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THÔNG BÁO KHẨN CẤP 
Về việc: Xâm nhập mặn và lấy nước chống hạn Đồng bằng sông Cửu Long 

mùa khô năm 2016-2017 

 Kính gửi:   

- Tổng cục Thủy lợi – Bộ Nông nghiệp và PTNT; 

- Sở Nông nghiệp và PTNT các tỉnh vùng ĐBSCL. 

Mùa khô 2016-2017, dự báo Đồng bằng sông Cửu Long mặn xâm nhập ở mức trung 

bình, nhưng các tháng cuối mùa khô (Tháng 3, 4/2017) mặn vẫn có khả năng xâm nhập 

sâu. Chi tiết về hiện trạng, dự báo xâm nhập mặn và nguồn nước cho từng vùng trên Đồng 

bằng cho cả mùa khô đã được thông báo cho các địa phương và liên tục cập nhật trên 

website của Viện Khoa học Thủy lợi miền Nam: http://www.siwrr.org.vn/.  

Tuy vậy, vào thời điểm này (giữa tháng 2/2017), đã có gia tăng dòng chảy từ thượng 

lưu về Đồng bằng, do đó dự báo xâm nhập mặn sẽ có những thay đổi quan trọng như sau: 

1. Trong thời gian từ đầu Tháng 3/2017 đến khoảng cuối Tháng 3/2017 độ mặn sẽ 

giảm mạnh trên các vùng ven biển ĐBCSL: 

a. Đối với vùng ven Biển Đông (dọc theo các cửa sông Cửu Long): trên các sông 

chính trong phạm vi cách biển khoảng 25-35 km có khả năng xuất hiện nước 

ngọt, nhất là vào lúc triều thấp, chân triều. Một số cống đầu nguồn của các hệ 

thống ngọt hóa như Gò Công (Tiền Giang), Nam Mang Thít (Trà Vinh, Vĩnh 

Long),... có xuất hiện nước ngọt, khá dồi dào.  

b. Đối với vùng ven Biển Tây, ven sông Vàm Cỏ (Long An): xâm nhập mặn có 

được cải thiện, nhưng không nhiều như vùng ven Biển Đông.  

2. Từ cuối Tháng 3/2017 trở đi, mặn có khả năng lên lại duy trì ở mức cao như đã dự 

báo. Chi tiết sẽ được cập nhật và gửi cho các địa phương trong thời gian tới. 

Với điều kiện thuận lợi về nguồn nước ngọt trong thời gian không dài, đề nghị các địa 

phương chuẩn bị giải pháp và khẩn trương gia tăng việc lấy ngọt trong khoảng thời gian 

nêu trên (từ đầu đến cuối Tháng 3/2017). Trước khi mở cống lấy ngọt cần phải kiểm tra 

độ mặn. Trong thời gian này, Viện sẽ cập nhật và thông báo tiếp về diễn biến mặn, khả 

năng lấy nước trên trang Website nêu trên. Dự báo trên đây chưa kể đến tác động của gió 

chướng mạnh từ biển, sẽ được điều chỉnh trong dự báo tiếp khi có hiện tượng này. 
Lưu ý: Để phục vụ kịp thời cho sản xuất, đề nghị các địa phương có các thông tin về tình hình 

xâm nhập mặn, sản xuất và những yêu cầu khẩn cấp xin gửi về Viện theo email: 

vkhtlmn@hcm.vnn.vn và vkhtlmn@gmail.com. Khi cần liên hệ gấp, xin vui lòng gọi tới: (1) Ông 

Tăng Đức Thắng (di động: 0913 926 207, email: tdthang.siwrr@gmail.com); (2) Ông Trần Minh 

Tuấn (di động: 0913 888 478, email: tranminhtuan04@gmail.com). 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường (để b/c, chỉ đạo); 

- Thứ trưởng Hoàng Văn Thắng (để b/c, chỉ đạo); 

- Thứ trưởng Lê Quốc Doanh (để b/c, chỉ đạo); 

- Phó TCT Nguyễn Văn Tỉnh (để b/c, chỉ đạo); 

- Cục Trồng trọt (P/h thực hiện); 

- Cục Phòng, Chống thiên tai (P/h thực hiện); 

- Truyền thông TW, đài địa phương (P/h thực hiện); 

- Lưu: Văn thư, Giám sát mặn ĐBSCL(20b). 

VIỆN TRƯỞNG 

 

(Đã ký) 

 

      Trần Bá Hoằng 
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