
Càng khẳng định dự án Luồng sông Hậu không khả thi 

                                                                          Nguyễn Ngọc Trân [1] 

 Trong bài viết trước [2] tác gỉả đã phân tích số liệu từ Bộ Giao thông vận tải (GTVT) hai đoạn 
đầu của Luồng sông Hậu qua Kênh Quan Chánh Bố là đoạn luồng biển và đoạn Kênh Tắt. Phân 
tích chỉ ra lý do của những quy định về việc sử dụng luồng, một sự công nhận trên thưc tế mục 
tiêu của Dự án là không khả thi. Bài viết này xem xét tiếp, vẫn với số liệu từ Bộ GTVT, hai đoạn 
còn lại của luồng, đoạn Kênh Quan Chánh Bố và đoạn từ Ngã ba Kênh Quan Chánh Bố - sông 
Hậu đến điểm giao với luồng Định An. Phân tích càng khẳng định Dự án Luồng sông Hậu là không 
khả thi. 

3. Đoạn Kênh Quan Chánh Bố 

Đoạn luồng này dài 20 km đi từ Ngã ba Kênh Tắt – Kênh Quan Chánh Bố đến Ngã ba Kênh Quan 
Chánh Bố - sông Hậu tại Vàm Đại An. Các phao dọc theo luồng là từ phao “24” đến phao 
“46”. Hình 6.  

Thông tin trong 11 Thông báo Hàng hải (TBHH) được trình bày trong Bảng 3.  



Dọc tuyến luồng Kênh Quan Chánh Bố, theo thiết kế có hai khu vực tránh tàu, một ở Ngã ba Kênh 
Tắt – Kênh Quan Chánh Bố tại vị trí phao “24”, và một ở giữa phao “34” và phao “36”, mỗi khu 
có chiều dài 600 mét, chiều ngang 50 mét. Chiều sâu thực đo tại hai khu vực tránh tàu được trình 
bày trong Bảng 4.  

  

Hình 7. Vị trí của hai khu vực tránh tàu, 1 bên trái và 2 bên phải. 

Nhận xét và trao đổi. 

(1) Đầu năm 2019 đã có một đợt nạo vét duy tu luồng từ vị trí phao “42”–360m đến vị trí phao 
“46”+80m. Đáy luồng có bề rộng 70 mét, độ sâu nhỏ nhất bằng mét tính đến mực nước “số 0 Hải 
đồ” đạt -6,5 mét. 

(2) Nhìn khái quát diễn biến của đoạn luồng Kênh Quan Chánh Bố như sau: 

(a) Suốt dọc 20 km đoạn luồng, có rất nhiều đoạn độ sâu cạn nhất ở tim luồng và độ sâu cạn nhất 
luồng cạn hơn -6,5 mét, quy chuẩn của luồng. Theo dõi theo thời gian, hai độ sâu cạn nhất này 
nhìn chung tăng. Đến tháng 3/2021, đoạn luồng từ vị trí phao "36" + 450 m đến vị trí phao 
"44A"+150m, chiều dài khoảng 6,8 km, độ sâu cạn nhất đạt -2,2m, độ sâu cạn nhất ở tim luồng 
đạt -2,8m. 

(b) Tình trạng lấn luồng cũng diển ra ở luồng Kênh Quan Chánh Bố. Chỗ lấn luồng xa nhất là 30 
mét trong khu vực giữa vị trí “28”+570m và vị trí “30”-110m, tháng 4/2020. 

(c) Có rất nhiều chỗ, đoạn luồng bị chắn ngang. Trong TBHH tháng 12/2019 có 8 dải cạn chắn 
ngang luồng. Trong các TBHH tháng 4 và tháng 6/2020 có 7 đoạn độ sâu chắn ngang luồng. 

(d) Về phía đầu ra của đoạn luồng, từ phao “44” đến phao “46”, bồi lắng trầm tích diễn ra mạnh. 
Theo TBHH tháng 3/2021, độ sâu cạn nhất đạt +1,1 mét (cao hơn mực nước “số 0 Hải đồ") sát 
biên phải luồng, độ sâu cạn nhất ở tim luồng đạt -1,2 mét, mặc dù đoạn luồng này được nạo vét 
duy tu hai năm trước đó, đầu năm 2019. 



(3) Với tình hình sạt lở, bồi lắng tại hai địa bàn, việc đưa vào hoạt động của hai khu vực tránh tàu 
(Hình 7) còn rất nhiêu khê. 

(4) Ở rất nhiều vị trí, đoạn luồng Kênh Quan Chánh Bố bị chắn ngang. Trước năm 2020, TBHH 
gọi đó là các dải cạn chắn ngang luồng. Từ năm 2020 thì gọi là đoạn độ sâu chắn ngang luồng, 
không nói lý do của sự thay đổi cách gọi. Cũng không tìm thấy thông tin về chiều ngang (chiều 
thẳng góc với dòng chảy) của các dải cạn / đoạn độ sâu chắn ngang luồng. 

Khi dòng chảy từ sông Hậu vào gặp dòng chảy từ phía Kênh Tắt đến, trầm tích sẽ ngưng đọng tại 
chỗ giáp nước. Tích tụ theo thời gian, vùng ngưng đọng lớn lên thành vật cản trầm tích chắn ngang 
luồng mà nguồn gốc xuất phát từ dòng chảy. 

(5) Số liệu từ các TBHH củng cố nhận định về tính không khả thi, không bền vững và tác động bất 
lợi đến kinh tế, xã hội và môi trường của Dự án. 



Chắn ngang luồng cũng xảy ra khi lấn luồng từ hai phía giáp nhau (hoặc từ một phía lấn sang và 
giáp với lấn luồng từ bờ đối diện). Nguồn gốc của chắn ngang luồng trong trường hợp này là từ 
sạt lở mái bờ và từ bồi tích dọc hai bờ. 

Quan sát kỹ sẽ thấy có rất nhiều kênh rạch từ Láng Sắt trổ ra Kênh Quan Chánh Bố. Có ít nhất có 
7 bên bờ phải và 4 bên bờ trái, góp phần vào việc ngưng đọng và bồi lắng trầm tích. Hình 8 dẫn ra 
một số kênh rạch trổ ra Kênh Quan Chánh Bố từ ảnh vệ tinh Google Earth và Landsat 8.  Từ năm 
2005-2006, góp ý với Bộ BTVT (Bộ trưởng lúc bấy giờ là ông Đào đình Bình) về dự án, tác giả 
nói rõ sự dè dặt của mình về tính khả thi, sự bền vững và tác động đến môi trường của Dự án Luồng 
cho tàu có trọng tải lớn vào sông Hậu qua Kênh Quan Chánh Bố và Kênh Tắt. 

Cơ sở của sự dè dặt càng sáng tỏ qua số liệu và ảnh vệ tinh, bởi các lẽ: 

(a) Kênh Quan Chánh Bố được đào giữa Láng Sắt, một trũng giữa giồng [3] rộng, trũng, chi chít 
lạch và kênh rạch, nền đất yếu. Kênh đi qua chỗ trũng trong vùng trũng. (Hình 9). Trong một môi 
trường vật lý như vậy, sạt lở hai bờ là tất yếu và kiên cố hóa hai bờ là rất tốn kém, xâm hại môi 
trường tự nhiên nhưng vẫn không khả thi;  

 

(b) Kênh Quan Chánh Bố được đào thông với sông Long Toàn là để đưa nước ngọt từ sông Hậu 
vào đầm lầy Láng Sắt và đi lại giữa hai cửa sông Cung Hầu và Định An. Dòng chảy trong Kênh 
Quan Chánh Bố + Long Toàn dềnh lên xuống theo triều ở hai cửa sông này; 

(c) Lưu lượng sông Hậu lớn hơn lưu lượng sông Cổ Chiên, Kênh Quan Chánh Bố thẳng tắp trong 
khi sông Long Toàn uốn khúc, xác suất khi xảy ra giáp nước nằm ở phía bên sông Long Toàn lớn 
hơn. 

Khi đào Kênh Tắt thông ra Biển Đông, hình thành một cửa sông Hậu nhân tạo, sẽ có nhiều thay 
đổi cơ bản không thể đảo ngược. Cụ thể là: 

(d) Huyện Duyên Hải tỉnh Trà Vinh sẽ bị cắt đôi. Ngoài những đổi thay về môi trường tự nhiên, 
đời sống và sinh kế của người dân phía từ Kênh Tắt đến Cửa Định An sẽ bị đảo lộn; 

(đ) Triều Biển Đông sẽ theo Kênh Tắt vào sâu trong đất liền đến Kênh Quan Chánh Bố, một phần 
rẽ sang trái ra sông Hậu, cửa Định An, và một phần rẽ bên phải ra cửa Cung Hầu. Mặn trong nước 
và mặn trong đất có nhiều thay đổi, sẽ tác động lên đời sống và sinh kế của dân và môi trường thủy 
sinh, đặc biệt trong Láng Sắt. 



(e) Bức tranh thủy văn, chẳng những trong Kênh Quan Chánh Bố và trong sông Long Toàn, mà cả 
trong Láng Sắt, sẽ rất khác trước, như về giáp nước, về trao đổi nước với Biển Đông, … 

Thông tin trong các TBHH khẳng định cơ sở của những lo ngại đối với Dự án Luồng sông Hậu 
mà tác giả đã phát biểu với Bộ Giao thông Vận tải cách đây hơn 15 năm. 

4. Đoạn Ngã ba Kênh Quan Chánh Bố - sông Hậu đến điểm giao với Luồng Định An 

Đoạn thứ tư của Luồng sông Hậu dài 16,2 km, chiều rộng đáy luồng nhỏ nhất là 95m, Các phao 
dọc theo luồng là từ phao “46”+800 đến phao “64”. Hình 10.  

 

Thông tin trong các TBHH được trình bày trong Bảng 5.  
 

 

Nhận xét và trao dổi 



(1) Theo Bảng 5, chỉ có đoạn từ phao “46” đến khu vực phao “52” là có những diễn biến được ghi 
nhận trong các TBHH. 

Từ phao “46” đến khu vực phao “48” chủ yếu là bồi và lấn luồng bên bờ phải. Lấn luồng xa nhất 
là 50 mét ở khu vực phao “46” (TBHH tháng 12/2019). 

Trong TBHH tháng 3/2019, ở khu vực phao “52” có dải cạn và lấn luồng đến 53 mét bên bờ phải. 
Gần vị trí này, theo TBHH tháng 6/2019, trên một chiều dài khoảng 1130 mét, có dải cạn chắn 
ngang luồng, độ sâu cạn nhất trong dải cạn là -6.1mét. 

Giữa các hiện tượng dải cạn, lấn luồng và chắn ngang luồng ở vi trí này có mối quan hệ với giao 
thoa giữa một sông rạch (được đánh số 1 trong Hình 10) với sông Hậu hay không? và tại sao dải 
cạn ở vị trí này không còn được nói đến sau TBHH tháng 6/2019, là những câu hỏi được đặt ra. 

(2) Khác với ba đoạn luồng trước, chỉ vừa tồn tại sau năm 2016, đoạn 4 và mối quan hệ với Kênh 
Quan Chánh Bố đã có từ cả trăm năm nay. Do vậy diễn biến ở các phao “44” và “44A” đã được 
bổ sung vào Bảng 5 để việc xem xét được toàn cục. 

Có một khác biệt quan trọng giữa diễn biến ở bờ phải ở cuối đoạn 3 từ phao “44”, “44A” đến “46”, 
và ở bờ phải ở đầu đoạn 4 từ phao “46” đến phao “48”. Cùng là dải cạn/đoạn độ sâu nhưng ở cuối 
đoạn 3 độ sâu cạn nhất ở tim luồng và trong dải cạn/đoạn độ sâu rất nông (-0.6 mét), thậm chí còn 
cao hơn “số 0 hải đồ” (1.1 mét), trong khi đó ở đầu đoạn 4, trên sông Hậu, luồng bị lấn rất xa, 
nhưng độ sâu cạn nhất ở tim luồng và trong dải cạn/đoạn độ sâu ít nhất cũng là -3 mét. 

Hình 11 là ảnh vệ tinh khu vực Ngã ba Kênh Quan Chánh Bố - sông Hậu trước (A và B) và sau (C 
và D) khi LSH đi vào hoạt động, vào mùa khô và vào mùa mưa.  

 



  

Dòng chảy, bồi lắng trầm tích, địa hình đáy sông và sự tương tác giữa ba yếu tố tại Ngã ba này, 
bên trong và bên ngoài Kênh Quan Chánh Bố, rất cần được mô phỏng. 

(3) Bảng 5 cho thấy tàu biển có trọng tải lớn (đã giảm tải) trước khi vào Kênh Quan Chánh Bố đã 
phải chú ý đến độ sâu của luồng sông Hậu kể từ phao “52” cho đến khúc quanh và nhất là khi rẽ 
vào Kênh Quan Chánh Bố, bắt đầu một hành trình không dễ dàng dài 36,4 km trước khi đến phao 
“0” trên Biển Đông. 

Trong Hình 12 là một chiếc tàu trọng tải lớn (đã giảm tải) vừa ra khỏi Kênh Quan Chánh Bố, rẽ 
vào đoạn 4 của Luồng sông Hậu.  

 

 

 

5. Tạm kết 



Tiếp theo bài viết trước, bài viết này khẳng định mục tiêu của Dự án Luồng sông Hậu là không 
khả thi, các quy luật bị xem thường. 

Cách đây hai năm trong bài Luồng kênh Quan Chánh Bố, bài học và kiến nghị [4], từ số liệu của 
Bộ GTVT do Bộ trưởng gửi cho tác giả theo đường công văn, trên cơ sở tổng hợp số liệu về khai 
thác luồng Quan Chánh Bố, so sánh số liệu lượng hàng hóa qua luồng sông Hậu - Quan Chánh Bố 
và qua luồng Định An trong các năm (2016 – 2018), và so sánh số liệu nạo vét duy tu hai luồng, 
tác giả đi tới nhận định rằng “kết quả đạt được, qua số liệu đã được phân tích, vẫn còn cách rất 
xa so với mục tiêu của Dự án. Thậm chí sau ba năm, Luồng sông Hậu qua Kênh Quan Chánh Bố 
chưa chứng minh được tính hơn hẵn so với luồng Định An”. 

(2016 – 2018) rồi (2018 – 2021) rồi (2021 – đến năm nào?). Rất đáng tiếc là Bộ GTVT sẽ tiếp tục 
đầu tư từ ngân sách nhà nước cho Dự án Luồng sông Hậu trong 5 năm (2021-2025)! 

Càng đeo bám Dự án, “học phí” sẽ càng cao, một học phí hoàn toàn không cần thiết. Nhưng “ai 
trả giá” và “ai hưởng lợi” là điều mà các cơ quan có thẩm quyền cần làm rõ và có xử lý kiên quyết, 
minh bạch, vì lợi ích của người dân và vì sự phát triển của đồng bằng sông Cửu Long. 
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