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1. Tầm quan trọng của vấn đề 

Trên đất nước ta nhiều tỉnh thuộc vùng Tây – Tây Bắc, Tây nguyên và các tỉnh 

Miền Trung đều có vùng đất đồi dốc. Riêng các tỉnh Miền Trung (Quảng Bình, Quảng Trị, 

Thừa Thiên - Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên) đã có diện 

tích trên 47.000km2 [1] với độ dốc từ 8 – 300 chiếm đến 80% diện tích. 

 Nhiều công trình giao thông, thuỷ lợi, xây dựng và khu dân cư trong vùng này, hằng 

năm, nhất là đến mùa mưa bão, đều bị sạt lở, hư hỏng ,có đến hàng trăm người chết và bị 

thương và thiệt hại tài sản tính đến hàng ngàn tỷ đồng. Có nhiều khu dân cư do sạt lở và lũ 

quét đã bị xóa sạch hoặc uy hiếp đã phải di dời đi chỗ khác. 

Các dạng cũng như nguyên nhân sạt lở và lũ quét có đặc thù riêng mang tính địa 

phương; cần phải xem xét, quan trắc và phải kể đến trong xây dựng từ khâu quy hoạch, thiết 

kế, thi công và bảo trì công trình. Trong các tiêu chuẩn xây dựng ở ta hiện nay chưa thể phản 

ánh hết những đặc thù ấy, nhất là khía cạnh địa kỹ thuật. 

Mặt khác những vùng đồi dốc ở các tỉnh này có kinh tế ít phát triển nên việc đầu tư 

rất hạn chế để xây dựng những công trình phòng chống sạt lở/lũ quét đủ kiên cố để chúng 

phát triển bền vững. 

Vì vậy tài liệu này nhằm giới thiệu vài nét cơ bản, tuy rất ít ỏi, nhưng là những vấn đề 

quan trọng, cần thiết cho người quy hoạch, khảo sát, thiết kế và thi công những công trình dân 

dụng, công nghiệp, đô thị … trên vùng đất đồi dốc. 

2. Một số nguyên nhân gây sạt lở vùng đồi dốc 

Theo thống kê từ các tài liệu nghiên cứu về vấn đề này thì các nguyên nhân gây mất 

ổn định của đất vùng đồi dốc gồm có: 

- Do sự dịch chuyển kiến tạo của vỏ trái đất và biến đổi khí hậu; 

- Do động đất và các tác động rung của máy móc; 

- Do mưa tăng độ ẩm và áp lực nước trong đất; 

- Do xói lở của dòng nước gây lũ quét; 

- Do nắng hạn, đất bị khô nứt và giảm lực dính kết của đất; 

- Do gió mạnh đập vào các vách đất đá thẳng đứng; 

- Do bơm hút nước ngầm nhanh; 



- Do phong hóa mặt đất/đá khi xuất lộ trong thi công và khai thác công trình; 

 - Do hoạt động không được kiểm soát của con người (phá rừng, hồ chứa,thủy điện 

nhỏ,đường giao thông tự phát v..v). 

Các ví dụ sẽ được trình bày dưới đây nhằm để hiểu sâu hơn hiện tượng và cơ chế 

mất ổn định của đất dốc đối với công trình. 

    (1) Theo kết quả điều tra nêu trong tài liệu [2]: 

 Trận lở núi kinh hoàng ở thôn Sùng Hoàng, xã Phìn Ngan, huyện Bát Xát (Lào 

Cai) vào hồi 21h ngày 13/9/2004 với trên một vạn mét khối đất đá từ trên cao đổ ập xuống 

tạo ra chiều rộng vết trượt 100m, dài 400m đã vùi lấp hoàn toàn 4 ngôi nhà của đồng bào 

dân tộc Dao, 23 người chết và mất tích cùng với trâu bò, lợn, ga, thóc, lúa, đồ đạc… đều 

bị chôn vùi trong tích tắc. 

 Vào tháng 7/2004, tại km 119+100 Quốc lộ 4D (từ Sa Pa đi Lào Cai), giữa ban ngày 

trong khi trời đang nắng, đất sụt lở từ sườn núi đã đổ ập xuống một dãy nhà lán trại tại công 

trường của một Công ty xây dựng cầu đường, làm chết 2 người và hất xuống suối Móng Sến 

làm cuốn trôi 1 xe ôtô tải và vùi lấp, làm hư hại một số xe khác. 

 Tại thị xã Sơn La, vào năm 1984, đường Tô Hiệu men dưới chân đồi Khau – Cả, lúc 

đó như một con đường mòn, xe ôtô không qua lại được, ít người để ý tới. Nhưng đến năm 1988 

– 1989, con đường mòn này được thiết kế mở rộng và nâng cấp thành đường đô thị rộng 12m. 

Khi đó các nhà thầu đã phải hạ sâu nền đường mòn xuống 8 – 10m để vừa đủ khuôn đường. Thế 

là trong năm 1990 – 1991, nhiều hộ dân từ nơi khác đến đã tự ý và tuỳ tiện đào sâu thêm vào 

chân taluy từ 15 – 20m để nhằm tạo ra một dải đất dài 120m bằng phẳng ven đường để làm nhà 

mặt đường. Như vậy, một cách ngẫu nhiên, họ đã tạo nên một vách taluy dựng đứng tại chân 

đồi, cao tới 15m, tiềm ẩn thế mất ổn định cơ học của cả khối đất sườn đồi. Tháng 7/1991, mùa 

mưa lũ đã diễn ra khốc liệt ở Sơn La, mực nước sông Nậm La gần đó dâng cao làm ngập mặt 

đường và khu vực lân cận chân đồi. Sau 3 ngày mua tầm tã, độ ẩm của đất tăng vọt, sức kháng 

cắt của đất giảm mạnh, cộng với thế mất ổn định cơ học ban đầu, cho nên cả khối đất sườn đồi 

Khau Cả cao tới 70m đã bị mất ổn định và trượt xuống, phá huỷ toàn bộ hệ thống tường chắn và 

nhà cửa dưới chân đồi. Sơ đồ mô tả cấu trúc địa chất và diễn biến quá trình trượt đất của sườn 

đồi Khau Cả (Thị xã Sơn La) năm 1991, thể hiện trên hình 1. 

Tuy chưa được nghiên cứu và phân tích kỹ lưỡng nhưng có thể thấy những sạt lở và lũ 

quét lẫn bùn đá các tỉnh Miền trung trong năm 2020 đều có thể chung nguyên nhân và cơ chế 

như vừa nêu ở các ví dụ trên,trong đó yếu tố mưa có vai trò rất quan trọng gây ra sạt lở và lũ 

quét.Theo tổ chức khí tượng thế giới (WMO) chia ra : mưa vừa khi lượng mưa từ 16 – 

50mm/24 giờ;mưa to:51 – 100mm/24 giờ;mưa rất to :>100mm/24 giờ. 



  3. Phân loại và đánh giá trượt các mái dốc 

3.1. Một số dạng trượt lở chính của đất/đá  

Hiện nay chưa có cách phân loại thống nhất các chuyển dịch bờ dốc. Trên hình 2 

trình bày các dạng trượt cơ bản của đất theo cách phân loại của A. Nemcok, J.Rybar được 

trích dẫn trong [3] đã phân loại các dạng chuyển dịch bờ dốc theo cơ chế và tốc độ dịch 

chuyển của đất, đá thành 4 loại: trượt chậm, trượt, trượt dòng và đất đá đổ.Tùy vào thành 

phần đất đá mà các dạng trượt lở có thể kết hợp với nhau.  

                  

                   Hình 2. Các dạng trượt cơ bản của đất dốc 

Tuỳ độ sâu của mặt trượt còn phân ra:  

Trượt mặt khi độ sâu <1,5m;Trượt nông khi độ sâu 1,5 – 5,0m ; 



Trượt sâu khi độ sâu 5,0 – 20,0m;Trượt rất sâu khi độ sâu 20,0m 

Tuỳ theo địa hình, tuỳ theo từng loại đất đá mà hiện tượng trượt đất đá xảy ra theo 

những tốc độ và quỹ đạo khác nhau. Tuy khối lượng đất đá không lớn nhưng do tốc độ dịch 

chuyển rất nhanh (khoảng vài m/s) nên thường gây ra những tai nạn bất ngờ, nhất là các 

vùng ở dưới chân dốc.  

 

 

 Hình 1. Sơ đồ mô tả cấu trúc địa chất và diễn biến trượt đất sườn đồi Khau Cả 1991 
(Theo kết quả nghiên cứu của Viện Khoa học Công nghệ GTVT) 

 

3.2. Đánh giá trượt 

Trước khi đánh giá về ổn định của mái dốc ở đây trình bày cách đánh giá về mức 

độ nguy hiểm theo tốc độ trượt và qui mô trượt.  

Tốc độ trượt được J.D Varnes [4] đánh giá theo sơ đồ ở bảng 1. Tất nhiên để nhận 

biết được tốc độ trượt phải có hệ thống theo dõi và quan trắc tại hiện trường;đây là công 

việc cần có sự đầu tư không nhỏ nên chỉ có thể thực hiện ở các công trình lớn và khu dân 

cư tập trung như khu du lịch,đường cao tốc v..v. Hiện nay với sự trợ giúp của các công 

nghệ 5G,AI,BIG DATA v..v…trong phòng chống lũ quét và sạt lở đất nên ở các nước phát 

triển họ kiểm soát khá tốt những tai biến do sạt lở đất gây ra. 



Bảng 1. Tốc độ chuyển vị trượt (theo Varnes, D.J, 1958) 

 

Đánh giá trượt theo thể tích của sản phẩm trượt xem ở bảng 2.;còn đánh giá độ nguy 

hiểm trượt (5 cấp) theo số vết trượt trên đơn vị diện tich như trình bày ở  bảng 3. 

Bảng 2. Đánh giá trượt theo thể tích đất đá bị sạt lở 

Cấp Qui mô /cỡ Thể tích (m3) 

1 Nhỏ < 200 

2 Trung bình 200 – 1000 

3 Lớn 1000 – 100.000 

4 Rất lớn 100.000 – 1.000.000 

5 Cực lớn > 1.000.000 



Bảng 3. Đánh giá độ nguy hiểm của vùng trượt 

Mức độ 
Số điểm  

trượt cũ/km2 

Số điểm trượt mới /km2 

I II III IV V 

1. Ổn định 0 1 0 0 0 0 

2. Ít nguy hiểm 1 – 3 3 1 0 0 0 

3. Nguy hiểm vừa 4 – 6 7 3 1 0 0 

4. Nguy hiểm cao 7 – 10 10 7 3 1 0 

5. Rất nguy hiểm > 10 > 10 10 7 3 1 

Dựa vào 2 bảng trên trong [1] đã tiến hành đánh giá độ nguy hiểm về ổn định sạt lở 

đất và lập bản đồ rủi ro để cảnh báo trượt cho các tỉnh Miền Trung và miền núi phía Bắc 

nước ta .  

4. Dự báo và theo dõi/ quan trắc trượt 

4.1. Lập bản đồ dự báo trượt  

Nội dung cũng như thông tin thể hiện chính trên bản đồ trượt: 

- Miêu tả điều kiện địa chất, thành / kiến tạo; 

- Điều kiện địa hình, địa mạo; 

- Thế nằm của các lớp đất đá; 

- Tính chất cơ lý hoá của đất đá (địa chất công trình); 

- Điều kiện địa chất thuỷ văn và khí tượng (nước ngầm, nước mặt, ảnh hưởng lượng 

nước mưa theo mùa trong năm, dòng chảy…); 

- Số điểm trượt (qua các vết lộ) / km2; 

- Các hang động các tơ/km2; 

- Kiểm tra ổn định trượt và phân vùng nguy hiểm trượt. 

Theo hướng dẫn về công tác khảo sát [5] thì thông thường bản đồ địa hình có tỷ      

1 :50.000 và 1 : 10.000 và bản đồ viễn thám 1 : 250.000 đến 1 : 50.000, còn khi phục vụ 

cho dự án cụ thể thì bản đồ địa hình có tỷ lệ 1 : 10.000 đến 1 : 2000 và bản đồ viễn thám 

có tỷ lệ 1 : 20.000 đến 1 : 6000. 

Trong phân vùng trượt cần chỉ ra: 

- Vùng không ổn định; 



- Vùng có khả năng / tiềm ẩn trượt; 

- Đưa ra các dạng trượt, độ lớn và xuất hiện nguy hiểm…. 

Có thể xem đó là bản đồ để dự báo tai biến trượt, dựa vào đấy để lập bản đồ qui 

hoạch, bố trí các điểm dân cư, khu công nghiệp, điểm du lịch và canh tác v.v… 

4.2. Quan trắc trượt 

Mục đích của quan trắc là để cảnh báo sớm những tai biến nguy hiểm do trượt gây 

ra nhằm tránh hoặc hạn chế thiệt hại. Vị trí và số thông số cần đo để đặt hệ thống quan trắc 

là căn cứ vào hậu quả về kinh tế – kỹ thuật – xã hội khi xảy ra trượt để quyết định. Ví dụ 

ở các đập thuỷ điện lớn đã bắt đầu đặt hệ thống đo này. Ở các nước phát triển (ví dụ Thuỵ 

Điển) họ có hệ thống quan trắc hoàn hảo có khả năng truyền các tín hiệu cần quan trắc qua 

vệ tinh về trung tâm xử lý và phát lệnh cảnh báo. 

Nội dung quan trắc thường (hình 3) gồm có: 

a) Trắc địa lase (laser geodimeter); 

g) Đường chuẩn định vị (convergence meter); 

h) Đo ứng suất (strain meters); 

Hệ thống này được nối với hệ thống báo động. Do biến dạng phía dưới mặt đất cần lắp: 

L) Thiết bị đo nghiêng (inclinometer); 

n) Dụng cụ đo cắt – trượt (shear – strip indicator); 

q) Dụng cụ đo sự truyền âm (acoustical emissions device); 

r) Đo áp lực nước lỗ rỗng (piezometer); 

Các dụng cụ và thiết bị đo vừa nêu được đặt vào các lỗ khoan và chèn lấp vật liệu 

theo yêu cầu của từng loại. 

 

Hình 3. Bố trí các điểm và loại quan trắc trên mái đất dễ mất ổn định (theo [6]) 

 Khi cần quan trắc những tai biến địa chất khác thì cần có những yêu cầu riêng. 



 

5. Tính toán và thiết kế nền móng trên đất dốc 

 Trong phần này chỉ trình bày một số phương pháp đơn giản và thực dụng có thể 

áp dụng trong những trường hợp không quá phức tạp;trong [9] có trình bày tính toán 

một số trường hợp cụ thể, còn khi gặp những trường hợp cần chính xác cao hơn thì phải 

sử dụng những phần mềm chuyên dung (ví dụ phần mềm tính ổn định Geoslope chẳng 

hạn). 

 Có 4 vấn đề cần phải giải quyết trong việc tính toán thiết kế nền móng trên đất dốc 

- Vùng được bố trí và không được bố trí móng trên đất dốc; 

- Tính toán kiểm tra ổn định mái dốc; 

- Tính toán cường độ nền đất dốc; 

- Tính toán kết cấu chống trượt. 

 5.1. Bố trí công trình trên vùng đất dốc 

 Theo tiêu chuẩn nền móng của Trung Quốc GB 50007 – 2002 [7] khi thiết kế nền 

móng trên vùng núi (bao gồm giải đất đồi gò) phải xét đến: 

- Trong vùng xây dựng có hiện tượng trượt hay không? 

 - Xem xét những ảnh hưởng của thi công (đào, lấp, chất tải, dỡ tải…v.v..) đối với 

ổn định của dốc núi; 

 - Tính không đồng nhất của nền đất; 

 - Mức độ phát triển của cactơ (karst) và hang đất;  

 - Khả năng xảy ra các hiện tượng địa chất bất lợi như đứt gãy, sạt lở, bùn đá chảy, 

lũ quét .v.v… 

 - Ảnh hưởng của nước mặt và nước ngầm đối với nền móng và vùng đất xây dựng. 

 Phải có tài liệu địa chất công trình và địa chất thuỷ văn đầy đủ và có sự đánh giá 

chúng cẩn thận. 

 Những nơi trượt lớn, lũ quét thành dòng chảy bùn đá, hang cactơ phát triển mạnh, các 

đứt gãy đang hoạt động.v.v… nói chung không cho phép chọn đặt nền móng công trình (địa 

điểm xây dựng). Khi có nhu cầu đặc biệt bắt buộc phải sử dụng vùng đất này thì phải có biện 

pháp xử lý nền đủ tin cậy. 

 Quy hoạch tổng thể của công trình xây dựng ở vùng núi phải được bố trí hợp lý tuỳ 

theo yêu cầu sử dụng, điều kiện địa hình, địa chất. Các công trình chính (chủ thể) nên bố 

trí ở chỗ có nền đất tốt hơn, cố gắng sao cho có sự phù hợp giữa kết cấu bên trên với nền 

đất bên dưới móng.Triệt để lợi dụng và bảo vệ hệ thống thoát thoát nước tự nhiên và thảm 



thực vật của vùng núi. Khi bắt buộc phải thay đổi hệ thống thoát nước tự nhiên thì phải nắn 

dẫn dòng nước ra khỏi hiện trường từ những chỗ dễ nắn dòng và dễ chặn nhất. Ở những 

vùng đất chịu ảnh hưởng của nước lũ phải có các biện pháp thoát lũ thích hợp. 

 Ví dụ khi nền đất nằm bên trên nền đá có độ dốc trên 10% thì tuỳ theo sức chịu tải 

của đất nền phía trên bên và loại kết cấu định thiết so với độ dốc mái đá để lựa chọn như 

trình bày ở bảng 4. 

Bảng 4. Độ dốc cho phép của bề mặt đá gốc ở bên dưới tầng phủ làm nền công trình 

(theo tiêu chuẩn Trung quốc TJ7-74) 

Sức chịu tải cho 
phép R của lớp đất 

phủ, T/m2 

Kết cấu gạch đá 

tường chịu lực  4 
tầng và kết cấu 

khung  3 tầng 

Kết cấu khung 1 tầng có cầu trục  15T 

Cột biên mang 
tường và tường 

ngoài 

Cột giữa không 
tường 

 15  15%  15%  30% 

 20  25%  30%  50% 

 30  40%  50%  70% 

 Những giới hạn cho ở bảng 4 thích hợp cho nền đất với tầng phủ dày hơn 30cm, ở 

trạng thái ổn định, mặt dốc của đá chỉ nghiêng về một hướng. Khi nền đất không phù hợp 

với yêu cầu nêu ở bảng 4 thì phải kiểm tra về biến dạng. Khi biến dạng vượt quá trị giới 

hạn cho trong tiêu chuẩn nền móng thì phải điều chỉnh bề rộng, độ sâu hoặc dùng đệm lót. 

 Khi móng bố trí ở độ sâu khác nhau hoặc bố trí  ở đầu dốc, giữa dốc và chân dốc theo 

yêu cầu ổn định nên theo qui định như trên hình 4  - hình 7. 

 Theo hình 4 khi S > 2,5m và khi  > 45o và H > 8m thì phải kiểm tra ổn định; trong 

trường hợp thông thường nếu là móng băng thì: 

    S  3,5B – D/tg; 

móng chữ nhật:   S  2,5B – D/tg; 

Yêu cầu chất lượng đầm chặt phải tuân thủ theo thiết kế, ở đây chỉ nêu những nguyên 

tắc bố trí móng cho 3 trường hợp (xem hình 8) sau:  

a) Khi móng vừa đặt lên đất nguyên thổ vừa đặt lên lớp đất đắp (hình 8a) thì phải 

hết sức cẩn thận vì nguy cơ lún không đều sẽ xảy ra, chỉ dùng khi công trình bên trên móng 

là nhẹ và nền có độ chặt đạt trên 0,95; 



b) Khi bắt buộc phải đặt móng trên mái dốc mới ở gần công trình (hình 8b) thì phải 

có tường chắn;  

            c) Khi lớp đất đắp ở trên mái dốc không tốt thì có thể dùng móng đặt trực tiếp 

lên mặt đất nguyên thổ có đánh bậc và tạo cho nhà có phần sâu hơn (tầng hầm) ở phía 

dưới (hình 8c). 

 

 

Hình 4. Bố trí móng công trình 
ở đầu mái dốc 

(Theo Tiêu chuẩn TJ7-74, Trung Quốc 

Hình 5. Bố trí móng công trình 
ở giữa mái dốc 

(Theo quy định chuẩn xây dựng Ấn độ) 
 

 

Hình 6. Bố trí móng công trình ở độ sâu 
khác nhau trên mái dốc  

(theo tiêu chuẩn DTU13-1, Pháp) 

 

Hình 7. Bố trí móng công trình ở đầu và chân 
mái dốc trong vùng có động đất 

 (theo qui chuẩn xây dựng 1997, Mỹ) 

 



a)  

b)  

c)   

Hình 8. Cách bố trí móng công trình trên lớp đất đắp phủ trên mái dốc 

 5.2.Vùng không được bố trí công trình 

Trong trường hợp phải xây dung công trình ở gần bờ sông, suối thì phải kiểm tra ổn 

định do xói lở bờ của dòng chảy hoặc những tai biến do lũ quét. Trong điều kiện bình 

thường thì nên bố trí công trình lùi sau mái dốc một đoạn như trình bày trên hình 9 theo 

nguyên tắc thiết kế công trình trên đồi núi của Đài Loan. 



 

 

 Hình 9. Vùng không được bố trí công trình trên bờ dốc sông suối 
(theo quy chuẩn xây dựng của Đài Loan). 

 

6. Các giải pháp ổn định mái dốc 

 

 Theo [8] có những giải pháp ổn định mái/sườn dốc được tổng hợp và trình bày tóm 

tắt trong bảng 5. 
 

45    60  > 600  

45    60  > 600  

  < 450    < 450  



Bảng 5. Các giải pháp ổn định mái dốc 

 
Phương pháp 

Loại đất đá 
Mục đích chính 

(phòng ngừa hoặc cứu chữa) 

Thay đổi hình dạng của mái dốc 

Giảm độ cao Khi trượt xoay Phòng ngừa /xử lý sớm 

Giảm độ nghiêng Cho tất cả đất/đá Phòng ngừa/ sử lý sớm 

Thêm trọng lượng ở chân dốc (phản 
áp) 

Đất  Xử lý sớm 

Kiểm soát nước mặt 

Phủ thảm thực vật Đất Phòng ngừa 

Bít các nứt nẻ Đất/ đá Phòng ngừa /xử lý sớm 

Hệ thống thoát nước Đất/ đá Phòng ngừa /xử lý sớm 

Kiểm soát sự thấm/ xói ngầm 
Giếng thu nước sâu Đá khối Xử lý tạm thời 

Đường thoát nước 
đứng trọng lực 

Đất /đá Phòng ngừa /xử lý sớm 

Đường thoát nước ngang nhiều tầng Đất/đá Phòng ngừa /xử lý sớm ngay từ 
đầu 

Hầm, hào thoát nước Đá/ đất rắn chắc Phòng ngừa xử lý sớm 

Giếng giảm áp hoặc rãnh ở chân dốc Đất Xử lý sớm 
Đường hào thu nước Đất- Đào/ lấp Phòng ngừa/ xử lý sớm 

Đệm tiêu nước Đất (phủ lên) Phòng ngừa 

Điện thấm Đất (phù sa) Phòng ngừa/ xử lý sớm 

Hoá học Đất (sét) Phòng ngừa/ xử lý sớm 

Chống giữ 

Bệ đỡ bằng bê tông Đá có mái đua ra Phòng ngừa 

Chốt đá Chỗ nứt nẻ hoặc chỗ 
đá bị tách 

Phòng ngừa/ xử lý trượt 

Đai bê tông và chốt đá Nứt nẻ lớn hoặc đá 
mềm yếu 

Phòng ngừa 

Neo bằng cáp  Đá nghiêng theo vỉa  Phòng ngừa/ xử lý sớm  



Lưới phủ Chỗ đá dốc Bao giữ đá không bị rơi 

Phun phủ mặt bằng bê tông Đá yếu mềm hoặc 
chỗ đá nứt nẻ 

Phòng ngừa 

Trụ/ tường ốp đá Đất cứng/ đá mềm Phòng ngừa /xử lý sớm 

Tường bằng rọ đá Đất cứng/ đá mềm Phòng ngừa /xử lý sớm 

Tường cũi Đất tương đối cứng Phòng ngừa  

Tường chắn bằng bê tông cốt thép Đất/đá hỗn hợp Phòng ngừa  

Tường chấm bằng bê tông có neo Đất /đá hỗn hợp Phòng ngừa xử lý  ngay ở thơì 
gian đầu. 

Tường trọng lực bằng đá hoặc bê 
tông 

Đất/đá Phòng ngừa 

Cọc khoan nhồi hoặc cọc rễ cây Đất /đá hỗn hợp Phòng ngừa/ xử lý sớm 
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