
Biến đổi khí hậu và An ninh nguồn nước ở Việt Nam 
Biến đổi khí hậu (BĐKH) và An ninh nguồn nước (ANNN)  ở Việt Nam là những 
vấn đề rất lớn và rất hệ trọng. Trong phạm vi bài này, tôi chỉ xin trình bày một vài ý 
kiến ngắn. 

Tác động của BĐKH. Vài thập kỷ gần đây, BĐKH tác động mạnh và được quan 
tâm  trên phạm vi toàn cầu. Khí hậu biến đổi do nguyên nhân khách quan từ vũ trụ 
như đã từng xảy ra nhiều triệu năm trước và những dấu vết để lại đã được khảo cứu. 
Lần này khí hậu biến đổi do các hoạt động của con người, trong đó có việc thải khí 
CO2 quá nhiều, phá rừng, làm tăng nhiệt độ khí quyển dẫn đến hàng loạt hiện tượng 
cực đoan và bất thường: nước biển nóng lên và dâng cao, băng tan, bão lũ, ngập lụt, 
mặn xâm nhập và hạn hán gay gắt ở nơi này nơi kia. Những hiện tượng thời tiết cực 
đoan xảy ra với tần suất cao, cường độ lớn, đột ngột 

BĐKH có tác động mạnh nhất đến nguồn nước, một trong những yếu tố cơ bản cho 
sự sinh tồn và phát triển nhân loại. Nguồn nước bao gồm (i) nước trên mặt đất (sông 
ngòi, hồ ao,…), hay còn gọi là ‘nước mặt’, (ii) nước dưới mặt đất, hay còn gọi là 
‘nước ngầm’ và (iii) nước biển. Nước mặt và nước ngầm thuộc loại nước ngọt, nước 
biển là nước mặn. 

Nước trên trái đất và ANNN. Tổng lượng nước ở thủy quyển của trái đất khoảng 
1338 triệu km3 (1km3 = 1 tỷ m3) nước, trong đó 97% là nước mặn, chỉ 3% còn lại là 
nước ngọt. Nhưng khoảng 2/3 lượng nước ngọt này tồn tại ở dạng sông băng và 
các tảng băng ở Bắc và Nam cực (hình 1).   

 

 
Hình 1. Tổng lượng và thành phần nước trên trái đất 

Phần còn lại không đóng 
băng là nước ngầm, và chỉ 
một tỷ lệ nhỏ tồn tại trên mặt 
đất và trong không khí 
khoảng 0,5%. Nước mặt cực 
kỳ thiết yếu với cuộc sống 
của con người nhưng phân 
bổ rất không đều theo thời 
gian và không gian, rồi gây 
không ít tai họa khi vận động 
và vì vậy rất cần được điều 
hòa.  
ANNN được hiểu là sự đảm 
bảo nước ngọt cung cấp đầy 



đủ, kịp thời về khối lượng và chất lượng cho những hoạt động dân sinh và phát triển 
kinh tế xã hội. Cần phải chú trọng cả khối lượng và chất lượng. Khi khối lượng 
không thiếu nhưng chất lượng nước kém thì cũng không thể có ANNN (thời gian 
qua chúng ta chú trọng về khối lượng nước và đã đạt được những kết quả nhất định, 
nhưng chất lượng nước thì chưa). 

Nước ở Việt Nam. Việt Nam có 3.450 sông, suối lớn và vừa (loại có chiều dài từ 
10km trở lên). Tổng lượng nước mặt trung bình hằng năm hiện nay khoảng 835 tỷ 
m3 (thứ 12 trên thế giới). Lượng mưa bình quân hàng năm 2000 mm. 
 
 Nguồn nước của Việt Nam bị chi phối mạnh bởi hai yếu tố: 
 Khí hậu nhiệt đới gió mùa ẩm có 2 mùa rõ rệt với lượng mưa chênh lệch quá 

lớn (75% lượng mưa dồn dập trong 3 tháng mùa mưa) làm cho dòng chảy 
chênh lệch cũng quá lớn giữa mùa khô và mùa mưa gây ra lũ lụt và hạn hán 
gay gắt kế tiếp nhau   

 Gần 2/3 tổng lượng nước trong sông (khoảng 522 km3) đến từ những diện tích 
lưu vực sông ở thượng nguồn nằm ngoài lãnh thổ. 
Phần lưu vực sông Hồng ở Bắc Bộ chỉ chiếm khoảng 51% toàn bộ lưu vực. 
Diện tích Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) chỉ chiếm khoảng 5% lưu vực. 
Vì vậy 95% nước sông Cửu Long ở Nam Bộ và 49% nước  sông Hồng ở Bắc 
Bộ đều  từ những diện tích lưu vực thượng nguồn, không phải tại chỗ. 

Có thể nói nguồn nước của Việt Nam phụ thuộc nhiều vào lưu vực các 
con sông bắt nguồn từ nước ngoài. Do vậy, chúng ta gặp khó khăn trong việc 
chủ động quản lý, khai thác nguồn nước như tổng lượng dòng chảy, chế độ 
dòng chảy, nguồn phù sa, nguồn lợi thủy sản tự nhiên... chưa kể việc ứng xử 
của một số quốc gia ở thượng nguồn làm ảnh hưởng đến nguồn nước chảy 
vào Việt Nam. Thực tế tình trạng xâm ngập mặn ở đồng bằng sông Cửu Long 
có một phần là do nguyên nhân thiếu nước đầu nguồn. 

 
Tác động của BĐKH đến ANNN ở nước ta, giải pháp ứng phó. Do đặc 
điểm của nguồn nước như đã nêu trên, ANNN ở Việt Nam luôn bị đe dọa thể hiện 
qua những thiên tai bão lũ, khô hạn,… BĐKH và những biến động nhân tạo trên 
thượng nguồn gần đây đã làm trầm trọng thêm các đe dọa đó với tần suất xảy ra tăng 
lên, cường độ và thời gian trở nên cực đoan, nguy hiểm, địa điểm xuất hiện bất 
thường hơn trước rất nhiều. Chúng ta đã bắt gặp những đợt hạn hán cực kỳ gay gắt 
đến không còn giọt nước ở ĐBSCL các năm 2016, 2020…, những trận lũ liên tiếp 
hàng tháng trời ở miền Trung năm 2020,.. Có thể thực hiện một số giải pháp ứng 
phó như trình bày dưới đây. 

Bão. Chúng ta đã có những kinh nghiệm nhiều năm đối phó với bão. Giải pháp 
ứng phó tương đối đơn giản và hiệu quả là tổ chức di rời dân ra khỏi vùng bão. Gần 



đây, khả năng dự báo cường độ, tốc độ, hướng di chuyển,… của bão đã có rất nhiều 
tiến bộ với những phương tiện hiện đại và hợp tác quốc tế. Căn cứ vào dự báo, khẩn 
trương huy động lực lượng cần thiết để kịp thời di chuyển dân cư, bảo vệ hồ đập và 
các cơ sở hạ tầng. 

Mưa lũ. Mưa lớn khi kèm theo bão thường được dự báo cùng với bão, nhưng 
khi không kèm theo bão thì dự báo mưa cho đến nay còn ít nhiều hạn chế. Mưa lớn 
gây thiệt hại ở các tình huống lũ ngập, lũ quét, lở đất,…Lũ ngập xảy ra hạ du khi 
nước từ thượng nguồn đổ xuống hoặc mưa tại chỗ nhưng bị nghẽn, không thoát được. 
Cần chuẩn bị và triển khai khẩn trương phương án thoát lũ ngập: mở luồng, khơi 
dòng, bơm,…cho nước thoát về cuối nguồn.   

Mưa lớn trên vùng núi, đất dốc, tạo dòng xói mạnh trên mặt đất cuốn đi tất cả những 
gì gặp phải theo dòng chảy. Để phòng tránh và giảm nhẹ thiệt hại của lũ quét, cần 
các biện pháp làm chậm lũ, quan trọng nhất là phát triển và bảo vệ rừng, bố trí hợp 
lý dân cư ven sông suối. Ở những mái dốc và đất yếu, sau thời gian mưa, nước mặt 
rút nhanh, nước ngậm trong đất bị ứ lại tạo áp lực gây lở đất. Tai họa lở đất xảy ra 
hết sức đột ngột lúc tạnh mưa nên việc phòng tránh phải thực sự chủ động. Phải rà 
soát lại các mái dốc, bạt mái dốc thoải và gia cố mái dốc ở những nơi cần thiết. Khi 
mở đường trên miền núi, mở đường vào các trạm thủy điện chẳng hạn, mái taluy 
phải đảm bảo nghiêm ngặt yêu cầu kỹ thuật. Qui hoạch lại các khu dân cư, di rời các 
khu dân cư ra khỏi những nơi nguy hiểm. Do tác động của BĐKH, những đợt mưa 
lớn liên tiếp đe dọa lở đất, nhất là ở những chỗ đất dốc không có rừng.   

Hạn hán. Đối phó với hạn hán, với tình trạng thiếu nước mặt thường khó hơn  
đối phó với mưa lũ. Phải có phương án sử dụng nước hợp lý và tiết kiệm. Cần tìm 
sông rạch và trữ nước mùa mưa để dùng trong mùa khô. Có thể khai thác nước ngầm 
nhưng việc này rất khó khăn trong thời tiết khô hạn, và cũng chỉ chắt chiu dùng cho 
sinh hoạt đồng thời cần thận trọng để không hủy hoại nguồn nước ngầm.    

Xâm nhập mặn và nước biển dâng. BĐKH với thời tiết cực đoan tạo ra tình 
trạng hạn hán kéo dài và nước biển dâng. Do thiếu nước đầu nguồn mà tình trạng 
ngập mặn ở những vùng ven biển và mở rộng trong đất liền ở những vùng đồng 
bằng. Để khắc phục tình trạng này, phải có hệ thống đê biển cùng với các cống kiểm 
soát mặn và để bảo vệ các công trình này rất cần những rừng ngập mặn.   
 

Một số vấn đề cấp bách cần được đăc biệt chú trọng  

 ĐBSCL rộng hơn 4 triệu ha nơi sinh sống của gần 20 triệu đồng bào là vùng 
đất trù phú và giàu tài nguyên thiên nhiên, là vựa lúa lớn nhất của cả nước và thuộc 
loại lớn trên thế giới, là vùng phát triển quan trọng về thủy sản và cây ăn trái, là vùng 



hạ du của dòng sông Mekong lớn thứ 12 về chiều dài và thứ 10 về lưu lượng trên thế 
giới. Các cơ quan và các chuyên gia đã và đang lên tiếng về những hiện tượng và 
nguy cơ đe dọa cuộc sống và sự phát triển của ĐBSCL như  lũ lụt, hạn mặn, sụt lún, 
sạt lở bờ, ô nhiễm, úng ngập,… 

 Các hiện tượng khác như lũ lụt, hạn mặn, sạt lở bờ,…thì tuy vốn có trong tự nhiên 
nhưng gần đây chúng trở nên trầm trọng hơn rất nhiều do tác động của con người 
và biến đổi khí hậu 

Trong những tháng mùa 
khô, lưu lượng dòng chảy 
nhỏ, mức nước trong hồ 
thủy điện rất thấp, tuabin 
hoạt động không hiệu quả 
nên người ta  ngừng vận 
hành thủy điện để tích nước 
trong hồ, không có nước về 
hạ du làm trầm trọng thêm 
tình trạng khô hạn ở hạ 
du. Hơn nữa, do không mưa 
nên về mùa khô, dòng chảy 
Mekong hầu như chỉ trông 
vào tuyết tan từ núi cao ở 
Trung Quốc mà ở đó van 
nước về hạ du của các nhà 
máy thủy điện đã bị khóa.  

 
 

Tiếp theo là việc sử dụng nước sông Mekong, tức là vét cạn dòng Mekong về mùa 
khô. Các nước phía thượng nguồn đang triển khai những dự án lấy nước sông 
Mekong để dùng cho nhu cầu của mình.   Vùng  cao nguyên   đông bắc Thái Lan 
rộng 17 triệu ha (gấp hơn 4 lần ĐBSCL) thuộc lưu vực Mekong rất thiếu nước về 
mùa khô (Hình 2). Người ta đã triển khai hệ thống thủy lợi lớn tại 4 phụ lưu của sông 
Mekong, hệ thống mang tên 4 sông đó là ‘Kong – Loei – Chi – Mun’, làm cống và 
trạm bơm ở cửa các sông này tại chỗ nối với sông Mekong để bơm nước sông 
Mekong đang cạn chảy ngược trở lại vùng cao nguyên rộng lớn. Sông Mekong còn 

Hình 2, Một số công trình lấy nước từ sông 
Mekong ở Thái Lan & Campuchia gây hạn 
nghiêm trọng tại ĐBSCL ở Việt Nam vào mùa 
khô 



đâu nước nữa để chảy về hạ du! Chia sẻ nguồn nước Mekong giữa các quốc gia lẽ 
ra phải được giải quyết ổn thỏa tại Ủy hội sông Mekong (Mekong River Commission 
– MRC), nhưng việc đó đã không thể thực hiện được.   

Dự án đập trên sông Tonle Sap gần Biển Hồ, hồ điều tiết tự nhiên cho hạ du Mekong 
đang trong giai đoạn chuẩn bị và việc xây dựng có thể chỉ còn là vấn đề thời gian. 
Đập này sẽ đóng vào mùa khô và khi đó sẽ hoàn toàn không có nước điều tiết về 
ĐBSCL.  

Khi nước sông cạn kiệt thì đương nhiên nước biển xâm nhập vào vùng đồng bằng. 
Hạn mặn là mối đe dọa rất khốc liệt cuộc sống và sản xuất ở ĐBSCL song nó chỉ 
diễn ra trong thời gian của mùa khô nên khi có mưa xuống, tình huống gay gắt qua 
đi, nó lại không được để ý đến nữa (Hinh 3).  

Chúng ta đã có một số cống ngăn mặn và hiện đang xây dựng cống qui mô lớn ở cửa 
sông Cái Lớn – Cái Bé. Những cống này bây giờ có nhiệm vụ  kiểm soát mặn. Chúng 
được đóng lại khi cần ngăn mặn và mở ra khi cần lấy nước mặn vào các đầm tôm. 
Trước đây, khi sông Mekong trong trạng thái tự nhiên, dòng chảy mùa khô tuy rất 
hạn chế song vẫn có nên khi đóng cống ngăn mặn thì nước ngọt chảy về được trữ ở 
trước cống. Nếu bây giờ cạn kiệt dòng nước ngọt thì đóng cống chỉ ngăn được mặn 
thôi chứ vẫn không có nước ngọt. Vì vậy cần điều chỉnh phương án sản xuất, chọn 
cây chịu hạn và sớm có phương án làm hồ điều tiết.   

 
Hinh3, Lúc ĐBSCL gặp hạn nặng, đóng cống ngăn mặn thì không có nước mặn nhưng 
cũng không có nước ngọt trong kênh rạch nếu  không có nguồn. 



Một số chuyên gia đề xuất làm hồ điều tiết ở ngoài khơi vịnh Rạch Giá . Đề xuất 
này, theo tôi, là rất hứa hẹn và nên được nghiên cứu thấu đáo để có thể triển khai. 
Hồ này trữ nước lũ thoát ra Biển Tây trong mùa mưa, tạo nguồn nước ngọt để bơm 
vào  ĐBSCL và bán đảo Cà Mau, cấp nước cho thị xã Rạch Giá các đô thị khác trong 
vùng trong mùa khô. Vùng biển Rạch Giá không quá sâu nên việc thi công hoàn toàn 
có thể thực hiện được. Đập còn tạo nên tuyến giao thông nối thẳng Rạch Giá với Hà 
Tiên. Hồ trong vịnh sẽ trở thành bến du thuyền (marina) góp phần phát triển mạnh 
du lịch trong khu vực. Có câu hỏi về tác động môi trường của dự án. Tác động này 
còn phải được nghiên cứu kỹ. Tuy nhiên, bất cứ kết cấu hạ tầng nào cũng đều tạo ra 
những thay đổi nhiều ít về môi trường. Có những thay đổi tốt hơn chứ không hẳn 
thay đổi nào cũng là xấu. Môi trường phải vì cuộc sống của con người chứ môi 
trường không phải chỉ để giữ nguyên trạng. 

 Hệ thống sông Hồng – sông Thái Bình có lưu vực trên hầu hết diện 
tích Bắc Bộ. Thượng nguồn hệ thống những sông này ở Bắc Bộ đã có các hồ chứa 
lớn với tổng dung tích khoảng 30 tỷ m3 nước, tạm đủ điều tiết cho mùa khô nếu được 
phân bố và sử dụng hợp lý. Tuy nhiên còn nhiều vấn đề đặt ra cần được xem xét giải 
quyết sớm, trong đó hai vấn đề bức thiết nhất là (i) lòng sông Hồng có nhiều đoạn 
bị xói nghiêm trọng làm cho mức nước sông sụt giảm hẳn; và (ii) cạn kiệt và ô nhiễm 
làm chết nhiều đoạn sông Đáy – sông Nhuệ.  

 

 
 Hình 4. Đoạn sông Hồng qua vùng Hà Nội về mùa cạn 

Dòng sông Hồng từ Việt 
Trì về hạ du nhất là đoạn 
qua vùng Hà Nội bị xói 
mạnh (nguyên nhân 
chính có thể là do khai 
thác cát ồ ạt, bừa bãi), có 
chỗ tới 4m (Hình 4). 
Tình trạng này làm mức 
nước sông Hồng sụt 
giảm và làm vô hiệu hóa 
các hệ thống thủy lợi vốn 
đã vận hành nhiều năm 
nay. 

 

Điều cần phải làm là sớm khôi phục mức nước sông Hồng như trước lúc bị xói. Có 
thể tôn cao đáy sông, làm đập dâng ở một số vị trí,…nhằm khai thác, sử dụng nguồn 
nước hiệu quả đáp ứng các mục tiêu dân sinh và phát triển.  



Đoạn sông Đáy cạn kiệt hoàn toàn vào mùa khô từ cửa Hát Môn đến Mai Lĩnh, 
những đoạn khác bị ô nhiễm khủng khiếp (Hình 5).  

 
Hình 5. Người dân canh tác trên lòng sông Đáy ở đoạn sông chết  
 

Lưu vực sông 
Đáy là vùng 
đất tương đối 
trũng. Khi cửa 
Hát Môn nối 
với sông 
Hồng bị lấp, 
dòng chảy 
sông Đáy chỉ 
do mưa trong 
lưu vực sông 
này.Sông Đáy 
chỉ có thể 
sống lại được 
nếu có đủ 
nước điều tiết 
từ sông Hồng 

và vì thế nhất thiết phải có công trình làm nhiệm vụ điều tiết, rất cần xem xét phục 
hồi hoặc làm lại hoàn toàn đập Đáy. Công trình khá đồ sộ này được xây dựng xong 
cách đây hơn 80 năm và nếu được vận hành theo thiết kế thì đã có thể đem lại những 
lợi ích to lớn, song đáng tiếc vì một số lý do mà nó đã chưa hề được sử dụng.  

Sông Nhuệ đã trở thành sông nội đô Hà Nội, hứng chịu nước và rác thải từ các khu 
dân cư và các khu công nghiệp hai bờ sông. Sông này nối với sông Hồng qua cống 
Liên Mạc.  Do đáy sông Hồng bị xói mạnh gần đây,  về mùa khô  nước  sông Hồng 

 
Hinh 6. Cảnh tượng dòng sông nội đô 

không chảy vào sông 
Nhuệ, tình trạng ô 
nhiễm khủng khiếp ở 
lưu vực, trong đó có 
phần nội đô (Hình 6). 
Khôi phục mức nước 
sông Hồng về như 
trước khi bị xói để 
nước chảy vào sông 
Nhuệ bình thường, rửa 
trôi chất thải là việc rất 
bức thiết. 

 



 

Sự phân bố dòng chảy giữa hệ thống sông Hồng và hệ thống sông Thái Bình đang 
có xu hướng thiếu cân bằng. Nước dồn nhiều sang hệ thống  sông Thái Bình về mùa 
lũ  đe dọa nhiều đoạn đê yếu còn  về mùa khô thì làm hụt nước sông Hồng vốn đã 
rất cạn.  

Trên đây là một số ý kiến về BĐKH, ANNN và đôi điều về diễn biến phức tạp của 
những dòng sông lớn ở Việt Nam, trong đó có ý kiến đã được trình bày vào những 
dịp trước. Mong nhận được nhiều ý kiến trao đổi của bạn đọc. 

Tháng 6/2021 
GS.TSKH. Phạm Hồng Giang 

 

 

 


