Phòng ngừa sạt lở ở đồng bằng sông Cửu Long và quản lý
nhà nước
Nguyễn Ngọc Trân [1]
Tóm tắt. Nguyên tắc cơ bản trong phòng, chống thiên tai là “Phòng ngừa chủ động,
ứng phó kịp thời, khắc phục khẩn trương và hiệu quả”, Luật Phòng, chống thiên tai
quy định. Nội hàm của phòng ngừa thiên tai là gì, phòng ngừa sạt lở ở đồng bằng
sông Cửu Long (ĐBSCL) cần gì ở quản lý nhà nước, là nội dung của bài viết từ
thực tế ở đồng bằng. Đặc biệt tác giả nhấn mạnh sự cần thiết phải quản lý nhà nước
về đất bồi, một tài sản công, và lưu ý sự cần thiết phải nghiên cứu tác động của các
nhà nuôi cá bè lồng đến bồi, lở. Cuối cùng là 6 kiến nghị với Quốc hội và Chính phủ.
1. Khắc phục sạt lở và những bài học cần rút ra
Đêm 31.07 rạng sáng ngày 01.08.2019, Quốc lộ 91 qua xã Bình Mỹ, huyện Châu
Phú lại bị sạt lở. Đây là lần sạt lở thứ hai trong vòng chưa đầy 10 năm tại cùng một
địa bàn, cách nhau chỉ vài trăm mét.
Hình 1 thể hiện hai đoạn sạt lở năm 2010, và lần này 2019. Đoạn đã xảy ra hai lần
sạt lở có độ sâu từ -22 đến -19 mét, với vách có độ dốc gần như thẳng đứng. Còn
một hố sâu -23 mét ở phía trên điểm sạt lở 2019 (số liệu của Sở Tài nguyên và Môi
trường An giang). Hình 2 là cảnh cấp tập đổ cát vào bao rồi thả xuống sông để tạo
mái đoạn sạt lở.

Hình 1. Đoạn sạt lở 2019 trên QL 91 qua xã Bình Mỹ.

Hình 2. Đổ cát tạo mái đoạn sạt lở

Theo lãnh đạo huyện Châu Phú, cho đến sáng ngày 03 tháng 8, khoảng 6000 mét
khối cát đã được thả xuống chỗ lở để tạo mái. Cát được lấy từ hai vị trí trên sông
Hậu thuộc xã Bình Long và Bình Thủy thuộc huyên, ở phía trên và phía dưới, và
cách chỗ sạt lở 3 km. Được biết chỉ để “vá” chỗ sạt lở, trước mắt tỉnh đã chi khoảng
25 tỷ đồng từ Quỹ phòng chống thiên tai [2].

Tuy nhiên, vấn đề quan trọng là giải đáp câu hỏi tại sao lại xảy ra sạt lở trong vòng
chưa đầy 10 năm, tại cùng một địa bàn, cách nhau chỉ vài trăm mét. Bài học gì cần
rút ra để tránh lặp lại những “Bình Mỹ” khác? Căn cơ hơn nữa, cần nhìn lại khâu
quản lý nhà nước về phòng, chống thiên tai,
2. Nội dung phòng ngừa thiên tai trong Luật
Luật phòng, chống thiên tai [3] (Luật PCTT) là văn bản pháp quy cao nhất trong lĩnh
vực. Việc phân tích toàn diện sau 5 năm Luật có hiệu lực, chắc chắn Quốc Hội,
Chính phủ sẽ sớm tiến hành trong bối cảnh đất nước đang phải ứng phó với biến đổi
khí hậu ngày càng khắc nghiệt, tổn thất ngày càng cao, trên khắp ba miền của đất
nước, từ miền núi, trung du, đến đồng bằng và duyên hải. Và không chỉ có thiên tai
mà còn có “nhân tai” xuất phát từ việc khai thác tài nguyên quá mức, hoặc không
kiểm soát được, và không đúng quy luật.
Bài viết này đề cập một số vấn đề từ trải nghiệm thực tế ở ĐBSCL nhằm góp phần
vào việc rà soát, sửa đổi, bổ sung Luật mà theo tác giả là cần thiết.
“Phòng ngừa thiên tai” cần được xác định và coi trọng hơn
Trong Luật PCTT, tại Điều 3, Giải thích từ ngữ, khoản 3, giải thích: “Phòng, chống
thiên tai là quá trình mang tính hệ thống, bao gồm hoạt động phòng ngừa, ứng phó
và khắc phục hậu quả thiên tai.
Tại Điều 4, Nguyên tắc cơ bản trong phòng, chống thiên tai, khoản 1 quy định:
“Phòng ngừa chủ động, ứng phó kịp thời, khắc phục khẩn trương và hiệu quả”.
Mục 1 trong Chương II dành cho Phòng ngừa thiên tai, trong đó có Điều 13, Nội
dung phòng ngừa thiên tai. Điều này có 9 khoản. Tại khoản 1, là “xây dựng, phê
duyệt và thực hiện chiến lược, kế hoạch phòng, chống thiên tai”. Tại khoản 2, là
“lồng ghép nội dung phòng, chống thiên tai vào quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh
tế - xã hội của cả nước, của địa phương và quy hoạch, kế hoạch phát triển ngành”.
Tại khoản 3, là “xây dựng chính sách trong lĩnh vực phòng, chống thiên tai”.
Mặc dù vậy nội hàm của cụm từ này chưa được xác định rõ. Nhìn chung 9 khoản
chỉ ra những việc cần làm hơn là nội dung của phòng ngừa.
Theo tác giả, nội hàm của phòng ngừa trước tiên bao gồm: (1) làm sáng tỏ nguồn
gốc phát sinh thiên tai; (2) dự báo; (3) đề xuất các biện pháp hạn chế thiên tai; (4)
nhận diện, ngăn ngừa các tác động của con người làm trầm trọng thêm thiên tai. Có

như thế mới phòng ngừa chủ động được và đóng góp có hiệu quả vào hoạt động
phòng, chống thiên tai.
Với nội hàm như vậy, Luật cần dành cho công tác phòng ngừa thiên tai sự quan tâm
thỏa đáng. Trong Luật PCTT hiện hành cụm từ “phòng ngừa thiên tai” được sử dụng
vỏn vẹn 5 lần trong khi đó cụm từ “phòng, chống thiên tai” 381 lần.
3. Phòng ngừa thiên tai cần cơ chế để thực thi
Bản đồ đường đồng mức lòng sông Tiền, sông Hậu và các sông kênh chính trên địa
bàn tỉnh An Gang thường xuyên được Sở Tài nguyên và Môi trường cập nhật, từ đó
theo dõi và đề ra các vùng cảnh báo sạt lở. Năm 2019, có 8 vùng cảnh báo sạt lở ở
các huyện, thành phố An Phú, Châu Đốc, Châu Phú, Châu Thành, Chợ Mới, Long
Xuyên, Phú Tân, Tân Châu. Các tỉnh khác có lẽ cũng làm tương tự.
Cảnh báo sạt lở ở xã Bình Mỹ đã được lãnh đạo tỉnh lắng nghe nhưng triển khai biện
pháp phòng ngừa thì bị vướng về cơ chế. Theo những người trong cuộc, trong quy
định hiện hành, rất khó, gần như không thể chi để phòng ngừa. Khi xảy ra sạt lở thì
mới có kinh phí để khắc phục cho dù cao hơn nhiều lần!
Thực tế cho thấy cần xem xét lại các cơ chế, đặc biệt cơ chế tài chính, đang trói tay
việc phòng ngừa thiên tai và đang lãng phí ngân sách nhà nước. Nếu tình hình này
không sớm được tháo gỡ, sẽ xảy ra sạt lở cũng tại Bình Mỹ, cách vị trí lần này không
xa trong vài năm tới là điều có thể tiên liệu từ hôm nay.
4. Phòng ngừa thiên tai cần sự phối hợp giữa các ngành và giữa trung ương với
địa phương
Sạt lở ở Bình Mỹ xảy ra rạng sáng ngày 01.08.2019. Chỉ vài giờ sau lưu thông đường
bộ từ Long Xuyên đến Châu Đốc được tái lập. Thì ra đó là nhờ có đường tránh bên
ngoài được xây dựng sau lần sạt lở năm 2010. Rất tiếc đường tránh này chưa hoàn
tất vì hai đầu nối vào QL 91 bị đình trệ trong các năm qua. Hình 3,4.
Đường tránh ngoài là một biện pháp phòng ngừa sạt lở. Nếu nó xong từ 5 năm nay
và được đưa vào sử dụng, chia tải với QL91 (càng tốt nếu có quy định là tuyến bắt
buộc cho xe có trọng tải lớn) thì sạt lở ngày 01.08.2019 đã có thể không xảy ra.
Trong cái rủi, có cái may. Ví dụ này chỉ ra rằng phòng ngừa thiên tai rất cần đến sự
phối hợp tốt liên ngành và giữa Trung ương - địa phương [4].

Hình 3. Đường QL91 tránh trong và ngoài

Hình 4. Một đầu nối tránh ngoài đang thi công

5. Phòng ngừa sạt lở ở ĐBSCL cần quy hoạch không gian đúng quy luật
Đối với các sông lớn trên thế giới, để phòng ngừa tác hại của các trận lũ lớn, quy
hoạch sử dụng rất thận trọng không gian hai bên bờ “lòng sông chủ” [5]. Tại các
đồng bằng châu thổ các sông lớn trên thế giới, mà ĐBSCL là một, diện tích nước
tràn ra rất rộng. Do vậy quy hoạch không gian chỉ xây dựng một bên, bên kia là

không gian dành cho dòng sông, chấp nhận cho lũ tràn. Quyết định xây dựng bên
nào tùy thuộc vào nhiều yếu tố (kinh tế, xã hội và nhất là địa lý tự nhiên). Phải cân
nhắc, nhưng chỉ xây dựng một bên.
Thị xã Tân Châu trước đây được xây dựng bên hữu ngạn của sông Tiền, thị xã Hồng
Ngự bên tả ngạn, bên kia sông đối diện không có kè kiên cố vượt lũ, là vì tuân thủ
theo nguyên tắc quy hoạch nói trên.
Kè kiên cố và vượt lũ cả hai bên bờ sông sẽ dẫn đến dòng sông chảy siết, xói sâu,
gây sạt lở tại chỗ, gây diễn biến về địa mạo và dòng chảy phức tạp về phía hạ lưu.
Hình 5 tại Tân Châu với kè cứng, vượt lũ ở cả hai bờ, về phía Thị xã Tân Châu (An
Giang) và về phía xã Thường Thới Tiền (Đồng Tháp) là một ví dụ minh họa [6].

Hình 5. Sông Tiền đoạn đi qua thị xã Tân Châu.
Bờ đứng, hố sâu phía hữu ngạn, bờ lài về phía tả ngạn.

6. Phòng ngừa thiên tai cần sự phối hợp giữa các tỉnh, huyện
Bồi lở diễn ra không theo ranh giới hành chính mà theo quy luật của dòng chảy.
Chống sạt lở tối đa cho phía địa phương mình (xã. huyện, tỉnh) bất chấp những tác

động đến phía đối diện và về phía hạ lưu sẽ không dẫn đến phát triển bền vững cho
mình và cho đồng bằng sông Cửu Long. Bởi lẽ cũng chưa chắc mình được “yên
thân” nếu các địa phương phía trên cũng hành xử giống như mình.
Xin đơn cử một ví dụ. Địa hình lòng sông Tiền, đoạn đi giữa huyện Thanh Bình
(Đồng Tháp) và huyện Chợ Mới (An Giang) được thể hiện trong Hình 6. Bờ đứng,
hố sâu bên hữu ngạn về phía Chợ Mới, bờ lài tả ngạn về phía Thanh Bình (Hình 6,
bên trái). Ngược lại, bờ đứng, hố sâu bên tả ngạn về phía Thanh Bình, bờ lài hữu
ngạn về phía Cù lao Gieng, Chợ Mới (Hình 6, bên phải). Cồn Én là cù lao được bồi
giữa sông Tiền, một phần thuộc tỉnh Đồng Tháp, một phần thuộc tỉnh An Giang.
Nếu “cứ sạt lở là kè” thì các địa phương cùng đi vào một chuỗi chình trị không hồi
kết. Tiền mất mà tật vẫn mang. Quyết định đúng đắn nhất là nắm rõ quy luật bồi lở,
quy hoạch sử dụng không gian đúng quy luật [7], đặt lợi ích chung lên trên, phối
hợp với nhau mà phòng ngừa sạt lở, vì sự phát triển chung bền vững của khu vực.

Hình 6. Sông Tiền đoạn đi giữa các huyện Thanh Bình (Đồng Tháp) & Chợ Mới (An Giang)

7. Phòng ngừa sạt lở cần sự quản lý bồi, lở
Mỗi năm Ủy ban quốc gia phòng, chống thiên tai đều tổng hợp báo cáo của các tỉnh,
thông báo số điểm sạt lở, chiều dài sạt lở, diện tích sạt lở, v.v. …
Không biết hàng năm có hay không một báo cáo, ở Trung ương và ở các tỉnh, thống
kê bao nhiêu điểm bồi, ở đâu, diện tích bao nhiêu hecta. Cần nhớ rằng đất bồi là tài
sản công cần được quy định và quản lý.
Cần được quản lý còn vì đất bồi (ven bờ hay cồn nổi lên giữa sông) làm thay đổi mặt
cắt ướt của sông, theo thời gian sẽ thay đổi dòng chảy. Bồi, lở trên một dòng sông
luôn đi liền với nhau, là sự thống nhất của hai mặt đối lập. Cần nhận thức điều này

sâu sắc để từ đó quản lý đất bồi tốt hơn. Quản lý tốt đất bồi chính là phòng ngừa sạt
lở.
Hình 7 và Hình 9 là một ví dụ về quá trình bồi, lở ở xã Mỹ Hòa Hưng (Tp. Long
Xuyên) từ 12.12.2007 đến 14.04.2019, theo dõi qua ảnh vệ tinh Google Earth.

Hình 8 thể hiện các vùng bồi tự nhiên và nhân tạo và địa hình đáy sông Hậu trên địa
bàn Thành phố Long Xuyên [8].

Hình 8. Các vùng bồi và địa hình đáy sông Hậu (2009) trên địa bàn Thành phố Long Xuyên

8. Phòng ngừa sạt lở cần quan tâm đến tác động của nhà bè nuôi cá
Tỉnh An Giang là một trong các tỉnh có số lượng nhà bè nuôi cá trong sông nhiều
nhất ở ĐBSCL. Châu Đốc, Long Xuyên là những địa bàn có nhiều nhà bè trong tỉnh
An Giang.

Hình 9 thể hiện sự bồi lở ở phía Bắc Cù lao Ông Hổ, xã Mỹ Hòa Hưng, từ năm 2007 đến năm
2019.

Hình 10. Nhà bè ở dọc tả ngạn sông Hậu, xã Mỹ Hòa Hưng năm 2007, và vùng bồi hiện nay

Hình 10 cũng dẫn đến cùng nhận xét qua sự hiện diện của dãy nhà bè được dựng lên
dọc theo bở ở phía Tây Nam Cù lao Ông Hổ và vùng đất mới bồi (bồi về phía hậu
của các nhà bè) 12 năm sau. Càng rõ hơn qua Hình 11 ở Ngã ba Châu Đốc.

Khảo sát thực tế và ảnh vệ tinh cho thấy, vì sự phát triển bền vững, cần có một nghiên
cứu khoa học (bằng thống kê và mô phỏng số và vật lý) mối tương quan giữa các
nhà bè và bồi lở.
9. Kiến nghị
(1) Quốc Hội, Chính phủ sớm tiến hành rà soát, xem xét việc sửa đổi, bổ sung Luật
phòng, chống thiên tai. Xác định rõ nội hàm của “phòng ngừa thiên tai”.
(2) Phòng ngừa thiên tai cần cơ chế để thực thi. Xem xét lại các cơ chế, đặc biệt cơ
chế tài chính.
(3) Quy định bằng văn bản pháp luật sự phối hợp giữa các ngành, giữa trung ương
và địa phương, giữa các địa phương trong công tác phòng ngừa thiên tai.
(4) Quy hoạch không gian ở ĐBSCL tôn trọng quy luật của một đồng bằng châu thổ
của một sông lớn.
(5) Phòng ngừa sạt lở cần sự quản lý nhà nước không chỉ đối với sạt lở mà còn đối
với đất bồi, một tài sản công.
(6) Cần có một đề tài nghiên cứu khoa học cấp tỉnh (đối với An Giang chẳng hạn)
và cấp cao hơn (đối với ĐBSCL) về các tác động của các nhà bè nuôi cá lồng trên
sông./.
Cám ơn. Tác giả cảm ơn sự giúp đở về tài liệu, số liệu, và các trao đổi với Sở Tài nguyên và Môi
trường, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, và Đài Khí tượng thủy văn tỉnh An Giang.
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