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LỞ VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG

Phần II

GS.TS. Tăng Đức Thắng
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Phần I

1. Giới thiêu chung về lưu vực Mekong và
Đồng bằng sông Cửu Long

2. Sụt lún ĐBSCL

Phần II

3. Lũ và ngập ĐBSCL

4. Nguồn nước, xâm nhập mặn và sản xuất
ĐBSCL

Phần III

5. Sạt lở sông kênh và xói lở bờ biển ĐBSCL

6. Vài nhận xét

NỘI 
DUNG
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Phần II
3. Lũ và ngập ĐBSCL

4. Nguồn nước, xâm nhập mặn và sản
xuất ĐBSCL

NỘI
DUNG
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Lũ và ngập ĐBSCL3

3:  Lũ và ngập
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Vùng lũ ĐBSCL3.1

3:  Lũ và ngập

Lũ ĐBSCL
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3:  Lũ và ngập Hồ 55 tỷ m3, Điều kiện hoạt động bình thường

Lũ lớn: Hồ 55 tỷ tần suất lũ lớn 9-10%

Tăng Đức Thắng, ĐTNN.2012/T25
9-10%%

Nếu tổng lượng hữu ích 
hồ chứa 55 tỷ m^3, lũ 

lớn ĐBSCL chỉ còn 
khoảng 9-10%
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3:  Lũ và ngập Hồ 100 tỷ m3 , Điều kiện hoạt động bình thường  

Lũ lớn: Hồ 100 tỷ Tần suất lũ lớn =1,2% (gần như mất)

Tăng Đức Thắng, ĐTNN.2012/T25
1,2%

Nếu tổng lượng hữu 
ích hồ chứa 100 tỷ 

m3, lũ lớn ĐBSCL chỉ 

còn khoảng 1,2%
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3:  Lũ và ngập Hồ thương lưu 100 tỷ m3

Lũ vừa và nhỏ: V=21%, N =78%

Tăng Đức Thắng, 
ĐTNN.2012/T25

V=21%

Nếu tổng lượng 
hữu ích hồ chứa 
100 tỷ m^3, số 

năm lũ nhỏ, mất lũ  

khoảng 78%

N=78%

Vấn đề: Khai thác vùng lũ ? 



Bao đê triệt để và sản xuất lúa Thu 
Đông vùng ngập lũ  vùng ĐBSCL

Xu thế sản xuất lúa Thu Đông 
ĐBSCL

9

Bao đê và sản xuất  lúa 
Thu -Đông vùng ĐBSCL, 
năm 2016

Vấn đề: Trong 
tương lai 

(khoảng 2040), 
trên ĐBSCL chỉ 
có lũ vừa và nhỏ 
(99%),  sản  xuất 
vùng lũ theo mô 

hình nào?
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Vấn đề ngập ĐBSCL3.2

3:  Lũ và ngập



3: Lũ và ngập Dự báo: Ngập trên Đồng bằng/ Ven biển

Ngập lũ Mực nước trên Đồng bằng (NBD 100cm)
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Ngập lớn các 
vùng ven biển



3: Lũ và ngập Dự báo: Ngập trên Đồng bằng/ Ven biển

Ngập:  Hiện tại + Lún (không được kiểm 
soát)
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Vấn đề: Một số vùng thuộc BĐCM có thể thường 
xuyên ngập 2,5 - 3m? 



3: Lũ và ngập Dự báo: Ngập trên Đồng bằng/ Ven biển

Ngập: NBD 100cm + Lún (không được kiểm 
soát)
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Ngập lớn các 
vùng ven biển

Vấn đề: Một số vùng thuộc BĐCM có thể thường 
xuyên ngập 3-4m? 
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 Bao đê đa cấp + bơm: 

 Bao lớn + bao vừa + bơm

 Bao vừa + bao nhỏ + bơm

3: Lũ và ngập Giải pháp

Giải pháp đối phó với ngập Kinh nghiệm Hà Lan: Bao đê đa cấp + Bơm

Vấn đề: Giải pháp hợp lý kiểm soát  
ngập cho từng vùng? Quy hoạch 

không gian đê, trạm bơm cho tương lai
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Nguồn nước và Xâm nhập 
mặn ĐBSCL4

4:  Nguồn nước ĐBSCL… 
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Nguồn nước ĐBSCL4.1

4:  Nguồn nước ĐBSCL



Phạm vi xâm nhập mặn

Năm 2015-2016
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 Thay đổi 
dòng chảy 
mùa khô về 
Việt Nam: 

 Đầu mùa 
khô giảm

 Giữa và 
cuối mùa 
khô tăng, 
max 1000 –
1200 m3 /s

4:  Nguồn nước ĐBSCL… Nguồn nước mùa khô

Thay đổi dòng chảy mùa khô Châu thổ Mekong 
và ĐBSCL

Kratie

Tân Châu + 
Châu Đốc
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 Thay đổi xâm nhập mặn mùa khô: 

 Đầu mùa khô mặn lên sớm hơn trước đây

 Giữa và cuối mùa mặn giảm

4:  Nguồn nước ĐBSCL… Nguồn nước mùa khô

Xâm nhập mặn ĐBSCL: Mặn lên sớm, giảm  mặn 
sớm

Vấn đề: 
 Rủi ro vụ Đông -
Xuân;
 Thay đổi mô hình 
sản xuất ? 

T. Đại Ngãi
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4:  Nguồn nước ĐBSCL Biến động trong tương lai

Xu thế: đầu mùa khô giảm, giữa và cuối mùa 
tăng

Dòng chảy 
tương lai tăng 
giữa mùa khô

Mặn tương lai 
tăng đầu mùa 

khô, giảm 
mạnh cuối mùa 

khô
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Sản xuất ĐBSCL4.2

4:  Nguồn nước ĐBSCL
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 Mô hình sản 
xuất: 

 Ven biển: 
sinh thái 
mặn – lợ 
(nuôi tôm, 
cua biển, 
tôm-lúa…)

 Ít biến động 
thời gian 
gần đây

4:  Nguồn nước ĐBSCL… Sản xuất ĐBSCL

Mô hình sản xuất

SX 2015
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4:  Nguồn nước ĐBSCL… Sản xuất ĐBSCL

Vấn đề: Thiếu nước ngọt ở các vùng xa biển

SX 2015
 Vấn đề: 

Các vùng 
ven biển: 
thiếu nước 
ngọt,…)

Vùng tôm-
lúa: thiếu 
mặn, thiếu 
ngọt

Một số 
vùng ven 
biển độ 
mặn quá 
cao

Vùng thiếu 
nước ngọt + độ 

mặn cao 
nghiêm trọng 
(vùng trọng 

điểm tôm quốc 
gia) Giải pháp:

 Chuyển 
nước?

 Sd nước 
mưa?



24

4:  Nguồn nước ĐBSCL… Chuyển nước ngọt cho vùng thiếu nước ngọt

Vấn đề: Chuyển nước cho vùng BĐCM

SX 2015  Giải pháp 
chuyển 
nước:

GP1:

Trực tiếp từ 
sông Hậu

Vùng thiếu 
nước ngọt + độ 

mặn cao 
nghiêm trọng 
(vùng trọng 

điểm tôm quốc 
gia)
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4:  Nguồn nước ĐBSCL… Chuyển nước ngọt cho vùng thiếu nước ngọt

Vấn đề: Chuyển nước cho vùng BĐCM

SX 2015  Giải pháp 
chuyển 
nước: 

GP2:

 Tạo nguồn 
nước ngọt 
trên sông 
Cái Lớn, 
Cái Bé + 
Chuyển 
nước từ 
CL+CB về 
phía Nam

Vùng thiếu 
nước ngọt + độ 

mặn cao 
nghiêm trọng 
(vùng trọng 

điểm tôm quốc 
gia)

Vấn đề: Chất 
lượng nước




