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Cần Thơ, 9 / 2017

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

LÚN SỤT ĐẤT VÀ XÓI LỞ VÙNG ĐỒNG BẰNG 
SÔNG  CỬU LONG: THỰC TRẠNG, NGUYÊN 

NHÂN VÀ ĐỊNH HƯỚNG GIẢI PHÁP

TÀI LIỆU

Hội nghị chuyển đổi mô hình phát triển Đồng bằng sông Cửu 
Long theo hướng bền vững và thích ứng biến đổi khí hậu

Báo cáo:

2

1. Giới thiệu chung về lưu vực Mê Công và 

ĐBSCL

2. Hiện trạng và nguyên nhân sụt lún ĐBSCL

3. Hiện trạng và nguyên nhân sạt lở sông và 

kênh ĐBSCL

4. Hiện trạng và nguyên nhân xói lở ven biển 

ĐBSCL

5. Dự báo xu thế xói lở sông, kênh và bờ biển 

vùng ĐBSCL

6. Các giải pháp hạn chế sụt lún, phòng chống 

sạt lở bờ sông, bờ kênh và bảo vệ bờ biển 

ĐBSCL 

7. Một số Kết luận và Kiến nghị

NỘI 
DUNG
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Giới thiệu chung về lưu vực 

Mê Công và ĐBSCL1

1: Lưu vực Mê Công và ĐBSCL Lưu vực sông Mê Công

Tổng quan về lưu vực sông Mê Công

Diện tích, % diện tích, 

% dòng chảy đóng góp
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Tên quốc gia

Diện tích 
trong lưu 
vực (km2)

% so với
tổng diện 
tích lưu 

vực

% dòng
chảy đóng 

góp

Trung Quốc 165.000 21 16

Myanma 24.000 3 2

Lào 202.000 25 35

Thái Lan 184.000 22 18

Campuchia 155.000 20 18

Việt Nam 65.000 9 11

Tổng 795.000
(km2)

100 100
(475 tỷ m3)
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1: Tác động Lưu vực sông Mê Công...

Phát triển hồ chứa Thủy điện, NN

5

� Thủy điện (nguồn MRC)

Thủy 

điện 

dòng 

chính

Đập 

dòng 

nhánh

Dòng chảy về ĐBSCL đã thay đổi:

� Dòng chày lũ giảm, DC kiệt tăng mạnh

� Phù sa giảm mạnh
Nguồn: Đề tài KC08.13/11-15; ĐTĐL2012-T25 

Quốc gia

Hiện tại

Tương lai 
gần

(dự kiến đến 
2030)

Theo quy 
hoạch

(dự kiến xong 
2060)

Số 
hồ

Dung 
tích h. 
ích (tỷ 

m3)

Số 
hồ

Dung 
tích h. 

ích      
(tỷ m3)

Số hồ

Dung 
tích h. 

ích       
(tỷ m3)

Trung 
Quốc

6 23.0 11 23.8 13 25.1

Thái Lan 7 3.6 7 3.6 9 4.9
Lào 16 12.2 104 49.6 110 58.8

Campuchia 1 0.0 10 15.4 21 18.4

Việt Nam 
(T. nguyên) 14 2.8 14 2.8 15 3.2

Tổng 44 41.6 146 95.2 168 110.4

1: Lưu vực Mê 

Công và ĐBSCL

6

� Diện tích:  khoảng 3,96 triệu ha

� Bằng phẳng, cao độ trung bình +1m

� Địa chất mềm yếu, dễ xói lở

� Bờ biển: 774 km

� Sông chính: ….km

Một số thay đổi vùng ĐBSCL:

� Lũ giảm (lũ lớn <10%), dòng chảy mùa khô tăng 
mạnh; Xâm nhập mặn thay đổi quy luật

� Phù sa giảm mạnh

Nguồn: Đề tài KC08.13/11-15; ĐTĐL2012-T25

Phân cấp 
cao độ

(m)
Diện tích
(1000ha)

% diện tích
(%)

< 1 m 2.456 61,5
1 m  ÷ < 2 m 1.296 32,4
2 m ÷ <3 m 157 3,9
≥ 3 m 86 2,2

Tổng cộng 3.994 100



4

7

Hiện trạng và nguyên nhân 

sụt lún mặt đất ĐBSCL2

2:  Hiện trạng lún sụt  mặt đất  

8

Hiện trạng lún sụt đất 2.1

8
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2: Hiện trạng lún sụt đất Lún sụt đất

Các nghiên cứu, dự báo…

9

Viện ĐC    Na Uy: 19 
- 28 mm/năm

Erban và nnk:  lõi 30 mm/năm 
(CM)

MN tăng 7,4 
mm/năm

Mực nước trung bình 
năm  tăng 19,7 mm/năm 

���� Lún khoảng 17 
mm/năm

Viện Khoa học Thủy lợi miền Nam (2017): 17 mm/năm (Gành Hào)

Quan trắc Bộ TN-MT: 
ven biển lún 
>10mm/năm
Có vùng đạt đến 20-
30mm/năm

(1)

(2)

(3)

(4)

Đánh giá:  
Lún biến 
động 10-30
mm (theo 

từng vùng)

2: Hiện trạng lún sụt đất Lún sụt đất

Nguyên nhân lún sụt đất…

10

� Nguyên nhân lún sụt đất

Theo các nghiên cứu, các nguyên nhân gây lún bao gồm:

TT Nguyên nhân Mức độ tác 
động

Ghi chú

1 Quá trình nén lún 

tự nhiên

Vừa Chưa có đánh giá

2 Khai thác nước 

ngầm

Vai trò lớn Các nghiên cứu đều 

khẳng định

3 Xây dựng hạ tầng Đáng kể 

(cục bộ)

Chưa có đánh giá 

4 Nguyên nhân khác ? ?
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Hiện trạng và nguyên nhân sạt 

lở sông và kênh ĐBSCL3

3:  Hiện trạng sạt lở sông 

kênh… 

12

Hiện trạng sạt lở sông 

kênh ĐBSCL3.1

12
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3:  Hiện trạng sạt lở sông kênh… Hiện trạng sạt lở bờ sông, bờ kênh

13

� Hiện trạng sạt lở 

bờ sông, kênh 

ĐBSCL

� Gần 400 vị trí

� Tổng chiều dài 

sạt lở gần 650 

km

3: Hiện trạng xói lở sông và kênh Hiện trạng sạt lở bờ sông

Hố xói sâu trên sông Tiền và Hậu: nguy cơ 

sạt lở tiềm ẩn thường xuyên

14
Nguồn: MRC+Viện KHTLMN bổ sung

Các hố xói 
lớn/lạch sâu từng 
gây sạt lở: 
� Tân Châu
� Hồng Ngự
� Sa Đéc
� Vĩnh Long
� Thanh Bình (ĐT)
� Mỹ Hội Đông 
(VN, AG)  

Hố xói sâu/lạch sâu

Hố xói sâu/lạch sâu 
đã/đang xảy ra sạt lở lớn
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Nguyên nhân sạt lở 

sông và kênh ĐBSCL3.2

15

3: Hiện trạng xói lở sông và kênh Nguyên nhân

Các nguyên nhân

16

� Nguyên nhân chính xói lở sông và kênh

TT Nguyên nhân Tác động Mức độ 
a.h

Ghi chú

1 Dòng chảy trên 

đồng bằng

Thay đổi, biến động là 

thuộc tính

Rất quan 

trọng

Không có khả 

năng cải thiện

2 Địa chất lòng 

sông, kênh mềm 

yếu

Khả năng kháng xói, 

chống sạt trượt kém

Rất quan 

trọng

Không có khả 

năng cải thiện

3 Phát triển nhiều hồ
chứa thượng lưu

Gây mất cát hạ lưu, làm 

mất cân bằng bùn cát

Rất quan 

trọng

Có khả năng 

giảm thiểu rất ít

4 Khai thác cát lớn, 

vượt quá giới hạn

Gây mất cát hạ lưu, làm 

mất cân bằng bùn cát; 

Hạ thấp đáy và thay đổi 

dòng chảy

Rất quan 

trọng

Có khả năng 

giảm thiểu

5 Phát triển hạ tầng 

ven sông, kênh

Tăng tải trọng gây trượt 

mái bờ 

Rất quan 

trọng

Có khả năng 

giảm thiểu

6 Hoạt động giao 

thông thủy

Gây xói lở mái bờ, dần 

dần gây sạt trượt bờ
Quan 

trọng

Khó có khả năng 

giảm thiểu
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3: Nguyên nhân sạt lở Nguyên nhân xói lở sông  
và kênh (2)

Địa chất lòng dẫn yếu

17

Địa chất 
ĐBSCL: 
Đất mềm yếu, 
dễ bị xói lở, 
sạt trượt và 
tan rã

1: Tác động Nguyên nhân xói lở sông  
và kênh (2)

Giảm bùn cát: do Hồ chứa thượng lưu

18

Thủy 

điện 

dòng 

chínhĐập 

dòng 

nhánh

Khối lượng phù sa về 

ĐBSCL hiện tại chỉ còn 

khoảng 25 -35% so với 

trước đây (trước 90’s), 

Tương lai <10%
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4: Hiện trạng, nguyên nhân xói lở bờ biển Nguyên nhân xói lở bờ biển

Khai thác cát trên lưu vực Mê Công

� Theo tổ chức WWF, Nhóm Bravard:  

� Toàn lưu vực: 50 triệu t/năm
� Bao gồm: (1) Campuchia 30 triệu 

t/năm; (2) Việt Nam 12,4 triệu t/năm; 

(3) Thái Lan 5,9 triệu t/năm; và Lào 

1,5 triệu t/năm.

Khai thác cát lưu vực Mê Công 
(Bravard và nhóm nghiên cứu)

Các số liệu nghiên cứu hiện nay

� Theo Tổng cục Địa chất và Khoáng 

sản VN

� 65 dự án khai thác cát, 11 dự án nạo 

vét luồng lạch

� Lượng cát khai thác: ?

� Theo các nghiên cứu khác

� Lượng khai thác: 15 tr m^3/năm  

(22,5 triệu T/năm - 28 triệu T/năm) –

gấp đôi con số quốc tế công bố

20

Xây 
dựng hạ 
tầng ven 

sông, 
kênh

Giao 
thông 
thủy 

cường độ 
lớn trên 

sông kênh

3: Nguyên nhân sạt lở sông và kênh Nguyên nhân xói lở sông  
và kênh (2)

Xây dựng Hạ tầng, Giao thông thủy
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Hiện trạng và nguyên nhân xói 

lở ven biển ĐBSCL4

4: Hiện trạng, nguyên nhân…

22

Hiện trạng xói lở bờ 

biển ĐBSCL

4: Hiện trạng, nguyên nhân…

4.1

22
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4: Hiện trạng, nguyên nhân… Hiện trạng xói lở bờ biển

23

Hiện trạng xói lở bờ biển ĐBSCL

� 285km sạt lở 33 km xới 
bồi xen kẽ

� Tốc độ mất đất hiện tại 
gần 300 ha/năm

4: Hiện trạng, nguyên nhân… Hiện trạng xói lở - bồi tụ ven biển

Tốc độ xói theo chiều dài bờ biển

24

Tốc độ xói theo chiều dài bờ biển        

Nguồn: Viện KHTL Việt Nam/ Cụm Đề tài Nhà
nước Phòng chống sạt lở ĐBSCL
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4: Hiện trạng, nguyên nhân… Hiện trạng xói lở - bồi tụ ven biển

Xói lở toàn ĐBSCL

25

Nguồn: Viện KHTL Việt
Nam/ Cụm Đề tài cấp Nhà
nước Phòng chống sạt lở
ĐBSCL (2017-2020)

CHÚ THÍCH:

Tốc độ thay đổi đường bờ giai đoạn 1990-2015 (m/năm)

-90 - -80

-80 - -70

-70 - -60

-60 - -50

-50 - -40

-40 - -30

-30 - -20

-20 - -10

-10 - 0

0 - 10

10 - 20

20 - 30

30 - 40

40 - 50

50 - 60

2: Hiện trạng… Hiện trạng sạt lở sông

Xói lở vùng cửa sông (Vùng 1: TG-ST)

26

Nguồn: Viện KHTL Việt
Nam/ Cụm Đề tài cấp
Nhà nước Phòng chống
sạt lở ĐBSCL (2017-2020)
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4: Hiện trạng, nguyên nhân… Hiện trạng sạt lở sông

Xói lở vùng Biền Đông (Vùng 2: ST - CM)

27

Nguồn: Viện KHTL Việt
Nam/ Cụm Đề tài cấp Nhà
nước Phòng chống sạt lở
ĐBSCL (2017-2020)

4: Hiện trạng, nguyên nhân… Hiện trạng sạt lở sông

Xói lở vùng Biển Tây (Vùng 3)

28

Nguồn: Viện KHTL Việt Nam/ Cụm Đ tài Nhà
nước Phòng chống sạt lở ĐBSCL

Nguồn: Viện KHTL Việt
Nam/ Cụm Đề tài cấp Nhà
nước Phòng chống sạt lở
ĐBSCL (2017-2020)
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29

Nguyên nhân xói lở, bồi tụ 

bờ biển

4: Hiện trạng, nguyên nhân…

4.2

29

4: Hiện trạng, nguyên nhân xói lở bờ biển Nguyên nhân sạt lở bờ biển

Các nguyên nhân

30

� Nguyên nhân chính xói lở bờ biển

TT Nguyên nhân Tác động Mức độ a. h Ghi chú

1 Dòng chảy, sóng 

ven biển

Luôn thay đổi, biến 

động (thuộc tính)

Rất quan 

trọng

Không có khả 

năng cải thiện

2 Địa chất ven biển 

mềm yếu

Khả năng kháng xói 

kém

Rất quan 

trọng

Không có khả 

năng cải thiện

3 Phát triển hồ chứa 

thượng lưu

Gây mất cát hạ lưu, 

làm mất cân bằng 

bùn cát

Rất quan 

trọng

Có khả năng 

giảm thiểu rất ít

4 Khai thác cát trên 

lưu vực quá 

ngưỡng cho phép

Gây mất cát hạ lưu, 

làm mất cân bằng 

bùn cát

Rất quan 

trọng

Có khả năng 

giảm thiểu

5 Khai thác vùng 

ven biển không 

hợp lý

Phá hoại cân bằng 

sinh thái vùng đệm

Quan trọng

(cục bộ)

Có khả năng 

giảm thiểu

6 Khai thác nước 

ngầm

Gây lún sụt, làm gia 

tăng sóng tác động 

vào bờ

Quan trọng

(theo hầu hết 

các đánh giá)

Có khả năng 

giảm thiểu
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4: Hiện trạng, nguyên nhân… Nguyên nhân xói lở bờ biển (1)

31

Địa chất 
ĐBSCL: 
Đất mềm yếu, 
dễ bị xói, sạt 
trượt và tan rã

1: Tác động Nguyên nhân xói lở bờ biển (2)

Giảm bùn cát: do Hồ chứa thượng lưu

32

� Thiếu hụt phù sa do phát 

triển hồ chứa thượng 

lưu Mê Công:

� Hiện trạng: Phù sa giảm 

nhanh

� Tương lai: có thể mất 

gần như hoàn toànThủy 

điện 

dòng 

chínhĐập 

dòng 

nhánh
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4: Hiện trạng, nguyên nhân xói lở bờ biển Nguyên nhân xói lở bờ biển

Khai thác cát trên lưu vực Mê Công

� Theo tổ chức WWF, Nhóm Bravard:  

� Toàn lưu vực: 50 triệu t/năm
� Bao gồm: (1) Campuchia 30 triệu 

t/năm; (2) Việt Nam 12,4 triệu t/năm; 

(3) Thái Lan 5,9 triệu t/năm; và Lào 

1,5 triệu t/năm.

Khai thác cát lưu vực Mê Công 
(Bravard và nhóm nghiên cứu)

Các số liệu nghiên cứu hiện nay

� Theo Tổng cục Địa chất và Khoáng 

sản VN

� 65 dự án khai thác cát, 11 dự án nạo 

vét luồng lạch

� Lượng cát khai thác: ?

� Theo các nghiên cứu khác

� Lượng khai thác: 15 tr m^3/năm  

(22,5 triệu T/năm - 28 triệu T/năm) –

gấp đôi con số quốc tế công bố

4: Hiện trạng, nguyên nhân bờ biển Nguyên nhân xói lở bờ biển (2)

Sóng

34

Gió mùa         
Tây-Nam

Gió mùa         
Đông-Bắc
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4: Hiện trạng, nguyên nhân… Nguyên nhân xói lở bờ biển: Chuyển động phù 

sa ven biển: Sóng, gió, hải lưu

Pha 1: Mùa lũ: tích tụ vùng cửa sông (Vùng 1)

35

PHA 1: MÙA LŨ

Gió mùa         
Tây-Nam

4: Nguyên nhân xói lở Chuyển động phù sa ven biển: Sóng, gió, hải lưu

Pha 2: Mùa kiệt (chuyển từ Cửa sông � Biển 

Đông)

36

PHA 2: MÙA KIỆT

Gió mùa         
Đông-Bắc
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37

Wave

High tile

Low tile

Triều cường

Sóng

Triều kém

Hoạt động đánh bắt hải sản

4: Hiện trạng, nguyên nhân… Nguyên nhân xói lở bờ biển: Khai thac ven biển

Chặt rừng, khai thác thủy sản ven biển 

4: Nguyên nhân xói lở ven biển Nguyên nhân xói lở bờ biển (2)

Do lún (do khai thác nước ngầm):  gia tăng độ sâu 
nước ���� gia tăng sóng phá hoại rừng, bờ biển

38

Viện ĐC    Na Uy: 19 -
28 mm/n

Erban và nnk: 
Lún vùng lõi 30 mm/năm (Cà Mau)

MN tăng 7,4 
mm/năm

MNTB tăng 19,7 
mm/năm ���� Lún 

khoảng 17 cm/năm

Viện Khoa học Thủy lợi miền Nam (2017): 17 
mm/năm (Gành Hào)

Quan trắc của Bộ TN-
MT: ven biển lún 
>10mm/năm
Có vùng đạt đến 20-
30mm/năm

(1)

(2)

(3)

(4)

Đánh giá:  
Lún biến 
động 10-30
mm (theo 

từng vùng)
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Dự báo xu thế xói lở 

sông, kênh và bờ biển 

vùng ĐBSCL5

40

Một số nghiên cứu 

Quốc tế

5: Dự báo tác động

5.1

40
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5: Dự báo tác động Dự báo tác động

Dự báo của các chuyên gia 
Thế giới

Dự báo của Liviu Giosan và nnk, 2014) : ĐBSCL nguy 
cơ bị xâm thực cao                                       

41

Vùng 

nguy 

hiểm

Vùng 

an toàn

Hình 3-11: Vấn 
đề thiếu bùn cát 
ở các đồng bằng 
trung bình và lớn 
trên thế giới 
trong bối cảnh 
biến đổi khí hậu-
nước biển dâng 
(theo Liviu 
Giosan, 2014) 

42

Các nghiên cứu của Bộ 

Nông nghiệp và PTNT và 

Bộ Khoa học và Công nghệ

5: Dự báo tác động

5.2

42
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5: Dự báo tác động Dự báo: Hồ chứa thượng lưu, suy giảm bùn cát

Giảm bùn cát về Đồng bằng, bờ biển

43

Năm Kịch bản hồ Dung tích
hồ  (tỷ 
m^3)

Phù sa về ĐBSCL 
(so với trước đây, 

tr.T/năm)

Hiện tại Hiện trạng 42 19 - 47

(40-50%)

Sau 2060-

2070

Quy hoạch 110 6-15

(<10%)

• Dự báo phát triển hồ thượng lưu Mê Công và suy 
giảm bùn cát về ĐBSCL (qua Tân Châu + Châu Đốc)

5: Dự báo tác động Dự báo các yếu tố tác động

Lún  và  NBD

44

Thời gian Tỷ lệ lún vùng 
ven biển

(mm/năm)

Ghi chú

Hiện tại 15 - 20 Như hiện tại, Không

được kiểm soát được 

khai thác nước ngầm

2060- 2070 15 - 20 Như hiện tại

2100 ? ?

Dự báo tỷ lệ lún
(theo tài liệu hiện tại)

Thời gian Tỷ lệ lún vùng ven 
biển

(mm/năm)

Ghi chú

Hiện tại 3 mm/năm Hiện tại, Không

được kiểm soát

Cuối thế kỷ 21 Khoảng 100cm Có thể còn nhanh 

hơn 

Dự báo NBD
(theo tài liệu hiện tại)
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5: Nguyên nhân và Tác động Dự báo: Ngập trên Đồng bằng/ Ven biển

Mực nước trên Đồng bằng (NBD 100cm)

45

Ngập lớn các 
vùng ven biển

5: Dự báo tác động Dự báo:  Gia tăng sóng

Dự báo Gia tăng sóng do gia tăng độ sâu nước

46

Nguồn: Viện Khoa học Thủy lợi 
VN / Cụm đề tài KHCN cấp Nhà
nước (2017-2020): Phòng chống 
xói lở bờ biển ĐBSCL

Năng lượng sóng 
tăng 20-40%



24

5: Dự báo tương lai Xói lở vùng Biển 

47

Cơ chế gia tăng xói bờ biển 

Thiếu phù 
sa ven biển

Không có 
vật chất 

bồi đắp bờ 
biển 

Gia tăng 
sóng đới bờ

Rừng ngập 
mặn bị suy 

thoái Gia 
tăng 
xói lở 

bờ biển

Hồ chứa 
+ Khai 
thác cát

Lún đất 
(bờ, và 
đới ven 
biển)

Nước biển 
dâng

Gia tăng 
chiều sâu 

đới bờ

Giảm thời 
gian phơi bãi 

triều

Bão tăng 
tần suất 
xuất hiện

5: Dự báo tác động Mức độ xói lở bờ biển 

Dự báo xói lở sông, kênh và bờ biển

48

Năm Kịch bản xây 
dựng hồ 

thượng lưu

Tác động 
đến sạt lở 
sông và 

kênh

Tác động đến xói
lở bờ biển

Tác động đến 
vùng ven biển

Hiện tại Hiện trạng Gia tăng

nhẹ
Duy trì mất đất 

khoảng 300 

ha/năm

Sau 2060 -

2070

Hoàn thành 

theo Quy 

hoạch

Gia tăng 

mạnh 

Gia tăng mất đất  

hàng nghìn ha/năm 

(đang nghiên cứu)

� Ngập lớn

� Suy thoái

nghiêm trọng 

rừng ngập mặn

Cuối thế kỷ 
21

? ? Cực kỳ nghiêm

trọng

� Ngập rất lớn

� Rừng ngập 

mặn (truyền 

thống) nguy cơ 

không duy trì 

được

Dự báo biến động sông và xói lở bờ biển, vùng ven biển

Kiểm soát hút nước 
ngầm là quan trọng 

rất quan trọng
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Một số vấn đề lớn bất lợi ĐBSCL phải đối mặt, gần như 
không đảo ngược được, bao gồm:

� Ngập trên Đồng bằng gia tăng mạnh, nhất là vùng ven biển và 

giữa Đồng bằng.

� Xói lở sông, kênh và bờ biển sẽ gia tăng mạnh, vấn đề mất đất 

sẽ trở nên rất nghiêm trọng, nhất là vùng Bán đảo Cà Mau

� Ngập triều và sóng gia tăng mạnh, đe dọa sự tồn tại hệ sinh thái 

ven biển, rừng ngập mặn (truyền thống) có thể không còn. Lúc 

bấy giờ, nguồn lợi thủy sản tự nhiên bị suy giảm nghiêm trọng (có 

thể mất đến 70-80% nguồn giống,…) 

5. Định hướng giải pháp Vấn đề tương lai

50

Giải pháp hạn chế sụt lún, 

phòng chống sạt lở bờ sông, bờ 

kênh, bảo vệ bờ biển ĐBSCL6
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51

Giải pháp thời gian qua6.1

51

52

Công tác quản lý 

nhà nước

6. Giải pháp…

6.1.a

52



27

53

• Các luật

� Phòng chống thiên tai; Đê điều; Bảo vệ Phát triển rừng.

• Các Nghị định, Chỉ thị, hướng dẫn

� NQ số 24-NQ/TW về chủ động ứng phó với BĐKH.

� NQ số 08/NQ-CP ban hành CT hành động thực hiện NQ số 

24

� QĐ số 172/2007/QĐ-TTg phê duyệt Chiến lược QG phòng 

chống và Giảm nhẹ thiên tai

� Các Chỉ thị: 03/CT-TTg về tăng cường công tác PCTT và 

TKCN giai đoạn 2016-2020; và các văn bản khác liên quan

6. Giải pháp… Quản lý nhà nước / Hoạt động chính

Về thể chế

54

• Về xử lý xói lở sông, kênh và bờ biển

� Xây dựng TCQG phòng chống xói lở bờ sông, bờ biển.

� Hướng dẫn các địa phương về kỹ thuật xử lý sạt lở bờ biển, 

trồng và khôi phục rừng phòng hộ ven biển.

� Nghiên cứu giải pháp bảo vệ bờ sông, bờ biển vùng ĐBSCL 

(KC08 các giai đoạn, chương trình TNB, đang thực hiện cụm 

đề tài cấp Nhà nước: Nghiên cứu phòng chống sạt lở bờ biển 

cho ĐBSCL, 2017-2020).

� Chỉ đạo phối hợp với các tổ chức nước ngoài nghiên cứu các 

giải pháp phòng chống xói lở bờ biển ĐBSCL (GIZ, AFD, Đại 

học Delft - Hà Lan, Đại học Tohoku - Nhật Bản,…).

� Một số địa phương đã chủ động đưa ra giải pháp giảm thiểu 

(Cà Mau,…) 

6. Giải pháp… Giải pháp kỹ thuật
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Đầu tư xây dựng cơ bản

6. Giải pháp…

6.1.b

55

56

6. Giải pháp… Xây dựng cơ bản

Một số dự án chính đã và đang thực hiện

TT Dự án Số dự án
Kinh phí
(tỷ đồng)

Thời gian
thực hiện

I Nguồn vốn trong nước

1

Xây dựng CT phòng

chống xói lở bờ sông bờ
biển

66   4271 2011-2016

2
Trồng và khôi phục rừng

ngập mặn
15277 ha 2292 2008-2016

3
Di dân tái định cư khỏi 

vùng thiên tai
12468 hộ 3740 2013-2016

II Nguồn vốn ODA

1 SP-RCC 24 2962 2012-2020

2 WB4 2 418 2006-2010

Nguồn: Tổng cục PCTT   
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Một số định hướng 

chính thời gian tới

6. Giải pháp…

6.2

57

58

Mục tiêu, Nguyên tắc 

và Nhận thức

6. Giải pháp…

6.2.a

58
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� Mục tiêu và Nguyên tắc chung

� Việc đảm bảo ổn định bờ sông, kênh và bờ biển là mục tiêu cả 

trước mắt và lâu dài, vừa bảo toàn đất đai, bờ cõi; vừa làm tiền 

đề cho ổn định và phát triển kinh tế xã hội và an ninh quốc phòng 

vùng ĐBSCL và cả nước.

� Cần có kế hoạch tổng thể và lộ trình thực hiện; các giải pháp phải 

dựa trên cơ sở khoa học và thực tiển, có khả năng cao trong 

thích ứng với sự biến động của thiên nhiên; và phù hợp với tiềm 

lực kinh tế quốc gia. 

6. Giải pháp Định hướng chính thời gian tới

60

� Nhận thức

� Trong bối cảnh hiện tại và tương lai, các yếu tố tác động đến xói 

lở sông, kênh và bờ biển đều gia tăng, ngày càng nghiêm trọng. 

� Giải pháp phòng chống sạt lở trước mắt và lâu dài cho ĐBSCL là 

rất khó khăn và phức tạp, do các yếu tố tác động xảy ra khó tiên 

lượng cả về quy mô và thời điểm xuất hiện.

� Việc phòng chống sạt lở phải có tính tổng thể, lâu dài và bước đi 

thích hợp theo mức độ xói lở trong tương lai và điều kiện kinh tế 

xã hội.

� Tình trạng xói lở hiện nay là nghiêm trọng, và ngày càng nghiêm 

trọng hơn. Cần phải hành động ngay, không chậm trễ.

6. Giải pháp… Định hướng chính thời gian tới
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6. Giải pháp… Định hướng chính thời gian tới

Định hướng chính (1)

1. Giải quyết vấn đề mất cân bằng bùn cát

• Tăng cường hợp tác Mê Công và trực tiếp với các quốc gia

thượng nguồn trong việc giảm thiểu giữ phù sa ở trên các hồ
chứa.

• Kiểm soát chặt chẽ việc khai thác cát ở ĐBSCL, theo nguyên

tắc:

� Lượng cát, vị trí, thời gian khai thác dựa trên ngưỡng cân

bằng bùn cát đảm bảo ổn định cho sông và ven biển � do

các cơ quan quản lý tài nguyên quyết định;

� Kiểm tra, giám sát chặt chẽ việc khai thác mỏ cát, nạo vét

tuyến đường thủy;

� Chế tài nghiêm khắc

� Một đầu mới quản lý (Bộ TN-MT)?

• Một số định hướng chính

62

6. Giải pháp… Định hướng chính thời gian tới

Định hướng chính (2)

1. Giải quyết vấn đề mất cân bằng bùn cát

• Có các giải pháp cung cấp cát xây dựng và san lấp, các

loại vật liệu thay thế (Bộ Xây dựng).

• Khuyến khích sử dụng lượng đất, bùn nạo vét để san lấp

(giao Bộ NN-PTNT nghiên cứu triển khai dự án “Ngân hàng

đất” ở ĐBSCL

• Một số định hướng chính (2)
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6. Giải pháp… Định hướng chính thời gian tới

Định hướng chính (3)

2. Rà soát toàn bộ không gian quy hoạch đô thị, nông thôn
có liên quan đến xói lở sông, kênh và bờ biển, theo hướng

• Khu vực ven sông lớn, trục chính: từng bước bố trí lại dân

cư, có đất cho bãi sông, đường, đê (cho nâng cấp sau này)

• Quản lý chặt chẽ đất đai, hành lang ven sông, kênh rạch;

Chống xâm lấn kênh rạch, đặc biệt nơi có nguy cơ sạt lở, các

tuyến tiêu thoát quan trọng.

• Một số định hướng chính

3. Quản lý nước ngầm giảm lún sụt đất

• Nghiên cứu giải pháp thay thế nguồn nước ngầm

• Biện pháp chế tài quản lý nước ngầm

4. Quản lý không gian ven biển

• Quản lý các khu vùng đệm đới bờ biển (rừng, hạ tầng)

64

6. Giải pháp… Định hướng chính thời gian tới

Định hướng chính (4)

• Một số định hướng chính

5. Tăng cường giám sát, cảnh báo, di dời dân cư

• Giám sát vùng đệm

• Cảnh báo thiên tai từ biển (triều cường, nước dâng do

bão,…)

6. Khoa học Công nghệ
• Nghiên cứu dự báo tác động tích hợp của các yếu tố (1)
Phát triển thượng lưu Mê Công, (2) lún sụt đất và (3) Biến đổi
khí hậu (chú trọng là Nước biển dâng) đến Đồng bằng sông
Cửu Long và đề xuất các giải pháp tích ứng, với nội dung chính
bao gồm:

� Nghiên cứu thay đổi về điều kiện tự nhiên (địa hình, địa mạo), 
lún sụt mặt đất,... trên đồng bằng; 
� Nghiên cứu biến động (động thái) của nguồn nước (lượng và 
chất, đặc biệt là bùn cát) trên đồng bằng;
� Nghiên cứu tác động của sự thay đổi nguồn nước đến sản xuất 
nông nghiệp, chăn nuôi, thủy sản, rừng, đặc biệt là rừng ngập 
mặn... cho các vùng ven biển thích ứng dần với mức độ ngập, 
sóng và thiên tai ngày càng tăng;
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6. Giải pháp… Định hướng chính thời gian tới

Định hướng chính (5)

• Một số định hướng chính

6. Khoa học Công nghệ (tt)
• Nghiên cứu dự báo tác động tích hợp của các yếu tố (1) Phát
triển thượng lưu Mê Công, (2) lún sụt đất và (3) Biến đổi khí hậu
(chú trọng là Nước biển dâng) đến Đồng bằng sông Cửu Long và
đề xuất các giải pháp tích ứng, với nội dung chính bao gồm (tt…):

� Nghiên cứu, dự báo sự biến đổi của chế độ thủy thạch động lực, 
thềm lục địa ven biển ĐBSCL và tác động của sự thay đổi đến hình 
thái bờ biển và hệ sinh thái ven biển (rừng, thủy sản,...), đề xuất các 
giải pháp khắc phục (thích ứng);

� Nghiên cứu các công nghệ phòng chống xói lở sông và bờ biển chủ 
động và thân thiện môi trường, có tính thích ứng cao với sự thay đổi 
của các yếu tố tác động.

� Ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý khu vực sạt lở, 
rừng, bãi ven biển.

• Tăng cường phối hợp với các nước, tổ chức quốc tế, các nhà 
khoa học có kinh nghiệm nghiên cứu đề xuất các giải pháp phòng 
chống sạt lở, suy thoái rừng ngập mặn, lún sụt đất phù hợp với 
điều kiện từng vùng. 

66

Các dự án ưu tiên

6. Giải pháp…

6.2.b

66



34

67

6. Giải pháp… Công trình ưu tiên

- Xói lở trọng điểm (Gò Công, Hiệp Thạnh, Gành Hào,…)
- Ven Biển Đông (BL-CM), Biển Tây (Mũi CM –An Minh-AB)

Vùng ưu 

tiên

68

6. Giải pháp… Tổng hợp toàn ĐBSCL

Các dự án cấp bách 

� Các dự án cấp bách: 18 điểm/114 triệu USD 

� Bờ sông: 10 điểm / 56 tr.USD

� Bờ biển: 8 điểm / 58 tr.USD

� Các chương trình, dự án: 1.120 triệu USD

� Phòng chống sạt lở bờ sông: 150 tr.USD (2019-2025)

� Phòng chống sạt lở kết hợp quản lý tổng hợp vùng bờ, ven biển 

vùng ĐBSCL và các tỉnh ven biển Nam Trung Bộ gắn với sinh kế 

người dân: 200 tr.USD (2019-2025)

� Bố trí, sắp xếp lại dân cư vùng ven sông, kênh, rạch, ven biển: 500 

tr.USD (2018-2023: 250 tr.USD; 2024-2029: 250 tr. USD)

� Xây dựng hệ thống quan trắc diễn biến xói bồi bờ biển, thủy hải, 

văn: 20 tr.USD. (2019-2025) 

� Hoàn thiện chương trình củng cố nâng cấp đê biển: 200 tr.USD 

(2019-2025)

� Trồng cây ven biển thích ứng BĐKH: 50 tr.USD (2019-2025)
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� Thượng lưu sông Mê Công đang phát triển rất nhanh, đặc biệt 

là xây dựng các hồ chứa thủy điện và thủy lợi, làm cho chế độ 

dòng chảy về ĐBSCL thay đổi mạnh mẽ, dòng chảy lũ giảm và 

dòng chảy kiệt  đang có xu thế gia tăng; phù sa đã giảm 

nghiêm trọng;

� Khai thác cát đã và đang vượt quá ngưỡng nguồn cấp tự 

nhiên gây xói lở trong sông và giảm nguồn cấp cát ra biển;

� Khai thác nước ngầm vẫn đang diễn ra quá mức, gây lún sụt 

mặt đất trên phần lớn diện tích đồng bằng;

� NBD đang có xu thế ngày càng tăng tốc, gia tăng ngập cả ven 

biển lẫn trong Đồng bằng.

7. Kết luận và Kiến nghị
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� Diễn biến xói lở bờ sông đang diễn ra phức tạp chủ yếu do thiếu 

bùn cát, xây dựng hạ tầng (nhà ở, đường giao thông) ven bờ và 

giao thông thủy.

� Bờ biển ĐBSCL đang bị xói lở mạnh, diện tích mất đất hàng năm 

lên đến gần 300 ha/năm và xu thế còn tăng cao hơn trong thời gian 

tới; Nhiều vùng xói lở không còn khả năng phục hồi;

� Trong tương lai (khoảng nửa sau thế kỷ 21), rừng ngập mặn ven 

biển có thể không còn 

� Việc bảo vệ bờ biển cần phải có chương trình lâu dài, tích hợp 

nhiều biện pháp từ xây dựng công trình đến quản lý khai thác. 

Trong đó, yếu tố ổn định rừng ven biển đặc biệt quan trọng.

� Giải pháp tổng thể phòng chống sạt lở cần được xây dựng và cần 

có bước đi hợp lý càng sớm càng tốt.

� …

7. Kết luận và Kiến nghị
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Thông điệp:

Đồng bằng sông Cửu Long đang đứng trước nguy cơ mất phần 

lớn phù sa từ thượng lưu, lún mặt đất đang tiếp tục gia tăng với 

tốc độ lớn, mực nước biển gia tăng do BĐKH, cùng với việc xây 

dựng hạ tầng trên các hành lang sông kênh và đới bờ biển và khai 

thác cát còn chưa được kiểm soát chặt chẽ. Vùng ven biển có thể 

ngập sâu đến vài ba mét vào cuối thế kỷ 21; sóng biển gia tăng, 

xói lở tăng tốc, làm cho rừng ngập mặn suy thoái và có nguy cơ 

biến mất trong tương lai. Hành lang sông, kênh và bờ biển không 

còn đủ để củng cố, nâng cấp thích ứng trong điều kiện mới. Bởi 

vậy, một kế hoạch hành động toàn diện cả quản lý và kỹ thuật với 

bước đi thích hợp cần phải được tiến hành ngay từ bây giờ trước 

khi mọi cố gắng đều trở nên quá muộn hoặc phải trả giá đắt. 

Bộ Nông nghiệp và PTNT   
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