Dự báo hạn-mặn tiếp diễn “khốc liệt tại ĐBSCL”:
Hơn 80.000 hộ dân thiếu nước sinh hoạt

Đồng bằng sông Cửu Long đang chịu hạn mặn trầm trọng . Ảnh TTXVN
Tính đến giữa tháng 2/2020, hạn hán và xâm nhập mặn đã khiến hơn 80.000 hộ dân Đồng
bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) bị thiếu nước sinh hoạt. Theo nhận định của giới chuyên
gia, trong đợt khô hạn và xâm nhập mặn (khô-mặn) này, một số thời điểm thậm chí còn
khốc liệt hơn cả đợt khô-mặn lịch sử từng diễn ra vào năm 2015-2016.
Thiếu hụt nước ngọt, gia tăng độ mặn
Đáng chú ý nhất là Đồng bằng sông Cửu Long. Qua theo dõi, dòng chảy trên thượng nguồn
sông Mekong đổ về trong các tháng đầu năm thấp hơn từ 20-45% và trong nửa cuối tháng
2-3/2020 ở mức thiếu hụt so với năm 2016 từ 5-20%. Tình hình xâm nhập mặn cũng đến
sớm và sâu hơn so với cùng kỳ năm 2015-2016.
Chỉ riêng 2 tháng đầu năm (tháng 1 và tháng 2/2020), xâm nhập mặn tại Đồng bằng sông
Cửu Long đã xuất hiện ở mức cao trong các đợt triều cường. Độ mặn tại hạ lưu sông Tiền,
sông Hậu, sông Vàm Cỏ ở tương đương và cao hơn cùng kỳ năm 2015-2016, tại sông Cái
Lớn ở mức xấp xỉ và thấp hơn cùng kỳ năm 2015-2016.
Tình trạng xâm nhập mặn ở Đồng bằng sông Cửu Long sẽ tiếp tục diễn ra gay gắt trong
tháng 3/2020. Đặc biệt là thời kỳ từ 11-15/3, xâm nhập mặn ở mức tương đương và cao
hơn đợt mặn cao điểm giữa tháng 2/2020 và cùng kỳ tháng 3 năm 2016, ảnh hưởng lớn đến

sản xuất và sinh hoạt. Xâm nhập mặn các sông Vàm Cỏ, sông Cái Lớn duy trì ở mức cao
tới cuối tháng 4/2020.

Dự báo xâm nhập mặn ĐBSCL
Trong trường hợp cực đoan, thời gian thiếu mưa kéo dài kết hợp với tăng sử dụng nước
trên các dòng nhánh và trữ nước tại các đập, sẽ làm cho tình trạng hạn hán, thiếu nước,
xâm nhập mặn kéo dài hơn và trầm trọng hơn.
Với các tỉnh Nam Bộ, trong trường hợp cực đoan, thời gian thiếu mưa kéo dài kết hợp với
việc sử dụng và khai thác tài nguyên nước trong lưu vực sẽ làm cho tình trạng hạn hán,
thiếu nước, xâm nhập mặn kéo dài hơn và trở nên trầm trọng hơn.
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