
BÁO CÁO  

VỀ MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ AN TOÀN ĐẬP TRÊN ĐỒNG BẰNG BẮC BỘ 

I. ĐẬP TAM HIỆP VÀ CÁC TÁC ĐỘNG CỦA NÓ ĐẾN VÙNG HẠ DU 

1. Khái quát chung về đập Tam Hiệp 

Đập Tam Hiệp thuộc tỉnh Hồ Bắc, trên dòng chính sông Trường Giang, là 
đập lớn nhất Trung Quốc. Đập Tam Hiệp được khởi công xây dựng năm 1994 và 
hoàn thành năm 2009, đập cao 185 m, dài 2390 m, hình thức kết cấu đập bê tông 
trọng lực, tổng dung tích chứa 38 tỷ m3; dung tích phòng lũ 22,38 tỷ m3. 

Trường Giang là một trong bốn hệ thống sông lớn nhất ở Trung Quốc, bắt 
nguồn từ cao nguyên Tây Tạng chảy qua các thành phố lớn Nghi Xương, Vũ 
Hán, Nam Kinh và đổ ra biển Hoa Đông qua khu vực thành phố Thượng Hải.  

 

Hình 1. Sơ họa vị trí đập Tam Hiệp; sông Trường Giang; sông Hồng; sông Mê Công 
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Việt Nam có 2 hệ thống sông bắt nguồn Trung Quốc là sông Hồng và 
sông Mê Công:  

- Lưu vực sông Hồng bắt nguồn từ tỉnh Vân Nam - Trung Quốc, có diện 
tích lưu vực 169.020 km2, trong đó, phần thuộc lãnh thổ Việt Nam 86.720 km2 
(thuộc vùng Bắc bộ), phần diện tích nằm ở nước ngoài 82.300 km2 (Trung Quốc 
81.200km2, Lào 1.100km2). Sông Hồng gồm có các nhánh sông chính là sông 
Đà, sông Thao và sông Lô, hợp lưu tại Việt Trì, sông Thao là dòng chính của 
sông Hồng và đổ ra biển Đông tại cửa Ba Lạt, Trà Lý, Lạch Giang và cửa Đáy.   

- Sông Mê Công là con sông dài thứ 12 trên thế giới (4.800km) từ cao 
nguyên Tây Tạng - Trung Quốc, chảy qua lãnh thổ các quốc gia Myanmar, Lào, 
Thái Lan, Campuchia vào Việt Nam rồi đổ ra biển Đông. Diện tích lưu vực 
795.000 km2, tổng lượng nước bình quân nhiều năm khoảng 475 tỷ m3, Đồng 
bằng sông Cửu Long thuộc vùng hạ lưu sông Mê Công với diện tích 39.712 km2. 

2. Tác động của đập Tam Hiệp đến vùng hạ du và Việt Nam 

Việc nghiên cứu, đánh giá tác động của việc xây dựng đập Tam Hiệp đến 
vùng hạ du đã được một số Viện, Trường đại học của Trung Quốc nghiên cứu từ 
trước những năm 1990 và thường xuyên đánh giá cập nhật các tác động, tập trung 
chính vào 2 vấn đề: Suy giảm bùn cát và xói lở hạ du; ngập lụt hạ du do xả lũ và 
do sự cố đập, sự cố vận hành công trình. Tuy nhiên, hiện ta chưa có tài liệu chính 
thức, cụ thể về các vấn đề trên, đặc biệt là tác động do vỡ đập Tam Hiệp. 

Cho đến nay, các phát ngôn, công bố thông tin về mức độ tổn thất, thiệt 
hại ở hạ du khi xảy ra vỡ đập Tam Hiệp cũng không thống nhất ngay chính 
trong cộng đồng các nhà khoa học và quản lý ở Trung Quốc.Tuy nhiên, nhìn 
chung đều cho rằng vỡ đập Tam Hiệp sẽ gây thiệt hại nghiêm trọng đến các 
thành phố, các khu vực thịnh vượng nhất ở Trung Quốc bao gồm Vũ Hán, Nam 
Kinh, Thượng Hải và các vùng phụ cận trên phạm vi gần 1/3 lãnh thổ Trung 
Quốc;nếu đập Tam Hiệp bị vỡ, thì tốc độ dòng chảy ở hạ du có thể đạt tới 180 
km/h,  trong vòng 2 giờ sẽ gây ngập lụt lớn ở thành phố Vũ Hán.  

Có thể khẳng định việc vỡ đập Tam Hiệp sẽ không ảnh hưởng đến lãnh 
thổ Việt Nam, vì các lý do: 

- Về tự nhiên, sông Trường Giang không kết nối với sông Hồng và sông 
Mê Công. Khoảng cách địa lý giữa đập Tam Hiệp đến biên giới Việt Nam (Cao 
Bằng, Lạng Sơn) khoảng 1200km và bị ngăn cách bởi địa hình đồi núi cao. Lưu 
vực sông Trường Giang ngăn cách với sông Hồng (của Việt Nam) bởi lưu vực 
sông Châu Giang chảy qua thành phố Quảng Châu đổ ra biển Đông. 

- Đập Tam Hiệp thuộc lưu vực sông Trường Giang (thuộc lãnh thổ Trung 
Quốc), dòng chảy do vỡ đập sẽ chỉ giới hạn trong phần lưu vực sông và thoát ra 
biển Hoa Đông.  
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II. VẤN ĐỀ AN TOÀN CỦA HỆ THỐNG HỒ CHỨA THỦY ĐIỆN 
TRÊN SÔNG HỒNG VÀ TÁC ĐỘNG ĐẾN HẠ DU 

  1.  Khái quát lưu vực sông Hồng - sông Thái Bình 
Lưu vực sông Hồng - sông Thái Bình là một lưu vực sông liên quốc gia 

chảy qua 3 nước Việt Nam, Trung Quốc, Lào với tổng diện tích tự nhiên 
169.000km2, diện tích lưu vực trong lãnh thổ Việt Nam vào khoảng 87.840km2 
(chiếm 51,3% tổng diện tích lưu vực), được giới hạn bởi: 

- Phía Bắc giáp lưu vực sông Trường Giang và sông Châu Giang của 
Trung Quốc.  

- Phía Tây giáp lưu vực sông Mê Công.  
- Phía Nam giáp lưu vực sông Mã.  
- Phía Đông giáp vịnh Bắc Bộ.  
Hệ thống sông Hồng gồm 3 sông lớn là sông Đà, sông Thao và sông Lô. 

Ba sông này hợp lưu tại Việt Trì, sông Thao là dòng chính của sông Hồng và đổ 
ra biển tại cửa Ba Lạt, Trà Lý, Lạch Giang và cửa Đáy. Lưu vực sông Hồng có 
hình dạng hẹp và kéo dài  ở phần thượng lưu (thuộc Trung Quốc) và mở rộng ở 
trung hạ lưu (thuộc Việt Nam). 

Sông Thái Bình được hình thành từ 3 nhánh sông lớn là sông Cầu, sông 
Thương và sông Lục Nam ba nhánh sông gặp nhau tại Phả Lại tạo thành dòng 
chính sông Thái Bình. Về hạ lưu sông có nhiều phân lưu thuộc bờ tả như: sông 
Kinh Thầy, sông Văn Úc và nhận được nước từ sông Hồng chuyển qua 2 sông 
Đuống và sông Luộc, chảy ra biển qua các cửa: Bạch Đằng, Cấm, Nam Triệu, 
Văn úc và Thái Bình. 

 

Hình2. Hệ thống sông Hồng - sông Thái Bình 
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a) Đặc điểm địa hình 

Địa thế lưu vực sông Hồng-sông Thái Bình nói chung dốc nghiêng từ Tây 
Bắc xuống Đông Nam và từ Bắc xuống Nam. Địa hình của lưu vực có thể chia 
làm bốn miền lớn: Miền Tây Bắc (65.000km2), miền cao nguyên phía Bắc 
(44.020km2), miền núi thấp ở phần dưới lưu vực sông Hồng và phần trên của 
lưu vực sông Thái Bình (39.000km2), miền đồng bằng tam giác châu lưu vực 
sông Hồng và sông Thái Bình (21.000km2). 

Địa thế chung của hệ thống sông Hồng  rất hiểm trở, có đến 47% có độ cao 
trên 1.000m, phần lớn nằm ở phía Tây của lưu vực thuộc hai nhánh lớn sông Đà 
và sông Thao, còn một phần nằm trên cao nguyên phía Bắc thuộc sông Lô. Phần 
đất bằng chỉ phân bố nhỏ lẻ dọc thung lũng của các sông lớn, song phần chủ yếu 
tập trung ở tam giác châu sông Hồng, sông Thái Bình. Do phần lớn diện tích là 
miền núi địa hình dốc nên dễ gây sạt lở, tập trung lũ nhanh trong mùa mưa bão. 

Sông Hồng với nguồn phù sa lớn (100 triệu tấn/năm), qua hàng ngàn năm 
đã bồi tụ nên mặt bằng của tam giác châu hiện nay. Đất ở đồng bằng sông Hồng 
và sông Thái Bình có cao độ phổ biến từ  0,4m 9m trong đó diện tích có cao độ 
< 2,0m khoảng 456.000ha chiếm 58%. Ở cao trình này hoàn toàn bị ảnh hưởng 
thuỷ triều nếu không có hệ thống đê biển và đê vùng cửa sông.  

b) Đặc điểm khí hậu 

Khí hậu trong phần lưu vực hệ thống sông Hồng thuộc lãnh thổ Việt Nam 
thuộc khí hậu nhiệt đới gió mùa. Do ảnh hưởng của địa hình và vị trí địa lý nên 
khí hậu phân hóa mạnh trong lưu vực và có thể chia ra làm ba vùng khí hậu: Tây 
Bắc, Đông Bắc và đồng bằng sồng Hồng.  

- Lượng mưa năm trong lưu vực dao động trong khoảng 1200 ÷ 2000 mm, 
phần lớn trong khoảng 1800 mm/năm. Lượng mưa năm biến đổi rất lớn từ 700 ÷ 
4800 mm, trong đó địa phận Trung Quốc 700 ÷ 2100 mm/năm, phần Việt Nam 
từ khoảng 1100  ÷  5000mm. Trung tâm mưa lớn nhất với lượng mưa năm 
5000mm xuất hiện trên sườn phía Đông Nam dãy núi Tây Côn Lĩnh ở hữu ngạn 
trung lưu sông Lô (khu vực Bắc Quang); các trung tâm mưa nhỏ hơn với lượng 
mưa năm trên 3000mm xuất hiện ở khu vực núi cao Hoàng Liên Sơn và biên 
giới Việt Trung ở tả ngạn sông Đà. Ngoài ra, còn một số trung tâm mưa với 
lượng mưa năm trên 2000mm xuất hiện ở khu vực núi cao Sìn Hồ trên cao 
nguyên Tà Phìn – thượng nguồn sông Nậm Na, vùng núi Phu Luông ở thượng 
nguồn Ngòi Thia, thượng nguồn sông Phó Đáy ở vùng núi Tam Đảo và thượng 
nguồn sông Tích ở vùng núi Tản Viên. 

Phạm vi biến đổi của lượng mưa năm  trong các lưu vực sông như sau: 
Sông Thao: 1300 ÷ 3000mm; sông Đà: 1200 ÷ 3000mm; sông Lô: 1100 ÷ 
5000mm; thượng du sông Thái Bình từ 1300 mm – trên 2000mm; sông Đáy: 
1400 ÷ 2000mm; khu vực hạ lưu: 1500 ÷ 1700mm. 

Lượng mưa phân phối không đều trong năm, biến đổi theo. Mùa mưa hàng 
năm thường bắt đầu từ tháng V đến tháng IX, kết thúc tương đối sớm ở trung 



5 
 

thượng lưu sông Đà, sông Lô và tương đối muộn ở sông Thao và khu vực hạ 
lưu. Lượng mưa trong mùa mưa chiếm khoảng 70 ÷ 90% lượng mưa năm, trung 
bình khoảng 81%. Ba tháng liên tục có lượng mưa trung bình tháng lớn nhất 
thường xuất hiện vào các tháng VI – VIII với lượng mưa chiếm 40 ÷ 65% lượng 
mưa năm, trung bình khoảng 50%, tập trung vào hai tháng VII và VIII, lượng 
mưa trong hai tháng này chiếm tới 40 ÷ 50% lượng mưa năm ở thượng lưu sông 
Hồng. Tháng VII thay tháng VIII có lượng mưa trung bình tháng lớn nhất với 
lượng mưa trong tháng này chiếm khoảng 15 ÷ 25% lượng mưa năm. 

c) Đặc điểm thủy văn 

Tổng lượng dòng chảy năm của toàn lưu vực sông Hồng, Thái Bình 
khoảng 133,8 tỷ m3, phần thuộc Việt Nam khoảng 85,5 tỷ m3, phân bố rất 
không đều theo không gian và thời gian. 

Trên phần lưu vực thuộc lãnh thổ Trung Quốc, mô đun dòng chảy năm 
biến đổi trong phạm vi từ khoảng 3 đến trên 80 l/s/km2. Trong phần lưu vực 
thuộc lãnh thổ Việt Nam, giá trị mô đun dòng chảy biến đổi trong phạm vi từ 
dưới 15 l/s.km2 đến trên 120 l/s.km2.  

Trên phần lưu vực thuộc Việt Nam, mùa lũ trên các sông thường xuất 
hiện vào tháng V, VI đến tháng IX, X, ba tháng liên tục thường xuất hiện vào 
tháng VII-IX, chiếm khoảng 40-65% lượng dòng chảy năm, tháng có lượng 
dòng chảy lớn nhất thường là tháng VIII, chiếm khoảng 13-25% tổng lượng 
dòng chảy năm. Mùa kiệt kéo dài từ tháng X, XI đến tháng IV, V. Ba tháng có 
lượng dòng chảy nhỏ nhất thường là từ tháng I-III (hoặc từ tháng II-IV) chiếm 
4-21% lượng dòng chảy năm. Tháng có lượng dòng chảy nhỏ nhất thường là 
tháng II, IIII chỉ chiếm 1-4% lượng dòng chảy năm. 

d) Dân cư  

Dân số trên toàn lưu vực khoảng 27,6 triệu người, chủ yếu là ở nông thôn 
chiếm 68,4% tổng dân số. Dân số phân bố không đều, mật độ dân số bình quân 
lưu vực là 645 người/km2, cao nhất là Hà Nội với mật độ 2.281 người/km2, thấp 
nhất là Tuyên Quang với mật độ 132 người/km2. 

2. Hiện trạng công trình phòng chống lũ trong lưu vực sông Hồng - 
Thái Bình 

a) Hệ thống hồ chứa và công trình phòng chống lũ trên lưu vực 

Hệ thống hồ chứa lợi dụng tổng hợp phục vụ cấp nước, chống lũ hạ lưu, 
phát điện, kết hợp giao thông, nuôi trồng thuỷ sản và bảo vệ môi trường sinh 
thái trên dòng chính của hệ thống sông Hồng bao gồm: 

Bảng 1. Thống kê chỉ tiêu kỹ thuật cơ bản các hồ chứa thượng nguồn sông Hồng 

TT Tên thông số 
Đơn 
vị 

Lai 
Châu 

Sơn 
La 

Hòa 
Bình 

Bản 
Chát 

Huội 
Quảng 

Thác 
Bà 

Tuyên 
Quang 

1 
Mực nước dâng 
bình thường 

m  295     215         117     475        370       58      122   
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TT Tên thông số 
Đơn 

vị 

Lai 

Châu 

Sơn 

La 

Hòa 

Bình 

Bản 

Chát 

Huội 

Quảng 

Thác 

Bà 

Tuyên 

Quang 

2 Mực nước chết m 265   175    80  431   368   46        90    

3 
Mực nước lớn 

nhất thiết kế 
m 297   218     477   370     123   

4 
Mực nước lớn 

nhất kiểm tra 
m 303   228         122   480   372   61     

5 Dung tích toàn bộ  
106 

m3 
1.215   9.260      9.862   2.138        184   2.940    2.260   

6 Dung tích hữu ích  
106 

m3 
800   6.504      6.062   1.702          16   2.160    1.699   

7 
Dung tích phòng 

lũ  

106 

m3 
 Tổng hai hồ 

7.000 
  450 1.000 

 

Hiện tại toàn vùng có 56 tuyến đê, chiều dài 2.194,99km trong đó đê cấp 
đặc biệt là 37,709km, đê cấp I là 554,057km, đê cấp II là hơn 562,227km, còn 
lại là đê cấp III. Trên hệ thống từ đê cấp III trở lên có 1.223 cống dưới đê; 
725,468km kè bảo vệ đê, 1.394 điếm canh đê. 

Bảng 2. Tổng hợp số liệu các tuyến đê 

Loại Hệ thống Sông Hồng 
Hệ thống sông 

Thái Bình 
Tổng 

Số tuyến đê 30 26 56 

Tổng chiều dài, trong đó: 1.475,449 719,544 2.194,99 

Đê cấp đặc biệt (km) 37,709 0 37,709 

Đê cấp I (km) 476,460 77,597 554,057 

Đê cấp II(km) 401,662 160,565 562,227 

Đê cấp III(km) 559,618 481,382 1.041 

Số cống (cái) 693 530 1223 

Kè (km) 584,633 140,835 725,468 

Điếm canh 1.069 325 1.394 

Ngoài ra còn có 140 tuyến đê cấp IV, V, đê bao và đê chuyên dùng do các 
địa phương quản lý với chiều dài hơn 1.300km. 

Hệ thống công trình phòng chống lũ lưu vực sông Hồng - Thái Bình đã 
không ngừng được đầu tư, phát triển, bảo vệ an toàn cho khu vực trong các trận 
lũ lớn đã xảy ra. Hiện tại, hệ thống công trình phòng chống lũ trên lưu vực đang 
đứng trước thuận lợi và thách thức như sau: 
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- Thuận lợi: Hệ thống hồ chứa lớn ở thượng lưu đã được xây dựng cơ bản 
hoàn chỉnh, hệ thống đê ở hạ lưu đã và đang được củng cố, nâng cấp nâng cao 
mức đảm bảo phòng chống lũ cho hạ lưu. Khả năng dự báo lũ trong ngắn hạn và 
dài hạn đã được cải thiện đáng kể nhờ sự tiến bộ của khoa học công nghệ. 

- Thách thức: Biến đổi khí hậu đang tạo ra nhiều hình thái thời tiết cực 
đoan, lũ lớn trái mùa có thể xảy ra; phát triển về dân sinh, kinh tế ở hạ lưu đang 
đòi hỏi về việc nâng cao mức đảm bảo phòng chống lũ ở hạ lưu;việc xây dựng 
các hồ chứa lớn ở thượng lưu trên địa phận của Trung Quốc cũng tạo nên những 
rủi ro nhất định cho hệ thống công trình phòng chống lũ ở nước ta;việc thay đổi 
địa hình lòng dẫn các sông chính, kéo theo sự thay đổi tỷ lệ phân lưu giữa các 
sông ở hạ lưu, tạo nên áp lực lớn lên hệ thống đê vùng hạ lưu sông Thái Bình. 
Việc xóa bỏ các khu phân, chậm lũ có ý nghĩa lớn đối với sự phát triển kinh tế, 
xã hội trong khu vực này nhưng cũng đã làm giảm dung tích chứa lũ, trữ lũ của 
hệ thống. 

Phía Trung Quốc đã hoàn thành hoặc có kế hoạch xây dựng khoảng 50 nhà 
máy thuỷ điện, đập dâng. Trong đó, 29 đập ngăn nước trên sông Thao (12 công 
trình đã vận hành), 13 công trình hồ chứa trên sông Đà (11 công trình đã vận 
hành) và 08 công trình thủy điện trên sông Lô- Gâm đã vận hành. Các công trình 
thủy điện đã hoàn thành trên sông Đà có tổng dung tích khoảng  2,556 tỷ m3, các 
công trình thủy điện đã hoàn thành trên sông Thao có tổng dung tích khoảng 
2,146 tỷ m3, các công trình thủy điện đã hoàn thành trên sông Lô có tổng dung 
tích khoảng ... tỷ m3. 

Bảng 3. Thống kê thông số cơ bản các hồ chứa thượng nguồn sông Đà - Trung Quốc 

TT Tên Hồ 
Cao trình 
đỉnh đập 

(m) 

Chiều cao 
đập lớn 

nhất (m) 

Dung tích 
toàn bộ 

(106 m3) 

Công 
suất 

(MW) 

Năm 
hoàn 

thành 

1 Thổ Khả Hà (Tukahe) 372 59.2 78 165 2008 

2 Cách Lan Tan (Gelantan) 458 113 409 450 2008 

3 Cư Phổ Độ (Jufudu) 525 95 174 285 2008 

4 Long Mã (Longma) 643 135 590 240 2007 

5 Tân Bình Trại Chưa xây dựng 

6 Thạch Môn Khảm (Shimenkan) 758 111 197 130 2010 

7 Tọa Dương Sơn (Yayangshan) 840 88 247 120 2006 

8 Mạnh Tử Giang (mengYeJiang)       68 2013 

9 Tam Giang Khẩu (Sanjiangkou) 618 77 84,52 99 2010 

10 Phổ Tú Kiều (Puxiqiao) 742 140 531 190 2016 

11 Trường Sa Chưa xây dựng  

12 Chung Ái Kiều Chưa xây dựng  

13 Tứ Nam Giang(Sinanjiang) 618 77 246 201 2008 

  TỔNG     2.556 1.948   

 



8 
 

Bảng 4. Thống kê thông số cơ bản các hồ chứa thượng nguồn sông Thao - Trung Quốc 

TT Tên Hồ 

Mực nước 

dâng bình 

thường (m) 

Chiều cao 

đập lớn 

nhất (m) 

Dung 

tích toàn 

bộ (106 
m3) 

Diện 

tích lưu 

vực 
(km2) 

Khoảng 

cách giữa 

các đập 
(km) 

1 Grand Bay (Thao 1) 114 49,9        10,2 33,959 38.3 

2 New Street (Thao 2) 147 79,1         111 32,581 30.6 

3 Madushan (Thao 3) 219 102,8         515 31,356 38.5 

4 Nansha Islands (Thao 4) 261 68,6         303 28,875 59.6 

5 Big black male (Thao 5) 315 80           33 28,057 32.9 

6 Pei feet (Thao 6) 340 48,7           11 27,343 26.6 

7 Luo anthill (Thao 7) 375 64,9 430 22,743 19.1 

8 Bridgehead (Thao 8)  448  91,9  246 21 44.6 

9 Mosha (Thao 9) 470 44,6           64 19,801 48.6 

10 

The moth Germany 

River (Thao 10) 508 71,6           83 19 13.9 

11 Hom sprinkle (Thao 11) 541 64,9 92 18,731 19.9 

12 Sanjiangkou (Thao 12) 640 135,7 246 18,012 20.6 

  TỔNG     2.146    

Theo kết quả phân tích từ các số liệu thủy văn và số liệu thu thập được từ 
các nghiên cứu đã đưa ra một số nhận định như sau: 

- Các hồ chứa trên địa phận Trung Quốc có nhiệm vụ phát điện là chính và 
hầu hết không có nhiệm vụ phòng chống lũ hạ lưu. Nhà máy thủy điện phát điện 
dựa vào cột nước cao, dung tích hồ chứa thường nhỏ. Do vậy tác động của việc 
xả nước bên Trung Quốc đối với nước ta sẽ không lớn, trừ trường hợp vỡ đập 
liên hoàn do tổng dung tích các hồ ở sông Đà của Trung Quốc xấp xỉ dung tích 
phòng lũ của hồ Hòa Bình và dung tích hồ Mã Đường xấp xỉ ½ dung tích phòng 
lũ của hồ Tuyên Quang.  

- Nếu xét dòng chảy trung bình theo thời đoạn dài (năm, mùa, tháng) tại 
các trạm Mường Tè, Lai Châu, có thể nhận thấy nguồn nước từ Trung Quốc về 
Việt Nam không có biến động lớn. Trong các tháng 5, tháng 6, đầu tháng 7 khi 
có lũ các hồ chứa phía Trung Quốc bao giờ cũng giữ nước lại để nâng mực 
nước hồ cao dần và đã góp phần làm giảm lũ về Việt Nam.Các hồ chứa của 
Trung Quốc bắt đầu có tác động rõ rệt đến chế độ dòng chảy của Việt Nam bắt 
năm 2008 đối với sông Đà, từ năm 2010 đối với sông Thao. 

- Hiện phía Trung Quốc không cung cấp cho chúng ta các thông số công 
trình và quy trình vận hành hồ chứa, chỉ cung cấp số liệu mực nước ở sau các 
đập thủy điện ở sát biên giới Việt Nam. Thời gian truyền lũ từ các hồ chứa trên 
địa phận Trung Quốc về Việt Nam không dài: Thời gian truyền lũ từ Thổ Khả 
Hà (sau hồ chứa) đến Mường Tè, là trạm thủy văn sát biên giới của Việt Nam 
trên sông Đà khoảng 6h; từ Mạn Hảo (sau hồ chứa) đến Lào Cai trên sông Thao 
cũng khoảng 6h. Trong khi đó, phía Trung Quốc chỉ cấp mực nước thực đo theo 
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ốp 1, 7, 13 và 19h, cách nhau đúng bằng thời gian truyền lũ là một khó khăn cho 
công tác dự báo lũ. 

Với số lượng và dung tích các hồ chứa đã được xây dựng trên địa phận 
Trung Quốc, trong điều kiện vận hành bình thường thì các hồ chứa không có 
nhiều ảnh hưởng đến công tác phòng chống lũ của hệ thống sông Hồng, sông 
Thái Bình. Tuy nhiên, khi có sự cố về các hồ chứa ở Trung Quốc (vỡ đập)có thể 
tác động đến hạ du Đồng bằng sông Hồng.  

 

Hình 3. Sơ đồ các hồ chứa thượng nguồn sông Đà thuộc địa phận Trung Quốc 

 

Hình 4.Sơ đồ bậc thang thủy điện trên sông Thao- Trung Quốc 
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3. Các vấn đề đảm bảo an toàn đập và hạ du Đồng bằng sông Hồng 

   a) Quản lý an toàn đập vùng hạ du Đồng bằng sông Hồng 

Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Nghi định số 114/2018/NĐ-CP ngày 
14/9/2018 về Quản lý an toàn đập, hồ chứa nước, trong đó có quy định về 
phương án ứng phó thiên tai và phương án ứng phó tình trạng khẩn cấp (bao 
gồm cả vỡ đập). 

Thủ tướng Chính phủ đã thành lập Hội đồng Tư vấn Khoa học & Công 
nghệ về An toàn hệ thống thủy điện trên bậc thang thủy điện Sông Đà, hàng năm 
tổ chức kiểm tra, đánh giá các vấn đề liên quan đến an toàn công trình, đề xuất 
kiến nghị các giải pháp để đảm bảo an toàn công trình. 

b) Một số định hướng liên quan đến phòng chống lũ, an toàn hồ, đập vùng 
hạ du sông Hồng - Thái Bình 

Chiến lược Thủy lợi Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 
được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 33/QĐ-TTg ngày 
07/01/2020 có các nội dung: 

- Rà soát các đập, hồ chứa thủy lợi có nguy cơ mất an toàn, triển khai đánh 
giá an toàn đập, hồ chứa thủy lợi, từng bước nâng cao mức đảm bảo an toàn theo 
tiêu chuẩn quốc tế; nâng cao năng lực dự báo, cảnh báo mưa, lũ và tiến tới vận 
hành hồ chứa thủy lợi có cửa van theo thời gian thực; thực hiện các giải pháp 
đảm bảo an toàn công trình và vùng hạ du đập, xây dựng phương án ứng phó 
thiên tai, ứng phó với tình huống khẩn cấp. 

- Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ tiên tiến, công nghệ thông tin trong giám 
sát vận hành, điều tiết hồ chứa thủy lợi để đảm bảo an toàn đập, hồ chứa nước, 
nâng cao tuổi thọ và năng lực phục vụ của công trình. 

- Nghiên cứu, xây dựng các kịch bản mưa, lũ lớn, cực đoan, vỡ đập để đề 
xuất các giải pháp ứng phó phù hợp. 

- Tiếp tục củng cố, mở rộng hợp tác nghiên cứu tác động của các hoạt động 
phát triển thượng nguồn các lưu vực sông liên quốc gia đến nước ta. 

Quy hoạch phòng chống lũ hệ thống sông Hồng - Thái Bình được Thủ 
tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 257/QĐ-TTg ngày 18/2/2016 có 
các nội dung:  

- Tiêu chuẩn chống lũ cho lưu vực: Giai đoạn đến năm 2030 (khu trung tâm 
thành phố Hà Nội phía hữu ngạn sông Hồng đảm bảo an toàn với lũ thiết kế chu 
kỳ lặp lại 500 năm; các khu vực còn lại của vùng ĐBSH đảm bảo an toàn với lũ 
thiết kế chu kỳ lặp lại 300 năm; Giai đoạn đến năm 2050 (khu trung tâm thành 
phố Hà Nội phía hữu ngạn sông Hồng đảm bảo an toàn với lũ thiết kế chu kỳ lặp 
lại 700 năm; các khu vực còn lại của vùng ĐBSH đảm bảo an toàn với lũ thiết 
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kế chu kỳ lặp lại 500 năm. Các vùng còn lại trong lưu vực đảm bảo an toàn với 
lũ thiết kế chu kỳ lặp lại 50 đến 100 năm. 

- Giải pháp phòng, chống lũ: Điều tiết các hồ cắt giảm lũ (Sơn La, Hòa 
Bình, Tuyên Quang, Thác Bà với tổng dung tích phòng lũ 8,45 tỷ m3); củng cố 
hệ thống đê điều, phân lũ vào sông Đáy, trồng bảo vệ rừng đầu nguồn, các giải 
pháp phi công trình. 

c) Một số nghiên cứu liên quan đến an toàn hồ, đập trên hệ thống sông 
Hồng - Thái Bình1 

 Hệ thống hồ chứa thủy điện lớn tác động đến vùng Đống bằng sông Hồng 
được chia thành 3 nhóm: Các hồ chứa trên sông Đà (Hòa Bình, Sơn La, Lai 
Châu, Bản Chát, Huổi Quảng và một số hồ phía Trung Quốc); Các hồ chứa trên 
sông Thao (Thác Bà và các hồ chứa bên phía Trung Quốc); Các hồ chứa trên 
sông Lô (hồ Tuyên Quang và một số hồ phía Trung Quốc). 

- Trên sông Đà: Các hồ chứa trên địa phận Trung Quốc có nhiệm vụ phát 
điện là chính, dung tích hồ chứa thường nhỏ, tổng dung tích các hồ ở sông Đà 
của Trung Quốc xấp xỉ dung tích phòng lũ của hồ Hòa Bình. Do vậy tác động 
của việc xả nước bên Trung Quốc đối với nước ta sẽ không lớn, trừ trường hợp 
vỡ đập liên hoàn. Tác động của các hồ trên sông Đà đến khi làm vỡ đập Hòa 
Bình sẽ có tác động lớn đến hạ du Đồng bằng sông Hồng. 

- Trên sông Thao: Khi xảy ra vỡ liên hoàn các đập phía Trung Quốc, tại hạ 
lưu phía Việt Nam không có công trình nào trên sông nên sẽ có tác động lớn 
đến hạ du Đồng bằng sông Hồng.  

- Trên sông Lô: Số lượng các hồ chứa và dung tích các hồ phía Trung Quốc 
không lớn chỉ có hồ Mã Đường xấp xỉ ½ dung tích phòng lũ của hồ Tuyên 
Quang, phía hạ du tại Việt Nam có các hồ chứa cắt lũ nên tác động không lớn đến 
hạ du Đồng bằng sông Hồng.Việc vỡ đập Tuyên Quang, Thác Bà trên lưu vực sẽ 
có tác động lớn đến hạ du. 

 Các kết quả nghiên cứu có 3 trường hợp vỡ đập có tác động lớn nhất đến 
vùng hạ du Đồng bằng sông Hồng. 

- Trường hợp vỡ đập Hòa Bình: 

  Khi xảy ra vỡ đập, dòng nước có vận tốc rất lớn, cách công trình 100km 
có thể lên đến 17m/s. Vận tốc dòng chảy trên sông luôn lớn hơn vận tốc 2m/s, 
vận tốc dòng chảy trên đồng bằng đạt đến 2m/s. 

 
1  Nghiên cứu đánh giá rủi ro đối với thượng, hạ du khi xảy ra sự cố các đập trên hệ thống bậc 
thang thủy điện sông Đà, KC.08.22/11-15. 
Nghiên cứu các giải pháp giảm thiểu tác động bất lợi khi vận hành hồ chứa thượng nguồn đến 
vùng hợp lưu các sông Thao - Đà - Lô, KC.08.02/11-15. 
Đề tài KC.08.13/16-20: Nghiên cứu xây dựng giải pháp ứng phó trường hợp xả lũ khẩn cấp, 
lũ cực lớn, lũ do vỡ đập trên hệ thống sông Hồng – sông Thái Bình(đang triển khai). 
Xây dựng bản đồ ngập lụt hạ du các hồ chứa trên lưu vực sông Hồng – sông Thái Bình. 
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Khi vỡ đập mực nước, lưu lượng dòng chảy trên sông Hồng tăng cao, gây 
nước dềnh lên các nhánh sông Cầu, Lục Nam và nước tràn ngược lên các nhánh 
sông Thao, Lô, Thương làm giảm khả năng thoát lũ cho các tuyến sông 
này.Nước tràn vào Đồng bằng sông Hồng, phạm vi chủ yếu là phía thượng lưu 
cống Vân Cốc. Khu vực có mức độ tràn nhiều nhất là ngã ba Thao - Đà, Hồng - 
Lô, Hướng chính tràn vào lưu vực sông Đáy là từ đầu cống Cẩm đỉnh qua đê 
hữu Đà. Chênh lệch mực nước tại các vị trí cầu giao thông lớn nhất là cầu 
Đuống lên đến hơn 1m, với cầu Chương Dương chỉ 3cm, và cầu Triều Dương là 
20cm.  

- Khi sự cố gây vỡ đập Hòa Bình, lưu lượng tại Sơn Tây đạt 69.400m3/s, 
lưu lượng tại Hà Nội 61.592 m3/s. Lưu lượng tại Thượng Cát trên sông Đuống 
đạt 14.100m3/s.Nước tràn qua đê,vị trí có cột nước tràn đê lớn nhất tại khu vực 
thành phố Hòa Bình, từ 2m trở lên. Tiếp đến là đoạn cuối Sông Đà từ cửa vào 
cống Cẩm Đình về hạ lưu, cột nước tràn từ 0.9 đến 4.2m.Trên sông Thao, tại 
Phú Thọ có nước tràn qua đê 1.2m, tại Phù Ninh nước tràn qua đê 0.6 đến 1.8m. 
Trên sông Hồng tại, Sơn Tây nước tràn 1.1m.Tính toán theo mô hình thủy lực 2 
chiều, mức độ ngập tại một số điểm ở Hà Nội (mực nước tại Sơn Tây 18.4m, 
mực nước tại trạm thủy văn Hà Nội, 14.3m, mực nước tại trung tâm Quận Ba 
Đình 7.8m gây ngập gần 1m)Diện tích ngập khoảng 810.000 ha, trên địa bàn của 
2.140 xã, thuộc 145 huyện. 

- Trường hợp xảy ra vỡ đồng thời cả 3 đập (Hòa Bình, Thác Bà, Tuyên 
Quang): 

Kết quả tính mô hình thủy lực 1 chiều, lưu lượng về đến Hà Nội khoảng 
66.706 m3/s. Khi đó sẽ gây ngập toàn bộ vùng Đồng bằng sông Hồng. Tính toán 
theo mô hình thủy lực 2 chiều, mức độ ngập tại một số điểm ở Hà Nội (mực 
nước tại Sơn Tây 18.4m, mực nước tại trạm thủy văn Hà Nội, 14.3m, mực nước 
tại trung tâm Quận Ba Đình 8.2m gây ngập khoảng 1m). Diện tích ngập khoảng 
962.000 ha, trên địa bàn của 2.294 xã, thuộc 146 huyện 

- Trường hợp vỡ các đập phía trên sông Thao, đồng thời xả lũ khẩn cấp 
3 hồ (Hòa Bình, Thác Bà, Tuyên Quang) 

Trên sông Thao ở phía Trung Quốc có 12 bậc thang công trình thủy 
điện,tổng số dung tích là 2,146 triệu m3, phần Việt Nam không có hồ cắt lũ. 
Trong tổng số công trình phía Trung Quốc có 2 đập khá 
lớn:ĐậpthủyđiệnNanshancáchbiêngiớiViệtNamkhoảng140km,đậpcao90m;diệntí
chhồchứa9km2,dung tích khoảng 300 triệu m3; đập Mã Đồ Sơn (Madushan) cách 
biên giới Việt Nam khoảng 100km, cao 91m, dung tích khoảng 551 triệu m3.  

Các đập trên sông Thao phía Trung Quốc bị vỡ, kết quả tính mô hình thủy 
lực 1 chiều, lưu lượng về đến Hà Nội khoảng 53.500 m3/s. Việc vỡ đập của 
Trung Quốc cũng gây ảnh hưởng lớn gần như khi đồng thời vỡ đập 3 (Hòa Bình, 
Thác Bà, Tuyên Quang). Tính toán theo mô hình thủy lực 2 chiều, mức độ ngập 
tại một số điểm ở Hà Nội (mực nước tại Sơn Tây 18.1m, mực nước tại trạm thủy 
văn Hà Nội, 14.25m, mực nước tại trung tâm Quận Ba Đình 7.95m gây ngập 
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gần 1m). Diện tích ngập khoảng 833.000 ha, trên địa bàn của 2.169 xã, thuộc 
145 huyện. 

III. KIẾN NGHỊ  

Các nghiên cứu đã chỉ ra các nguyên nhân gây vỡ đập trên lưu vực sông 
Hồng- Thái Bình chủ yếu dolũ lớn vượt lũ thiết kế, động đất, sinh vật phá hoại 
thân đập, nứt gẫy thân đập, nền đập gây rò rỉ dẫn đến vỡ đập, kẹt cửa van khi 
vận hành chống lũ,sự phá hủy của con người. Khi xảy ra vỡ đập, dòng chảy tràn 
qua vết vỡ và chuyển động với vận tốc lớn về hạ lưu mất kiểm soát…gây nguy 
hiểm cho hạ lưu.Vì vậy, việc quan trọng nhất phải xây dựng kế hoạch hành động 
khẩn cấp để ứng phó,có các biện pháp để phòng chống lũ do vỡ đập gây ra. Để 
đảm bảo an toàn vùng hạ du Đồng bằng sông Hồng, kiến nghị: 

- Thực hiện các quy định tại Nghị định 114/2018/NĐ-CP ngày 14/9/2018 
về Quản lý an toàn đập, hồ chứa nước:Quan trắc số liệu thủy văn, đập, hồ chứa, 
theo dõi liên tục tình trạng an toàn, ổn định công trình, phát hiện các dấu hiệu 
bất thường để kịp thời xử lý; tổ chức kiểm tra đánh giá an toàn đập, hồ chứa, 
kiểm định an toàn đập,phát hiện hư hỏng, xuống cấp, kịp thời xử lý; lập phương 
án phòng chống các tình huống vỡ đập cho công trình vùng hạ du đập. 

- Tăng cường hợp tác quản lý lưu vực sông với Trung Quốc; quan trắc 
thường xuyên chế độ thủy văn tại các trạm sát biên giới; sử dụng dung tích 
phòng lũ công trình của các hồ chứa, xây dựng các kịch bản ứng phó... 

- Thực hiện một số đề tài nghiên cứu các kịch bản vỡ đập thượng lưu vực 
sông Hồng, các tác động đến Đồng bằng sông Hồng và đề xuất các giải pháp ứng 
phó; xây dựng quy trình vận hành cho hệ thống hồ chứa trên sông Hồng có kể đến 
sự cố vỡ đập và vỡ đê ở hạ lưu; xây dựng mô hình toán, vật lý phục vụ chỉ đạo, ra 
quyết định vận hành công trình, ứng phó với lũ cho hệ thống sông Hồng - sông 
Thái Bình. 

 
 


