thế đang
theo chiều hướng hiệu quả vụ Thu Đông dần ngang bằng và có thể vượt
vụ Đông Xuân trong tương lai khi mà điều kiện nguồn nước biến động
không thuận lợi cho vụ Đông Xuân (mặn lên sớm, lũ giảm nhỏ và
thường xuyên xảy ra trên Đồng bằng);

12) Đã làm rõ khả năng mất vụ Thu Đông ở vùng ngọt hóa đối với những
năm điều kiện nguồn nước không thuận lợi (dòng chảy Mê Công nhỏ,
mưa trên Đồng bằng ít, chấm dứt sớm và mặn lên cao).

13) Đã khảo cứu được sự thay đổi chế độ thủy lực, mức độ ngập, thời gian
ngập  ứng với các phương án hạ tầng thủy lợi khác nhau (phạm vi bao đê
triệt để, các tuyến tràn thoát lũ dự phòng, các tuyến công trình kiểm soát
lũ) dưới các trường hợp thủy văn khác nhau; với một số đặc điểm quan
trọng gồm:

- Tác động cục bộ (bao đê, công trình kiểm soát lũ) trên các vùng Tả
sông Tiền hay Hữu sông Hậu, chỉ gây tác động đáng kể trên vùng đó, tác
động ít lên vùng khác;

- Việc bao đê trên diện rộng Đồng bằng gồm ĐTM và TGLX làm
cho mực nước lũ thượng lưu vùng bao tăng, hạ lưu vùng bao giảm và giữa
vùng bao biến động ít; vận tốc dòng chảy lũ trong các kênh thoát phía hạ
lưu những vùng này sẽ tăng lên, dễ bị xói lở đối với các trận lũ lớn. Việc
bao đê như vậy có làm gia tăng dòng chảy lũ trên sông chính nhưng
không lớn (trong khoảng 5-7% vào thời kỳ đỉnh lũ), dòng chảy trong các
kênh trục thoát lũ gia tăng (thoát thêm cả phần lũ tràn đồng), bấy giờ các
kênh này sẽ rất quan trọng trong việc thoát lũ;

- Việc bao đê triệt để các vùng gần biên giới sẽ làm cho mực nước lũ
biên giới tăng nhanh, đáng kể, có thể đến 40-50cm; do vậy cần hạn chế
bao đê triệt các vùng này (Bắc kênh Tân Thành-Lò Gạch, Bắc kênh Vĩnh



Tế, bờ Nam kênh Vĩnh Tế trong phạm vi khoảng 5 km kéo dài từ kênh T6
đến T3); Trong trường hợp bao đê lấn vào các vùng này cần phải có giải
pháp băng tràn để thay thế;

- Các tuyến công trình Tràn Trà Sư, Tha La, tuyến cống sông Hậu
(giả thiết), Cụm công trình kiểm soát lũ Tân Thành - Lò Gạch, Cụm công
trình Tứ Thường thoát lũ ra sông Tiền có vai trò làm thay đổi đáng kể về
dòng chảy lũ, tạo ra chế độ thủy lực thích hợp cho vùng sản xuất Thu
Đông như giảm lũ, chậm lũ,... Các tuyến công trình Tràn Trà Sư, Tha La,
tuyến cống sông Hậu (giả thiết), Cụm công trình kiểm soát lũ Tân Thành
– Lò Gạch, Cụm công trình Tứ Thường thoát lũ ra sông Tiền có vai trò
làm thay đổi lũ đáng kể, cụ thể là:

o Cụm công trình kiểm soát lũ Trà Sư-Tha La: Chủ động kiểm soát
lũ sớm  hiệu quả cho vùng phía sau đập;

o Cụm Công trình kiểm soát lũ sông Hậu: kiểm soát lũ hiệu quả
cao từ ven bờ sông Hậu đến Tri Tôn. Khi kết hợp tuyến này với
tuyến tràn Trà Sư - Tha La sẽ kiểm soát chủ động cho phần trên
của TGLX, giữ mực nước vùng này chỉ khoảng bằng mực nước
tại Long Xuyên;

o Cụm Công trình thoát lũ Tứ Thường: Thoát lũ tràn từ Campuchia
về ĐTM hiệu quả; nếu mở rộng để tăng khả năng thoát lũ về
sông Tiền 3000 m3/s thì có thể giảm được mực nước vùng rốn lũ
đến 20cm;

o Cụm công trình kiểm soát lũ Tân Thành - Lò Gạch: đóng vai trò
quan trọng trong kiểm soát lũ cho ĐTM; một khi có tuyến này và
mở rộng thêm tuyến thoát lũ Tứ Thường lên đến khoảng 4000
m3/s thì sẽ hạ thấp được đáng kể cao trình đê trên vùng ĐTM;

o Tuyến kiểm soát lũ ven sông Tiền (từ Hồng Ngự xuống): với đặc
điểm lũ hiện nay, cụm này có tác dụng tốt với kiểm soát lũ vùng
hạ ĐTM (vùng ngập ở Tiền Giang), nơi mà tồn tại dòng chảy 2
chiều khá mạnh trong mùa lũ;

14) Trên cơ sở phân tích tổng hợp, đã dự báo rằng: Xu thế sản lúa Thu Đông
nói riêng và sản xuất chủ động quanh năm trên Đồng bằng vẫn gia tăng;



kéo theo việc bao đê triệt để mở rộng sản xuất vào vùng ngập ĐTM và
TGLX (là hai vùng còn trống một phần diện tích chưa bao đê triệt để).
Trong tương lai, kịch bản sản xuất quanh năm trên toàn vùng lũ ĐTM và
TGLX (gọi là "kịch bản tối đa vùng lũ") với những điều kiện ràng buộc
về kiểm soát lũ lớn vẫn có tính khả thi và cần hướng đến và chuẩn bị
trước; có bước đi cụ thể và có thể thay đổi mềm dẻo; Kịch bản phát triển
tối đa được lựa chọn để xây dựng giải pháp và các bước đi về hạ tầng
được hoàn thiện dần theo kịch bản này đối với vùng ngập sâu;

15) Giải pháp thủy lợi cho sản xuất lúa Thu Đông ngập lũ ĐTM và TGLX
theo kịch bản tối đa (sản xuất quanh năm trên toàn vùng ngập lũ) được
đề xuất là:

- Bao đê vùng sản xuất (trừ các vùng biên giới, các tuyến phân lũ dự
phòng) theo các ô bao vừa và nhỏ, giữ nguyên mạng lưới sông kênh
hiện nay, có thể gộp các ô bao nhỏ thành ô bao lớn hơn nhưng không
chắn qua các kênh lớn;

- Dành 4 tuyến phân lũ dự phòng trên TGLX và ĐTM: không bao triệt
để, chỉ bao đê chống được lũ tần suất 15-20% (cho tràn với lũ lớn),
bao gồm: Trà Sư - Tha La, T1, T2, T3, mỗi tuyến tràn có bề rộng
2000 - 3000m, liên thông; dọc theo các tuyến này có thể bố trí công
trình điều tiết để chủ động hơn trong sản xuất trên các tuyến này (có
thể khai thác được với mức lũ lớn hơn so với khi để tràn bờ) và thuận
lợi hơn cho giao thông bộ ngang qua các vùng này;

- Giữ tuyến thoát lũ An Phú phía Tây kênh Bảy Xã;
- Cụm Tràn Trà Sư - Tha La: cải tạo lại để gia tăng mức độ chủ động

kiểm soát lũ tràn biên giới;
- Cụm cống kiểm soát lũ sông Hậu từ Châu Đốc đến Long Xuyên: gồm

8 cống chính và một số cống nhỏ khác, quan trọng trong tương lai,
nhưng hiện nay chỉ nên dừng lại ở quy hoạch để giữ không gian; trong
tương lai có thể sẽ đầu tư, dựa trên so sánh với phương án nâng cấp hạ
tầng cơ sở trong vùng TGLX. Trong giai đoạn hiện nay nên dừng ở
quy hoạch và giữ không gian xây dựng;

- Cụm công trình thoát lũ Tứ Thường có hiệu quả thoát lũ tràn ĐTM
tốt, giảm ngập cho phần lớn ĐTM, nên cho lập quy hoạch chi tiết để
xác định các ô cho phép tràn hợp lý;



- Cụm công trình kiểm soát lũ Tân Thành - Lò Gạch (gồm các cống từ
kênh 2/9 đến kênh Tân Thành) có hiệu quả thoát lũ tràn ĐTM tốt,
giảm ngập cho phần lớn ĐTM;

- Tuyến kiểm soát lũ ven sông Tiền (từ Hồng Ngự xuống): có tác dụng
tốt với kiểm soát lũ vùng hạ ĐTM (vùng ngập ở Tiền Giang).

16) Về giải pháp thủy lợi cho sản xuất Thu Đông ở vùng ngập nông, trũng
thấp vùng Bán đảo Cà Mau, theo đề xuất kết hợp kiểm soát cục bộ (ô
bao) với kiểm soát tổng thế (Hệ thống Cái Lớn-Cái Bé, QL-PH, tuyến
cống ven sông Hậu) và trạm bơm cho từng ô bao.

17) Về giải pháp cấp nước cho vụ Thu Đông các vùng ngọt hóa:

- Đã đề xuất được giải pháp cấp nước ngọt cho các vùng sản xuất có
nguồn ngọt thay đổi, trong đó có sản xuất Thu Đông, mà điển hình
là các vùng sau:

o Vùng dự án ngọt hóa Nhật Tảo - Tân Trụ (tỉnh Long An), trong
đó Đề xuất xây trạm bơm Bà Phủ trên sông Vàm Cỏ Tây (gần
rạch Thủ Thừa) và cải tạo kênh, cống;

o Vùng dự án ngọt hóa Gò Công (tỉnh Tiền Giang): Đề xuất xây
trạm bơm Xuân Hòa và cải tạo kênh, cống;

o Vùng dự án ngọt hóa Phong Phú - Trần Đề (tỉnh Sóc Trăng): Đề
xuất xây trạm bơm Đại Ngãi và cải tạo kênh, cống;

18) Đã đề xuất biện pháp tăng cường ngọt hóa hiệu quả, chuyển nước ngọt
cho vùng Tiếp Nhật, tỉnh Sóc Trăng bằng giải pháp xây cống-âu thuyền
trên sông Đại Ngãi và sông Mỹ Xuyên cùng với xây một số cống ven
sông Hậu phía trên Đại Ngãi. Đây cũng là giải pháp phù hợp trong ứng
phó với BĐKH-NBD.

19) Đã khảo cứu tác động của NBD, lấy nước nông nghiệp và thủy điện
thượng lưu đến ĐBSCL và BĐCM, cho thấy NBD có ảnh hưởng mạnh
mẽ đến BĐCM. Với NBD đến khoảng 0,3m thì chưa có vấn đề lớn; đến
khoảng 0,5 - 0,7m trở lên thì nhiều vấn đề xảy ra, nhất là ngập trên phạm
vi lớn, gần như toàn Bán đảo (trừ những vùng rất cao); mặn xâm nhập
rất cao trên sông Hậu. Đặc biệt, ứng với năm hạn tần suất P=85% tại
Kratie, NBD75cm sẽ đẩy mặn nồng độ 4g/l đến tận TP Cần Thơ. Nghiên



cứu cũng chỉ ra rằng, NBD sẽ làm cho đầu nước trên sông chính tăng
lên, một số vùng lấy nước dễ dàng hơn (phần giữa và phía trên Đồng
bằng). Còn trong Bán đảo, NBD làm cho độ mặn những vùng xa biển
giảm, nghĩa là xâm nhập mặn bớt căng thẳng hơn cho vùng giữa Bán
đảo. Tác động của Thủy điện (theo dự kiến) trong việc giảm mặn cho
ĐBSCL và Bán đảo là rất lớn, tuy vậy chưa thể chắc chắn về lượng xả
của chúng trong mùa khô.

20) Định hướng giải pháp ứng phó với BĐKH–NBD cho vấn đề sản xuất
nông nghiệp trên ĐBSCL đã được đề xuất, theo đó vấn đề thiếu nước ở
các hệ thống ngọt hóa ven biển do xâm nhập mặn được giải quyết bằng
việc làm các cống kiểm soát mặn ven các sông lớn cùng với các trạm
bơm ở nơi có khả năng ngọt lúc chân triều. Tuy vậy, nghiên cứu cũng đề
xuất là giảm dần diện tích Thu Đông ở các vùng này.

21) Đã đề xuất những biện pháp quản lý vận hành các hệ thống ứng với các
điều kiện khác nhau (mới ở mức gợi ý về nguyên lý). Theo đó, công tác
dự báo và nâng cấp thiết bị cống là rất quan trọng.

 Kết quả liên quan đến chính sách

22) Đề tài đã phân tích và dự báo xu thế sản xuất lúa Thu Đông trên Đồng
bằng, theo đó việc sản xuất Thu Đông vùng ngập sâu vẫn tăng, vùng
mặn giảm, nhưng việc phát triển từng vùng lại không tiên liệu được;

23) Đề tài đã làm rõ được có thể đảm bảo an ninh lương thực quốc gia theo
diện tích (như hiện nay - khống chế diện tích đất lúa), sang an ninh
lương thực theo sản lượng, theo đó dựa vào việc chuyên hóa (năng suất,
số mùa vụ) ở những vùng có lợi thế cạnh tranh, từ đó giảm được diện
tích đất lúa đảm bảo an ninh lượng thực, nhờ đó có thể chuyển đổi đất
lúa ở những vùng khác sang mô hình phù hợp hơn. Theo luận điểm này,
việc tăng cường sản xuất lúa Thu Đông ở vùng ĐBSCL là lựa chọn đầu
tiên, và xây dựng vùng chuyên lúa ở vùng thượng Đồng bằng (vùng
ngập sâu) với nhiều lợi thế, trong đó lúa Thu Đông là một vụ chính và
được phát triển trên diện rộng.

24) Đối với các vùng ảnh hưởng xâm nhập mặn, lợi thế cạnh tranh sản xuất
nông nghiệp giảm dần so với thủy sản (mặn, lợ), và cần phải dịch
chuyển sản xuất lúa lên phần thượng Đồng bằng.



25) Nhìn chung, sản xuất lúa Thu Đông ở vùng lũ ĐBSCL là thuận lợi (và
ngày càng thuận lợi), còn ở vùng ngọt hóa vẫn còn bấp bênh nhưng có
thể cải thiện được nhờ nâng cấp hệ thống ngọt hóa (bằng trạm bơm tạo
nguồn nước ngọt, kênh trục).

Một số hình ảnh Lễ nghiệm thu:

Tin, ảnh Phòng KH, Viện KHTLMN


