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I. GIỚI THIỆU CHUNG  

I.1. Tính cấp thiết của Dự án 

Nằm ở vùng hạ lưu, lưu vực Mê Công có một mạng lưới sông ngòi khá dày đặc, 

tài nguyên nước được xem là yếu tố đóng vai trò trọng tâm trong đời sống, văn hoá, kinh 

tế, xã hội của vùng ĐBSCL. Tuy nhiên, tài nguyên nước ở ĐBSCL đang đứng trước 

những thách thức to lớn, đặc biệt là tình trạng thiếu nước ngọt vào mùa khô. Trong thời 

gian gần đây nhu cầu dùng nước ngọt phục vụ phát triển kinh tế xã hội tăng lên nhanh 

chóng và dự báo sẽ tiếp tục gia tăng trong tương lai. Nhu cầu nước ngọt hiện nay của 

khu vực ĐBSCL là 15,3 tỷ m3, dự báo đến năm 2020 là 26,5 tỷ m3 và năm 2030 là 29,5 

tỷ m3. Nguồn nước cấp ở ĐBSCL chủ yếu là nguồn nước mưa, nước mặt trên sông Mê 

Công và nước ngầm. Nguồn nước mưa cung cấp khá đủ cho toàn vùng trong mùa mưa. 

Tuy nhiên, vào mùa khô thì nguồn nước cung cấp chủ yếu từ sông và nước ngầm. Toàn 

vùng ĐBSCL hiện trạng năm 2007 có 465.230 công trình tập trung và giếng nhỏ lẻ khai 

thác lưu lượng nước ngầm 1.229.031 m3/ngày. Lượng nước cấp cho đô thị (khai thác 

nước tầng sâu khoảng từ 100 m đến 400 m) chiếm 21%, cấp nước tập trung nông thôn 

(khai thác nước ngầm khoảng từ 60 m đến 150 m) chiếm 18% và giếng nhỏ lẻ (khai thác 

tầng sâu vài chục mét) chiếm 61%. Các tỉnh ven biển từ Tiền Giang đến Kiên Giang 

chiếm đến 70% tổng lượng nước ngầm khai thác. Mặc dù lượng nước hiện đang khai 

thác mới chiếm khoảng 20,5% trữ lượng có thể khai thác nhưng do mạng lưới các giếng 

khoan khai thác chưa hợp lý nên đã có những dấu hiệu, nguy cơ suy giảm mực nước, 

gia tăng xâm nhập mặn và sụt lún nền đất xảy ra cục bộ tại một số địa phương, đặt ra 

những thách thức không nhỏ trong công tác quản lý, quy hoạch khai thác sử dụng bền 

vững và bảo vệ nguồn nước ở vùng ĐBSCL.  

BĐKH và nước biển dâng làm cho tình hình hạn hán, xâm nhập mặn diễn ra 

thường xuyên hơn, gây nhiều thiệt hại nghiêm trọng. Chẳng hạn, mùa khô 2015-2016, 

ĐBSCL phải hứng chịu một đợt hạn, mặn lịch sử. Hạn hán ảnh hưởng đến tất cả 13 tỉnh 

ĐBSCL, trong khi xâm nhập mặn ảnh hưởng đến 9/13 tỉnh. Xâm nhập mặn đã vào sâu 

trong lục địa vượt trung bình nhiều năm khoảng 20-25 km, thậm chí có nơi trên 30 km 

(sông Vàm Cỏ Tây). Ước tính thiệt hại trong đợt hạn - mặn 2015-2016 toàn vùng 

ĐBSCL có thể lên đến 5.500 tỷ đồng. Trong đó, sản xuất nông nghiệp bị thiệt hại nặng 

nề nhất, với trên 160.000 ha đất canh tác (chủ yếu là lúa, ngoài ra còn có mía, cây ăn 

trái, rau màu...) bị nhiễm mặn (Kiên Giang và Cà Mau là 2 tỉnh bị tác động lớn nhất), 

thiệt hại khoảng 3.000 tỷ đồng; thiệt hại trong nuôi trồng thủy sản các loại khoảng 200 

tỷ đồng và do thiếu nước sinh hoạt ước khoảng 500 tỷ đồng (khoảng 600.000 người dân 

bị thiếu nước sinh hoạt). Bên cạnh đó, các thiệt hại khác ước tính cũng khoảng gần 1.000 

tỷ đồng, chủ yếu do bổ sung công tác nạo vét kênh mương, tu bổ bờ bao, gia súc, gia 

cầm chết do thiếu nước uống, dịch bệnh do thiếu nước sinh hoạt. Hạn, mặn được dự báo 

sẽ tiếp tục xảy ra trong năm nay (2019-2020) với qui mô bằng thậm chí hơn mùa khô 

2015-2016, tình trạng thiếu nước có thể xảy ra. Từ tháng 6 đến tháng 10/2019 lượng 

mưa vùng thượng nguồn sông Mê Công ở mức thấp hơn trung bình nhiều năm khoảng 

35-40%. Điều này, dẫn đến mực nước đầu nguồn sông Cửu Long hiện đang ở mức thấp 

hơn trung bình nhiều năm khoảng 0,4 - 0,7m, chỉ ở mức tương đương cùng kỳ năm 
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2015. Theo dự báo, dòng chảy sông Mê Công về ĐBSCL từ tháng 12/2019 đến tháng 

2/2020 rất hạn chế, có khả năng thiếu hụt khoảng 30-45%. Chính vì vậy, vùng Đồng 

bằng sông Cửu Long sẽ đối diện với tình trạng xâm nhập mặn gay gắt, diễn ra sớm và 

sâu hơn. Trước tình trạng hạn hán và xâm nhập mặn diễn ra với tần suất lớn hơn, việc 

xây dựng các biện pháp cấp nước ngọt trong mùa cạn là một yêu cầu cấp bách. 

Trong khoảng một thập kỷ gần đây, thông tin về các hoạt động phát triển sử dụng 

tài nguyên nước sông Mê Công ở các quốc gia thượng nguồn như Trung Quốc, Thái 

Lan, Lào và Campuchia liên tục được cập nhật. Các phát triển này bao gồm phát triển 

thủy điện, chuyển nước trong và ngoài lưu vực, phát triển sử dụng nước tưới, phát triển 

công nghiệp và phát triển giao thông thủy. Các phát triển này đã gây ra nhiều lo lắng về 

các tác động môi trường kinh tế và xã hội (đặc biệt là tác động lên chế độ dòng chảy và 

phân bố dòng chảy) cho vùng ĐBSCL của Việt Nam. Các hoạt động thủy điện và chuyển 

nước phát triển đã, đang và sẽ làm thay đổi chế độ dòng chảy vào ĐBSCL. Đặc biệt, khi 

các thuỷ điện tích nước và hoạt động chuyển nước phục vụ tưới kết hợp với nhau sẽ làm 

dòng chảy mùa kiệt vào ĐBSCL suy giảm nghiêm trọng. Hình 2 dưới đây thể hiện biến 

đổi dòng chảy ở các kênh nội đồng ĐBSCL theo mùa lũ và mùa kiệt theo kịch bản phát 

triển thượng lưu 2060 so với kịch bản hiện trạng. Theo Hình 1 có thể thấy rõ dòng chảy 

mùa lũ và mùa kiệt đều giảm nhưng dòng chảy giảm đặc biệt lớn vào mùa kiệt. Dòng 

chảy vào Tân Châu, Châu Đốc giảm lần lượt 15 và 17% vào mùa kiệt. Có nơi dòng chảy 

mùa kiệt giảm tới 22% như ở kênh Vĩnh Tế và kênh Quảng Lộ - Phụng Hiệp, điều đó 

ảnh hưởng rất lớn đến các hoạt động phát triển thượng lưu vào dòng chảy ở ĐBSCL. 

Do đó việc chuẩn bị biện pháp ứng phó với các thay đổi dòng chảy này là một nhu cầu 

bức thiết. 
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Hình I-1 Biến động dòng chảy một số kênh nội đồng vùng ĐBSCL theo kịch bản phát triển 

thượng lưu đến năm 2060 so với kịch bản hiện trạng  

(Dòng trên: Mùa kiệt, Dòng dưới: Mùa lũ) (Nguồn: Nguyễn Anh Đức, 2019) 

Với nhu cầu dùng nước ngày càng gia tăng trong tương lai cộng với lượng nước 

từ thượng nguồn suy giảm, BĐKH và nước biển dâng diễn biến phức tạp, sụt lún làm 

hạ thấp địa hình, mặn xâm nhập sâu hơn vào trong nội đồng, ĐBSCL đang đứng trước 

những thách thức to lớn ảnh hưởng đến sự sinh tồn của đồng bằng. Trước tình hình này, 

Đảng và Nhà nước đã có nhiều chủ trương chính sách, triển khai nhiều giải pháp để phát 

huy tiềm năng, lợi thế, tạo động lực phát triển cho vùng. Đặc biệt, Nghị quyết 120 của 

Chính phủ ra đời đã cung cấp các định hướng, chiến lược và các giải pháp toàn diện để 

phát triển bền vững ĐBSCL. Trong Nghị quyết, tài nguyên nước được xem là trung tâm 

của mọi chính sách, chiến lược phát triển: “Lấy tài nguyên nước là yếu tố cốt lõi, là cơ 

sở cho việc hoạch định chiến lược, chính sách, qui hoạch phát triển vùng, cần phải được 

quản lý tổng hợp trên toàn lưu vực”. Bộ tài nguyên môi trường cũng đã ban hành chương 

trình hành động thực hiện Nghị quyết này nhằm cụ thể hoá những nhiệm vụ, trong đó 

các nhiệm vụ liên quan đến quản lý qui hoạch tài nguyên nước và “lựa chọn mô hình 

thích ứng thông minh theo tự nhiên, thân thiện với môi trường và phát triển bền vững 

với phương châm chủ động thích ứng với lũ, ngập, nước lợ, nước mặn” là những nhiệm 

vụ hết sức quan trọng.  
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Nhằm cụ thể hoá Nghị quyết 120 và chương trình hành động của Bộ Tài nguyên 

và Môi trường, việc đề xuất các giải pháp kỹ thuật giải quyết các nhiệm vụ đề ra, góp 

phần phát triển bền vững ĐBSCL là một yêu cầu cấp bách. 
 

Hình I-2Dự báo mực NDĐ giai đoạn 12/2018- 12/2023 TCN qp2-3 và qp2-3 (Tống Ngọc 

Thanh, 2019) 

I.1 Mục tiêu chung và mục tiêu tổng quát 

I.1.1 Mục tiêu tổng quát 

Mục tiêu chung của dự án là đề xuất được các giải pháp trữ nước, phục vụ gia tăng 

nguồn nước cấp cho mùa khô, đảm bảo mục tiêu phát triển bền vững vùng ĐBSCL. 

I.1.2 2. Mục tiêu cụ thể 

 Đánh giá được phân bố dòng chảy, nhu cầu sử dụng nước, và khả năng đảm bảo 

nguồn nước cho các ngành dùng nước theo không gian và thời gian ở vùng 

ĐBSCL trong bối cảnh ảnh hưởng của biến đổi khí hậu và phát triển thượng lưu; 

 Xác định được vị trí, qui mô và đánh giá hiệu quả của các khu trữ nước (bao gồm 

các sông, kênh, các ô ruộng, khu trũng, công trình trữ nước) ở ĐBSCL. 

I.3. Phạm vi thực hiện 

Toàn bộ vùng ĐBSCL gồm 13 tỉnh: tỉnh An Giang, Bạc Liêu, Bến Tre, Cần Thơ, Cà 

Mau, Đồng Tháp, Hậu Giang, Kiên Giang, Long An, Sóc Trăng, Tiền Giang, Trà Vinh 

và Vĩnh Long. 
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I.4. Tóm tắt các nội dung và hoạt động chủ yếu của dự án 

- Nội dung và các hoạt động chủ yếu của Dự án bao gồm: 

 Điều tra, khảo sát, thu thập các số liệu khí tượng thuỷ văn, tài nguyên nước và 

các lĩnh vực liên quan. 

 Đánh giá nhu cầu nước phục vụ sinh hoạt, trồng lúa, cây ăn trái và nuôi trồng 

thuỷ hải sản cho vùng ĐBSCL. 

 Tính toán, đánh giá phân bố dòng chảy ở ĐBSCL theo không gian và thời gian 

và lập bản đồ khả năng bảo đảm nguồn nước cấp cho các ngành trong bối cảnh 

phát triển thượng lưu, phát triển ĐBSCL và BĐKH. 

 Đề xuất các giải pháp trữ nước tổng thể cho vùng ĐBSCL. 

 Tổ chức hội thảo lấy ý kiến của các chuyên gia, các nhà khoa học về nội dung và 

sản phẩm của dự án. 
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II. CÁC KẾT QUẢ THỰC HIỆN TRONG NĂM 2020 

I.1. Điều tra, khảo sát, thu thập các số liệu khí tượng thuỷ văn, tài nguyên nước và 

các lĩnh vực liên quan 

II.1.1 Đặc điểm tự nhiên lưu vực sông mêkông 

II.1.1.1 Vị trí địa lý 

Lưu vực sông Mê Công trải từ 9o đến 35o Vĩ Bắc và 93o đến 107o độ Kinh Đông, với 

tổng diện tích 785.000 km2, chảy qua phần lãnh thổ của 6 quốc gia, Trung Quốc, 

Myanma, Lào, Thái Lan, Campuchia và Việt Nam, sông có tổng chiều dài dòng chính 

hơn 4.800 km, trong đó phần chảy qua lãnh thổ Trung Quốc là 2.100 km, phần qua 4 

nước hạ lưu là 2.700 km. Từ năm 1995 bốn nước hạ lưu, bao gồm Campuchia, Lào, Thái 

Lan và Việt Nam, tham gia ký hiệp định hợp tác phát triển bền vững lưu vực sông Mê 

Công, vì vậy phần diện tích lưu vực ở Trung Quốc và Myanma được hiểu là thượng lưu 

sông Mê Công, phần lưu vực của 4 nước phía hạ lưu được hiểu là hạ lưu vực sông Mê 

Công. 
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Hình 1:  Vị trí địa lý lưu vực sông Mê Công 

II.1.1.2 Đặc điểm tự nhiên 

Với diện tích lưu vực 795.000 km2, sông Mêkông là một trong những dòng sông lớn 

nhất trên thế giới, xếp thứ 10 về tổng lượng dòng chảy năm và thứ 12 về chiều dài sông. 

Bắt nguồn từ cao nguyên Tây Tạng (Trung Quốc) ở độ cao trên 4800 m so với mặt biển, 

sông Mêkông chảy theo hướng tây bắc - đông nam trên hành trình khoảng 4.800 m qua 

lãnh thổ của 6 nước là: Trung Quốc, Myanma, Lào, Thái Lan, Campuchia và Việt Nam 

rồi đổ ra Biển Đông. 

Lưu vực sông Mêkông được chia ra làm 2 phần: Thượng lưu vực và Hạ lưu vực. Thương 

lưu vực Mêkông nằm chủ yếu trên phần lãnh thổ Trung Quốc (và ở đây được gọi là sông 

Lan Cang) và một phần lãnh thổ Myanma, có diện tích khoảng 186.000 km2, chiếm 

khoảng 23,4% tổng diện tích lưu vực sông Mêkông, trong đó 165.000 km2, (chiếm 

20,8%) nằm trên địa phận Trung Quốc và chỉ có 21.000 km2 (2,6%) nằm trên địa phận 

Myanma. Ở đây, lưu vực sông có dạng dài, hẹp ngang, địa hình núi cao và dốc; đất bị 

xói mòn mãnh liệt và do đó khoảng 50% tổng lượng cát bùn của sông Mêkông được 

hình thành ở Thượng lưu vực Mêkông; mạng lưới sông suối kém phát triển, trên địa 

phận tỉnh Vân Nam, Trung Quốc, chỉ có 14 sông có diện tích lưu vực từ 1.000 km2 trở 

lên. 

Hạ lưu vực Mêkông được tính từ nơi dòng chính sông Mêkông chảy ra khỏi địa phận 

tỉnh Vân Nam, Trung Quốc vào lãnh thổ nước Lào tại Chiang Saen. Với diện tích lưu 

vực khoảng 609.000 km2, chiếm 76,6% tổng diện tích lưu vực sông Mêkông. Hạ lưu 

vực Mêkông nằm trong lãnh thổ của 4 nước: Lào, Thái Lan, Campuchia và Việt Nam. 
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Hình II-1 Vị trí địa lý lưu vực sông Mêkông 

II.1.1.3 Điều kiện địa hình  

Lưu vực sông Mê Công phần chảy trên lãnh thổ Trung Quốc có địa hình tương đối cao, 

địa  hình sông dốc đứng, địa hình phổ biến từ trên 1.000 m. phần qua Lào và Thái Lan 

có địa hình bình nguyên với cao độ địa hình từ 100 đến 250 m. Phần hạ lưu Campuchia 

và Việt Nam địa hình phổ biến 2-50m.  
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Hình II-2 Địa hình lưu vực sông Mê Công 

Địa hình lòng sông phần qua lành thổ Trung Quốc là tương đối dốc, từ độ cao 4500 m 

đến 400 m trên tổng chiều dài khoảng 2000 km. Phần qua Lào, Thái Lan và Campuchia 

đến thượng lưu Kratie độ dốc giảm đần từ 400 m 10 m. Phần hạ lưu Kratie ra đến biển 

độ dốc thấp, lòng sông mở rộng dần từ 1.000 đến 3.000 m  

 

Hình II-3:  Sơ hoạ độ dốc sông Mê Công 
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• Vùng núi cao phía bắc 

Vùng này trải dài trên 500 km từ tây sang đông, bao gồm Thượng Lào và một phần lãnh 

thổ Thái Lan. Ở đây, địa hình hiểm trở, chia cắt mạnh, thung lũng sâu; độ cao các dãy 

núi từ 600 m đến trên 1.200 m, cao nhất đến 2.819 m ở cao nguyên Xiêng Khoảng, Lào; 

độ dốc sườn núi khoảng (30-45)%; kết cấu địa chất nói chung là đá trầm tích hay phun 

trào. 

• Vùng núi cao phía đông 

Vùng này chạy dọc sườn phía tây dãy Trường Sơn, dài khoảng 1.000 km, rộng 50-300 

km, bao gồm Trung và Hạ Lào, Tây Nguyên (Việt Nam) và một phần đông bắc 

Campuchia. Ở khu vực phía bắc và giữa vùng này có nhiều dãy núi cao; hướng các dãy 

núi thường là bắc - nam hay đông bắc - tây nam.  

Ở khu vực phía nam, các đỉnh núi khoảng 600 - 1.000m, cao nhất là đỉnh Ngọc Linh 

trên địa phận tỉnh Kon Tum, Việt Nam. Độ dốc các sườn núi khoảng (30-40)%. Trong 

vùng này có cao nguyên bazan rộng và khá bằng phẳng, cao khoảng (500-1.000)m. Kết 

cấu địa chất ở vùng này chủ yếu là đá cổ biến chất. Khu vực đá vôi duy nhất ở hạ lưu 

vực Mêkông nằm ở cao nguyên Khăm Muộn. 

• Cao nguyên Cò Rạt 

Cao nguyên này là một vùng đồi bát úp dạng lòng chảo, nghiêng về phía đông nam, 

được bao bọc bởi các dãy núi Pet-cha-ben ở phía tây, dãy Phnam Đăng Rét ở phía nam 

và đông nam; Cao nguyên Cò Rạt trải dài trên 500 km theo hướng bắc - nam. 

• Vùng núi cao tây nam 

Đây là vùng đồi núi ở sườn phía bắc và đông bắc dãy núi Con Voi và Cardaman thuộc 

lưu vực sông Tông Lê Sáp ở Campuchia. Các dãy núi có cùng niên đại địa chất với vùng 

núi cao phía đông và các đỉnh núi tạo thành đường phân nước giữa lưu vực sông Tôngle 

Sáp với các lưu vực sông chảy ra vịnh Thái Lan. 

• Vùng đồng bằng 

Đồng bằng sông Mêkông là một vùng đất bồi tụ có dạng hình tam giác với đỉnh là Phnôm 

Pênh và đáy là bờ Biển Đông và vịnh Thái Lan, kéo dài trên 800 km theo hướng Bắc - 

Nam và 600 km theo hướng Đông - Tây; địa hình thấp, khá bằng phẳng; mạng lưới sông 

ngòi, kênh rạch chằng chịt. Phần đồng bằng sông Mêkông nằm trong lãnh thổ Việt Nam 

thường được gọi là đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL). 

Từ hạ lưu cửa sông Tôngle Sáp, sông Mêkông tách thành 2 nhánh: nhánh phía đông 

được gọi là sông Mêkông và nhánh phía tây được gọi là sông Bassac. Hai nhánh sông 

này chảy qua biên giới Việt Nam – Căm Pu Chia vào đồng bằng sông Cửu Long. Ở đây, 

sông Mêkông được gọi là sông Tiền và sông Bassac được gọi là sông Hậu. 

Sông Tiền chảy qua Tân Châu, Sa Đéc, Vĩnh Long rồi chia ra làm nhiều phân lưu, đổ ra 

Biển Đông tại 6 cửa: Tiểu, Đại, Ba Lai, Hàm Luông, Cổ Chiên và Cung Hầu; sông Hậu 

chảy qua Châu Đốc, Long Xuyên, Cần Thơ rồi chia ra làm 3 nhánh đổ ra Biển Đông tại 

các cửa: Định An, Bassac và Tranh Đề. Như vậy, sông Mêkông đổ ra Biển Đông tại 9 
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cửa nên phần sông Mêkông chảy trong đồng bằng ở Việt Nam cũng được gọi là sông 

Cửu Long với 9 cửa sông như 9 con rồng phun nước ra Biển Đông. 

II.1.1.4 Đặc điểm khí hậu  

Dòng chảy sông Mekong được cung cấp bởi hai nguồn chính là mưa trên phần lớn lưu 

vực và tuyết tan trên một phần rất nhỏ ở vùng núi cao thượng nguồn. Tỷ lệ đóng góp 

dòng chảy giữa 2 phần thượng và hạ lưu là 18/82%, trong khi tỷ lệ diện tích là 25/75% 

cho thấy mưa ở hạ lưu lớn hơn thượng lưu. Tuyết tan vào Xuân-Hè ở vùng thượng nguồn 

tuy chiếm diện tích không lớn nhưng lại là nguồn cung cấp khá ổn định cho dòng chảy 

kiệt phần thượng lưu. Do mưa biến đổi lớn theo mùa và năm  nên dòng chảy vùng hạ 

lưu cũng có sự biến động lớn hơn hẳn. Hàng năm, mưa lớn tập trung chủ yếu vào thời 

kỳ Hè-Thu. 

Lưu vực Mekong có một chế độ khí hậu khá đa dạng và phức tạp, tuy vẫn mang một nét 

chung của khí hậu nhiệt đới gió mùa là có nền nhiệt độ cao, mưa nhiều, nắng lắm. Sự 

phức tạp thể hiện trong sự phân hóa mạnh mẽ các yếu tố khí hậu cả theo không gian và 

thời gian, còn sự đa dạng lại được thể hiện trong nguyên nhân hình thành và ảnh hưởng 

của các yếu tố khí tượng lên nền khí hậu của từng vùng. 

Hàng năm, trên lưu vực thịnh hành một mùa khô nóng ít hoặc không mưa kéo dài, đồng 

thời với sự cạn kiệt trên hệ thống sông suối, từ tháng XI-IV. Thời gian này gió mùa 

Đông-Bắc tỏ ra chiếm ưu thế trên toàn lưu vực, độ ẩm không khí xuống thấp, nhiệt độ 

cao, nắng nhiều và nhiệt lượng bức xạ dồi dào. 

Mùa mưa lũ kéo dài từ tháng V-X, với lượng mưa chiếm trên 85% tổng lượng năm. Đây 

là thời kỳ khí hậu khá mát mẻ, nhiệt độ giảm, ẩm độ cao. Vào khoảng tháng VIII, IX, lũ 

lên cao ở hạ lưu. Cuối mùa lũ, tuyết rơi nhiều ở vùng núi cao thượng nguồn.  Sự phức 

tạp của địa hình cũng tham gia vào việc hình thành tính đa dạng của chế độ mưa trên 

toàn lưu vực. Gió mùa Tây-Nam chiếm ưu thế gần như suốt mùa mưa lũ này. 

Mưa trên lưu vực sông Mekong có những đặc điểm chính là (i) thường xảy ra liên tục 

trong một số ngày và trải trên một vùng rộng lớn; (ii) các đợt mưa lớn ở lưu vực thường 

tập trung vào các tháng VII-IX, bình quân đạt từ 300-600 mm/tháng (có nơi đạt trên 800 

mm/tháng) với khoảng trên 20 ngày mưa/tháng; (iii) do ảnh hưởng của địa hình, hình 

thành nên các tâm mưa lớn (như vùng núi Con Voi-Đậu Khấu, cao nguyên Boloven và 

một số vùng khác ở sườn Tây Trường Sơn, lượng mưa từ 2.500-3.500 mm) và các vùng 

khô hạn (như khu vực cao nguyên Korat, lượng mưa từ 900-1.100 mm); và (iv) hàng 

năm, mùa mưa được bắt đầu từ tháng V và kết thúc vào tháng X, kéo dài chừng 6 tháng. 

Lượng mưa hàng năm ở hạ lưu vực biến đổi từ khoảng 1.000 mm (Khon Kaen-Đông-

Bắc Thái Lan) cho tới 4.000 mm (Pak Song-vùng núi sườn Tây Trường Sơn). Lượng 

mưa trung bình năm cho toàn hạ lưu vực là 1.672 mm. 

Nguyên nhân và tác động đến sự phân bố mưa trên lưu vực Mekong bao gồm (1) hoạt 

động của gió mùa từ tháng V-X hàng năm; (2) ảnh hưởng của yếu tố địa hình với các 

hướng núi chắn gió từ biển vào; và (3) hoạt động của các loại áp thấp nhiệt đới và các 

tác động hoàn lưu ngoại lai. 
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II.1.1.5 Hiện trạng che phủ  

Lưu vực sông Mê Công phần chảy trên lãnh thổ Trung Quốc chủ yếu là núi và rừng, có 

tuyết phủ quanh năm. Phần lãnh thổ Lào có độ che phủ lớn, đất nông nghiệp và các loại 

đất khác chỉ chiếm khoảng 18% còn lại là đất rừng. Phần lãnh thổ Thái Lan được chia 

làm 2 phần, phần lưu vực phía Đông Bắc – lưu vực Cốc-Inh Nản có độ che phủ còn 

tương đối khá, tuy nhiên phần lưu vực sông Chi và Mun thì có mức độ phát triển nông 

nghiệp tương đối cao, đất nông nghiệp và các loại đất khác chiếm đến 80% diện tích tự 

nhiên. Phần lãnh thổ Campuchia được chia làm 2 phần, phần thuộc châu thổ Mê Công 

và vùng biển hồ Tôn Lê Sáp có địa hình thấp địa hình thấp phần lớn là đất nông nghiệp, 

phần có địa hình cao có độ che phủ lớn, tổng độ che phủ đạt 70% diện tích. Phần lãnh 

thổ Việt Nam, vùng ĐBSCL chủ yếu là đất nông nghiệp, tổng độ che phủ bình quân đạt 

hơn 30%. 

Bảng II-1Hiện trạng che phủ hạ lưu vực sông Mê Công năm 1997 

Che phủ đất bở Lào Cambodia Thái Lan ĐBSCL Tây Nguyên Việt Nam 

Đất rừng 40% 54% 16% 0% 43% 21% 

Rừng, cỏ 42% 15% 3% 0% 25% 13% 

Đất Nông nghiệp 14% 23% 79% 84% 29% 57% 

Đất trũng, đất ướt 1% 5% 1% 10% 0% 5% 

Đất khác 2% 0% 0% 4% 0% 2% 

Nguồn:MRC Land Cover Dataset - dữ liệu che phủ đất của UHQTMC 
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Hình II-4 Bản đồ che phủ đất năm 1997 

II.1.2 Đặc điểm thuỷ văn 

Mê Công có tổng chiều dài hơn 4.800 km, gồm hơn 30 nhánh sông chính. Tổng lượng 

nước bình quân hàng năm 475 tỷ m3, lưu lượng bình quân hàng năm 15.000 m3/s, lưu 

lượng bình quân hàng năm thay đổi tương đối lớn, mùa lũ từ tháng 5 đến tháng 11 có L 
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ưu lượng đỉnh lũ trên 50.000 m3/s gây ngập lụt trên hơn 6 triệu ha đặc biệt là phần 

Campuchia và ĐBSCL. Mùa kiệt, lưu lượng bình quân tương đối thấp, khoảng 2.000 

đến 5.000 m3/s gây ra xâm nhập mặn khoảng 1,6 triệu ha đất ở ĐBSCL. Bảng tổng hợp 

đóng góp lưu lượng từ các dòng nhánh vào dòng chính từ thượng nguồn đến Kratie được 

trình bày ở bảng dưới đây: 

Bảng II-2 Đóng góp lưu lượng từ các phụ lưu 

Nhánh sông 

% lưu lượng đóng góp 

Bờ trái Bờ phải 

Tổng 

% 

China 16   

China - Chiang Saen 1 4 5 

Chiang Saen – Luang 

Prabang 6 3 9 

Luang Prabang - 

Chiang Khan 1 2 2 

Chiang Khan - 

Vientiane 0 0 0 

Vientiane - Nong Khai 0 1 1 

Nong Khai - Nakhon 

Phanom 19 4 24 

Nakhon Phanom - 

Mukdahan 3 1 4 

Mukdahan – Pakse 5 6 11 

Pakse - Stung Treng 23 3 26 

Stung Treng – Kratie 1 0 1 

Tổng cộng 60 24 100 

Nguồn: (MRC, 2013) 
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Hình II-5 Đóng góp lưu lượng từ các phụ lưu 

 Mạng lưới sông ngòi 

Theo thực tế các sông rạch phía giáp Việt Nam có thể thấy, sông Mekong đoạn từ Kratie 

đến biển Đông dài khoảng 545 km, chảy trong vùng châu thổ nên có địa hình bằng phẳng 

và lòng sông được mở rộng dần. Từ ngã 4 Phnom Penh, sông Mekong được chia thành 

2 nhánh đổ vào Việt Nam- Mekong và Bassac (tức sông Tiền và sông Hậu). Vào địa 

phần nước ta, sông Mekong có tên gọi là sông Cửu Long, chảy ra biển bằng 9 cửa là 

Tiểu, Đại, Ba Lai, Hàm Luông, Cổ Chiên, Cung Hầu, Định An, Trần Đề và Bát Thát 

(Hậu Giang). Tuy nhiên, đến nay, quá trình bồi lắng vùng cửa sông đã làm biến mất cửa 

Bát Thát trên sông Hậu và cửa Ba Lai của sông Tiền cũng đã được xây cống ngăn mặn.  

 Mekong có nhiều chi lưu, đa số nằm ở bờ trái, trong đó đáng kể là các nhánh Sebang 

Hiêng và Sebang Phai trên đất Lào. Bờ phải có các nhánh chảy từ đất Thái, mà lớn nhất 

là 2 hệ thống sông Nậm Mun và Nậm Chi. Trước khi đến Kratie, đỉnh châu thổ, tại gần 

Stung Treng, sông Mekong cũng có các nhập lưu quan trọng ở bờ trái, nguồn từ vùng 

Tây nguyên Việt Nam, là các sông Se Kong, Se San và Sre Pock. Trên lãnh thổ 

Campuchia, các sông nhánh như  Stung Sangken, Stung Sen... cùng chảy vào lưu vực 

Biển Hồ, góp thêm vào dòng chảy cho ĐBSCL trong mùa kiệt. Cũng từ  Kratie, Mekong 

đi vào vùng trũng thấp hạ lưu ảnh hưởng triều, với cao trình đáy sông biến đổi gấp khúc 

do tương tác lũ-triều, độ sâu từ 10-30 m, có nơi đến 40 m. Đoạn dưới Kratie thường bị 

ảnh hưởng nước vật trong mùa kiệt và sau đỉnh lũ. Đoạn Phnom Penh đến Tân Châu-

Châu Đốc ảnh hưởng triều nhẹ trong mùa kiệt, với biên độ 1,0-1,5 m ở Tân Châu-Châu 
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Đốc và 0,2-0,5 m ở Phnom Penh. Dòng triều hoàn toàn không xuất hiện trong đoạn này. 

Mùa lũ hầu như không còn ảnh hưởng triều.  

Các sông suối nằm trên đất Campuchia, tuy không đóng góp nhiều về dòng chảy, nhưng 

là nơi chuyển tải quan trọng dòng lũ từ dòng chính Mekong hay Bassac sang vùng ngập 

hai bên sông, ảnh hưởng mạnh đến dòng lũ tràn qua biên giới vào ĐBSCL. Phía tả sông 

Tiền, có 6 sông, suối chảy trực tiếp và gián tiếp nối với các sông, rạch ven biên giới Việt 

Nam-Campuchia là:  

(1)   Sông Vaico, tên gọi của phần thượng lưu sông Vàm Cỏ Tây, bắt nguồn từ vùng 

đồng bằng tỉnh Prey Veng, có cao trình 10-15 m, chảy theo hướng Tây Bắc- Đông Nam 

qua thị xã Svay Rieng và sang tỉnh Long An của Việt Nam, với diện tích lưu vực 1.720 

km2, chiều dài 110 km. Sông này đã bị thoái hóa vì sau khi đắp đập Svay Rieng, dòng 

sông không còn lưu thông với nguồn triều từ biển Đông. Về mùa khô, dòng chảy cơ bản 

rất nhỏ do không có nguồn sinh thủy, nhưng trong mùa lũ, lưu vực sông lại chính là khu 

trữ và chuyển lũ tràn từ Mekong sang Việt Nam.  

(2)   Sông Prek Tate là một nhánh thượng lưu của sông Vàm Cỏ Đông, bắt nguồn từ 

vùng đồi thấp tỉnh Prey Vieng có cao trình khoảng 7-10 m, chảy theo hướng Tây Bắc-

Đông Nam qua thị trấn Kam Chaimea, Rominhec thuộc tỉnh Prey Vieng và Svay Rieng 

trước khi sang tỉnh Tây Ninh của Việt Nam. Chiều dài sông chính trong phần đất 

Campuchia là 54 km, diện tích lưu vực tương ứng là 1.380 km2. Đoạn chảy gần vào 

Việt Nam lòng sông còn khá sâu và bị ảnh hưởng của thủy triều biển Đông.  

(3)   Sông Tonle Toch nằm ở phía Tây-Bắc vùng biên giới, nối 2 vị trí của sông 

Mekong, cửa vào tại Phum Peam Prathnoud (cách thị xã Kompong Cham 10 km về phía 

Nam) và cửa ra tại Ba Nam (cách bến phà Niek Luong chừng 5 km). Trong mùa lũ, nước 

sông Mekong chảy vào Tonle Toch và chứa dần vào vùng đầm ngập nước rồi chảy về 

hạ lưu, với lòng sông khá rộng (đáy rộng 100 m, chỗ hẹp gần 40 m) và sâu (6-8 m). 

Chiều dài sông chính 120 km, diện tích lưu vực 1.900 km2. 

(4)   Sông Tonle Prasat nằm ở phía Tây vùng biên giới, có cửa vào nối với hạ lưu của 

Tonle Toch tại Toeng Lost và chảy lượn dòng theo hướng Bắc-Nam để nối với sông Sở 

Thượng của Việt Nam. Chiều dài sông chính 62 km ứng với diện tích lưu vực là 650 

km2, là con sông chuyển nước của Mekong nên lòng sông rộng và sâu, độ dốc  đáy sông 

thấp nhưng biến đổi nhiều.  

(5)   Sông Tra Bek nối Tonle Prasat với sông Sở Hạ của Việt Nam, có cửa vào tại cầu 

Hữu Nghị, chảy theo hướng Tây Bắc- Đông Nam đến cầu Trabek thì chuyển theo hướng 

Bắc-Nam và nhập với sông Sở Hạ tại Thông Bình huyện Hồng Ngự. Chiều dài dòng 

chính 57 km và diện tích lưu vực 575 km2, Tra Bek là con sông đồng bằng chuyển nước, 

lại ảnh hưởng của thủy triều trong mùa kiệt (tại Trabek biên độ thủy triều tháng V 

khoảng 0,4-0,5 m). Độ rộng và độ dốc  lòng sông thay đổi nhiều.  

(6)    Sông Prek Kongpong Chrey bắt nguồn từ vùng đầm lầy thuộc huyện Mesong tỉnh 

Prey Veng, chảy theo hướng Bắc-Nam nối với sông Cái Cỏ của Việt Nam. Chiều dài 

sông chính 35 km, diện tích lưu vực tương ứng là 326 km2. Mùa khô không có nguồn 

sinh thủy. 
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Như vậy, các sông suối phía Campuchia có liên quan chặt chẽ đến các sông rạch ven 

biên giới Việt Nam. Trong mùa khô, do không có nguồn sinh thủy nên dòng chảy cơ 

bản rất nhỏ. Trong mùa lũ, các lưu vực trên lại chính là các khu chứa và chuyển lũ về 

Việt Nam, góp phần làm phức tạp thêm chế độ lũ cũng như các giải pháp kiểm soát lũ 

cho vùng ĐTM.    

Phía HSH gồm có các sông nhỏ phát nguyên từ dãy Núi Bà thuộc các tỉnh Ta Keo, 

Kongpong Spu và Kandal, một vài suối chảy trực tiếp ra sông Bassac, một vài suối khác 

chảy xuống các vùng trũng ven biên giới rồi nhập vào kênh Vĩnh Tế. Các khu trũng dọc 

sông Bassac và biên giới có cao độ từ 1,2-2,0 m, rộng 3-10 km, tạo thành các vùng ngập 

lụt rộng hàng nghìn ha, có độ sâu từ 0,5-3,0 m. Đặc biệt, suối đổ vào đầu kênh Giang 

Thành có lưu vực lớn, năm 2000, dòng lũ chảy sang TGHT đạt giá trị xấp xỉ 1.000 m3/s.  

II.1.3 Hiện trạng phát triển kinh tế xã hội 

II.1.3.1 Hiện trạng dân số 

Hiện trạng dân số năm 2000 của lưu vực sông Mê Công vào khoảng hơn 54.7 triệu 

người, trong đó Campuchia chiếm khoảng 9.8 triệu người, Lào 4.9 triệu người, Thái Lan 

23.1 triệu người và Việt Nam là 16.9 triệu người. Ước tính dân số của lưu vực tăng lên 

khoảng 70-80 triệu người vào năm 2020.  

Bảng II-3 Đặc trưng dân số và phát triển dân số lưu vực Mê Công 

Nước Dân số 

quốc gia 

năm 2000 

(triệu 

người) 

Nô

ng 

thôn 

(%) 

Tỷ  

lệ tăng 

dân số 

(%) 

Dân số thuộc  lưu 

vực (triệu người) 

2000 2020 

Cambodi

a 

13.1 84 2.3 9.8 16.5 

Lao PDR 5.3 76 2.6 4.9 7.6 

Thailand 62.8 78 1.0 23.1 28.2 

Viet 

Nam 

78.1 80 1.4 16.9 21.8 

Tổng 159.3   54.7 74.1 

 

Hơn 75% dân số lưu vực phụ thuộc vào canh tác nông nghiệp, khai thác thuỷ sản và 

rừng, trong đó Lào chiếm tỷ lệ cao nhất 85.5%, Campuchia chiếm tỷ lệ 76.6%, Thái Lan 

68.3% và Việt Nam chiếm 63.6% 
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Bảng II-4 Phần trăm dân số và giới trong lĩnh vực nông nghiệp, rừng và thuỷ sản 

Chia sẻ lao động Cambodia 1998 Lao PDR 

1995 

Thailand 1999 Việt Nam 

  Nữ 82.4% 89.5% 68.3% - 

  Nam 70.5% 81.2% 68.3% - 

  Tổng cộng 76.6% 85.5% 68.3% 63.6% 

 

 

 

Hình II-6 Mật độ dân số lưu vực sông Mê Công 



19 

 

 

 

II.1.3.2 Hiện trạng nông nghiệp 

Nông nghiệp là hoạt động kinh tế quan trọng ở lưu vực sông Mê Công, hơn 75% dân số 

lưu vực phụ thuộc vào canh tác nông nghiệp, khai thác thuỷ sản và rừng. Đóng góp từ 

các hoạt động nông nghiệp và rừng vào GDP của từng quốc gia như trình bày ở bảng 

sau  

Bảng II-5 Đóng góp của nông nghiệp và rừng vào GDP của từng quốc gia 

 Cambodia Lao PDR Thailand Việt Nam 

Đóng góp GDP 1995 1999 1990 1999 1993 1997 1990 1999 

  Canh tác nông 

nghiệp 

26.1% 21.3

% 

36.7

% 

28.7

% 

16.6

% 

14.8

% 

- 20.4% 

  Khai thác thuỷ 

sản và chăn nuôi 

13.4% 15.2

% 

20.7

% 

18.5

% 

4.3% 3.5% - 2.3% 

  Rừng 6.6% 3.9% 3.2% 4.9% 0% 0% - 0.9% 

Tổng chia sẻ GDP 46.1% 40.4

% 

60.6

% 

52.1

% 

20.9

% 

18% 38.7

% 

23.6% 

 

Bảng II-6 Đóng góp của nông nghiệp và rừng vào xuất khẩu của từng quốc gia 

 Cambodia Lao PDR Thailand* Viet Nam* 

Phần đóng góp từ 

lĩnh vực 

1995 1999 1995 1999 1993 2000 1995 1998 

  Nông nghiệp 15% 5% 13% 6% 30% 22% 32% 24% 

  Rừng 69% 16% 39% 29% 0% 0% 3% 2% 

* bình quân quốc gia thay vì phần diện tích lưu vực 

Sự khác biệt giữa các quốc gia liên quan đến mức độ công nghiệp hóa, phần trăm đóng 

góp từ nông nghiệp và rừng là thấp so với giá trị xuất khẩu và tổng giá trị kinh tế ở Thái 

Lan và Việt Nam so với Campuchia và Lào.  

II.1.3.3 Hiện trạng công nghiệp 

So với 4 nước phía hạ lưu, Thái Lan có mức độ phát triển công nghiệp cao hơn, trong 

đó tỷ lệ đóng góp của phát triển công nghiệp trong GDP vào khoảng 40%, tiếp đến là 

Việt Nam khoảng 35%, Campuchia và Lào có tỷ lệ 25 và 22 %. 
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Bảng II-7 Đóng góp công nghiệp trong GDP 

Nước GDP Ghi chú 

Cambodia 25% of GDP 

8% lao động 

dệt may là chủ yếu 

Lao PDR 22% of GDP thủ công mỹ nghệ và chế biến nông sản 

Thailand 40% of GDP -Chủ yếu khu vực Băng Côc 

-Bắc và Đông bắc chủ yếu là công nghiệp nhẹ 

và chế biến nông sản 

Viet Nam 35% of GDP -đầu thập kỉ 1990 phát triển chậm 

-chủ yếu thu nhập từ khai thác dầu và khí 

 

II.1.3.4 Hiện trạng tưới 

Hiện trạng tưới ở lưu vực sông Mê Công được trình bày ở bảng . số liệu được lấy từ cơ 

sở dữ liệu tưới của UHQTMC bao gồm các hệ thống tưới được tổng hợp bởi các nhà 

chức trách địa phương và chưa bao gồm các hệ thống tưới nhỏ. Số liệu thể hiện diện tích 

tưới thiết kế của hệ thống. 

Bảng II-8 Tổng hợp diện tích tưới ở lưu vực sông Mê Công năm 2001 

 

Vị trí Số lượng 

hệ thống 

tưới 

Diện tích 

mùa mưa 

(ha) 

Diện tích 

mùa khô (ha) 

Diện tích vụ 

3 (ha) 

Diện tích 

tưới cả 

năm (ha) 

Lào 2.532 224.232 151.940 0 224.232  

Thái Lan (tổng) 8.764 - - - 941.425 

-Hoàng giaThái 

(TB/Lớn) 

441 330.056 72.140 0 330.056 

-HGT (khác) 291 - - - - 

-HGT (nhỏ) 5.497 - - - - 

-DEDP 1.072 - - - 517.205 

-Bộ thủy lợi 1.463 - - - 94.164 

Campuchia 1.012 248.842 181.506 0 392.117 
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ĐBSCL 85 1.683.094 1.417.549 351.506 1.683.094 

Tây nguyên 76 36.008 7.290 - 36.008 

      

Tổng 12.469 - - - 3.276.876 

 

Ở Campuchia, diện tích tưới chủ yếu tập trung ở vùng ngập lũ hàng năm, phần lớn diện 

tích này sử dụng nước lũ rút như là nguồn nước tưới chính. Diện tích canh tác mùa khô 

chỉ chiếm khoảng 10% tổng diện tích mùa mưa, những hạn chế trong quản lý nước là 

nguyên nhân làm hạn chế gia tăng diện tích canh tác mùa khô. 

Diện tích tưới ở Lào chủ yếu được phát triển mạnh vào thập kỉ 90, diện tích tưới tăng 

khoảng 8 lần trong thập kỉ này, tuy nhiên diện tích tưới chủ yếu tập trung ở ven sông 

Mê Công. Tổng diện tích tưới vào khoảng 280.000 ha, trong đó khoảng 220.000 ha tập 

trung ở các hệ thống tưới lớn còn lại ở các hệ thống tưới nhỏ. 

Tỷ lệ tưới ở vùng Đông Bắc Thái Lan là thấp, nhiều hệ thống tưới lớn đã được xây dựng 

ở lưu vực sông Chi và Mun chủ yếu liên quan đến hood chứa, thiếu nước là mối quan 

tâm lớn nhất đối với phát triển tưới vùng này và hạn hán hạn chế phát huy công xuất của 

các công trình hiện hữu vào mùa khô, có nơi thiếu nước đã xảy ra cả trong mùa mưa. 
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Hình II-7Hệ thống tưới lưu vực sông Mê Công 

 

II.1.3.5 Hiện trạng canh tác lúa 

Canh tác lúa là hoạt động nông nghiệp quan trọng nhất ở lưu vực sông Mê Công, theo 

tài liệu thống kê của các quốc gia, tổng diện tích canh tác của hạ lưu vực vào khoảng 

8.6 triệu ha lúa, chiếm khoảng 12% diện tích tự nhiên và vào khoảng 34% diện tích đất 

nông nghiệp. Sản lượng lương thực tăng mạnh trong vòng 10- 15 năm gần đây: 23% từ 

năm 1993 đến 2000 ở Campuchia, 38% từ 1990 đến 1999 ở Lào, 33% từ 1994 đến 2001 

ở Thái Lan và 27% từ 1995 đến 1999 ở ĐBSCL và Tây Nguyên.  

Ở Campuchia, tổng diện tích canh tác lúa mùa mưa vào khoảng 1.7 triệu ha năm 1993, 

tăng lên 1.9 triệu ha năm 2000, diện tích này vẫn nhỏ hơn so với 2.5 triệu ha canh tác 

lúa vào thập kỉ 1960.  
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Bảng 9:   Diện tích và sản lượng lương thực ở Campuchia giai đoạn 1993-2000 

 Đơn vị 1993 2000 

Lúa mùa mưa    

  Diện tích thu 

hoạch 

1000 ha - 1.846 

  Tổng sản lượng 1000 Tấn - 3.333 

  Năng suất Tấn/ha - 1,81 

Lúa mùa khô    

  Diện tích thu 

hoạch 

1000 ha - 233 

  Tổng sản lượng 1000 Tấn - 708 

  Năng suất Tấn/ha - 3,04 

Tổng cả năm    

  Diện tích thu 

hoạch 

1000 ha 1.685 2.079 

  Tổng sản lượng 1000 Tấn 2.221 4.041 

  Năng suất Tấn/ha 1,31 1,94 

Nguồn: Tài liệu thống kê của Campuchia (1994, 2000) 

Lúa là cây trồng chính ở Lào, diện tích xấp xỉ 600.000 ha hay khoảng 80% diện tích 

canh tác nông nghiệp. năng suất phổ biến vào khoảng 4 tấn/ha ở lúa có tưới và 1.5 tấn/ha 

ở lúa lương.  

Bảng II-9 Diện tích và sản lượng lương thực ở Lào giai đoạn 1990-1999 

 Đơn vị 1990 1995 1999 

Lúa mùa mưa     

  Diện tích thu hoạch 1000 ha 392,4 367,3 477,5 

  Tổng sản lượng 1000 Tấn 1.088,5 1.071,3 1.502 

  Năng suất Tấn/ha 2,77 2,92 3,15 

Lúa có tưới     
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  Diện tích thu hoạch 1000 ha 11 13,6 87 

  Tổng sản lượng 1000 Tấn 39,1 50,4 354 

  Năng suất Tấn/ha 3,55 3,71 4,07 

Lúa nương     

  Diện tích thu hoạch 1000 ha 260,2 179 153,6 

  Tổng sản lượng 1000 Tấn 379,9 296,1 238 

  Năng suất Tấn/ha 1,46 1,65 1,55 

Lúa Cả năm     

  Diện tích thu hoạch 1000 ha 663,6 559,9 718,1 

  Tổng sản lượng 1000 Tấn 1.507,5 1.417,8 2094 

  Năng suất Tấn/ha 2,27 2,53 2,92 

Nguồn: Bộ Nông nghiệp và rừng của Lào năm 2000 

Hơn 80% diện tích canh tác ở vùng Đông Bắc Thái Lan là diện tích lúa hay lúa màu, có 

3 loại hình canh tác lúa chính trong vùng, diện tích thấp chủ yếu là trồng lúa mùa mưa 

thường bị thiệt hại do lũ, đất trung bình là diện tích có hiệu quả cao nhất, đất cao với 

giống lúa ngắn ngày không canh tác thường xuyên, khảng 3-4 vụ trong vòng 10 năm.  

Bảng II-10 Diện tích và sản lượng lương thực ở Đông Bắc Thái Lan 

 Đơn vị 1994 1997 2001 

Lúa chính vụ     

  Diện tích thu hoạch 1000 ha 4.356 4.557 4.675 

  Tổng sản lượng 1000 Tấn 7.125 7.978 9.046 

  Năng suất Tấn/ha 1,64 1,75 1,93 

Lúa vụ 2     

  Diện tích thu hoạch 1000 ha 14 63 138 

  Tổng sản lượng 1000 Tấn 32 190 451 

  Năng suất Tấn/ha 2,25 3,03 3,27 

Lúa cả năm     

  Diện tích thu hoạch 1000 ha 4.370 4.620 4.813 
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  Tổng sản lượng 1000 Tấn 7.158 8.168 9.497 

  Năng suất Tấn/ha 1,64 1,77 1,97 

Nguồn: Tài liệu thống kê của Thái Lan (1997, 2001) 

Lúa là cây trồng chính ở ĐBSCL của Việt Nam, với 3 vụ lúa chính ĐX, HT và TĐ, 

ngoài ra còn một ít diện tích lúa mùa chủ yếu vùng bị ảnh hưởng xâm nhập mặn hay 

vùng Tây Nguyên.  

Bảng II-11 Diện tích và sản lượng lương thực ở Đồng Bằng Sông Cửu Long 1995-1999 

 Đơn vị 1995 1999 

Lúa ĐX    

  Diện tích thu hoạch 1000 ha 1.036 1.450 

  Tổng sản lượng 1000 Tấn 5.349 7.252 

  Năng suất Tấn/ha 5,16 5,00 

Lúa HT    

  Diện tích thu hoạch 1000 ha 1.398 1.934 

  Tổng sản lượng 1000 Tấn 5.296 7.201 

  Năng suất Tấn/ha 3,79 3,72 

Lúa Mùa    

  Diện tích thu hoạch 1000 ha 757 603 

  Tổng sản lượng 1000 Tấn 2.187 1.828 

  Năng suất Tấn/ha 2,89 3,03 

Lúa Cả Năm    

  Diện tích thu hoạch 1000 ha 3.191 3.987 

  Tổng sản lượng 1000 Tấn 12.832 16.281 

  Năng suất Tấn/ha 4,02 4,08 

Nguồn: Tài liệu thống kê (1999) 
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Bảng II-12 Diện tích và sản lượng lương thực ở Tây Nguyên 1995-1999 

 

 Đơn vị 1995 1999 

Lúa ĐX    

  Diện tích thu hoạch 1000 ha 25 33 

  Tổng sản lượng 1000 Tấn 97 155 

  Năng suất Tấn/ha 3,85 4,63 

Lúa Mùa    

  Diện tích thu hoạch 1000 ha 118 101 

  Tổng sản lượng 1000 Tấn 252 259 

  Năng suất Tấn/ha 2,14 2,57 

Lúa cả năm    

  Diện tích thu hoạch 1000 ha 143 134 

  Tổng sản lượng 1000 Tấn 349 414 

  Năng suất Tấn/ha 2,44 3,08 

Nguồn: Tài liệu thống kê (1999) 

 

II.1.3.6 Hiện trạng canh tác cây trồng cạn 

Trong khi lúa là cây trồng chính ở lưu vực sông Mê Công, một diện tích đáng kể cây 

trồng cạn trên lưu vực như ngô, cây ăn trái, rau, cây có dầu, cây củi, cây công nghiệp 

như cà phê, trà, mía và cây thuốc lá. Nhiều loại cây trồng này đem lại lợi ích còn hơn cả 

lúa đây cũng là mục tiêu gia tăng diện tích cây trồng này để nâng cao đời sống nhân dân 

trong lưu vực. 

Ở Campuchia, cây trồng cạn đóng góp khoảng 8% GDP năm 1999, chiếm tổng diện tích 

khoảng 250.000 ha, trong khi vào thập kỉ 1960 diện tích cây trồng cạn vào khoảng 

310.000 ha. Một trong những lí do vẫn tồn tại những bãi mìn từ thời kì Pôn Pốt.. 
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Bảng II-13 Diện tích, sản lượng và năng xuất cây trồng cạn ở Campuchia 1999/2000 

 

  Cây trồng Diện tích thu hoạch 

(ha) 

Sản lượng (tấn) Năng suất 

(tấn/ha) 

Bắp 59.739 95.274 1,59 

Bắp vàng 32.011 54.680 1,71 

Sắn 14.003 228.512 16,32 

Khoai lang 9.322 32.516 3,49 

Rau 31.240 181.851 5,82 

Mungbeans 26.747 15.913 0,59 

Lạc 10.557 9.244 0,88 

Đậu lành 34.945 35.063 1,00 

Mía 8.374 159.859 19,09 

Mè 16.410 7.385 0,45 

Thuốc lá 8.292 6.358 0,77 

Jute 261 264 1,01 

Cao su 39.718 45.204 1,12 

Dầu thực vật 1.515 1.365 0,90 

Nguồn: Tài liệu thống kê của Campuchia năm 2000 

Ở Lào, diện tích cây trồng cạn chiếm khoảng hơn 160.000 ha, trong đó chủ yếu là cây 

bắp, cà phê và rau dậu, diện tích cà phê và rau đậu tăng mạnh những năm 1999 do nhu 

cầu xuất khẩu. 
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Bảng II-14 Diện tích và năng xuất cây trồng cạn ở Lào 1990-2000 

Cây trồng Diện tích (1.000 ha) Năng suất (tấn/ha) 

 1990 1999 1990 1999 

 Bắp 48,1 40,7 1,70 2,36 

 Strachy roots 19,8 13,1 8,22 6,15 

Rau/đậu 7,9 41,1 7,68 5,74 

 Mungbeans 4,6 1,7 0,57 0,88 

Đậu lành 5,6 6,8 0,80 0,87 

Lạc 8,5 12,9 0,94 1,01 

 Thuốc lá 12 4,3 4,87 5,44 

 Bông 6,9 4,4 0,72 0,98 

 Mía 4 4,7 27,98 36,94 

 Cà phê 17,3 42,3 0,31 0,41 

 Trà 0,4 0,9 4,00 0,44 

Nguồn: Bộ Nông nghiệp và rừng (2000) 

Ở Thái Lan, việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng sang cây trồng cạn phát triển mạnh so với 

các nước khác trên lưu vực, tuy nhiên cây trồng cạn chỉ chiếm 20% diện tích canh tác ở 

vùng Đông Bắc Thái Lan. Rau màu, legumes, kenaf, và thuốc lá đôi khi trồng xen vụ 

với diện tích trồng lúa. Ở vùng cao, cassava, kenaf, mía, và legumes như đậu phộng và 

mungbean thường được canh tác 1 vụ. Hạn chế lớn nhất đối với phát triển cây trồng cạn 

là chất lượng đất. 

Bảng II-15 Diện tích, sản lượng  và năng xuất cây trồng cạn ở Đông Bắc Thái Lan 1990-2000 

 Diện tích thu hoạch 

(1.000 ha) 

Sản lượng (1.000 

tấn) 

Năng suất 

(Tấn/ha) 

Cây 

trồng 

1994 2000 1994 2000 1994 2000 

Bắp 313 334 838 1.041 2,67 3,12 

Sorghum 3 2 4 3 1,47 1,69 



29 

 

 

 

Mungbea

n 

20 22 12 15 0,62 0,68 

Sắn 862 646 11.680 10.472 13,56 16,21 

Mía 205 206 9.382 12.098 45,79 58,71 

Đậu lành 48 38 66 54 1,39 1,41 

Lạc 30 30 43 46 1,42 1,54 

Đay 82 17 120 29 1,46 1,74 

Bông 9 4 12 6 1,34 1,43 

Nguồn: Tài liệu thống kê (1997, 2000, 2001) 

Ở Việt Nam, trong khi lúa là cây trồng chính ở ĐBSCL thì cây ngắn ngày và cây công 

nghiệp là cây trồng chính ở Tây Nguyên với tổng diện tích 269.000 ha so với 143.000 

ha lúa.  

Bảng II-16  Diện tích, sản lượng và năng xuất cây trồng cạn ở ĐBSCL 1995-1999 

 Diện tích gieo trồng 

(1.000 ha) 

Sản lượng (1.000 

tấn) 

Năng suất 

(Tấn/ha) 

Cây trồng 1995 1999 1995 1999 1995 1999 

Ngũ cốc khác 46,3 39 159,2 49,8 3,44 1,28 

Bắp 20,2 15,8 84 49,8 4,16 3,15 

Khoai lang 11,5 10,7 123 143,8 10,70 13,44 

Sắn 10,2 9,2 79,6 84,5 7,80 9,18 

Jute 3,6 0,6 6 1,1 1,67 1,83 

Rush 5,2 2,8 38,2 16,1 7,35 5,75 

Mía 98 102,8 5.395,7 6.435,5 55,06 62,60 

Lạc 15 10,4 27,2 16,1 1,81 1,55 

Đậu lành 11,2 9,1 22,9 20,6 2,04 2,26 

Thuốc lá 1 0,7 1,9 1,2 1,90 1,71 

Nguồn: Tài liệu thống kê (1999) 
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Bảng II-17 Diện tích, sản lượng và năng xuất cây trồng cạn ở Tây Nguyên 1995-1999 

 Diện tích gieo trồng 

(1.000 ha) 

Sản lượng (1.000 

tấn) 

Năng suất 

(Tấn/ha) 

Cây trồng 1995 1999 1995 1999 1995 1999 

Ngũ cốc khác 75,5 100,1 179,2 278,9 2,37 2,79 

Bắp 36,6 60,1 70 170,7 1,91 2,84 

Khoai lang 9 6,8 62,6 46,3 6,96 6,81 

Sắn 29,3 32,3 262 278 8,94 8,61 

Bông 1,8 9,9 2 11,4 1,11 1,15 

Mía 11,3 27,9 464,2 1.230,2 41,08 44,09 

Lạc 22,5 18,3 23,6 18,9 1,05 1,03 

Đậu lành 9,8 11,2 10,9 11,1 1,11 0,99 

Thuốc lá 1,5 2,2 0,7 1,9 0,47 0,86 

Nguồn: Tài liệu thống kê (1999) 

 

II.1.4 Hiện trạng thủy điện ở lưu vực sông mê công 

II.1.4.1 Hiện trạng thủy điện ở lưu vực sông Mê Công 

Lưu vực sông Mê Công có tiềm năng thuỷ điện khá phong phú, tổng công suất của các 

dự án thuỷ điện tiền khả thi phần hạ lưu vực sông Mê Công vào khoảng 30.000 MW, 

trong đó, 13.000 MW từ dòng chính sông Mê Công, phần còn lại thuộc các dòng nhánh 

(13.000 MW ở Lào, 2.200 MW ở Campuchia, 2.000 MW ở Việt Nam), hiện tại mới có 

khoảng 5% tiền năng thuỷ điện được khai thác phía hạ lưu (xấp xỉ 1.600 MW) các dự 

án này thuộc dòng nhánh sông Mê Công. 

Ngoài ra, một tiềm năng thuỷ điện đáng kẻ phần thượng lưu vực sông Mê Công, ước 

tính đạt 23.000 MW, chủ yếu ở Trung Quốc, hiện tại đã được khai thác 2.850 MW. 
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Bảng II-18 Tổng hợp các công trình thuỷ điện hiện hữu ở Lưu vực sông Mê Công (>10MW) 

Nước Tên Vị trí 

Công 

xuất 

(MW) 

Sản lượng 

(GWh/năm) 

Hoàn 

thành 

Trung 

Quốc 

Manwan Dòng chính 1.500 7.987 1993 

Danchaoshan Dòng chính 1.350 6.478 2001-03 

Lào 

Nam Ngum Dòng 

nhánh 

   150 1.040 1971 

Xeset 1 -nt-      45    180 1991 

Theun 

Hinboun 

-nt-    210 1.620 1998 

Huoay Ho -nt-    150    556 1999 

Nam Leuk -nt-      60    230 2000 

Thái lan 

Sirindhorn -nt-      36      52 1968 

Chulabhorn -nt-      40      59 1971 

Ubo lratana -nt-    252      26 1966 

Pak Mun -nt-    136    251 1997 

Việt Nam 
Dray Ling -nt-      13      70 1995 

Yaly -nt-    720 3.500  2000 
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Hình II-8:  Hiện trạng thủy điện lưu vực sông Mê Công, >10MW 
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II.1.4.2 Hiện trạng phát triển thuỷ điện ở Việt Nam 

Tiềm năng thuỷ điện ở Việt Nam trên lưu vực sông Mê Công tập trung ở Tây 

nguyên trên lưu vực Sê San và Serpok. Các công trình trên sông Sê San đã và đang được 

xây dựng dự kiến hoàn thành năm 2008, các công trình trên sông Serpok còn chưa rõ. 

Bảng II-19Tổng hợp các công trình thuỷ điện ở Việt Nam 

Tên dự án Sông Công suất (MW) Sản lượng (GWh) 

Buon Kuop  Srepok 277 1,346 

Pleikrong Se San 110 766 

Se San 3   Se San 273 1110 

Se San 3A  Se San 100 401 

Se San 4  Se San 330 1,256 

Se San 4A  Se San 140 530 

Thượng  Kon Tum  Se San 260 654 

Đức Xuyến Srepok 49 Master plan 2 

Buôn Tou Srah Srepok 84 Đang xây dựng 

Dray Hlinh Srepok 28 Master plan 2 

Srepok 3 Srepok 195 Master plan 2 

Srepok 4 Srepok 33 Master plan 2 
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Hình II-9 Vị trí các công trình thuỷ điện trên Srepok 

II.1.4.3 Hiện trạng và phát triển thủy điện Trung Quốc 

Trung Quốc nằm ở thượng nguồn sông Mê Công, vì thế các công trình trên hệ 

thống sông Mê Công ở thượng nguồn có tác động rất lớn đến dòng chảy ở hạ lưu và 

định hướng phát triển kinh tế của những vùng hạ lưu lưu vực. Bên cạnh đó, Trung Quốc 

dự kiến sẽ phát triển thủy điện mạnh ở lưu vực thượng nguồn Mê Công, định hướng 

phát triển các nhà máy thủy điện được thể hiện dưới bảng sau: 

Bảng II-20 Hiện trạng và phát triển Thuỷ điện ở Trung Quốc 

Thư tự Tên công trình Hiện trạng 
Công xuất 

(MW) 

Dung tích 

(triệu m3) 
Dự kiến 

1 Gongguoqiao P 750/900 510   

2 Xiaowan P 4,200 14,560 2002-2012 

3 Manwan E 1,500 920 1986-1992 

4 Dachaoshan E 1,350 960 1997-2003 

5 Nuozhadu P 5,000 22,700 2013-1016 

6 Jinghong P 1,500 1,040 2012-2013 

7 Ganlanba P 150   2013 
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8 Mengsong E 600   1992 

 

II.1.5 Thu thập thông tin hiện trạng các công trình trữ nước hiện có và đang triển 

khai xây dựng ở ĐBSCL, làm cơ sở đề xuất thêm các khu trữ nước mới 

Trong thời gian vừa qua, đặc biệt trong mùa khô 2019-2020, các địa phương tại 

ĐBSCL đã khá chủ động trong việc phòng chống hạn hán và xâm nhập mặn, tích cực 

thực hiện các biện pháp trữ ngọt và ngăn mặn phục vụ cho sản xuất và sinh hoạt, đồng 

thời đúc kết kinh nghiệm thực tiễn để đề xuất các giải pháp trữ ngọt trong giai đoạn tiếp 

theo, cụ thể như sau: 

 Tại Đồng Tháp:  

- Trong mùa khô hạn 2019-2020, tỉnh đã đẩy nhanh tiến độ thi công nạo vét các công 

trình kênh trục, kênh tạo nguồn, bố trí ngân sách nhằm sửa chữa, nâng cấp cống tưới 

tiêu kết hợp ụ bơm. Ngoài ra, hệ thống các đập tạm do người dân địa phương làm, hệ 

thống trạm bơm hút nước trữ trên các ao quy mô nhỏ, hộ cá thể cũng đã phát huy hiệu 

quả trữ nước. 

- Hiện nay, trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp, do điều kiện tự nhiên Đồng Tháp là tỉnh đồng 

bằng có rất nhiều kênh rạch chằng chịt, nên việc xây hồ trữ nước ngọt phục vụ tưới tiêu 

là tương đối khó thực hiện. Tuy nhiên, phương án xây hồ trữ nước ngọt tích nước trong 

mùa lũ và sử dụng nước trong mùa khô cấp nước sinh hoạt, là đầu vào cho Nhà máy cấp 

nước sinh hoạt tại chỗ mang tính khả thi cao. 

- Kiến nghị, đề xuất giải pháp của Đồng Tháp là xây dựng các hồ trữ nước ở Vườn Quốc 

gia Tràm Chim (huyện Tam Nông) hoặc huyện Tân Hông, Tháp Mười, do các huyện 

này thiếu nước sinh hoạt trong mùa khô, hiện đa số chỉ sử dụng nước ngầm. Tuy nhiên, 

3 huyện này đất ruộng nồng độ phèn rất cao nêu đào hồ trữ nước tự nhiên sẽ làm dậy 

phèn lên sử dụng cho sinh hoạt, cần có phương án xem xét cụ thể.  

 Tại Bến Tre:  

- Trong mùa khô hạn 2019-2020, tỉnh đã tranh thủ vận hành công trình cống lấy nước 

để trữ tối đa vào công trình thủy lợi ngay từ cuối năm 2019 và những thời điểm có xuất 

hiện nước ngọt trong giai đoạn mặn, gồm đắp 17 công trình đập tạm để ngăn mặn, trữ 

nước ngọt. 

- Vận hành hồ chứa nước ngọt Kênh Lấp, huyện Ba Tri, với trữ lượng 800.000 m3 

nước, đã tạo được nguồn cung nhất định cho các nhà máy nước sinh hoạt phục vụ 

200.000 người dân thị trấn Ba Tri và 6 xã lân cận. Tuy nhiên, trong mùa khô hạn 2019-

2020, do hạn mặn kéo dài, hồ chứa nước ngọt Kênh Lấp đã thiếu nước trầm trọng.   



36 

 

 

 

- Đập Cống Ba Lai, ngăn sông Ba Lai đưa vào sử dụng năm 2002, nhằm mục tiêu 

ngăn mặn, giữ ngọt, tiêu chua, rửa phèn, cải tạo 115.000 héc ta đất tự nhiên thuộc dự án 

ngọt hóa Bắc Bến Tre. Thế nhưng những hệ lụy khác cũng đã xuất hiện, thậm chí có thể 

phải bỏ ra khoản vốn rất lớn để khắc phục. 

 

 

 

Hình II-10 Hồ chứa ngọt Kênh Lấp Ba Tri, Ba Tre 

 Tại An Giang:  

- Trong mùa khô hạn 2019-2020, tỉnh đã chủ động thực hiện các công trình nạo vét 

kênh mương bị cạn kiệt, nạo vét khơi thông các đầu cống, xây dựng các đập tạm đầu 

kênh tạo nguồn nước ngay từ năm 2019 và đầu năm 2020, đã góp phần hạn chế ảnh 

hưởng của hạn kiệt, đảm bảo không để thiếu nước phục vụ sản xuất và dân sinh, chỉ khó 

khăn trong quá trình lấy nước, bơm tưới vào thời điểm triều xuống thấp.  

- Hiện nay, trên địa bàn tỉnh An Giang, chưa có hồ trữ nước cụ thể. Các công trình 

trên địa bàn tỉnh chủ yếu là các công trình thủy lợi hồ chứa đập dâng vừa hoặc nhỏ như 

công trình hồ chứa Soài So, Ô Tà Sóc, Ô Thum, Soài Chék (Huyện Tri Tôn); Ô Tức Sa, 

Thủy Liêm 1, Thanh Long (Huyện Tịnh Biên) với loại hình cung ứng dịch vụ chủ yếu 

là du lịch, phòng chống cháy rừng và sản xuất nông nghiệp, phục vụ các khu tưới từ 40-

300ha.   
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 Một số công trình hồ chứa nhỏ do khai thác đá tạo thành, khai thác mạch nước ngầm, 

tự đào, mạch nước ngầm quanh năm, không có quy trình quản lý, vận hành, với loại 

hình cung ứng dịch vụ chủ yếu du lịch và phòng chống cháy rừng như hồ Tà Pạ, Latina 

(Huyện Tri Tôn), hồ An Hảo, Cây Đuốc và Chùa Rô (Huyện Chùa Rô).  

- Tỉnh kiến nghị hỗ trợ cho tỉnh thực hiện các dự án hồ chứa trữ lũ, trữ nước vùng 

núi phục vụ phần lớn đồng bào dân tộc Khmer canh tác bao gồm: Dự án hệ thống thủy 

lợi vùng cao thích ứng biến đổi khí hậu; Dự án các hồ chứa trữ lũ phục vụ chia sẻ nguồn 

nước cho khu vực; Xây dựng các hồ trữ nước tại huyện Châu Phú, tỉnh An Giang; mở 

rộng đập Tha La - Trà Su, An Giang nhằm tăng lượng nước tưới cho các khu tưới; mở 

rộng và cải tạo các khu đất ngập nước tinh An Giang. 

 Tại Kiên Giang:  

- Trong mùa khô hạn 2019-2020, tỉnh đã vận hành hệ thống cống để ngăn mặn, giữ 

ngọt đảm bảo phục vụ cho sản xuất vụ Mùa, Đông Xuân 2019-2020, đắp mới 202 đập 

ngăn mặn tích nước ngọt theo thời vụ, trong đó, có 04 đập lớn bằng cừ thép Larsen để 

bảo vệ lúa trong vụ Mùa, Đông Xuân 2019-2020, tiếp tục phòng, chống hạn mặn cho vụ 

Hè Thu 2020 và đảm bảo nước sinh hoạt cho nhân dân trên địa bàn tỉnh. 

- Hiện nay, trên địa bàn tỉnh Kiên Giang, một số hồ trữ nước ngọt đã được xây dựng 

phục vụ sản xuất và sinh hoạt của người dân trong khu Đô thị Rạch Giá và các khu lân 

cận như Hồ Vĩnh Thông (553.000 m3), Hồ Đông Hà Tiên (1.000.000m3), hồ Kiên Lương 

(3.000.000m3). 

- Tỉnh kiến nghị đầu tư xây dựng hồ trữ nước cho các trạm đang sử dụng nguồn nước 

mặt để xử lý nước cấp cho nhân dân cụ thể ở các khu vực không sử dụng được nước 

ngầm như xã Tân Hiệp, Gò Quao, Hòn Đất. 

 Tại Sóc Trăng- Bạc Liêu 

- Dự án Quản Lộ - Phụng Hiệp, ngọt hóa Bán đảo Cà Mau được khởi công từ những 

năm đầu của thập niên 1990. Mục tiêu nhằm: 

+ Trữ ngọt và ngăn mặn vùng sản xuất lúa ổn định thuộc tiểu  vùng Ba Rinh -Tà 

Liêm, Tiếp Nhật và nửa phía Đông Quản Lộ -Phụng Hiệp trên địa bàn các tỉnh Sóc 

Trăng và Bạc Liêu; 

+ Kiểm soát mặn phục vụ vùng chuyển đổi sản xuất lúa-tôm và vùng chuyên tôm 

thuộc nửa phía Tây vùng Quản Lộ -Phụng Hiệp; 

+ Tiêu úng, xổ phèn và thoát nước ô nhiễm trong hệ thống. 

Tuy nhiên dự án đã bắt đầu bộc lộ những bất cập trong mục tiêu và thực tế, cần xem 

xét đánh giá khách quan.  
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• Tại Sóc Trăng 

- Trong mùa khô hạn 2019-2020, giải pháp trữ nước tại tỉnh Sóc Trăng là giải pháp 

phi công trình tạm thời, hướng dẫn người dân thực hiện các biện pháp tích, trữ nước 

trong các ao, hồ, vùng trũng, kênh, rạch để sử dụng trong thời kỳ cao điểm hạn hán, xâm 

nhập mặn.  

- Hiện nay, giải pháp trữ nước mặt mới chỉ dừng lại là các hệ thống thủy lợi gồm các 

cống nhằm ngăn mặn trữ ngọt nhằm phục vụ sản xuất. Các giải pháp như hồ trữ nước 

ngọt mới chỉ trong giai đoạn Đề xuất phương án.  

- Theo quy hoạch sử dụng đất của tỉnh các huyện đều có quy hoạch phần diện tích 

đất để đào ao trữ nước, các địa phương cần ưu tiên xây dựng phương án trữ nước ngọt 

là các huyện ven biển như: thị xã Vĩnh Châu, huyện Trần Đề, Long Phú, Mỹ Xuyên và 

thành phố Sóc Trăng.  

• Tại Bạc Liêu 

- Cống âu thuyền Ninh Quới (huyện Hồng Dân) được mới đưa vào vận hành trong 

mùa khô hạn 2019-2020 là một trong những công trình trọng điểm và hữu hiệu giúp trữ 

nước ngọt từ Hậu Giang, Sóc Trăng chuyển về và ngăn nước mặn từ biển tràn vào. 

Nguồn nước ngọt được chủ động điều tiết về Bạc Liêu đã đáp ứng khá đầy đủ phục vụ 

sản xuất vụ Đông Xuân của tỉnh. Việc cung cấp nước sinh hoạt trên địa bàn tỉnh nhìn 

chung đã được thực hiện tốt, ổn định. Tình trạng nhân dân thiếu nước sinh hoạt là không 

đáng kể. 

- Trong năm 2020, tỉnh được hỗ trợ Ngân sách từ Trung Ương thực hiện các giải 

pháp cấp bách như bơm nước, nạo vét kênh mương, đắp đập tạm ngăn mặn giữ ngọt; đào 

ao, giếng trữ nước ngọt; kéo dài đường ống cấp nước sinh hoạt. 



39 

 

 

 

 

 

Hình II-11 Cống âu thuyền Ninh Quới, huyện Hồng Dân, Bạc Liêu 

 Tại Cà Mau:  

- Do đặc thù tỉnh Cà Mau sử dụng nước mưa để phục vụ sản xuất, không có nguồn 

nước ngọt bổ sung vào mùa khô, nên tỉnh đã đầu tư các hồ chứa nước mưa ở các vùng 

phù hợp như U Minh Thượng, U Minh Hạ; đầu tư mở rộng, nạo vét hệ thống kênh, rạch 

trong các vùng nội đồng để trữ nước mưa. 

 Tại Trà Vinh:  

- Bộ NN và PTNT đã hoàn thành đưa vào sử dụng 2 cống ngăn mặn trên địa bàn tỉnh 

(Cống Tân Dinh và cống Bông Bót). Ngoài ra, công trình nạo vét kênh Mây Phốp – Ngã 

Hậu hoàn thành đã góp phần dẫn nước ngọt từ Vĩnh Long về Trà Vinh phục vụ sản xuất 

nông nghiệp. Đối với kênh nội đồng, tỉnh đã triển khai nạo vét 134,7 km kênh với khối 

lượng đào 1.060.025 m3, khối lượng đắp 984.393 m3. Các công trình này đã giúp tỉnh 

chủ động hơn trong việc ngăn mặn, trữ nước, giảm thiệt hại đáng kể so với năm 2016. 

- Tỉnh đề xuất xây dựng các công trình trữ nước sau: 1) Dùng đoạn sông Cái Hóp để 

đắp đập làm hồ chứa nước ngọt diện tích 7 ha cung cấp nước sinh hoạt cho 6.000 hộ dân 

huyện Càng Long; 2) Xây dựng hồ chứa nước ngọt diện tích 9 ha ở phía bắc huyện Châu 

Thành cung cấp nước cho 10.000 hộ dân; 3) Xây dựng hồ chứa trữ ngọt diện tích 8,5 ha 

phía đông huyện Càng Long, cung cấp nước sinh hoạt cho hơn 8.500 hộ dân.   

 

 Tại Vĩnh Long:  
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- Hệ thống thuỷ lợi của tỉnh khá hoàn chỉnh, cơ bản đáp ứng yêu cầu sản xuất nông 

nghiệp và dân sinh. Hệ thống thuỷ lợi kết hợp với hệ thống giao thông của tỉnh đảm bảo 

năng lực tưới tiêu cho 100% diện tích đất sản xuất nông nghiệp, trong đó khép kín chủ 

động tưới tiêu cho hơn 93% diện tích. Sau đợt hạn mặn 2016 đã có 45 công trình/dự án 

thuỷ lợi được cải tạo, xây mới (chủ yếu là các công trình nạo vét kênh tưới), đã góp phần 

giảm đáng kể thiệt hại so với đợt hạn mặn 2015-2016. 

- Tỉnh để xuất các công trình liên quan đến trữ nước, phục vụ sản xuất nông nghiệp 

như sau: 1) Xây dựng hệ thống cống ngăn mặn, giữ ngọt dọc sông Cổ Chiên khu vực 

huyện Măng Thít; 2) Nạo vét hệ thống thuỷ lợi kênh Trà Ngoa; 3) Xây dựng hệ thống 

cống ngăn mặn, giữ ngọt khu vực các xã cù lao huyện Long Hồ; 4) Nạo vét kênh Cái Cá 

– Mây Tức (Huyện Vũng Liêm – Trà Ôn); 5) Nạo vét kênh La Ghì – Trà Côn (Huyện 

Trà Côn). 

 Ngoài ra, một số tỉnh khác thuộc vùng thượng nguồn và vùng giữa ĐBSCL mặc 

dù không gặp phải tình trạng hạn mặn gay gắt trong mùa khô 2019-2020 nhưng cũng 

chủ động các biện pháp trữ nước, như Long An (Lắp 16 cửa cống ngăn mặn dọc quốc 

lộ 62 vừa ngăn mặn, vừa trữ nước; Nạo vét kênh mương tăng không gian trữ nước; Thi 

công 05 trạm cấp nước) hay tỉnh Tiền Giang (đắp một số đập tạm trữ nước, lập các trạm 

bơm lưu động cấp nước, nạo vét 200 tuyến kênh để trữ nước ngọt phục phụ sản xuất) 

Nhận xét: Trữ nước, giữ ngọt ở ĐBSCL là cần thiết, đặc biệt cho những năm hạn, nhằm 

mục đích phục vụ sinh hoạt, công nghiệp, đáp ứng nhu cầu tối thiểu cho nông nghiệp, 

nuôi trồng thủy sản, góp phần đẩy mặn. Trong đợt hạn mặn 2019-2020 vừa qua, mặc 

dù tình hình hạn mặn được đánh giá là nghiêm trọng hơn đợt hạn mặn 2015-2016, 

nhưng với sự chủ động hơn trong công tác dự báo, cảnh báo hạn cộng với các biện pháp 

tích nước, trữ nước, ngăn mặn, thay đổi cơ cấu và thời gian mùa vụ hợp lý, thiệt hại do 

hạn hán gây ra cho vùng ĐBSCL thấp hơn đáng kể so với đợt hạn mặn 2015-2016 (So 

với năm 2015-2016, số hộ thiếu nước sinh hoạt giảm khoảng 114.000 hộ (tương đương 

54%), diện tích trồng lúa bị ảnh hưởng giảm 347.000 ha (tương đương 86%)). Đặc biệt, 

các giải pháp trữ nước như sử dụng các bồn/thùng chứa nước phục vụ sinh hoạt, nạo 

vét kênh mương nội đồng làm tăng diện tích chứa nước, đắp đập ngăn mặn giữ ngọt 

phục vụ sản xuất nông nghiệp và nuôi trồng thủy sản… đã góp phần giảm đáng kể căng 

thẳng về tài nguyên nước. Tuy nhiên, các giải pháp trữ nước mới chỉ dừng lại ở qui mô 

nhỏ cho từng hộ gia đình/địa phương riêng lẻ, chưa thể hiện rõ khả năng liên kết vùng 
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II.1.6 Thu thập, cập nhật, xử lý các số liệu về hoạt động khai thác, sử dụng tài 

nguyên nước đến năm 2018 và tương lai (đến năm 2030) của các quốc gia thượng 

lưu (Trung Quốc, Myanmar, Lào, Campuchia), tập trung vào các công trình thuỷ 

điện và chuyển nước phục vụ tưới cho nông nghiệp 

Thu thập, cập nhật, xử lý các số liệu về hoạt động khai thác, sử dụng tài nguyên 

nước đến năm 2018 và tương lai (đến năm 2030) của Trung Quốc 

Sử dụng tài nguyên nước cho phát triển thuỷ điện và giao thông thuỷ được tập 

trung vào dòng chính Lancang, còn sử dụng nước cho tưới, trồng rừng, công nghiệp khai 

khoáng, cấp nước sinh hoạt cho đô thị tập trung vào dòng nhánh. 

- Dòng chính sông Lancang: Căn cứ vào đặc điểm tự nhiên và điều kiện ưu việt 

của nguồn thuỷ điện trên dòng chính Lancang kết hợp với phân bố tài nguyên thiên 

nhiên và yêu cầu phát triển kinh tế của tỉnh Vân Nam, các thung lũng có diện tích tập 

trung và ruộng đất hai bên sông phân bố không nhiều, chỉ có một số đô thị cấp huyện 

nằm ven sông của dòng chính. Vì thế nhiệm vụ chống lũ trên dòng chính Lancang không 

lớn, việc khai thác thuỷ điện trên dòng chính là nhiệm vụ trọng tâm, kết hợp cải thiện 

giao thông thuỷ, chống lũ và cấp nước cho sản xuất công nông nghiệp và dân sinh. 

- Dòng nhánh sông Lancang: Diện tích đất canh tác và các thành phố, thị trấn chủ 

yếu trong lưu vực Lancang phần lớn tập trung ở các lưu vực sông nhánh cấp 1 và 2 của 

sông Lancang. Do vậy xuất hiện mâu thuẫn lớn giữa yêu cầu cấp nước và khả năng cung 

cấp của nguồn nước. Hầu hết diện tích ruộng đất ở đây đều thiếu nước tưới, công trình 

thuỷ lợi xây nhiều nhưng vẫn không đủ nước tưới. Nhiều vùng trong lưu vực gieo trồng 

2 vụ một năm, ở khu vực phía nam do có điều kiện thuận tiện về nguồn nước và nhiệt 

độ ấm hơn nên có thể trồng ba vụ một năm. Do đó quy hoạch thuỷ lợi dòng nhánh chủ 

yếu tập trung giải quyết nước cho sản xuất công nông nghiệp và dân sinh tại chỗ, kết 

hợp thuỷ điện, chống lũ, chống xói mòn bảo vệ đất. 

Cấp nước tưới cho nông nghiệp: chủ yếu giải quyết nước tưới cho các cánh đồng 

có diện tích trên 1 vạn mẫu trở lên. Biện pháp chính là xây dựng các hồ chứa, đập dâng 

và trạm bơm, bố trí cơ cấu cây trồng thích hợp ưu tiên cây chịu hạn, áp dụng phương 

pháp tưới phun, tưới nhỏ giọt để tiết kiệm nước. 

Khai thác thuỷ điện: quy hoạch thuỷ điện sẽ đưa ra ưu tiên xây dựng các trạm thuỷ 

điện có công suất từ 10 MW trở lên để phục vụ cho công nghiệp, sinh hoạt của thị trấn, 

thị xã, giảm nạn phá rừng lấy củi đun, kết hợp tưới động lực hoặc áp lực nước sau khi 

phát điện phục vụ sản xuất công nông nghiệp góp phần xoá đói giảm nghèo, xây dựng 

nông thôn mới. 

Phòng chống lũ lụt: nghiên cứu tần suất xuất hiện lũ ở từng sông ở mỗi khu để đề 

ra biện pháp công trình bảo vệ các khu sản xuất nông nghiệp và khu dân cư, đô thị 

thường bị lũ lụt đe doạ hàng năm kết hợp với chỉnh trị các đoạn sông để thoát lũ nhanh, 

bảo vệ tính mạng và tài sản của nhân dân. 

Chống xói mòn: Khảo sát đánh giá tình hình xói mòn trên toàn lưu vực, có biện 

pháp giảm nhẹ xói mòn tại những khu vực nghiêm trọng. 
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Tổng nhu cầu sử dụng nước đến năm 2020 cho phát triển nông nghiệp và công 

nghiệp trong lưu vực sông Lancang ở Vân Nam Trung Quốc 3,19 tỷ m3, so với tổng 

lượng nước đóng góp phần lưu vực ở Vân Nam thì không lớn, chiếm khoảng 5,18% 

lượng nước trung bình năm (55,965 tỷ m3, thời kỳ 1956 - 1979), do đó khả năng tác 

động đến tổng lượng nước của sông Mê công không nhiều. Nhưng việc phát triển công 

nghiệp khai khoáng trong tương lai có thể có tác động xấu đến chất lượng nước vùng hạ 

lưu, nếu công tác quản lý nước thải không được đảm bảo. 

Quy hoạch bậc thang thuỷ điện trong lưu vực sông Lan Thương được bắt đầu tiến 

hành từ những năm 1980, có 25 bậc thang trên dòng chính với tổng công suất lắp máy 

là 25.870 MW và lượng điện năng là 127,8 TWh/năm và 120 trạm thuỷ điện trên các 

dòng nhánh với tổng công suất lắp máy là 2.600 MW và lượng điện năng năm là 13,1 

TWh/năm. 

Theo quy hoạch sơ bộ khai thác dòng chính sông Lan Thương ở Vân Nam, có 15 

bậc thang thuỷ điện dự kiến được xây dựng, tổng đầu nước sử dụng là 1.688 m, cột nước 

trung bình là 1.502 m, với tổng dung tích chứa 52,81 tỷ m3, tổng dung tích điều tiết là 

29,2 tỷ m3, tổng công suất đảm bảo 15.075 MW, tổng công suất lắp máy 23.710 MW 

và tổng sản lượng điện hàng năm 114,768 tỷ KWh. 

 Bảng II-21 Thuỷ điện của dòng chính và dòng nhánh sông Lan Thương 

Vị trí Thông số Đơn vị Qinghai Tibet Vân Nam 
Tổng 

cộng 

 

 

Dòng 

chính 

 

 

---------

- 

 

Dòng 

nhánh 

 

--------- 

Tổng 

cộng 

Chiều dài sông 

Độ chênh cao 

Trữ năng lý thuyết 

Bậc thang thuỷ điện 

Công suất lắp máy 

Điện năng hàng năm 

----------------------------- 

Trữ năng lý thuyết năm 

Trạm thuỷ điện dự kiến 

Công suất lắp máy 

Điện năng hàng năm 

----------------------------- 

Công suất lắp máy 

Điện năng hàng năm 

Km 

m 

TWh 

 

GW 

TWh 

-------- 

TWh 

 

GW 

TWh 

-------- 

GW 

TWh 

446 

1.548 

6,8 

9 

0,66 

3,2 

---------- 

10,9 

11 

0,48 

2,4 

---------- 

1,14 

5,6 

480 

1.255 

58,4 

2 

2,60 

14,1 

---------- 

20,8 

2 

0,06 

0,3 

---------- 

2,66 

14,4 

1.227 

1.780 

157,7 

14 

22,61 

110,5 

---------- 

65,7 

107 

2.06 

10,4 

---------- 

24,67 

120,9 

2.153 

4.583 

222,9 

25 

25,87 

127,8 

---------- 

97,4 

120 

2,60 

13,1 

---------- 

28,47 

140,9 

Nguồn: Các đập lớn ở Trung Quốc, China WaterPower Press, Beijing, 2000 
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Hình II-12 Các bậc thang thuỷ điện trên sông Lan Thương của Trung Quốc 

Trong giai đoạn đầu đã tập trung nghiên cứu vào bậc thang 8 dự án thuỷ điện ở 

khu vực trung và hạ du của sông Lan Thương từ Guogongqiao đến cửa sông Nam A. 

Tám bậc thang thuỷ điện có tổng công suất lắp máy là 15.550 MW và lượng điện năng 

năm là 73,5 tỷ KWh, tương đương với 66,8% công suất và 66,5% điện năng năm của 

của toàn dòng chính sông Lan Thương. 
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 Bảng II-22 Các thông số của HT đập thuỷ điện trên sông Lan Thương- Vân Nam 

Tên trạm 

Mực 

nước  

bình 

thường 

(m) 

Dung 

tích hồ 

(109m3) 

Dung 

tích hữu 

ích 

(109m3) 

Lưu 

lượng 

trung 

bình 

(m3/s) 

Cột 

nước 

lớn nhất 

(m) 

Công 

suất lắp 

máy 

(MW) 

Điện 

năng 

năm 

(TWh) 

Gongguoqiao 1.319 0,51 0,12 985 77 750 4,1 

Xiaowan 1.240 15,13 9,9 1.220 252 4.200 18,9 

Manwan 994 1,06 026 1.230 99 1.500 7,8 

Dachaoshan 899 0,88 0,37 1.340 84 1.350 6,7 

Nuozhadu 812 21,75 11,34 1.750 205 5.850 23,9 

Jinghong 602 1,23 0,25 1.840 67 1.500 8,0 

Galanba 533   1.880 11 150 0,8 

Mengsong 519   2020 33 600 3,4 

Tổng cộng  41,19 23,10  833 15.550 73,5 

Nguồn: Các đập lớn ở Trung Quốc, China WaterPower Press, Beijing, 2000 

a. Công trình đã xây dựng 

Từ năm 1980, dự án thuỷ điện Manwan được quyết định là công trình đầu tiên sẽ 

được xây dựng trên sông Lan Thương. Thiết kế sơ bộ đã được hoàn thành tháng 8/1984 

và được thông qua tháng 9/1984, công việc chuẩn bị xây dựng bắt đầu năm 1985. Tổ 

máy đầu tiên phát điện tháng 6/1993 và tổ máy thứ 5 hoàn thành tháng 6/1996 với công 

suất 1.250 MW. Một tổ máy nữa (công suất 250 MW) sẽ được lắp thêm khi hồ chứa 

Nuozhadu được xây dựng. Ngoài việc cung cấp điện cho tỉnh Vân Nam, dự án thuỷ điện 

Manwan còn có nhiệm vụ cấp điện cho tỉnh Quảng Đông - Trung Quốc. 

1. Dự án thuỷ điện Manwan: Nằm trên đường gianh giới giữa vùng Yunxian và 

Jingdong của tỉnh Vân Nam. Diện tích lưu vực là 114.500 Km2, với lưu lượng trung 

bình năm là 1.230 m3/s. 

Đập bê tông trọng lực, có chiều cao 126 m. Sơ đồ bố trí mặt bằng của công trình 

gồm có: đập tràn mũi phóng trên đỉnh nhà máy thuỷ điện. Đập tràn có 5 khoang cửa van 

cùng kích thước 13 x18 m, có 2 cửa xả đáy ở 2 bên sông có kích thước 5 x 8 m, bên 

cạnh còn có đường hầm tràn hở dẫn nước từ các đường hầm dẫn dòng thi công. Khi mực 

nước dâng bình thường là 994 m, lưu lượng lũ tần suất 1/1.000 là 18.347 m3/s. Khi mực 

nước dâng lên đến 997,5 m trong thời kỳ báo động thì lưu lượng lũ tần suất 1/5.000 sẽ 

là 22.274 m3/s. Có mũi phóng nước để tiêu năng. 
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Nhà máy thuỷ điện đặt ngay ở sau đập, có 6 tổ máy, công suất mỗi tổ máy là 250 

MW. Nước qua ống áp lực đặt dưới các trụ của đập cho mỗi tổ máy. Đường kính bên 

trong của ống áp lực là 7,5 m. 

Trạm biến áp chính đặt ở thượng lưu nhà máy chính, nhà máy phụ trợ đặt ở hạ lưu 

nhà máy, xưởng lắp ráp ở phía phải nhà máy. Trạm phân phối điện trong nhà máy  với 

3 đường dây 500 KV và 4 đường dây 220 KV. 

Bảng II-23 Kế hoạch thực hiện xây dựng bậc thang thuỷ điện trên sông Lan Thương 

Đập 
Chi phí 

(Triệu đôla) 

Chiều cao 

đập/ 

Cột nước 

(m) 

Dung tích hồ/ 

hữu ích 

(106m3) 

Công suất lắp máy 

(MW) 

Manwan 

Hoàn thành 

1996 

516 132/99 1.130/260 
1.250 

1.500 (năm 2015) 

Dachaoshan 

Hoàn thành 

2003 

810 118/84 880/370 
 

1.350 (2000) 

Jinghong 

Hoàn thành  

2007 

1.000 107/67 1.230/250 
 

1.500 

Xiaowan 

Hoàn thành   

2011 

2.270 300/252 15.130/9.900 4.200 (năm 2010) 

Nuozhadu 

Sau 2017 
2.410 260/205 21.749/11.335 5.850 

Mengsong 

Sau 2020 
280 /33  600 

Gongguoqiao 

Sau 2020 
460 130/77 510/120 750 

Ganblanbaz 

Sau 2020 
 /11  150 

Nguồn: Tạp chí Nghiên cứu Địa lý môi trường Vân Nam, Tập 8, số 1, 1996 
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2. Công trình Dachaoshan: Nằm ở trung lưu của sông Lan Thương, giáp giới huyện 

Yun  và huyện Jingtong. Công trình khởi công xây dựng năm 1995, tháng 10/1997 tiến 

hành lấp sông. Đã hoàn thành xây dựng và đưa vào vận hành năm 2003. 

Dự án thuỷ điện Dachaoshan xây dựng không những làm giảm tình hình thiếu điện 

của Vân Nam sau năm 2001, giải quyết việc xoá đói giảm nghèo cho nông dân 20 huyện 

trong lưu vực sông Lan Thương mà còn tạo điều kiện thuận lợi cho khai thác nguồn tài 

nguyên khoáng sản của Vân Nam và xây dựng những ngành nghề sử dụng điện có hiệu 

quả cao. 

3. Công trình thuỷ điện Jinghong: Năm 1995, ADB đã tài trợ nghiên cứu xác định 

Jinghong xây dựng để xuất khẩu điện cho Chiêng Mai của Thái Lan. Viện Nghiên cứu 

và Khảo sát Thiết kế Côn Minh đã tiến hành thực hiện và hoàn thành Nghiên cứu khả 

thi năm 1997.  Thái Lan và chính quyền tỉnh Vân Nam đã yêu cầu chính phủ Lào cho 

phép xây dựng đường dây truyền tải điện qua Lào nối dự án thuỷ điện Jinghong với 

mạng lưới điện của Thái Lan. Nghiên cứu khả thi đầu nối truyền tải điện đã được thực 

hiện. Công ty Tư vấn xây dựng công trình thuỷ điện Jinghong Vân Nam (Trung Quốc)-

Thái Lan đã được thành lập tháng 4/ 1995. EGAT của Thái Lan và Viện Thiết kế Điện 

Tây Nam của Trung Quốc đã thực hiện nghiên cứu khả thi đường dây truyền tải điện 

giữa Jinghong và Thái Lan. Tháng 5/1995, Trung Quốc, Lào và Thái Lan đã tổ chức 

khảo sát điều tra và quy hoạch tuyến đường dây và kiểm tra khả năng xây dựng trạm 

biến áp điện DC ở Luang Nậm Tha ở Lào. Công trình bắt đầu thực hiện năm 1998. Đã 

hoàn thành xây dựng và đưa vào vận hành năm 2007. 

Công trình thuỷ điện Jinghong nằm cách 5 Km về phía bắc của Jinghong là thủ 

phủ của quận Xishuangbana của tỉnh Vân Nam. Công trình thuỷ điện Jinghong có đường 

giao thông thuận lợi, vị trí xây dựng thuận lợi, rộng rãi. Diện tích lưu vực là 149.100 

Km2, diện tích mặt hồ Jinghong là 14,91 x104 Km2, với lưu lượng trung bình năm là 

1.840 m3/s. Các công trình chính gồm đập ngăn sông, nhà máy thuỷ điện, công trình lấy 

nước và xả lũ, công trình giao thông thuỷ. Chi phí ước tính khoảng 2 tỷ đôla Mỹ, trong 

đó phần đường dây truyền tải điện khoảng 800 triệu đôla Mỹ. 

4. Công trình thuỷ điện Xiaowan: Nằm ở phần trung lưu của sông chảy qua những 

vùng núi cao và hẻm sâu nhưng có địa hình thuận lợi cho việc xây dựng đập cao. 

Nuozhadu có thể tạo ra một hồ chứa có dung tích lớn bao trùm một khu vực chứa nước 

trải rộng cả sông Lan Thương và thung lũng sông Yangbi. Từ năm 1978, Viện Nghiên 

cứu và Khảo sát Thiết kế Côn Minh  đã tiến hành nhiều công trình nghiên cứu địa chất 

(khoan 5.576 m, thăm dò 2.100 m) nhưng không thấy có vấn đề nào nghiêm trọng về 

địa chất. 

Công trình thuỷ điện Xiaowan có giá trị kinh tế hết sức to lớn vì có đập cao và hồ 

chứa có dung tích lớn, có chức năng điều tiết nước lý tưởng cho hệ thống bậc thang thuỷ 

điện trong tương lai của tỉnh Vân Nam. Nó sẽ làm tăng công suất đảm bảo của hệ thống 

thêm 300 MW sau khi dự án này được liên kết với hệ thống bậc thang thuỷ điện. Ngoài 

ra, dự án Xiaowan còn sẽ có lợi về điều tiết nước cho các dự án của hạ lưu sông Lan 

Thương. 
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Quy mô của dự án thuỷ điện Xiaowan rất lớn. Theo ước tính sơ bộ, nếu làm bằng 

đập Bêtông trọng lực, khối lượng bêtông cho công trình sẽ lên đến 6 triệu m3. Dự án 

thuỷ điện Nuozhadu đã được thiết kế chi tiết và đang chuẩn bị công trường. Tháng 

2/2010 đã phát điện tổ máy số 1 và cơ bản đã hoàn thành trong năm 2010. 

b. Công trình đang xây dựng 

1. Công trình thuỷ điện Nuozhadu: Nằm ở phần trung lưu của sông chảy qua những 

vùng núi cao và hẻm sâu nhưng có địa hình thuận lợi cho việc xây dựng đập cao. 

Nuozhadu có thể tạo ra một hồ chứa có dung tích lớn bao trùm một khu vực chứa nước 

trải rộng cả sông Lan Thương và thung lũng sông Yangbi. 

Công trình thuỷ điện Nuozhadu có giá trị kinh tế hết sức to lớn vì có đập cao và 

hồ chứa có dung tích lớn, có chức năng điều tiết nước lý tưởng cho hệ thống bậc thang 

thuỷ điện trong tương lai của tỉnh Vân Nam.  

Quy mô của dự án thuỷ điện Nuozhadu rất lớn. Theo ước tính sơ bộ, nếu làm bằng 

đập Bêtông trọng lực, khối lượng bêtông cho công trình sẽ lên đến 55 triệu m3. Dự án 

thuỷ điện Nuozhadu đã được thiết kế chi tiết và đang chuẩn bị công trường. Theo tiến 

độ thì đến tháng 9/2017 sẽ hoàn thành và đưa vào vận hành. 

Thu thập, cập nhật, xử lý các số liệu về hoạt động khai thác, sử dụng tài nguyên 

nước đến năm 2018 và tương lai (đến năm 2030) của Myanmar 

Hiện tại, Myanmar mới có kế hoạch phát triển ngắn hạn 3-5 năm, lấy phát triển 

nông nghiệp làm cơ sở, đồng thời phát triển toàn diện các ngành kinh tế khác.  

Thuỷ điện:  

Đến nay Myanmar đã xây dựng và đưa vào khai thác 10 nhà máy thuỷ điện trên 

các nhánh sông Mê Công, tổng công suất là 118,122 Kw. Theo kế hoạch, chính phủ 

Myanmar sẽ triển khai xây dựng thêm một số nhà máy thuỷ điện mới trên các nhánh 

sông thuộc hệ thống sông Mê Công. 

Bảng II-24 Bậc thang thủy điện trên nhánh sông Mê Công - Myanmar 

Nhà máy Công suất (Kw) 

1. Kyaington 480 

2. Mainglar N0 1 30 

3. Selu 12 

4. Kyaington 3,000 

5. Loimme 300 

6. Mepan 900 

7. Nam Hkum 600 
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8. Mainglar N0 2 300 

9. Nam Mae Sai 12,500 

10. Nam Mae Kok 100,000 

Nguồn: Case Study on Water Resources Management; VIE/97/010 

Thuỷ lợi: 

Hiện nay mới chỉ có 13% đất canh tác được tưới, trong đó có 16% diện tích được 

tưới 2 vụ. Tuy nhiên, hầu hết các công trình thuỷ lợi được xây dựng trên các dòng nhánh 

của sông Ayeyarwady. Nguồn nước sông Mê công chỉ chiếm 2% tổng nhu cầu nước cho 

sản xuất nông nghiệp ở Myanmar nên việc sử dụng nước ở vùng lưu vực sông Mê công 

thuộc Myanmar không lớn. Hiện tại, có thể chỉ có một số công trình chuyển nước quy 

mô nhỏ được xây dựng trên các sông nhánh của sông Mê công. Đã xây dựng 91 đập 

chứa và 929 công trình thuỷ lợi lớn nhỏ, mở rộng diện tích được tưới. Hiện nay mới đáp 

ứng nhu cầu tưới cho 17% diện tích canh tác, trong đó mới cókhoảng 16% diện tích 

được tưới làm 2 vụ. Nước tưới chủ yếu được lấy từ sông Ayeyarwdy. Nguồn nước từ 

sông Mê Công chỉ chiếm 2% tổng nhu cầu nước tưới. 

Như vậy, trên phần lưu vực sông Mê Công thuộc Myanmar nhu cầu nước phục vụ 

phát triển nông nghiệp, công nghiệp, thuỷ điện... không lớn. Chính phủ Myanmar quan 

tâm nhiều tới khía cạnh bảo vệ môi trường, chống xói lở lòng sông. Các chương trình, 

kế hoạch khai thác chưa có gì lớn trong lưu vực và trên sông Mê Công. 

Thu thập, cập nhật, xử lý các số liệu về hoạt động khai thác, sử dụng tài nguyên 

nước đến năm 2018 và tương lai (đến năm 2030) của CHDCND Lào 

Tài nguyên nước 

Khoảng 80% lãnh thổ của Lào nằm trong lưu vực sông Mê Công, và 20% còn lại 

thuộc lưu vực các sông Nam Neun và Nam Mat ở tỉnh Xiêng Khoảng. Tổng diện tích 

lưu vực các sông nhánh đóng góp trong lưu vực sông Mê Công chiếm khoảng 26%. 

Tổng diện tích mặt nước của Lào khoảng 723.500 ha, trong đó 200.000 ha của sông Mê 

Công, 54.000 ha thuộc các sông nhánh, 57.000 ha thuộc các hồ chứa, 1.500 ha thuộc các 

vùng đầm lầy đất ướt, 406.000 ha của các ruộng lúa và 5.000 ha từ các hồ ao nuôi trồng 

thuỷ sản. 

Sông Mê Công là sông chính của CHDCND Lào, và đồng thời cũng là biên giới 

tự nhiên với Thái Lan. Tổng cộng chiều dài sông Mê Công chảy trong lãnh thổ Lào là 

1.898 km, hầu hết đều cho phép phát triển giao thông thuỷ ở các mức độ khác nhau. Các 

sông nhánh của hệ thống sông Mê Công bao gồm nhiều lưu vực sông, trong đó các lưu 

vực chính bao gồm: Nam Ou, Nam Tha, Nam Beng, Nam Khan, Nam Ngum, Nam 

Theun, Nam Nghiep, Nam San, Nam Kading, Xebangfay, Xebanghieng, Xedone và 

Xekong. Chiều dài các sông nhánh của Lào được trình bày trong bảng II.25. 
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Bảng II-25 Chiều dài các sông nhánh sông Mê Công thuộc Lào 

Tên sông Vị trí lưu vực 
Chiều 

dài (km) 

Sông Mê Công Lào-Thái Lan 1,898 

Nam Ou 
Phongsaly-

Louangphabang 
448 

Nam Ngum 

 Xiengkhouang-

Xaysomboun-

Vientiane 

354 

Xebanghieng Savannakhet 338 

Nam Tha 
Louangnamtha-

Bokeo 
325 

Xekong 
 Saravane-Xekong-

Attapeu 
320 

Xebangfay 
 Khammouane-

Savannakhet 
239 

Nam Beng Oudomxay 215 

Xedone 
Saravane-

Champassak 
192 

Nam Xekhanong  Savannakhet 115 

Nam 

Kading/Nam 

Theun 

Khammouane-

Borikhamxay 
103 

Nam Khane 
Houaphanh-

Louangphabang 
90 
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Thuỷ lợi 

Có rất ít các công trình thuỷ lợi lấy nước trực tiếp từ sông Mê Công và sông nhánh. 

Chỉ có một số trạm bơm nhỏ hoặc một số nơi lợi dụng dâng nước tự nhiên dùng để tưới 

cho cây trồng. Còn lại hầu hết nông nghiệp của Lào dựa vào nước mưa, nước lũ hoặc 

phục thuộc vào việc khai thác nước từ các sông nhánh nhỏ. 

Nông nghiệp 

Lúa là cây trồng quan trọng hàng đầu trong sản xuất nông nghiệp, chiếm trên 70% 

diện tích canh tác hiện nay. Năng suất trong nông nghiệp của Lào là rất thấp, kể cả phần 

diện tích có tưới. Các lý do chính là việc quản lý và sử dụng nước trong nông nghiệp 

chưa phù hợp, nông dân thiếu vốn đầu tư và thiếu các hiểu biết về kỹ thuật và áp dụng 

các kỹ thuật mới. Trong tương lai cùng với việc mở rộng diện tích tưới hiện nay bằng 

việc nâng cấp và xây mới các công trình thuỷ lợi, tăng cường áp dụng các kỹ thuật canh 

tác mới và diện tích được rà phá mìn từ chiến tranh được đưa vào sử dụng cho nông 

nghiệp, hy vọng nông nghiệp của Lào sẽ có những tăng trưởng mạnh. 

Bảng II-26 Diện tích canh tác trong lưu vực Mê Công của Lào 

 
Mùa mưa (Ha) Mùa khô (Ha) 

2000       204,161.0        127,788.0  

2007       166,476.0        104,201.0  

2030       449,594.7        369,997.9  

Sử dụng nước 

CHDCND Lào có một nguồn tài nguyên nước khổng lồ và có thể dùng cho tưới. 

Ở vùng núi, có thể áp dụng các hệ thống tưới tự chảy, trong khi đó ở vùng đồng bằng 

hoặc cao nguyên nguồn nước tưới do các hệ thống hồ chứa, hệ thống bơm nước mặt 

hoặc nước ngầm. 

Trong những năm gần đây, mức đầu tư vào các hệ thống tưới đã tăng tới 40-50% 

trong tổng đầu tư cho lĩnh vực nông nghiệp và lâm nghiệp. Do vậy, mức phát triển của 

ngành tưới ở mức 5-6% hàng năm nhằm cung cấp nước cho khoảng 91.860 ha diện tích 

lúa và 105.000 ha diện tích cây trồng cạn. 

Ngoài ra, nguồn tài nguyên còn được sử dụng cho các mục đích phát điện (xem 

mục sau), giao thông thuỷ, du lịch và nghiên cứu/giáo dục. Nguồn lợi thuỷ sản cũng là 

một ngành kinh tế quan trọng của Lào. 
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Bảng II-27 Diện tích tưới các hệ thống tưới thuộc Lào 

Hệ thống Số lượng Mùa mưa (ha) Mùa khô (ha) 

Đập  nhỏ 631 53,744 27,294 

Hồ chứa 170 18,550 12,578 

Trạm bơm 3,176 138,203 135,860 

Cửa lấy nước 53 6,430 4,388 

Đập dâng tự làm 18,150 60,894 16,121 

Đập dâng 60 2,179 929 

Tổng cộng 22,240 280,000 197,130 

 

Hình II-13 Mức sử dụng nước (tr.m3) trung bình tháng của các quốc gia 

 

Hình II-14 Phân chia sử dụng nước trong nền kinh tế Lào 
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Thailand 505 480 357 127 567 725 1,267 1,411 932 1,365 623 434

Laos 375 304 207 29 33 188 55 35 16 252 578 490
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Bảng II-28 Nhu cầu nước trong lưu vực Mê Công của Lào (triệu m3) 

 

Phát triển thuỷ điện ở CHDCND Lào 

a. Phương hướng qui hoạch phát triển thủy lợi thủy điện  

Định hướng phát triển thuỷ điện: Chính phủ Lào, từ lâu, đã ý thức được tầm quan 

trọng của thuỷ điện. Lào kỳ vọng sẽ thu được hơn 300 triệu USD hàng năm từ nguồn 

bán điện cho Thái Lan vào năm 2010. Nguồn lợi từ phát triển thuỷ điện đối với Lào là 

rất to lớn, và có một tỷ trọng hết sức quan trọng trong đóng góp vào công cuộc phát triển 

nền kinh tế quốc dân và Chiến lược Xoá đói Giảm nghèo. 

b. Kế hoạch phát triển thuỷ điện 

Kế hoạch Phát triển Thuỷ điện: Quy hoạch thuỷ điện trong lưu vực sông Mê Công 

bắt đầu từ những năm 1950, bởi Uỷ ban Mê Công. Mục tiêu chính của Uỷ ban là đưa ra 

một quy hoạch chuỗi các đập lớn, đa mục tiêu trên dòng chính theo mô hình của Mỹ. 

Kế hoạch này đã không được thực hiện do chiến tranh trong khu vực. Tới cuối những 

năm 1980, do nhu cầu phát triển kinh tế rất mạnh của Thái Lan và sự kiện ký kết Hiệp 

định Hợp tác Phát triển Bền vững Lưu vực sông Mê Công năm 1995, bản qui hoạch đã 

được xem xét lại với sự khuyến khích của cộng đồng tài trợ. Tuy nhiên, bản quy hoạch 

đã được sửa đổi với mục tiêu nhằm giảm thiểu các tác động lên môi trường và sinh thái. 

Mặc dù, MRC rất chú trọng đến các dự án thuỷ điện trên dòng chính, Chính phủ 

Lào chỉ tập trung vào các dự án trên sông nhánh và muốn dòng chính sông Mê Công 

chảy tự do không có các công trình điều tiết. Chính phủ Lào cũng không đồng tình với 

dự án Thác Khôn vì các lý do phát triển thuỷ sản và là di sản văn hoá và là biểu tượng 

của quốc gia. 

Ngay từ năm 1991, Uỷ ban Kế hoạch và Hợp tác Lào đã ký kết ít nhất 20 thoả 

thuận với các nhà đầu tư phát triển thuỷ điện từ Australia, Brazil, Canada, Pháp, 

Germany, Nhật Bản, Hàn Quốc, Thái Lan và Mỹ nhằm đáp ứng mục tiêu 6.000 MW 

thuỷ điện từ các sông nhánh thuộc hệ thống sông Mê Công xuất khẩu sang Thái Lan. 
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Năm 1993, Chính phủ Lào đã ký một thoả thuận với Tổng cục Phát điện Thái Lan 

(EGAT) cung cấp 1.500 MW vào năm 2000 từ một nhà máy nhiệt điện và ba nhà máy 

thuỷ điện: Houay Ho (150 MW), Nam Theun-Hinboun (210 MW), và Nam Theun 2 

(681 MW). Năm 1994, Bộ Công nghiệp và Thủ công đưa ra một danh sách hơn 50 công 

trình thuỷ điện và thông báo ý định xây 23 đập lớn cho tới năm 2010 với sự hỗ trợ của 

các nhà tài trợ và đầu tư nước ngoài. 

 

Hình II-15 Vị trí các công trình thuỷ điện của Lào 

Cũng theo bản kế hoạch phát triển thuỷ điện, tiến độ xây dựng các công trình thuỷ 

điện đã được xác lập (và được điều chỉnh trong thời gian gần đây). Tiến độ xây dựng 

một số công trình chính được trình bày trong bảng II.11. 

Bảng II-29Tiến độ xây dựng các đập thuỷ điện của Lào 

No Tên công trình 
Tiến độ dự kiến Sông 

Năm XD Thời gian Năm vận hành 

1 Xe Kaman 1 2011 4 2015 Xe Kaman 

2 Nam Nghiep 1 2010 5 2015 Nam Nghiep 

3 Nam Theun 1F 2011 4 2015 Nam Theun 

4 Xe Kong 5 2013 4 2017 Xe Kong 

5 Nam Ngum 3B 2015 5 2020 Nam Ngum 

#*

#*

#*

#*

#*

#*

#*
#*

#*

#*

#*

#*

#*
#*

#*

#*

#*

#*

#*#*

#*

#*

#*#*#*

#*

#*
#*

#*

#*

#*

#*
#*

#*THAILAND

LAO PDR

VIET NAM

Xeset1

Nam Leuk

Houay Ho

Nam Ngum 1

Nam Theun Hinboum

Thakho

Nam Mo

Nam Fa

Xeset 3

Xeset 2

Nam Pot

Nam Long

Xe Katam

Nam Beng

Xe Pon 3

Nam Ngieu

Xe Kong 4

Xe Kong 5

Don Sahong

Nam Kong 1

Nam Sane 3

Nam Bak 2B

Nam Ngum 5

Xe Kaman 3

Xe Kaman 1

Nam Ngum 2B

Nam Ngum 3B

Nam Theun 2

Nam Theun 3

Nam Theun 1FNam Nghiep 1

Tad Samphamit

Houay Lamphan  Gnai

Xe Pian - Xe Namnoy
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No Tên công trình 
Tiến độ dự kiến Sông 

Năm XD Thời gian Năm vận hành 

6 Xe Kong 4 2018 4 2022 Xe Kong 

Thu thập, cập nhật, xử lý các số liệu về hoạt động khai thác, sử dụng tài nguyên 

nước đến năm 2018 và tương lai (đến năm 2030) của Thái Lan 

Tài nguyên nước  

Thái Lan được chia thành 7 lưu vực sông, và nếu chia nhỏ nữa có thể thành 25 lưu 

vực sông nhỏ. Tổng lượng nước nội sinh hàng năm của Thái Lan khoảng 198,8 km3, 

trong đó khoảng 5-6% nhập vào các tầng nước ngầm. 

Bảng II-30 Phân chia các lưu vực sông của Thái Lan 

 

Tổng dung tích của các hồ chứa của Thái Lan khoảng 85 km3, chiếm khoảng 43% 

tổng lượng dòng chảy mặt. Đây là một tỷ lệ tương đối cao của Thái Lan. Do đó, nhiều 

đập đã được thiết kế và xây dựng vượt quá mức lượng nước chảy vào các hồ chứa đó.  

Tổng lượng sử dụng hàng năm của Thái Lan khoảng 35km3 trong đó 91% sử dụng 

cho mục tiêu tưới trong nông nghiệp. Tuy nhiên, phần sử dụng cho dân sinh và các mục 

tiêu công nghiệp gia tăng rất nhanh trong những năm vừa qua. 
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Hình II-16 Tình hình sử dụng nước các vùng của Thái Lan 

Phân chia mức độ sử dụng nước theo diện tích tại các vùng của Thái Lan được 

trình bày như hình trên. 

 

Hình II-17 Các mục tiêu sử dụng nước trong mùa khô của Thái Lan 

Nhu cầu tưới đối với Thái Lan rất quan trọng, đặc biệt là trong mùa mưa, khi diện 

tích có thể tới 12 triệu ha trong tổng số 16 triệu ha diện tích có thể sử dụng cho canh tác 

nông nghiệp. Nguồn nước tưới chủ yếu thông qua việc lấy nước từ các dòng sông và hồ 

chứa từ nhiều thế kỷ nay. Trong mùa khô, diện tích bị thu lại chỉ còn khoảng 18%. 

Vùng lưu vực sông Mê Công của Thái Lan bao gồm toàn bộ vùng Đông-Bắc và 

hầu hết vùng phía Bắc. Vùng phía Bắc, như đã phân tích, với đặc điểm chính là đồi núi 

và một phần nhỏ là cao nguyên nên khả năng phát triển các hoạt động nông nghiệp 

không cao, và thực tế cho tới nay đây không phải là trọng tâm đầu tư và phát triển của 

Thái Lan. Thái Lan sẽ chủ yếu tập trung vào các công trình vừa và nhỏ để giải quyết các 

nhu cầu nước trong vùng và chống lũ lụt. 
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Dự kiến chuyển nước:  

Hiện tại đã có một số đề xuất và nghiên cứu sâu về vấn đề này, trong đó có 8 dự án được 

đưa ra liên quan tới vấn đề chuyển nước bên trong lưu vực. Khi các phương án này được 

thực hiện, diện tích tưới trong lưu vực có thể lên đến 1.2 triệu ha. 

Nếu các phương án chuyển nước trong lưu vực sông Mê Công của Thái Lan được thực 

hiện thì sẽ lấy đi khoảng 7 - 10% tổng lượng dòng chảy, tác động tới dòng chảy mùa 

kiệt và hệ sinh thái ở hạ lưu cũng bị ảnh hưởng. 

 

Hình II-18 Các dự án tưới trong lưu vực 

 

Hình II-19 Các dự án tưới ngoài lưu vực 
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Thông tin, số liệu về hệ thống công trình dự án tưới trong và ngoài lưu vực của 

Thái Lan 

Chương trình Isaan 

Năm 1987, Chương trình I Sản (Green Isaan) được tướng Chavalit Yongchaiyudh 

đề xuất với nhà vua, đồ án kỹ thuật do Biwater chuẩn bị. Chiến lược I Sản nêu mục tiêu 

nâng cao đời sống cho dân bằng cách bảo đảm cấp nước tưới, chuyển chiến lược từ trồng 

lúa sang nông sản hàng hoá và nghề rừng, phát triển chăn nuôi và công nghiệp chế biến 

phục vụ xuất khẩu, thúc đẩy đô thị hoá.  

Tưới là khâu then chốt của chương trình được qui hoạch với hai hướng. Một hướng 

là tiếp tục theo đuổi dự án đập Pamong và hệ thống tưới Pa Mong – Chi - Mun (73.600 

ha), đồng thời nghiên cứu thêm các dự án lấy nước Mê Công ven sông như Nong Khai 

– Chi - Mun (224.000 ha), Mê Công - Songkram (70.400 ha) v.v…. Hướng thứ hai là 

thúc đẩy các dự án hồ chứa lớn nội địa với dung tích cỡ 500 triệu m3 đã nghiên cứu từ 

lâu như hồ Huai Luang, Lower Mun, Lam Dom Yai, Huai Khayoung, Lam Se Bai trong 

đó hồ Huoi Luang sau này trở thành hiện thực.  

Dự án Khong – Chi - Mun 

Khi thấy rõ ràng Pamong không hiện thực cũng có nghĩa hệ thống tưới Pamong 

không hiện thực, năm 1992, dự án Kong-Chi-Mun do DEDP lập được báo cáo lên Chính 

phủ. Dự án dự định chuyển 6,58 tỉ m3/năm, tưới 796.800 ha của 15 tỉnh, chia làm ba 

giai đoạn thực hiện trong 42 năm. 

Ý tưởng then chốt của dự án Kong-Chi-Mun là thay vì chuyển nước Mê Công từ 

hồ Pamong, thì sẽ chuyển nước Mê Công bằng cách bơm trực tiếp từ sông Mê Công lên, 

với  trạm bơm lớn đặt tại đúng vị trí đập Pamong. Bơm qui mô lớn đòi hỏi chi phí vận 

hành cao, nên dự án được xếp vào giai đoạn 2. Các dự án chuyển nước dòng chính bằng 

bơm khác như Nong Khai, Songkram cũng được xếp vào giai đoạn 2. Còn giai đoạn 1 

lại trở lại các hồ chứa nội địa. Kết quả một số đập cỡ vừa là đập dâng Rasi Salai hoàn 

thành năm 1994; Đập Huana xong năm 2000, hồ Huoi Luang và Lam Dom Yai được 

khởi công. Nhìn tổng thể, dự án Kong- Chi – Mun là không hiện thực. 

Dự án Kong-Chi-Mun sử dụng nước trong lưu vực Mê Công, trong đó bơm nước 

dòng chính Mê Công trong mùa khô, về nguyên tắc là có thể thương lượng được. Tuy 

nhiên Thái Lan chỉ nghiên cứu riêng rẽ mà chưa bao giờ đưa dự án này vào chương trình 

Mê Công cùng xem xét. Sự dè dặt đó vẫn tiếp diễn cả sau khi đã có Hiệp định MRC 

1995 là văn bản pháp lý cơ sở cho sử dụng như vậy.   

Công trình dẫn/chuyển nước vượt qua sông Mê Công 
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Công trình chuyển nước ngang sông Mê Công có ba phương án kỹ thuật là: (i) 

siphon chìm, (ii) cầu máng nổi hoặc (iii) bơm trực tiếp (cứ để nước Nam Ngum chảy ra 

sông Mê Công bên bờ Lào rồi đặt tram bơm bên bờ Thái bơm từ sông lên). Qua phân 

tích, dạng siphon thả chìm trong lòng sông là phương án khả thi nhất cả về xây dựng và 

vận hành. Có hai phương án về siphon: hoặc đường kính si phông 8m với qui mô lưu 

lượng 150m3/s hoặc đường kính 10m với lưu lượng 300 m3/s. Chiều dài siphon là 1.100 

m. 

 

Hình II-20 Công trình chuyển nước qua sông Mê Công 

Sơ đồ chuyển nước Nam Ngum 

Trước khi có hồ Nam Ngum, lưu lượng bình quân tháng mùa khô Nam Ngum là 

72m3/s. Trong thập niên 1970, quốc tế viện trợ cho Lào qua chương trình Mê Công xây 

dựng thuỷ điện Nam Ngum I công suất 300MW với hồ chứa điều tiết nhiều năm, làm 

tăng lưu lượng mùa khô khoảng 300m3/s và tưới cho hạ du là cánh đồng Vientiane. Do 

khoảng cách từ đập Nam Ngum đến cánh đồng Vientiane tương đối xa nên không có hệ 

thống tưới dẫn tự chảy từ hồ xuống. Thuỷ điện Nam Ngum I xả nước xuống sông, đến 

cánh đồng Vientiane có trạm bơm nước từ sông lên tưới.  

Trong tương lai, Lào dự định phát triển hai thuỷ điện lớn nữa là Nam Ngum II (615 

MW) và Nam Ngum III (460 MW) trên thượng lưu (hai hồ này có lợi ích về điện, không 

có tác dụng điều tiết dòng chảy nữa, vì Nam Ngum I đã làm rồi). Ngoài ra còn dự kiến 

hai thuỷ điện vừa là Nam Lik và Nam Mang I trên các chi nhánh của Nam Ngum, hai 

hồ này có làm tăng lưu lượng mùa khô Nam Ngum ít nhiều. Vì hồ Nam Lik và Nam 

Mang I ở gần cánh đồng Vientiane hơn, nên sau này có thể xét phương án tưới tự chảy 

từ hai hồ này thì bớt được chi phí bơm.  

Yêu cầu nước cho trồng lúa và vùng thành phố Vientiane hiện nay được tính là 

100 m3/s, theo cách tính ở mức tối đa là tưới lúa 2m3/s cho mỗi 1.000ha của 50.000 ha 

lúa Đông Xuân (năm 2005) thuộc thành phố và tỉnh Vientiane. Tại cửa sông Nam Ngum 
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sau khi đã lấy nước tưới, lưu lượng chảy ra Mê Công là 260 m3/s mà từ hơn hai chục 

năm nay Nam Ngum vẫn góp phần cải thiện dòng chảy mùa khô của dòng chính Mê 

Công. Đây chính là lượng nước dư thừa mà sau khi xét đến yêu cầu của Lào có thể sẽ 

tăng theo đà tăng trưởng kinh tế xã hội, MWARP dự định chuyển một phần sang tưới 

tại vùng Đông Bắc. Lượng nước dư thừa dự kiến có thể chuyển sang Đông Bắc là 150 

m3/s.  

Trong sơ đồ chuyển nước phía Lào, sẽ xây dựng một đập dâng tại hạ lưu Nam 

Ngum cách cửa sông 17km, và kênh dẫn từ đập dâng này tới siphon. Đó là những công 

trình mới then chốt của sơ đồ.  

 

Hình II-21 Sơ đồ qui hoạch và chuyển nước phía Nam Ngum 

Qui hoạch và sơ đồ tiếp nhận tại Đông Bắc 

Sơ đồ do Công ty Tư vấn Nhật Bản Sanyu lập năm 2004 bao gồm: siphon qua sông 

Mê Công (mới) + kênh dẫn phía Thái (mới) + hồ Huai Luang (đã có và sẽ nâng cao) + 

trạm bơm Huai Luang (mới) + hồ tự nhiên Nong Han Kumphawapi (đã có) + hồ Lam 

Pao (đã có).  

Hồ Huai Luang tỉnh Nong Khai hiện nay có dung tích 50 triệu m3 (sẽ nâng cao lên 

300 triệu m3) là nơi tiếp nhận nước từ siphon đưa vào. Sau đó một trạm bơm tại Huai 

Luang sẽ bơm nước lên vượt phân thuỷ Khong – Chi, đưa nước bằng kênh dẫn dài 48 

km đến hồ tự nhiên Nong Han Khumpawapi (dung tích 100 triệu m3) trên sông Chi tỉnh 

Udonthani, từ đó theo sông tự nhiên dẫn tiếp đến hồ Lam Pao (dung tích 1.340 triệu m3) 

trên sông Chi tỉnh Kalasin. Dự kiến nâng cao đập Lam Pao lên 2m và hồ sẽ đạt dung 

tích 1.950 triệu m3. Trong vận hành còn chú ý là hồ Lam Pao vốn có nhiệm vụ cắt lũ 

cho hạ du sông Chi, và do phải để trống hồ chờ lũ về mà có nhiều năm cuối mùa lũ nước 

về không đủ đầy hồ.   
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Phương án chuyển nước của Sanyu là dẫn nước Nam Ngum đến hồ Lam Pao và 

tưới cho lưu vực sông Nậm Chi. MWARP cũng xem xét phương án mở rộng vùng hưởng 

lợi đến lưu vực sông Songkham và sông Nậm Mun. Mở rộng đến Songkham bằng kênh 

dẫn từ trạm bơm thứ hai tại hồ Huai Luang. Mở rộng đến sông Mun bằng cách dẫn nước 

tiếp từ hệ thống tưới Lam Pao nối vào hệ thống tưới sông Mun. Tuy nhiên có ý kiến cho 

rằng dẫn nước Nam Ngum đến tận sông Mun là kém khả thi so với hồ tại chỗ.  

 

Hình II-22 Sơ đồ chuyển và tiếp nhận nước Ngum-Luang-Chi-Mun 

Năm 2007, DWR đưa ra một sơ đồ chuyển nước của Thái trong đó vẫn giữ đa số 

các hạng mục siphon qua sông Mê Công + kênh dẫn phía Thái + hồ Huai Luang + trạm 

bơm Huai Luang + hồ tự nhiên Nong Han Kumphawapi.  

Về hạng mục công trình phía Thái Lan, thay vì dẫn nước từ hồ Nong Han 

Kumphawapi đến hồ Lam Pao, thì DWR dẫn nước từ hồ Nong Han Kumphawapi đến 

hồ Nam Pong (còn có tên Ubol Ratana, dung tích 2.200 triệu m3 trên sông Chi) cũng là 

hệ thống hiện hữu. Ngoài ra, còn xây dựng hồ nhỏ trên nhánh Nam Suai và bơm lên bổ 

sung cho hồ Huai Luang.   

Điểm quan trọng trong nghiên cứu của DWR là vùng hưởng lợi nửa triệu hecta sẽ 

tập trung cho trồng trọt cây nhiên liệu như mía, sắn và chế biến ethanol sẽ có lợi nhuận 

cao hơn hẳn trồng lúa. 
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Hình II-23 Tổng hợp sơ đồ chuyển và tiếp nhận chuyển nước bên Thái Lan 

Sơ đồ chuyển nước Se Bangfai  

Thuỷ điện Nam Theun II khi phát điện sẽ chuyển dòng và xả xuống trung lưu sông 

Se Bangfai tại Mahasay một lưu lượng trung bình 220 m3/s, tối đa 315 m3/s. Lưu lượng 

mùa khô của bản thân Se Bangfai tại Mahasay chỉ có 25 m3/s, do đó việc hứng thêm 

lượng nước bổ sung từ Nam Theun II là vấn đề rất lớn. Có nhiều phương án sử dụng 

nguồn nước này đáp ứng các nhu cầu tại chỗ, như tưới tự chảy cho cánh đồng Se Bangfai, 

chuyển bằng bơm đầu nước cao sang tưới cho lưu vực Se Champon (chi nhánh của Se 

Banghieng) khô hạn hơn ở bên cạnh. Các yêu cầu tại chỗ này sẽ không sử dụng hết 220 

m3/s từ Nam Theun II chảy xuống và sẽ có nước dư thừa, có thể xem xét chuyển sang 

bờ sông bên kia cho Thái Lan tưới tại vùng Đông Bắc. Hiện nay (2009) thuỷ điện Nam 

Theun II đang thi công và các phương án sử dụng nước tại Lào đang được nghiên cứu.  

Trong sơ đồ Se Bangfai, đập điều hoà số 1 trên cánh đồng Se Bangfai sẽ là công 

trình then chốt để điều hoà nước từ thuỷ điện xả ra, trước khi đưa xuống tưới tự chảy 

cho cánh đồng Se Bangfai.  

Đáng chú ý có hạng mục công trình chống lũ tại Se Bangfai. Bản thân cánh đồng 

Se Bangfai hàng năm vẫn bị nước lũ Mê Công tràn vào gây ngập lụt ở những mức độ 

khác nhau, nay sẽ hứng chịu thêm nước từ thuỷ điện Nam Theun II xả xuống và trở 

thành lụt lớn. Có hai phương án khắc phục, hoặc xây dựng hai đập số 2 và số 3 để ngăn 

nước lũ Mê Công tràn vào, hoặc đào rộng kênh tưới sau đập điều hoà số 1 thành kênh 

thoát nước để đưa thẳng nước thuỷ điện ra sông Mê Công. Nếu có kênh thoát nước này 

thì nó sẽ là đường dẫn để chuyển nước sang Thái Lan.  
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Hình II-24 Sơ đồ Nam Theun II chuyển dòng và xả nước xuống Se Bangfai 

Sơ đồ Se Bangfai bao gồm: đập điều hoà số 1 trên sông Se Bangfai + kênh thoát 

nước /dẫn nước + siphon qua sông Mê Công + kênh dẫn phía Thái + một hồ tiếp nhận 

nước + các trạm bơm và kênh dẫn tới vùng hưởng lợi trên lưu vực nhỏ ven sông Mê 

Công và lưu vực Mun và Chi. Sơ đồ này mới có vài nét phác thảo và sẽ được nghiên 

cứu sâu khi qui hoạch các biện pháp công trình giảm tác hại của Nam Theun II tại Se 

Bangfai được rõ nét.  

 

Hình II-25 Sơ đồ Nam Theun II chuyển dòng và xả nước xuống Se Bangfai 

Tổng hợp hai sơ đồ chuyển nước Nam Ngum và Se Bangfai 

Lâu nay Lào và Thái Lan hoặc không thu thuỷ lợi phí hoặc thu ở mức rất thấp, hầu 

như không có ý nghĩa gì về trang trải chi phí vận hành. Trong chương tình MWARP, 

giá mua/bán nước chưa thương lượng; các tác động xã hội và môi trường cũng chưa 

đánh giá. Trong tình hình ấy, kết quả tính toán kinh tế là rất sơ bộ, tuy nhiên cũng cho 

thấy việc chuyển nước Nam Ngum là có hiệu quả.  
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Khi có nguồn nước Nam Ngum chuyển từ Lào sang, ngành sử dụng nước chủ yếu 

ở Thái Lan vẫn là nông nghiệp. Theo tính toán, giá nước Nam Ngum chuyển đến hồ 

Lam Pao khoảng 20USD /1000m3 kể cả chi phí vận hành và khấu hao cơ bản. Có thể 

so sánh con số này với 300USD /ha cho tưới lúa Đông Xuân (15,000m3/ha) hoặc 

100USD /ha cho tưới màu (5000m3/ha), cao hơn mức trung bình thường thấy khoảng 

5USD/ha-vụ khi tưới tự chảy hoặc 25USD/ha-vụ khi tưới bơm. 

 

Hình II-26 Tổng hợp Sơ đồ chuyển nước sang vùng Đông Bắc Thái Lan 

Qui hoạch chuyển nước sông nhánh Lào-Thái do phía quốc tế tài trợ tiến hành qua 

chương trình MWARP đã hỗ trợ quyết tâm và cố gắng của Thái Lan tiếp tục các ý tưởng 

qui hoạch đã nung nấu từ nhiều thập niên nay. Song song với các hạng mục công trình 

liên quan Lào-Thái do hai bên cùng tiến hành, thì các hạng mục công trình hưởng lợi 

phía Thái cũng được triển khai nghiên cứu đồng thời. 

Bảng II-31 Các dự án nghiên cứu liên quan Lào – Thái 

 Dự án Tiến độ 

Tổ 

chức 

thực 

hiện 

1 
Dự án chuyển nước lưu vực Kong-

Chi-Mun* 
1991 DEDP 

2 

Qui hoạch sơ bộ phát triển và 

quản lý TNN trung lưu Mê Công 

(Lao PDR và Thailand) 

Nov. 

2002 

SCI 

(Japan

) 
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3 

Dự án quản lý Nam Ngum cấp 

nước cho cánh đồng  Vientiane - 

Lao PDR và vùng Đông Bắc Thái 

Lan 

Feb. 

2004 

SCT 

Thaila

nd 

4 
Nghiên cứu khả thi mạng cấp 

nước ở Đông Bắc 

Jun. 

2004 

East 

Water 

5 

Nghiên cứu khả thi quản lý nước 

toàn bộ Mun, Chi và các nhánh 

chính. 

Sep. 

2005 
RID 

6 

Hệ thống tưới tổng hợp vùng 

Đông Bắc khi có dự án chuyển 

nước  Luang-Pao-Chi 

Jan. 

2007 

SCI & 

SCT 

7 
Qui hoạch tổng thể và tiền khả thi 

dự án chuyển nước Nam Ngum 

Đang 

làm 
DWR 

 

8 
Kế hoạch quản lý tổng hợp TNN 

các lưu vực Mun, Chi và Khong 

Đang 

làm 
DWR  

*Chỉ thực hiện một giai đoạn đầu tiên. 

Bảng II-32 Dự án nghiên cứu riêng phía Thái 

 
Dự án Tiến độ 

Tổ chức 

thục hiện 

1 Nghiên cứu phát triển tưới; Ké hoạch số 9; Hiện trạng  25 

lưu vực sông 
2003 RID 

2 Nghiên cứu khả thi và thiết kế chi tiết Huai Ta, Huai Kha 

Yung, Lum Dom yai trên sông Mun 
Mar. 2004 DWR 

3 Nghiên cứu khả thi và thiết kế chi tiết Nam Prom và  

Upper Lam Nam Pong trên sông Chi 
Mar. 2004 DWR 

4 Nghiên cứu khả thi và thiết kế chi tiết Lower Lam Pao, 

Lam Nam Yang trên sông Chi 
Mar. 2004 DWR 

5 Nghiên cứu khả thi và thiết kế chi tiết Huai Num Som, 

Num Mong, Huai Luang trên sông Kong 
 DWR 

Bảng II-33 Dự toán kinh phí toàn bộ sơ đồ chuyển nước Nam Ngum 

Các hoạt động 
Kinh phí 

triệu bath 

Giai đoạn 1: Dự án Huai Luang -Lam Pao 2009-2012 
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Các hoạt động 
Kinh phí 

triệu bath 

 
1.  Nghiên cứu và thiết kế 1.151,40 

 

2. Nâng cấp Huai Luang , tỉnh Nong Khai 

và Udon Thani 

1.618,00 

 

3. Nâng cấp Nong Han Kumphawapi tỉnh 

Udon Thani 

326,00 

 
4. Đánh giá tác động môi trường 64,80 

 

5. Bảo vệ và khôi phục nguồn nước Huai 

Luang và cải thiện môi trường 

194,40 

 

6. Xây dựng trạm bơm Huai Luang-Nong 

Han tại Bang Non Sawang, tỉnh Udon 

Thani 

4.600,00 

 

7. Nâng cao đập Lam Pao Reservoir và đặt 

thiết bị thuỷ điện Lam Pao 

3.000,00 

 

8. Xây dựng hệ thống phân phối nước Kam 

Ling xung quanh hồ Huai Luang  và Nong 

Han Kumphawapi 

4.095,20 

 

9. Xây dựng hệ thống phân phối nước Kam 

Ling trên lưu vực Chi 

16.416,40 

 
10.  Quản lý sự án, giám sát và đánh giá. 642,20 

 
Cộng giai đoạn 1 32.108,40 

Giai đoạn 2 :  Dự án Nam- Ngum-Huai Luang-Lam Pao-Chi-

Mun 2010-2013 

Hệ thống chuyển nước Nam Ngum và hệ 

thống tưới 

44.651,60 

 
Tổng cộng 76.760,00 

Nguồn: RID 2006 
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Thu thập, cập nhật, xử lý các số liệu về hoạt động khai thác, sử dụng tài nguyên 

nước đến năm 2018 và tương lai (đến năm 2030) của Campuchia. 

Thuỷ lợi 

Có rất ít các công trình thuỷ lợi lấy nước trực tiếp từ sông Mê Công và sông Tonle 

Sap. Chỉ có một số trạm bơm nhỏ hoặc một số nơi lợi dụng thuỷ triều dâng nước tự 

nhiên dùng để tưới cho cây trồng. Còn lại hầu hết nông nghiệp của Campuchia dựa vào 

nước mưa, nước lũ hoặc phục thuộc vào việc khai thác nước từ các sông nhánh nhỏ 

trong lưu vực sông Mê Công. Trong tổng diện tích canh tác là 1.844.000 ha, diện tích 

có tưới mới chỉ đạt 11% và diện tích canh tác nhờ nước lũ rút là 4%. 

Nông nghiệp 

Là ngành chủ đạo trong nền kinh tế ở Campuchia, đóng góp khoảng trên 50% trong 

tổng thu nhập quốc nội, bao gồm trồng trọt (60%), chăn nuôi (24%), thuỷ sản (10%) và 

lâm nghiệp (3%), thu hút trên 85% lao động trong cả nước. Lúa là cây trồng quan trọng 

hàng đầu trong sản xuất nông nghiệp, chiếm trên 90% diện tích canh tác hiện nay. Năng 

suất trong nông nghiệp của Campuchia là rất thấp, kể cả phần diện tích có tưới. Các lý 

do chính là việc quản lý và sử dụng nước trong nông nghiệp chưa phù hợp, nông dân 

thiếu vốn đầu tư và thiếu các hiểu biết về kỹ thuật và áp dụng các kỹ thuật mới. Trong 

tương lai cùng với việc mở rộng diện tích tưới hiện nay bằng việc nâng cấp và xây mới 

các công trình thuỷ lợi, tăng cường áp dụng các kỹ thuật canh tác mới và diện tích được 

rà phá mìn từ chiến tranh được đưa vào sử dụng cho nông nghiệp, hy vọng nông nghiệp 

của Campuchia sẽ có những tăng trưởng mạnh. 

Bảng II-34 Diện tích canh tác trong lưu vực Mê Công của Campuchia 

Campuchia Mùa mưa (Ha) Mùa khô (ha) 

2000 197,460 369,373 

2007 290,050 272,987 

2030 478,422 398,796 

Bảng II-35 Nhu cầu nước trong lưu vực Mê Công của Campuchia (triệu m3) 
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Dự án chuyển nước Vai-Co:  

Vùng dự án thủy lợi Vai Co nằm ở đồng bằng trung tâm tại Đông Nam Campuchia, 

diện tích tự nhiên tới 992.260 ha là dự án chung lớn nhất của các tỉnh Prey Veng, Svay 

Rieng, Kompong Cham và Kandal. Cùng với cánh đồng Battambang, đây là vùng trọng 

điểm lúa của Campuchia. Cuối thập niên 1960s riêng tỉnh Prey Veng đã sản xuất được 

450.000 tấn lúa/năm. Vùng dự án có mật độ dân số cao, số người hưởng lợi dự kiến 

khoảng 1,5 triệu người. 

Là vùng đất nông nghiệp rộng lớn, sản xuất hiện nay chủ yếu là một vụ lúa. Thời 

vụ đa dạng, tùy địa bàn mà trồng lúa mùa chính vụ, lúa lũ rút, lúa hè thu hoặc lúa nổi. 

Ngoài lúa, còn trồng ngô, khoai, sắn, lạc, mía, vừng, thuốc lá và rau. Nguồn cá theo lũ 

Mê Công tràn vào đồng được đánh bắt tự nhiên khá phong phú.  

Về nguồn nước, vùng dự án có lượng mưa bình quân năm tương đối nhỏ 

(1.300mm). Lưu vực sông Vai Co là đồng bằng, ít rừng, các sông suối nội địa không có 

nguồn sinh thủy. Vì vậy, trước đây xây dựng đập Svay Rieng trên sông Vai Co không 

giải quyết được vấn đề thiếu nước mùa khô. Vùng này có mục tiêu góp phần tăng sản 

lượng lương thực bằng thâm canh tăng vụ và tăng diện tích. Dự án Vai Co có nhiệm vụ 

giải quyết nguồn nước ngọt lấy từ dòng chính Mê Công. Do địa thế tự nhiên giữa sông 

Mê Công và đồng bằng, có thể lấy nước tưới tự chảy.    
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Bảng II-36 Bản đồ phân vùng thủy lợiđồng bằng trung tâm tại Đông Nam Campuchia 

Thu thập, cập nhật, xử lý các số liệu về hoạt động khai thác, sử dụng tài nguyên 

nước đến năm 2018 và tương lai (đến năm 2030) của Việt Nam 

Lưu vực Mê Công tại Tây Nguyên 

Lưu vực Mê Công tại Tây Nguyên có tiềm năng và thực tế phát triển thủy điện vào 

loại lớn nhất nước ta. Theo đánh giá của các nhà chuyên môn, trữ năng lý thuyết của hai 

hệ thống sông Sê San và Sêrêpốk  khoảng 35 tỷ KWh (chiếm 13% so với toàn quốc).  

Quy hoạch bậc thang thủy điện của dòng sông Sê San đã được Chính phủ thông qua, 

gồm 6 công trình thủy điện: Thượng Kon Tum (công suất 220 MW); tiếp đến là Plei 

Krông, Yaly (720 MW); Sê San 3 (260 MW); Sê San 3A (108 MW); Sê San 4 (330 

MW). Với tổng công suất 1.738 MW, tổng sản lượng điện trung bình đạt 8,3 tỷ 

kWh/năm. Quy hoạch bậc thang thủy điện của dòng sông Sêrêpốk cũng sẽ có 6 nhà máy 

thủy điện xây dựng (tổng công suất lắp máy 621 MW, sản lượng điện bình quân trên 3 

tỷ kWh/năm; Đray H’Ling (28 MW), Buôn Kuốp (280 MW), Buôn Tua Srah (86 MW), 

Sêrêpốk 3 (137 MW), Sêrêpốk 4 (33 MW), Đức Xuyên (58 MW). 
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Hình II-27 Các CTTĐ được quy hoạch trên sông Sesan – Srepok (Việt Nam) 
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Bảng II-37 Sơ đồ bậc thang thuỷ điện trên dòng chính sông Sê San, Srepok  

TT Công trình Flv 

( Km2 ) 

Nlm 

( MW) 

Eo 

( GMH) 

Ghi chú 

I Lưu vực Sê san  1743 8226  

1 Thượng Kon Tum 350 220 945 Năm 2010 

2 Plêi Krông 3224 100 675 Năm 2010 

3 YaLy 7455 720 3.650 Đã có 

4 Sê san 3 7795 273 1.127 Năm 2010 

5 Sê san 3A 8084 100 481 Năm 2010 

6 Sê san 4 9326 330 1.348 Đang xây dựng  

II Lưu vực Srepok   694 3.329  

1 Đức Xuyên 1100 58 196 Năm 2010 

2 Buôn Tua Srah 2930 85 335 Đang xây dựng  

3 Buôn Kuop 7980 280 1.372 Năm 2011 

4 Đrây HLinh 8880 28 194 Đã có 

5 Srêpok  3 9410 180 931 Năm 2010 

6 Srêpok  4 10700 40 213  Năm 2010 

 

Ngoài các công trình thủy điện quy mô lớn trên dòng chính Sê San thì phát triển 

thủy điện nhỏ cũng rất được quan tâm. Trên địa bàn 2 tỉnh KonTum và Gia Lai, quy 

hoạch phát triển thủy điện và hiện tai như sau: 

Toàn tỉnh Kon Tum theo quy hoạch có tới 52 công trình thủy điện nhỏ với công 

suất lắp máy từ 1,5 MW đến 16 MW trên các hệ thống sông khác nhau (Trà Khúc, Sê 

San, Thu Bồn- Vũ Gia), tuy nhiên tính riêng các thủy điện nhỏ thuộc lưu vực Sê San có 

32 công trình, trong đó công trình DakPsi 3 trên nhánh Dakpsi có công suất lớn nhất là 

10MW. Theo quy quy hoạch đợt 1 có 18 công trình (trên lưu vực Sê San 12 công trình, 

còn quy hoạch đợt 2 có 34 công trình thủy điện nhỏ trên toàn tỉnh thì thuộc lưu vực Sê 

San là 20 công trình). 
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Toàn tỉnh Gia Lai, theo quy hoạch thủy điện nhỏ của cả hai đợt có 67 công trình 

lớn nhỏ, trong đó đợt 1 là 40 công trình và đợt 2 là 27 công trình. Tổng công suất lắp 

máy của 67 công trình thuỷ điện nhỏ này là 319,92 MW. Hiện nay trên địa bàn tỉnh Gia 

Lai có 14 công trình thủy điện nhỏ với tổng công suất là 18,6 MW. 

Về tiềm năng, trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk có khoảng 100 vị trí có thể xây dựng thủy 

điện nhỏ với tổng công suất 181,7 MW. Hiện tại trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk có 10 công 

trình thủy điện vừa và nhỏ đã được xây dựng và khai thác với tổng công suất 14,64 MW, 

đạt khoảng gần 17% tổng công suất lắp máy thủy điện nhỏ toàn quốc, trong đó lớn nhất 

là thủy điện Draylinh với công 12 MW đã phát huy hiệu quả rất tốt. 

II.2 Đánh giá sơ bộ mức độ phù hợp của điều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội của 

vùng ĐBSCL với các khu trữ phục vụ đánh giá tính khả khi về kỹ thuật cũng như 

hiệu quả kinh tế của các khu trữ nước 

II.2.1 Đánh giá nhu cầu nước phục vụ sinh hoạt, trồng lúa, cây ăn trái và nuôi 

trồng thuỷ hải sản cho vùng ĐBSCL (Vân viết) 

Dự báo nhu cầu nước trước hết dựa trên phân tích nhu cầu nước hiện tại, sau đó 

về cơ bản nhu cầu nước được coi như tăng dần lên theo tốc độ tăng trưởng kinh tế trong 

từng khu vực: nghĩa là nhu cầu nước trong từng khu vực về cơ bản được coi như tăng 

dần lên cùng với các mục tiêu kinh tế vĩ mô. 

II.2.1.1 Nghiên cứu mức độ bốc hơi có thể tại các khu vực 

Hai giai đoạn của tuần hoàn thủy văn thường được quan tâm nhiều nhất trong sản 

xuất nông nghiệp là các quá trình bốc hơi khoảng trống và bốc tổng số. Khoảng ba phần 

tư tổng lượng giáng thủy nhận được trên diện tích bề mặt đất của thế giới quay trực tiếp 

trở lại khí quyển do bốc hơi khoảng trống và bốc thoát hơi nước tổng số. Phần còn lại 

trở về đại dương thông qua dòng chảy bề mặt và dòng chảy ngầm. 

Bốc hơi là sự chuyển đổi từ dạng lỏng của nước trên bề mặt sang dạng hơi nước 

trong khí quyển. Các phần tử nước, cả trong nước và không khí, chuyển động rất nhanh. 

Bốc hơi xảy ra khi số phần tử nước tách ra khỏi lớp nước bề mặt và thoát vào không khí 

dưới dạng hơi nước nhiều hơn số phần tử trở lại lớp nước bề mặt từ không khí. Bốc hơi 

có thể xảy ra ở bề mặt nước, từ trên bề mặt lá, hoặc từ nước trên bề mặt đất, và là thành 

phần rất quan trọng trong quản lý và bảo vệ tài nguyên nước. 

Áp suất hơi của nước là một phần áp suất gây ra bởi các phần tử nước ở thể hơi. 

Ví dụ, nếu nước ở dạng lỏng được đưa vào một hộp kín, nước sẽ bốc hơi từ bề mặt cho 

đến khi có một sự cân bằng hay thăng bằng giữa các phần tử thoát ra khỏi bề mặt nước 

và các phần tử xâm nhập trở lại bề mặt nước. Một thiết bị đo áp suất được gắn vào hộp 

cho biết sự gia tăng của áp suất. Lượng gia tăng này chính là áp suất hơi của nước. Áp 

suất hơi nước bão hòa liên quan đến nhiệt độ và có thể được xác định bằng công thức: 










+
=
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trong đó eS là áp suất hơi nước bão hòa (kPa) là T là nhiệt độ (oC) 

Gió làm tăng cường độ bốc hơi, đặc biệt khi nó làm phân tán lớp hơi nước trên 

bề mặt nước đang bốc hơi làm giảm khả năng ngưng đọng trở lại. Do sự xáo trộn này, 

đặc điểm của của khí quyển phía trên bề mặt cần được quan tâm. Bốc hơi có thể xảy ra 

do sự giảm nồng độ của các phần tử nước làm giảm áp suất hơi nước giữa các lớp không 

khí. Tốc độ của bốc hơi cũng giảm nhẹ khi hàm lượng muối trong nước tăng lên. 

Thoát hơi nước là quá trình hơi nước chuyển vào khí quyển thông qua các mô 

của thực vật. Lượng nước chuyển qua cây trồng cung cấp cho quá trình thoát hơi nước 

thường là một phần quan trọng của tổng lượng nước được sử dụng trong giai đoạn sinh 

trưởng. Thoát hơi nước chịu ảnh hưởng của nguồn năng lượng cung cấp cho quá trình 

bốc hơi, thoát hơi nước còn chịu ảnh hưởng bởi tổng diện tích lá và sự đóng mở khí 

khổng của cây. Lượng thoát hơi nước có thể thay đổi từ gần 0 cho đến khoảng 2.000 

mm/năm, phụ thuộc rất lớn vào lượng nước sẵn có, loại cây trồng, mật độ cây trồng, 

lượng ánh sáng, mức độ khô hạn của khí hậu, cấu trúc và tình trạng màu mỡ của đất. 

Trên thực tế chỉ có một lượng nhỏ hơn 1% của lượng nước hấp thụ được cây trồng giữ 

lại. Cường độ bốc hơi khoảng trống hay bốc thoát hơi nước tổng số tăng lên khi nhiệt 

độ bề mặt tăng dẫn tới sự gia tăng áp suất hơi bão hòa trên bề mặt. 

Ở những khu vực có cây trồng, nước bốc hơi vào khí quyển bởi bốc hơi từ mặt 

đất trống và bởi thoát hơi nước từ cây trồng. Do quá trình bốc hơi và thoát hơi nước rất 

khó tách rời, chúng thường được xem xét cùng nhau và được gọi chung là bốc thoát hơi 

nước tổng số. Đánh giá lượng bốc thoát hơi nước tổng số là rất cần thiết để xác định nhu 

cầu tưới cho cây trồng cũng như lượng nước cần phải chứa trong các ao, hồ. Lượng bốc 

thoát hơi nước cao từ các loại cây trồng như cỏ có thể có ích trong việc loại bỏ bớt nước 

trong đất. Các phương pháp xác định bốc hơi khoảng trống hay bốc thoát hơi nước tổng 

số có thể được chia thành ba loại. Các phương pháp mới nhất kết hợp của cả ba loại này: 

 Chuyển động khối: Phương pháp này dựa trên nguyên tắc lượng bốc thoát hơi 

nước tổng số phụ thuộc vào chuyển động khuyêch tán khí và chênh lệch áp suất 

hơi nước. Đây là phương pháp do Thornthwaite và Holzman (1942) đề xuất dựa 

trên nguyên lý chuyển đổi khối lượng và thường kết hợp với các phương pháp 

khác. 

 Cân bằng năng lượng: Năng lượng cần cho sự bốc hơi của nước, do vậy nếu 

không có sự thay đổi của nhiệt độ nước thì lượng bức xạ mặt trời thực tế hoặc 

lượng nhiệt được cung cấp có thể ảnh hưởng đến lượng bốc hơi. Hầu hết các 

phương pháp đều bao gồm thành phần năng lượng. 

 Các phương pháp kinh nghiệm: Một vài phương pháp kiểu này, được phát triển 

từ các thí nghiệm hoặc nghiên cứu hiện trường, dựa trên sự giả định rằng năng 

lượng dành cho bốc hơi hay bốc thoát hơi nước tỷ lệ với nhiệt độ. Blaney và 

Criddle (1950), Thornthwaite (1948), và nhiều nghiên cứu khác đã đề xuất các 

công thức kiểu này. 
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Do sự khác nhau của cấu trúc đất và chuyển động của nước trong đất, rất khó để 

nói một cách tổng quát về lượng bốc hơi từ bề mặt đất. Đối với đất bão hòa, sự bốc hơi 

có thể xảy ra tương tự như ở mặt nước. Do mặt nước ngầm nằm dưới mặt đất, lượng bốc 

hơi sẽ giảm rất nhiều. Lượng bốc hơi gia tăng trên mặt đất thường nhỏ khi độ ẩm nhỏ 

hơn khả năng giữ nước của đất, do chuyển động của nước trong đất thường rất chậm khi 

bề mặt đất tương đối khô. Lớp che phủ bảo vệ rễ cây (đối với các cây mới được trồng) 

làm giảm lượng bốc hơi thông qua việc hạn chế chuyển động của không khí, duy trì áp 

suất hơi nước cao của không khí gần mặt đất, và che chắn đất khỏi tác động của năng 

lượng mặt trời. Sự đóng băng của mặt đất trống có thể gây ra sự tích tụ băng ở bề mặt 

đất thông qua sự ngưng tụ của hơi nước từ các lớp đất phía dưới và có thể làm tăng mạnh 

lượng bốc hơi sau khi nhiệt độ tăng lên. 

Để cho tiện lợi, lượng bốc hơi mặt thoáng và lượng thoát hơi qua lá được kết hợp 

thành lượng bốc thoát hơi nước tổng số ET và cũng được quy vào thành phần nước hao. 

Có rất nhiều ứng dụng thực tế của việc tính toán lượng bốc thoát hơi nước tổng số, 

nhưng chủ yếu được sử dụng để dự báo lượng thiếu hụt nước trong đất phục vụ tính toán 

chế độ tưới. Phân tích số liệu quan trắc khí tượng và tính toán lượng bốc thoát hơi nước, 

tần suất hạn, và các giai đoạn thừa nước, có thể chỉ ra nhu cầu tưới và tiêu nước. Các 

nghiên cứu tương tự để xác định ngày làm đất hay thu hoạch thích hợp, hoặc có thể trợ 

giúp cho việc chọn lựa kích cỡ tối ưu của các công cụ nông nghiệp. Sự thiếu hụt nước ở 

giữa vụ có thể giảm quá trình sinh trưởng và năng suất.  

ET bị suy giảm và lượng nước thừa trong đất vào thời điểm cuối mùa hè có thể 

làm chậm quá trình chín của ngô và các hoạt động thu hoạch hay làm đất. Một vài phép 

tính gần đúng đã được áp dụng để phát triển các phương pháp tính toán lượng bốc thoát 

hơi nước. 

Penman (1948, 1956) ban đầu tìm thấy một phương trình tổ hợp bằng cách kết hợp các 

thành phần năng lượng cần thiết để duy trì bốc hơi và một thiết bị loại bỏ hơi nước. 

Phương trình tổ hợp Penman kết hợp với các thành phần khí động học và sức cản bề mặt 

được gọi là phương trình Penman-Monteith (Jensen và nnk, 1990). Phương trình 

Penman-Monteith theo tiêu chuẩn của ASCE (2005) cho bước thời gian 1 ngày là: 
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Với 

 Cn Cd 

Loại cây thấp (cỏ) 900 0,34 

Loại cây cao (cỏ linh lăng) 1600 0,38 

Nguồn: Itenfisu và nnk (2003) 

trong đó ETref = ET tham khảo tương ứng với cây trồng được tưới tốt (mm/ngày), 

 = độ dốc của đường cong áp suất hơi nước bão hòa (kPa/°C), 
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Rn = Lượng bức xạ mặt trời thực tế đến bề mặt cây trồng (MJ/m2/ngày), 

G = mật độ thông lượng nhiệt vào đất (MJ/m2/ngày). G thường nhỏ nếu so sánh 

với Rn trong trường hợp bước thời gian là 1 ngày nên thường được bỏ qua, 

  = hằng số đo ẩm (kPa/°C), 

T = nhiệt độ trung bình ngày đo tại độ cao khoảng từ 1,5 đến 2,5 m (°C), 

u2 = tốc độ gió trung bình ngày đo tại độ cao 2 m so với mặt đất (m/s), 

es = áp suất hơi nước bão hòa trung bình đo ở độ cao từ 1,5 đến 2,5 m (kPa), 

ea = áp suất hơi nước thực tế trung bình đo ở độ cao từ 1,5 đến 2,5 m (kPa), 

Cn = hằng số tử số, thay đổi với cây trồng tham khảo, 

Cd = hằng số mẫu số, thay đổi với cây trồng tham khảo, 

các giá trị của Cn và Cd có thể tham khảo ở trên. 

Các phương trình và các chú giải sau đây (Allen và nnk, 1998; ASCE, 2005) giả 

định rằng phương trình Penman-Monteith sẽ được áp dụng cho một ngày. Các hàm và 

các hằng số là khác nhau trong các thời đoạn khác nhau. Bốc hơi do nhiệt ở biên thay 

đổi rất nhỏ và được tính bằng số nghịch đảo của 0,408 với nhiệt độ T = 20 oC, hay 2,45 

MJ/kg. 

Độ dốc của đường cong nhiệt độ và áp suất hơi nước bão hòa ở một nhiệt độ cho 

trước được tính theo phương trình sau đây: 

( )2
3,237

3,237

27,17
exp2504

+










+
=

T
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T

 

trong đó  được tính bằng kPa/oC và T là nhiệt độ trung bình ngày của không khí (oC) 

được tính bởi giá trị trung bình của nhiệt độ lớn nhất và nhỏ nhất.  

Lượng bức xạ thực có thể tính từ sự tương quan quỹ tích với lượng bức xạ mặt 

trời (Jensen và nnk, 1990) hoặc được tính bởi 

( ) nlsnlnsn RRRRR −−=−= 1  

trong đó Rns = lượng bức xạ thực hay bức xạ sóng ngắn (MJ/m2/ngày), 

Rnl = lượng bức xạ sóng dài rời khỏi bề mặt trái đất (MJ/m2/ngày), 

 = 0,23: hệ số phản xạ bức xạ hay hằng số anbeđô, 

Rs = lượng bức xạ tính toán hay thực đo, hoặc lượng bức xạ sóng ngắn nhận được 

trên bề mặt trái đất (MJ/m2/ngày). 

Bức xạ mặt trời thường được đo tại các trạm đo khí tượng. Lượng bức xạ sóng 

dài thực tế được xác định bởi 
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trong đó = hằng số Stefan-Boltzman = 4,903 ×10-9 (MJ/K4/ngày), 

Tmax = nhiệt độ lớn nhất trong giai đoạn 24 giờ (°C), 

Tmin = nhiệt độ nhỏ nhất trong giai đoạn 24 giờ (°C), 

Rso = lượng bức xạ tính toán trong điều kiện trời không có mây (MJ/m2/ngày). 

Tỷ số Rs/Rso trong Phương trình 4.10 phải nhỏ hơn 1,0. Lượng bức xạ trong điều 

kiện trời không có mây được tính bởi 

( ) aso RzR 510275,0 −+=  

trong đó z là cao độ so với mực nước biển (m) và Ra là lượng bức xạ ngoài khí quyển 

(MJ/m2/ngày) được xác định bởi 

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ssrsca dGR 


sincoscossinsin
24

+=  

trong đó Gsc = hằng số mặt trời = 4,92 (MJ/m2/giờ), 

dr = bình phương nghịch đảo của khoảng cách tương đối từ trái đất đến mặt trời, 

s = góc mặt trời lúc lặn (rađian), 

= vĩ độ (rađian), 

= độ lệch của mặt trời (rađian). 

Bình phương nghịch đảo của khoảng cách tương đối từ trái đất đến mặt trời dr 

được tính bởi 
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J
dr   

trong đó J là thứ tự của ngày trong năm, được xác định như sau: 
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trong đó DM = ngày của tháng, 

M = tháng của năm, 

y = năm (4 chữ số), 

Int = hàm tính phần nguyên của đối số [3/(M + l)] bằng cách làm tròn xuống, 

Mod = hàm tính số dư của thương của đối số (Y, 4) hay trong trường hợp này là 

Y/4. 

Vĩ tuyến tính bằng độ được đổi sang rađian bằng công thức: 

 

Độ lệch mặt trời được xác định bởi 

Rađian
180


= × vĩ độ  
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Góc mặt trời lặn được tính bởi 

( ) ( )  tantanarccos −=  

Hằng số đo ẩm sử dụng  = 2,45 MJ/kg là 

 = 0,000665P 

trong đó P là áp suất khí quyển trung bình (kPa) tại trạm khí tượng với độ cao z (m) so 

với mực nước biển.  

Áp suất P (kPa) được tính bởi 

26,5

293

0065,0293
3,101 







 −
=

z
P  

Nếu tốc độ gió uz được đo tại độ cao z khác với 2 m so với mặt đất, tốc độ gió u2 

ở độ cao 2 m trên mặt cỏ có thể được tính như sau: 

( )42,58,67ln

87,4
2

−
=

z
uu z

 

trong đó z là độ cao so với mặt đất (m) tại đó tốc độ gió được đo đạc và uz là tốc độ gió 

(m/s) tại độ cao z. Nếu tốc độ gió được đo ở độ cao khác với độ cao 2 m trên bề mặt có 

thảm phủ cao hơn cỏ, như cỏ linh lăng, hoặc loại thảm phủ khác cao khoảng 0,5 m, và 

phù hợp với phương trình ET chuẩn, phương trình sau được sử dụng để chuyển đổi tốc 

độ gió sang tốc độ tại độ cao 2 m trên mặt đất: 

( )42,526,16ln
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−
=

z
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Áp suất hơi nước bão hòa liên quan đến nhiệt độ không khí như Phương trình 

4.1.  Áp suất hơi nước bão hòa trung bình là giá trị trung bình của áp suất hơi nước bão 

hòa ứng với các nhiệt độ không khí cao nhất và thấp nhất: 

( )
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Áp suất hơi nước thực tế có thể được tính từ Phương trình 4.1 sử dụng nhiệt độ 

điểm sương trung bình ngày Tdew 

)( dewsa Tee =
  

Nếu không có nhiệt độ điểm sương thì ea có thể được tính từ độ ẩm tương đối 

bằng phương trình: 
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trong đó RHmax và RHmin là các độ ẩm tương đối (%) lớn nhất và nhỏ nhất đo được trong 

giai đoạn 24 giờ. RHmean: Độ ẩm tương đối ngày trung bình  

Bốc hơi mặt thoáng và bốc hơi qua lá ở các cây nông nghiệp khác với các loại 

cây tiêu chuẩn, thường là cỏ, do sự khác biệt trong độ che phủ bề mặt, đặc điểm tán lá, 

và sức cản khí động học. Những sự khác nhau này được tổng hợp vào một hệ số cây 

trồng Kc bao gồm ảnh hưởng của cả lượng bốc hơi qua lá cây trồng và bốc hơi mặt 

thoáng. Lượng bốc hơi qua lá từ một loại cây trồng ETc có thể tính từ ET tham khảo và 

hệ số cây trồng Kc thích hợp. 

refcc ETKET =
  

Một chú ý quan trọng là hệ số cây trồng của các cây tiêu chuẩn như cỏ linh lăng 

và cỏ thường là khác nhau và không thể thay thế cho nhau. Đối với cùng loại cây tiêu 

chuẩn thì các hệ số cây trồng cũng có thể hơi khác nhau, phụ thuộc vào vị trí và phương 

pháp sử dụng để xác định lượng ET tiêu chuẩn. 

Hệ số cây trồng thay đổi theo loại cây trồng, điều kiện khí hậu và điều kiện bốc 

hơi mặt thoáng. Với một loại cây trồng nhất định, hệ số này thay đổi theo từng giai đoạn 

phát triển của cây. Đối với các cây hàng năm, hệ số cây trồng thấp nhấp ở giai đoạn gieo 

hạt, tăng cùng với sự phát triển của cây, và đạt giá trị lớn nhất khi tán lá bao phủ mặt 

đất. Do cây trồng chín vào cuối vụ, hệ số cây trồng giảm xuống. Ngoài ra, do phụ thuộc 

vào thời gian, hệ số cây trồng cũng có thể được biểu diễn như là hàm số của số ngày. 

Để đơn giản hóa, đường cong hệ số cây trồng có thể được chia thành bốn đoạn 

đường thẳng tương ứng với bốn giai đoạn phát triển gồm ban đầu, phát triển, giữa vụ và 

cuối vụ. Các thời đoạn này được xác định bởi ba hệ số Kc ini, Kc mid, Kc end, và số ngày của 

mỗi giai đoạn. 

Bảng 2.2. Kết quả tính toán lượng bốc hơi nước tỉnh An Giang 

Thán

g 

ETo năm 2010 

(mm/ngày) 

ETo năm 

2015 

(mm/ngày

) 

ETo năm 

2016 

(mm/ngày

) 

ETo năm 

2017 

(mm/ngày

) 

ETo năm 

2018 

(mm/ngày

) 

1 2.595 2.938 2.570 2.447 2.451 

2 2.718 2.92 2.911 2.708 2.884 

3 3.018 3.27 3.322 3.287 3.162 

4 2.970 3.24 3.212 3.238 3.267 

5 3.153 3.29 3.216 3.247 3.374 

6 3.245 3.23 3.133 3.099 3.151 

7 3.189 3.02 3.282 3.049 3.160 

8 3.127 3.30 3.162 3.159 3.203 

9 3.150 3.16 3.218 3.152 3.205 

10 2.988 3.12 2.946 3.074 3.240 
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11 2.737 2.77 2.650 2.661 2.762 

12 2.542 2.57 2.493 2.785 2.416 

 

II.2.1.2 Tính toán nhu cầu nước cấp cho lúa 

Sau đây là tóm tắt các bước tiến hành dự đoán nhu cầu nước.  

(1) Thu thập số liệu và thông tin. 

(2) Ước tính diện tích đất canh tác và đất trồng trọt dựa trên các tài liệu tham 

khảo 

hiện có. 

(3) Lập mô hình canh tác dựa trên các tài liệu tham khảo. 

(4) Ước tính diện tích tưới dựa trên các tài liệu tham khảo. 

(5) Nghiên cứu mức độ bay hơi có thể (ETo, mm/tháng) tại các khu vực tương 

ứng dựa trên bản đồ ATLAS khí tượng thuỷ văn Việt Nam, 1994. 

(6) Ước tính hệ số mùa vụ (Kc) dựa trên các tài liệu tham khảo. 

Các giai đoạn phát triển khác nhau áp dụng các giá trị Kc khác nhau tương ứng. 

- Giai đoạn đầu vụ 

- Giai đoạn phát triển 

- Giai đoạn giữa vụ 

- Giai đoạn cuối vụ 

- Giai đoạn thu hoạch 

(7) Ước tính nhu cầu nước cho cây trồng (CWR) 

CWR = ETc = ETo x Kc 

trong đó, CWR: Nhu cầu nước cho cây trồng (mm/10 ngày) 

 ETc: Độ bay hơi nước của cây trồng (mm/10 ngày) 

 ETo: Độ bay hơi nước có thể (mm/10 ngày) 

 Kc: Hệ số mùa vụ 

(8) Mức độ tiêu dùng nước cho cây trồng (CUW) 

Ước tính độ mất nước do thẩm thấu (P, mm/ngày) 

P = 2 mm/ngày 

 = 16 mm/8 ngày hoặc 20 mm/10 ngày hoặc 22 mm/11ngày 

Nhu cầu nước yêu cầu để chuẩn bị đất trồng (LPW) 

LPW = (LS + SW) + Ep + P 

trong đó, LPW: Nhu cầu nước yêu cầu để chuẩn bị đất trồng (mm/10 ngày) 
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 LS: Nước làm ướt đất trồng (mm/10 ngày) 

 LS=10mm/20ngày (mùa mưa) 

 LS=100mm/20ngày (mùa khô) 

 LS mm/20ngày nói trên được quy đổi ra 

 LS mm/10 ngày. 

 SW: Nước đọng yêu cầu (mm/10 ngày) 

 SW=50mm/20 ngày 

 SW mm/20 ngày nói trên được quy đổi ra 

 SW mm/10 ngày. 

 Evp: Độ bay hơi từ bề mặt nước (mm/10 ngày) 

      Evp = ETo x 1.1 

     P: Độ mất nước do thẩm thấu (mm/10 ngày) 

 Nhu cầu tiêu thụ nước cho ruộng lúa (CUW mm/10 ngày)  

    CUW = CWR + P cho giai đoạn cây đang tăng trưởng 

CUW = LPW cho giai đoạn chuẩn bị đất trồng 

   trong đó, CUW: Mức độ tiêu thụ nước (mm/10 ngày) 

 CWR: Nhu cầu nước cho cây trồng (mm/10 ngày) 

 P: Thất thoát nước do thẩm thấu (mm/10 ngày) 

 LPW: Nhu cầu nước để chuẩn bị đất trồng (mm/10 ngày) 

(9) Ước tính lượng mưa hữu hiệu (Peff) dựa trên các tài liệu tham khảo. 

Xét về độ chính xác yêu cầu và sự thuận lợi thực tế, chúng tôi đã quyết định áp dụng 

Phương pháp dịch vụ giữ đất (SCS) của Phòng nông nghiệp Mỹ (USDA). 

Theo phương pháp này, lượng mưa hữu hiệu được tính toán trên cơ sở hang tháng. 

Peff = Ptot x (125 - 0.2Ptot) / 125   cho Ptot =< 250 mm 

Peff = 125 + 0.1Ptot    cho Ptot > 250 mm 

trong đó, Peff: Lượng mưa hữu hiệu (mm/tháng) 

 Ptot: Lượng mưa trung bình tháng (mm/tháng) 

Vì vậy, giá trị Peff nói trên (mm/tháng) được chia thành ba (3) đại lượng thể hiện lượng 

mưa hữu hiệu trong 10 ngày Peff (mm/10 ngày) tương tự như trường hợp ETo (mm/10 

ngày). 

(10) Tính toán yêu cầu tưới thực (NIR, mm/10 ngày) 

NIR = CUW - Peff 

trong đó, NIR: Yêu cầu tưới thực (mm/10 ngày) 

 CUW: Mức tiêu dùng nước cho cây trồng (mm/10 ngày) 
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 Peff: Lượng mưa hữu hiệu (mm/10 ngày) 

(12) Ước tính yêu cầu tưới tổng (GIR, mm/10 ngày) 

GIR = NIR / Ep 

trong đó, GIR: Yêu cầu tưới tổng (mm/10 ngày) 

 NIR: Yêu cầu nước tưới thực (mm/10 ngày) 

 Ep: Hiệu quả tưới (hiệu quả dự án) (Ep = 1) 

(13) Ước tính nhu cầu nước tưới (IWD) 

IWD = GIR x A / 1,000 

trong đó, IWD: Nhu cầu nước tưới (m3/giây) 

 GIR: Yêu cầu nước tưới tổng (lít/giây/ha) 

 A: Diện tích tưới (ha) 

Hiện tại, quá trình tính toán đang trong giai đoạn sửa đổi sô liệu đầu vào, hiệu 

chỉnh phương thức tính toán và cập nhật kết quả đầu ra. 

II.2.2 Đánh giá nhu cầu nước phục vụ trồng cây ăn trái cho toàn vùng (cấp xã) 

Mức độ tiêu thụ nước được thể hiện như sau: 

CUW = CWR 

trong đó, CUW: Mức độ tiêu thụ nước (mm/10 ngày)  

CWR: Nhu cầu nước cho cây trồng (mm/10 ngày) 

Ước tính yêu cầu tưới tổng (GIR, mm/10 ngày) 

GIR = NIR / Ep 

trong đó,   GIR: Yêu cầu tưới tổng (mm/10 ngày) 

NIR: Yêu cầu nước tưới thực (mm/10 ngày)  

Ep: Hiệu quả tưới (hiệu quả dự án) (Ep = 1) 

Ước tính nhu cầu nước tưới (IWD) 

IWD = GIR x A / 1,000 

trong đó,   IWD: Nhu cầu nước tưới (m3/giây) 

GIR: Yêu cầu nước tưới tổng (lít/giây/ha)  

A: Diện tích tưới (ha)  

Hiện tại, quá trình tính toán đang trong giai đoạn sửa đổi sô liệu đầu vào, hiệu 

chỉnh phương thức tính toán và cập nhật kết quả đầu ra. 

II.2.3 Đánh giá nhu cầu nước phục vụ chăn nuôi cho toàn vùng (cấp xã) 

II.2.4.1. Đơn vị nước yêu cầu 

Bảng II-38 Đơn vị nước yêu cầu (lít/đầu vật nuôi/ngày) được ước tính như sau: 
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Loại vật nuôi Yêu cầu nước tính theo đầu vật nuôi/ngày 

Lợn 15 

Bò 35 

Trâu 35 

Gà vịt 0,25 

Dê 25 

(Đơn vị: lít/đầu vật nuôi/ngày) 

II.2.3.1 Nhu cầu nước cấp cho chăn nuôi (LWD) 

Nhu cầu nước cấp cho chăn nuôi (LWD) được tính toán như sau: 

LWD =(UPi x NPi + UO x NO + UB x NB + UPo x NPo + UG x NG)/1,000 

trong đó, LWD: Nhu cầu nước cấp cho chăn nuôi (m3/ngày)  

UPi: Đơn vị nước yêu cầu cấp cho lợn (lít/con/ngày)  

NPi: Số lượng lợn tính theo đầu con (con) 

UO: Đơn vị nước yêu cầu cấp cho bò (lít/con/ngày)  

NO: Số lượng bò tính theo đầu con (con) 

UB: Đơn vị nước yêu cầu cấp cho trâu (lít/con/ngày)  

NB: Số lượng trâu tính theo đầu con (con) 

UPo: Đơn vị nước yêu cầu cấp cho gà vịt (lít/con/ngày)  

NPo: Số lượng gà vịt tính theo đầu con (con) 

UG: Đơn vị nước yêu cầu cấp cho dê (lít/con/ngày)  

NG: Số lượng dê tính theo đầu con (con) 

II.2.3.2 II.2.4.3. Kết quả tính nhu cầu nước cấp cho chăn nuôi tỉnh An Giang 

 

 

 

 

 

 

Bảng II-39 Nhu cầu cấp nước nuôi trâu (Đơn vị: m3) 

Tp./ Huyện  
LDW_trâu 

2010 2015 2016 2017 2018 
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 T.p Long Xuyên  1,545.78 485.45 217.18 319.38 217.18 

 Tp. Châu Đốc  4,420.15 2,363.38 2,401.70 2,376.15 2,005.68 

 An Phú  13,860.88 8,623.13 8,916.95 6,681.33 5,020.58 

 Tân Châu  11,791.33 7,307.30 7,268.98 5,940.38 4,292.40 

 Phú Tân  6,451.38 4,624.55 5,723.20 3,474.80 2,427.25 

 Châu Phú  2,350.60 549.33 1,596.88 281.05 229.95 

 Tịnh Biên  9,670.68 9,440.73 14,014.18 14,090.83 15,534.40 

 Tri Tôn  9,261.88 11,880.75 6,464.15 6,745.20 4,381.83 

 Châu Thành  4,254.08 2,887.15 1,073.10 408.80 191.63 

 Chợ Mới  2,491.13 1,188.08 1,136.98 792.05 715.40 

 Thoại Sơn  6,502.48 1,916.25 702.63 600.43 459.90 

 

Bảng II-40 Nhu cầu cấp nước nuôi bò (Đơn vị: m3) 

Tp./ Huyện  
LWD bò 

2010 2015 2016 2017 2018 

 T.p Long Xuyên  9,581.25 13,950.30 17,425.10 16,032.63 8,968.05 

 Tp. Châu Đốc  11,995.73 19,469.10 19,545.75 17,808.35 15,036.18 

 An Phú  13,567.05 33,815.43 33,342.75 27,479.03 29,152.55 

 Tân Châu  30,877.18 82,271.00 82,104.93 57,295.88 64,373.23 

 Phú Tân  28,628.78 63,159.60 63,926.10 42,821.80 41,646.50 

 Châu Phú  69,853.70 155,586.73 137,931.68 109,826.68 97,933.15 

 Tịnh Biên  257,761.18 249,827.90 253,788.15 238,164.33 211,783.95 

 Tri Tôn  282,199.75 304,581.55 224,507.85 205,575.30 166,930.93 

 Châu Thành  35,450.63 80,699.68 79,830.98 68,665.63 58,407.30 

 Chợ Mới  207,708.73 370,602.75 274,892.45 230,690.95 215,999.70 

 Thoại Sơn  14,550.73 53,118.45 39,615.28 27,351.28 26,227.08 

 

 

 

 

Bảng II-41 Nhu cầu cấp nước nuôi lợn (Đơn vị: m3) 

Tp./ Huyện  
LWD lơn 

2010 2015 2016 2017 2018 
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 T.p Long Xuyên  97,400.25 69,587.25 70,572.75 66,247.50 61,429.50 

 Tp. Châu Đốc  16,479.75 15,658.50 16,808.25 15,549.00 15,384.75 

 An Phú  39,967.50 23,542.50 20,038.50 27,101.25 16,917.75 

 Tân Châu  73,693.50 32,412.00 32,904.75 17,574.75 19,162.50 

 Phú Tân  195,950.25 52,012.50 55,023.75 46,701.75 48,672.75 

 Châu Phú  38,270.25 33,342.75 48,399.00 52,286.25 48,563.25 

 Tịnh Biên  33,616.50 34,492.50 41,993.25 46,373.25 47,796.75 

 Tri Tôn  71,777.25 98,057.25 113,442.00 136,820.25 145,361.25 

 Châu Thành  72,324.75 48,891.75 63,181.50 53,764.50 38,160.75 

 Chợ Mới  128,936.25 104,463.00 117,657.75 99,645.00 102,163.50 

 Thoại Sơn  166,549.50 72,543.75 95,538.75 76,212.00 75,609.75 

 

Bảng II-42 Nhu cầu cấp nước nuôi gia cầm (Đơn vị: m3) 

Tp./ Huyện  
LWD gia cầm 

2010 2015 2016 2017 2018 

 T.p Long Xuyên  19,171.63 13,879.13 13,988.63 10,274.75 10,922.63 

 Tp. Châu Đốc  8,623.13 10,959.13 13,842.63 11,707.38 13,377.25 

 An Phú  15,047.13 23,624.63 24,400.25 21,334.25 24,071.75 

 Tân Châu  26,124.88 30,368.00 23,341.75 20,047.63 22,739.50 

 Phú Tân  53,016.25 56,821.38 59,239.50 58,025.88 58,838.00 

 Châu Phú  37,102.25 29,820.50 56,374.25 42,148.38 40,505.88 

 Tịnh Biên  33,123.75 33,479.63 31,207.50 33,078.13 32,631.00 

 Tri Tôn  37,850.50 54,704.38 32,165.63 42,705.00 41,427.50 

 Châu Thành  38,033.00 41,582.63 47,331.38 40,469.38 40,150.00 

 Chợ Mới  65,836.88 68,720.38 58,947.50 54,166.00 52,195.00 

 Thoại Sơn  39,949.25 36,673.38 43,343.75 37,759.25 40,177.38 

 

 

 

 

Bảng II-43 Nhu cầu cấp nước nuôi dê, cừu (Đơn vị: m3) 

Tp./ Huyện  
LWD dê cừu 

2010 2015 2016 2017 2018 
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 T.p Long Xuyên  200.75 3,120.75 2,582.38 3,905.50 4,827.13 

 Tp. Châu Đốc  410.63 1,405.25 2,135.25 2,135.25 939.88 

 An Phú  91.25 2,491.13 7,665.00 7,665.00 5,246.88 

 Tân Châu  2,263.00 12,610.75 14,472.25 16,187.75 12,793.25 

 Phú Tân  2,920.00 17,447.00 19,919.88 18,660.63 17,839.38 

 Châu Phú  720.88 3,184.63 6,560.88 8,431.50 9,216.25 

 Tịnh Biên  3,111.63 10,010.13 15,357.38 22,155.50 17,447.00 

 Tri Tôn  4,535.13 8,851.25 15,174.88 20,485.63 14,581.75 

 Châu Thành  1,323.13 2,865.25 6,059.00 8,276.38 7,555.50 

 Chợ Mới  1,341.38 5,018.75 12,829.75 12,756.75 7,573.75 

 Thoại Sơn  109.50 4,863.63 5,876.50 6,560.88 7,537.25 

 

Bảng 2.8. Nhu cầu cấp nước nuôi ngựa (Đơn vị: m3) 

Tp./ Huyện  
LWD ngựa 

2010 2015 2016 2017 2018 

 T.p Long Xuyên  - - - - - 

 Tp. Châu Đốc  - - - - - 

 An Phú  - - - - - 

 Tân Châu  - - - - - 

 Phú Tân  - - - - - 

 Châu Phú  - - - - - 

 Tịnh Biên  2,209.86 1,208.52 1,104.93 863.23 794.17 

 Tri Tôn  1,070.40 276.23 172.65 - - 

 Châu Thành  - - - - - 

 Chợ Mới  - - - - - 

 Thoại Sơn  - - - - - 
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II.3 Tính toán, đánh giá phân bố dòng chảy ở ĐBSCL theo không gian và thời 

gian và lập bản đồ khả năng bảo đảm nguồn nước cấp cho các ngành trong bối 

cảnh phát triển thượng lưu và BĐKH 

II.3.1 Phân tích, tính toán xu thế biến đổi mực nước, lưu lượng ở ĐBSCL và toàn 

lưu vực sông Mê Công (gồm cả vùng ngập lũ và vùng ven biển) 

Thực trạng, diễn biến dòng chảy TBNN 

Chế độ thủy văn tự nhiên của lưu vực sông Mê Công đặc trưng bởi nhiều quá trình khí 

hậu khác nhau, trong đó có hai quá trình chính đó là: Gió mùa Tây Nam giữa tháng 5 và 

tháng 11 là tác nhân chính gây ra lũ hàng năm tại sông Mê Công với sự phân bố rõ rệt 

mùa khô và mùa mưa theo chế độ thủy văn hàng năm. Ngoài ra, các trận bão (Giống tố, 

lốc xoáy…) do áp thấp nhiệt đới hình thành chủ yếu trên Biển Đông, gây ra một lượng 

mưa lớn tại tại lưu vực sông Mê Công và vì vậy, tạo thành các đỉnh lũ riêng biệt đến 

dòng chảy lũ mùa mưa. Các trận lũ này thường xảy ra từ tháng 7 đến tháng 10 hàng 

năm.  

Duy trì điều kiện dòng chảy được xem như là một hoạt động cốt lõi của MRC và các 

quốc gia thành viên được cam kết theo Điều 7 của Hiệp định Mê Công 1995 “nỗ lực hết 

sức trong phòng giảm, giảm nhẹ và giảm thiểu các tác động có hại có thể xảy ra đến môi 

trường, đặc biệt đến số lượng và chất lượng nước, hệ sinh thái thủy sinh và cân bằng hệ 

sinh thái hệ thống sông, từ các hoạt động phát triển và sử dụng nguồn tại nguyên nước 

sông Mê Công hoặc xả thải và dòng hồi quy gây ra.  

Cam kết này một lần nữa được thể hiện xa hơn trong Nguyên tắc duy trì dòng chảy trên 

dòng chính (PMFM). Trong PMFM, các quốc gia thành viên đã đồng thuận “ hợp tác 

trong duy trì dòng chảy dòng chính từ việc lấy hoặc xả nước trữ, hoặc các hoạt động 

thường xuyên khác, trừ trường hợp lũ và hạn lịch sử”, cụ thể: (i) không nhỏ hơn dòng 

chảy tự nhiên tháng nhỏ nhất chấp nhận được trong từng tháng mùa khô; (ii) đảm báo 

dòng chảy ngược tự nhiên chấp nhận được từ hồ Tôn Lê sáp diễn ra trong mùa mưa; và 

(iii) đảm bảo đỉnh lũ trung bình ngày không lớn hơn lưu lượng lũ tự nhiên trung bình 

trong mùa lũ.  

Dựa vào Hiệp định Mê Công 1995 và PMFM, một chỉ số chiến lược với tên gọi “các 

điều kiện dòng chảy”, sau này được định nghĩa “ mở rộng các điều kiện về dòng chảy 

bắt nguồn từ các điều khoản được ký kết được coi là cần thiết cho một môi trường bền 

vững”, bao gồm: 

Tuân thủ điều kiện dòng chảy mùa khô với PMFM 

Tuân thủ điều kiện dòng chảy lũ với PMFM 

Tuân thủ điều kiện dòng chảy ngược với PMFM 

Thay đổi thời điểm xác định bắt đầu mùa lũ.  
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Hình II-28 Hệ thống giám sát dòng chảy và chất lượng nước LVS Mê Công 
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Hình II-29 Lượng mưa trung bình nhiều năm LVS Mê Công 
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Số liệu quan trắc được tiếp nhận từ Cơ sở dữ liệu thủy văn thuộc MRC. Số liệu quan 

trắc thu thập quan trắc đều được xử lý và thể hiện trên các biểu đồ thể hiện diễn biến lưu 

lượng và mực nước trung bình qua các năm.  

Dòng chảy theo các trạm dòng chính dọc dòng chính sông Mê thể hiện những thay đổi 

đáng kể từ năm 2000. Số liệu được quan trắc tại các trạm dọc dòng chính bao gồm 

Chieng Saen là điểm bắt đầu của Hạ lưu vực sông Mê Công (Biên giới Myanmar, 

Thailand, Lao PDR và Trung Quốc), Luang Prabang, Chiang Khan, Vientiane, Nong 

Khai, Nakhon Phanom, Mukdahan, Pakse, Strung Treng, Kratie, Kapong cham, Tân 

Châu + Châu Đốc.  

Lưu lượng dòng chảy trung bình hằng năm tại Chiang Sean vào ~2500 m3/s, kể từ năm 

2010 dòng chảy mùa lũ tụt giảm đáng kể. Thay đổi lưu lượng gây ra biến động trong 

tổng lượng dòng chảy. Thay đổi dòng chảy trung bình hàng năm từ năm 2000 tụt giảm 

nhẹ, tuy nhiên trong 5 năm trở lại đây, số liệu quan trắc cho thấy lưu lượng TBNN có 

dấu hiệu tăng nhẹ.  

 

Hình II-30 Lưu lượng dòng chảy tại trạm Chiang Sean (2000-2017) 

 

Hình II-31 Lưu lượng dòng chảy tại trạm Luang Phrabang (2000-2017) 
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Hình II-32 Lưu lượng dòng chảy tại trạm Chiang Khan (2000-2017) 

 

Hình II-33 Lưu lượng dòng chảy tại trạm Vientian (2000-2017) 
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Hình II-34 Lưu lượng dòng chảy tại trạm Nong Khai (2000-2017) 

 

Hình II-35Lưu lượng dòng chảy tại trạm Nakhon Phanom (2000-2017) 

 

Hình II-36Lưu lượng dòng chảy tại trạm Mukdahan (2000-2017) 
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Hình II-37Lưu lượng dòng chảy tại trạm Pakse (2000-2017) 

 

Hình II-38 Lưu lượng dòng chảy tại trạm Strung Streng (2000-2017) 

 

Hình II-39Lưu lượng dòng chảy tại trạm Kratie (2000-2017) 
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Hình II-40 Lưu lượng dòng chảy tại trạm Kampong Cham (2000-2017) 

 

Hình II-41 Lưu lượng dòng chảy tại trạm Tân Châu (2000-2017) 

Dòng chảy hạ lưu sông Mê Công tại Kratie cao hơn khảng 5 lần só với dòng chảy tại 

biên giới Trung Quốc, điêu này cho thấy lượng dòng chảy từ Chiang Sean đến Kratie 

tiếp nhận một lượng dòng chảy lớn từ các tiểu lưu vực thuộc Lào, Thái Lan, Việt Nam.  

Xu hướng dòng chảy tại Kratie có điểm tương đồng so với xu hướng tại Chiang Sean: 

lưu lượng TBNN giảm nhẹ, tăng nhẹ trong mùa khô và giảm trong mùa lũ. Xu hướng 

như vậy chỉ xảy ra trong một thời gian tương đối ngắn và có khả năng do tác động của 

con người (Bảng II-1) 
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Bảng II-44 Biến động dòng chảy tại các trạm dòng chính sông Mê Công 

 

 

Bảng II-45 Xu hướng biến động dòng chảy TBNN, mùa khô, mùa mưa 

 

 Thực trạng, diễn biến dòng chảy mùa kiệt 

Dòng chảy mùa khô là dòng chảy cần thiết cho người dân, nông nghiệp, thủy sản và tự 

nhiên tại lưu vực sông Mê Công. Mùa khô trong PMFM được định nghĩa là mùa khô 

xảy ra từ tháng 12 đến tháng 5 (6 tháng). Các định nghĩa thực tế đối với dòng chảy mùa 

khô và các giá trị ngưỡng đc thảo luận tương xuyên trong MRC. Các quốc gia có thể 

thay đổi nhẹ khoảng thời gian mùa khô diễn ra để phù hợp điều kiện KTTV của của khu 

vực. Biến động dòng chảy trong mùa khô 2013-2017 so sánh với yêu cầu dòng chảy tối 

thiểu PMFM được thể hiện trong các hình dưới đây. Nhìn chung, lưu lượng dòng chảy 

đều đạt theo yêu cầu dòng chảy tối thiểu.  
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Hình II-42Dòng chảy mùa khô tại Chiang Sean (2013-2017) 

 

Hình II-43Dòng chảy mùa khô tại Viên Chăn (2013-2017) 

 

Hình II-44Dòng chảy mùa khô tại Pắc Sế (2013-2017) 

 

Hình II-45Dòng chảy mùa khô tại Kratie (2013-2017) 
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Có thể thấy, lưu lượng dòng chảy tại Kratie và Chiang Sean đều đạt dòng chảy tối thiểu 

trong mùa khô và đa phần trong các năm thủy văn, ngoại trừ mùa khô hạn lịch sử năm 

2016.  

Số liệu quan trắc tại trạm Chiang Sean năm 2013 cho thấy xảy ra hiện tượng dòng chảy 

cao đột biến vào đầu mùa khô 2013. Hiện tượng này xảy ra do sự đóng góp mưa trái 

mùa cao tại khu vực phía Bắc. Hiện tượng cực đoan này tại Chiang Saen là trường hợp 

đặc biệt trong chuỗi số liệu quá khứ của lưu vực sông Mê Công, ít nhất là trong tháng 

12.  

Bảng II-46 Số lượng ngày trong mùa khô 2013 – 2017 khi lưu lượng dòng chảy nằm dưới 

ngưỡng dòng chảy PMFM 

 

 

Thực trạng, diễn biến dòng chảy lũ 

Mùa lũ kéo dài từ tháng 7 đến tháng 10 (4 tháng) và giá trị lưu lượng quan trắc tại một 

số trạm không được vượt quá giá trị được quy định trong PMFM.  

Qua các số liệu quan trắc trong giai đoạn 2013-2017, có thể thấy lưu lượng dòng chảy 

theo ngày kể từ năm 2013 không bao giờ vượt quá các giá trị ngưỡng được xác định 

trong PMFM và vào đầu năm 2014, giá trị này mới gần đến ngưỡng PMFM. Đỉnh lũ tại 

Kratie với độ trễ là khoảng 1 tuần nhưng hình dạng đỉnh lũ bằng phẳng hơn, không vượt 

quá giá trị ngưỡng của PMFM. Năm 2014 và năm 2017 là những năm ghi nhận lưu 

lượng dòng chảy có giá trị lớn vào cuối tháng 7 và đầu tháng 8 tại trạm Kratie. Tuy 

nhiên, số liệu lưu lượng quan trắc được tại Chiang Saen cho giá trị không lớn, điều này 

chứng tỏ lượng mưa tại Hạ lưu vực rất lớn.  

 

Hình II-46 Dòng chảy mùa lũ tại Chiang Sean (2013-2017) 
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Hình II-47Dòng chảy mùa lũ tại Viên Chăn (2013-2017) 

 

Hình II-48Dòng chảy mùa lũ tại Pắc Sế (2013-2017) 

 

Hình II-49Dòng chảy mùa lũ tại Kratie (2013-2017) 
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Bảng II-47Số ngày dòng chảy trong mùa lũ giai đoạn 2013-2017 với lưu lượng vượt quá 

ngưỡng giá trị dòng chảy được quy định trong PMFM 

 

 Thực trạng dòng chảy ngược vào Biển Hồ 

Trong mùa lũ tại LVS Mê Công diễn ra từ tháng sáu cho đến tháng 10, Biển Hồ nhận 

một lượng lớn dòng chảy từ Mê Công chảy vào. Khi mực nước sông Mê Công cao trong 

mùa lũ, nước chảy vào Biển Hồ (dòng chảy ngược), và khi mực nước hạ thấp trong mùa 

khô, dòng chảy chảy từ hồ ra ngoài (dòng chảy ra). Vị trí quan trắc chính quá trình này 

là cảng Phnôm Pênh. Vào tháng 11, nếu mực nước trong hồ cao hơn mực nước tại cảng 

Phnôm Pênh, dòng chảy sẽ chảy ngược ra sông Mê Công.  

Lưu lượng tại Biển Hồ (1995-2007) được giám sát thông qua trạm thủy văn Prek-Kdam 

(Trạm thủy văn đặt tại cửa ra của Biển Hồ). Trong gian đoạn 2013-2018, tổng lượng 

dòng chảy có xu thế tụt giảm. Giai đoan 2015 đến 2017 chứng kiến tổng lượng dòng 

chảy chỉ xấp xỉ khoảng 20 km3 thấp hơn TBNN khoảng 20% (Hình II-23). Việc xác 

định thời gian dòng chảy vào hồ là một yếu tố quan trọng. Dòng chảy vào hồ sớm đồng 

nghĩa với việc lượng nước vào hồ cũng lớn. Hình (II-24) cho thấy thời điểm bắt đầu 

dòng chày vào Biển Hồ trong 5 năm trở lại đây với TBNN. Dòng chảy vào Biển Hồ có 

xu hướng kết thúc sớm hơn trong những năm gần đây.  

 

Hình II-50 Tổng lượng dòng chảy vào Biển Hồ trong giai đoan 1995-2017 
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Hình II-51Thời đoạn dòng chảy vào Biển Hồ 2000-2017 

Đánh giá điều kiện dòng chảy trong bối cảnh lưu vực trong giai đoạn 2000-2017 

Nhu cầu phát triển kinh tế với tốc độ tăng trưởng nhanh mở ra các hoạt động phát triển 

tài nguyên nước. Phát triển tài nguyên nước sẽ đătụ một áp lực lớn đến chế độ dòng tự 

nhiên của Mê Công dù cho đây là hoạt động với mục đích tăng cường an toàn năng 

lượng vùng và sản xuất nông nghiệp.  

Ngập lũ tại lưu vực sông Mê Công là quá trình tự nhiên xảy ra thường xuyên mang lại 

những lợi ích to lớn cho lưu vực (sinh cảnh và đường di cư cho cá và sự lắng đọng phù 

sa giàu dinh dưỡng tại các vùng đất nông nghiệp) dù cho có các những tác động tiêu cực 

từ các thiệt hại do lũ gây ra. Phương pháp truyền thong quản lý lũ tại lưu vực sông Mê 

Công đã tăng khả năng chống chịu và thích ứng cho người dân theo phương thức “Sống 

với lũ”. Tác động tổ hợp của Biến đổi khí hậu và sự thảy đổi xã hội và cơ sở hạ tầng 

đang gia tăng các yêu cầu trong công tác bảo vệ người dân và tài sản trong khi phát triển 

quản lý từ các ngành khác nhau.  

Sông Mê Công là con sông xuyên biên giới chính bao gồm môt chế độ thủy văn phức 

tạp do các trận  mưa hằng năm trên các vùng khác nhau của lưu vực. Vùng ngập lũ địa 

phương đóng một vai trò quan trọng trong giảm nhẹ tác động do lũ khi lũ di chuyển 

xuống hạ nguồn. Thay đổi đặc tính thượng nguồn có thể dẫn tới các tác động dưới hạ 

nguồn và sự mất mát dần dần các vùng ngập lũ xuyên suốt lưu vực có khả năng cao hơn 

gây ra các thiệt hại do lũ.  

Thời điểm bắt đầu và kết thúc mùa mưa thay đổi theo các năm, được định nghĩa khi lưu 

lượng dòng chảy cao hơn hoặc thấp hơn lưu lượng TBNN.   
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Hình II-52Thời điểm bắt đầu và kết thúc của một số năm so với TBNN tại Chiang Saen 

(1995-2017) 

 

Hình II-53Thời điểm bắt đầu và kết thúc của một số năm so với TBNN tại Pakse 

(1995-2017) 

 

Hình II-54Thời điểm bắt đầu và kết thúc của một số năm so với TBNN tại Kratie 

(1995-2017) 
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Dữ liệu hiện có cho phân tích, đánh giá tổng hợp các yêu cầu về bảo vệ lũ là rất thưa 

thớt tại MRC và có sự mất kết nối trong chuỗi số liệu về thủy văn vật lý, điển hình là vị 

trí và các tiêu chuẩn bảo vệ lũ. Việc phân tích và đánh giá nhu cầu và lợi ích chi phí 

trong tương lai trong hành lang bảo vệ lũ có thể được ước tính khi chứng minh được các 

mức độ cường độ của các vấn đề và tác động thay đổi trong phát triển lưu vực (Nghiên 

cứu hội đồng, 2017). 

Nhận xét về Thực trạng dòng chảy 1995-2017: 

Dòng chảy mùa khô duy trì hợp lý và chỉ tối đa 10 ngày trung bình hằng năm dưới 

ngưỡng giá trị được định nghĩa trong PMFM. Các ngưỡng dòng chảy nhỏ nhất dưới 

ngưỡng PMFM xảy ra thường xuyên hơn và có thể cần có quan tâm cụ thể.  

Dòng chãy lũ trong các năm gần đây không vượt qua mức báo động. 

Dòng chảy vào Biển hồ các năm gần đây thấp hơn so với TBNN. Thời điểm bắt đầu và 

kết thúc dòng chảy vào Biển Hồ thường sớm hơn 10-20 ngày 

Thời điểm bắt đầu dòng chảy mùa lũ biến động nhẹ trong những năm gần đây và khoảng 

thời gian dòng chảy lũ diễn ra cũng thay đổi bền vững giữa các năm.  

Đánh giá về thực trạng, diễn biến dòng chảy trong mùa khô 2019-2020 

Mưa 

Do tình hình El Nino, nên trong mùa khô năm 2019-2020 (trong Báo cáo này là giai 

đoạn từ tháng 12/2019 đến hết tháng 5/2020), khu vực Hạ lưu vực sông Mê Công (bao 

gồm phần lưu vực của Lào, Thái Lan, Campuchia và Việt Nam bắt đầu từ khu vực Tam 

giác vàng) có rất ít mưa. Tổng lượng mưa mùa khô 2019-2020 khu vực này giảm khoảng 

30% so với tổng lượng mưa trung bình nhiều năm (TBNN. Trên khu vực Hạ lưu vực 

sông Mê Công, bao gồm 4 vùng: (1) vùng phía Bắc của Lào và Thái Lan; (2) vùng Đồng-

Bắc Thái Lan; (3) vùng miền Trung - Nam Lào và vùng Tây Nguyên của Việt Nam; (4) 

vùng Châu thổ Mê Công bao gồm khu vực Đồng bằng sông Cửu Long của Việt Nam, 

tổng lượng sụt giảm mưa mùa khô so với TBNN giảm dần từ thượng nguồn về hạ du từ 

35% dến 65%. Tổng lượng mưa mùa khô 2019-2020 thậm chí còn thấp hơn so với mùa 

khô 2015-2016 từ 7 đến 10%.  

Chế độ dòng chảy 

Với lượng sụt giảm tổng lượng mưa mùa khô rất lớn nêu trên, chế độ dòng chảy trên 

dòng chính trong mùa khô 2019-2020 có hiện tượng bị sụt giảm rất lớn. Báo cáo này tập 

trung vào 4 trạm dòng chính chủ yếu là: (1) Trạm Chiềng Sẻn của Thái Lan ở khu vực 

Tam giác vàng; (2) Trạm Viên Chăn của Lào vùng trung lưu; (3) Trạm Kra-chê của 

Campuchia là điểm đầu của Châu thổ Mê Công; và (4) Hai trạm Tân Châu và Châu Đốc 

là các điểm sông Mê Công chảy vào khu vực Đồng bằng sông Cửu Long của Việt Nam. 

Mực nước 

Số liệu quan trắc mùa khô năm 2019-2020 tại ba trạm thượng nguồn nêu trên đều bị sụt 

giảm mạnh so với TBNN. Mực nước trung bình các tháng so với TBNN giảm từ 0,5m 

đến 1,3m, giảm dần xuống hạ du.Mực nước trung bình tháng mùa khô 2019-2020 tại 

trạm Tân Châu cũng bị giảm tới 0,5m (tháng 1/2020).Thậm chí so với mùa khô 2015-
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2016, mực nước trung bình các tháng mùa khô 2019-2020 tại ba trạm thượng nguồn còn 

thấp hơn, giảm từ 0,15m đến 0,9m. Mực nước trung bình tháng tại trạm Tân Châu của 

Việt Nam cũng bị sụt giảm tới 0,15m so với mùa khô 2015-2016. 

 

Hình II-55 Mực nước TB ngày tại Chiang Sean (2020) 

 

Hình II-56 Mực nước TB ngày tại Tân Châu (2020) 
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Lưu lượng 

Trên cơ sở số liệu quan trắc mực nước mùa khô năm 2019-2020 tại ba trạm thượng 

nguồn đều giảm mạnh, nên lưu lượng trung bình các tháng so với TBNN cũng bị giảm 

từ 400 đến 2.300m3/s, và cũng giảm dần xuống hạ du do lượng đóng góp từ dòng nhánh 

vùng trung lưu giảm do mưa ít và sử dụng nước gia tăng.Lưu lượng trung bình tháng 

mùa khô 2019-2020 tại hai trạm Tân Châu và Châu Đốc cũng bị giảm tới 3.300m3/s 

(tháng 1/2020).Tổng lượng dòng chảy mùa khô 2019-2020 chảy vào Đồng bằng sông 

Cửu Long qua hai trạm Tân Châu và Châu Đốc giảm khoảng 35 tỷ m3, tương đương 

với giảm 37%. 

 

Hình II-57 Lưu lượng TB ngày tại Chiang Sean (2020) 

 

Hình II-58Lưu lượng TB tại TC + CĐ (2020) 
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So với mùa khô 2015-2016, lưu lượng trung bình các tháng mùa khô 2019- 2020 tại ba 

trạm thượng nguồn cũng thấp hơn, giảm từ 96 đến 630m3/s; và tổng lượng dòng chảy 

mùa khô 2019-2020 tại các trạm Tân Châu và Châu Đốc cũng giảm khoảng 4 tỷ m3. 

Đánh giá ảnh hưởng của thượng nguồn đến chế độ dòng chảy hạ du 

Để đánh giá ảnh hưởng của thượng nguồn đến tình hình hạn hán thiếu nước, xâm nhập 

mặn khu vực Đồng bằng sông Cửu Long, một số yếu tố ảnh hưởng chính ở thượng 

nguồn khu vực Hạ lưu vực Mê Công đã được xem xét đánh giá dựa trên các nguồn thông 

tin số liệu hiện có, như sau: 

 Mưa 

Như báo cáo nêu trên, do ảnh hưởng của El Ninô mùa khô 2019-2020 được coi là một 

giai đoạn hạn hán khí tượng có tính rất nghiêm trọng với tổng lượng mưa mùa khô sụt 

giảm so với TBNN tới 30%. Lượng sụt giảm mưa này tương đương với khoảng 21 tỷ 

m3 nước đóng góp cho hệ thống sông Mê Công khu vực Hạ lưu vực sông Mê Công. 

Thậm chí so với mùa khô năm 2015-2016, tổng lượng mưa mùa khô 2019-2020 vẫn nhỏ 

hơn 2,5 tỷ m3. 

 Dòng chảy từ Trung Quóc 

Trong mùa lũ 2019, do lượng mưa của lưu vực sông Lan Thương cũng sụt giảm khoảng 

45% nên mực nước tại các hồ chứa của Trung Quốc ở Vân Nam chưa tích nước tới mực 

nước dâng bình thường, và do đó vẫn tiếp tục tích nước trong giai đoạn đầu mùa khô. 

Từ số liệu quan trắc tại trạm Chiềng Sẻn cho thấy, dòng chảy từ đập Cảnh Hồng (là bậc 

thang cuối cùng của chuỗi các đập thủy điện của Trung Quốc) về hạ du giảm mạnh trong 

hầu hết mùa khô 2019-2020. Hầu như toàn bộ mùa khô, lưu lượng trung bình ngày được 

duy trì ở mức khoảng 1.000m3/s, thấp hơn nhiều so với TBNN và thậm chí thấp hơn cả 

mùa khô 2015-2016. 

So với TBNN, tổng lượng dòng chảy mùa khô 2019-2020 tại trạm Chiềng Sẻn giảm 9 

tỷ m3, tương đương với sụt giảm khoảng 35%. 

 Sử dụng nước 

Do mưa ít nên nhu cầu sử dụng nước của các quốc gia thượng nguồn tăng mạnh. Theo 

ước tính sơ bộ, tổng lượng nước sử dụng gia tăng thêm trong mùa khô 2019-2020 ở các 

quốc gia thượng nguồn Hạ lưu vực sông Mê Công tăng khoảng 3,6 tỷ m3 so với TBNN, 

tương đương tăng khoảng 25%; trong đó: Lào tăng khoảng 10%, Campuchia tăng 

khoảng 15%, và Thái Lan tăng tới khoảng 50%. 

 Vận hành công trình 

• Dòng chính 

Hiện nay ở hạ lưu vực sông Mê Công mới chỉ có hai công trình Xay-nha- bu-ly và Đôn 

Sa-hông đang vận hành với tổng dung tích hữu ích rất nhỏ (khoảng 800 triệu m3) nên 

năng lực điều tiết hầu như không đáng kể. Mặt khác, theo thông tin quan trắc thu thập 

được, các công trình thủy điện dòng chính này rất xa Việt Nam, phần lớn chạy theo chế 

độ đập dâng nên hầu như không có ảnh hưởng đến dòng chảy mùa khô khu vực Đồng 

bằng sông Cửu Long của Việt Nam. 
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• Dòng nhánh 

Đối với các công trình trên dòng nhánh, với tổng dung tích hữu ích khá lớn (khoảng 49 

tỷ m3), do vừa trải qua một mùa lũ 2019 nhỏ và mưa ít trong mùa khô 2019-2020 nên 

cũng tập trung tích nước, vận hành phát điện cầm chừng nên lượng nước xả khá hạn 

chế. Ngoài ra, tất cả các dòng nhánh của Thái Lan hầu như đều bị ngăn chảy ra dòng 

chính bằng giải pháp công trình nhằm phục vụ chống hạn hạn, thiếu nước trong suốt 

mùa khô. Các công trình thủy điện của ta ở Tây Nguyên cũng ở tình trạng vận hành 

tương tự do thiếu nước vận hành. 

 Điều tiết Biển Hồ 

Do trải qua một mùa lũ năm 2019 rất thấp, nên tổng lượng nước được tích vào Biển Hồ 

xuống thấp kỷ lục, sụt khoảng 30% so với TBNN. Vì vậy, dòng chảy ra từ Biển Hồ vào 

dòng chính Mê Công trong mùa khô 2019-2020 cũng bị suy giảm nghiêm trọng, ước 

tính giảm tới 75% so với TBNN, tương đương với khoảng1.5 tỷ m3. 

 Đánh giá ảnh hưởng 

Từ các phân tích và ước tính nêu trên, có thể thấy các mức độ ảnh hưởng khác nhau của 

các yếu tố thượng nguồn tới nguồn nước sông Mê Công chảy vào khu vực Đồng bằng 

sông Cửu Long qua hai trạm Tân Châu và Châu Đốc trong toàn bộ mùa khô 2019-2020. 

Trong các yếu tố kể trên, nguyên nhân do mưa ít trên phần Hạ lưu vực sông Mê Công 

là nguyên nhân chính (mức độ ảnh hưởng khoảng 63%). Yếu tố này cũng đã kéo theo 

nhiều hệ lụy ảnh hưởng đến các yếu tố khác làm cho tình hình hạn hán ở hạ du trầm 

trọng thêm như làm gia tăng sử dụng nước, gia tăng tích nước trong các hồ chứa… 

Dòng chảy từ Trung Quốc cũng đóng một vai trò khá nhỏ trong mùa khô (mức độ ảnh 

hưởng khoảng 15%), đặc biệt là đối với một mùa khô chịu hạn hán lịch sử như 2019-

2020, đối với khu vực Đồng bằng sông Cửu Long. Tuy nhiên, đối với các quốc gia 

thượng nguồn, dòng chảy từ Trung Quốc sẽ là đáng kể. Nếu trong mùa khô 2019-2020, 

mà Trung Quốc gia tăng xả nước như năm 2016 thì cũng chỉ đáp ứng một phần rất nhỏ 

cho nỗ lực chống hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn khu vực Đồng bằng sông Cửu 

Long, và hầu như không giúp được cho vụ lúa Đông-Xuân, do bị các quốc gia thượng 

nguồn khai thác sử dụng trước. 

 Do mưa ít nên các quốc gia ven sông đều gia tăng mức độ sử dụng nước, chủ yếu trên 

các tiểu lưu vực và dòng nhánh. Hiện tượng này làm trầm trọng thêm tình hình hạn hán, 

thiếu nước ở hạ du. Từ ước tính gia tăng sử dụng nước nêu trên, yếu tố này được coi là 

không lớn, mức độ ảnh hưởng khoảng 12%. 

Nguồn nước chảy ra từ Biển Hồ vào mùa khô thường không lớn (chủ yếu chảy ra vào 

cuối mùa lũ) nên sụt giảm dòng chảy từ Biển Hồ có mức độ ảnh hưởng rất nhỏ (khoảng 

4%). 

Phần còn lại là ảnh hưởng của các yếu tố khác liên quan đến chế độ vận hành điều tiết 

các công trình (thủy điện và thủy lợi) vùng Hạ lưu vực sông Mê Công, chủ yếu trên các 

dòng nhánh sông Mê Công. Theo số liệu quan trắc thu thập được, hai công trình thủy 

điện dòng chính của Lào đã đi vào hoạt động là Xay-nha-bu-ly và Đôn Sa-hông có tác 
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động không đáng kể do dung tích hữu ích hồ chứa rất nhỏ và phần lớn vận hành theo 

chế độ đập dâng. 

Nhận xét 

Ảnh hưởng lớn do ít mưa (BĐKH) là nguyên nhân chính, trong 10 năm gần đây, các đợt 

hạn hán trên lưu vực sông Mê Công đều gắn với các chu kỳ mưa ít (ví dụ những năm 

2016-2020…), đặc biệt trong mùa khô 2020. Mưa ít, nhiệt độ cao, lượng bốc hơi nhiều 

dẫn đến hệ quả là buộc phải gia tăng sử dụng nước (lấy từ các sông/kênh và hồ chứa) để 

bù lại lượng nước thiếu do mưa, kéo theo việc các hồ chứa/ao hồ buộc phải tích 

nước…các yếu tố này góp phần làm trầm trọng thêm tình hình hạn hán ở hạ du. 

Ngay trong mùa lũ 2019, Bộ Tài Nguyên và Môi trường đã chỉ đạo việc đánh giá dòng 

chảy lũ 2019 để làm cơ sở dự báo sớm tình hình tài nguyên nước trên lưu vực nói chung 

và khu vực Đồng bằng sông Cửu Long nói riêng. Tổng cục Khí tượng thủy văn đã phối 

hợp với một số đơn vị liên quan trong Bộ thực hiện khá tốt công tác dự báo tình hình 

khí tượng, dự báo dòng chảy và xâm nhập mặn nhằm cung cấp kịp thời thông tin cho 

các ngành và địa phương trong việc lập kế hoạch sử dụng nước và đưa ra các giải pháp 

ứng phó. 

Đồng thời, với kinh nghiệm từ đợt hạn hán 2015-2016, Bộ Nông nghiệp và Phát triển 

Nông thôn, cùng với chính quyền và người dân của các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long 

đã chủ động phối hợp, xây dựng kế hoạch và có các giải pháp phòng chống kịp thời, cụ 

thể: (i) Điều chỉnh cơ cấu sản xuất, chú trọng đến chuyển đổi diện tích và thời gian và 

loại hình canh tác; (ii) Theo dõi sát diễn biến lượng nước về Đồng bằng sông Cửu Long 

để có quyết định sử dụng hợp lý; (iii) Tranh thủ thời gian khi có nguồn nước nhiều và 

thời gian triều rút để lấy nước ngọt và trữ lại; (iv) Nạo vét các cửa lấy nước, hệ thống 

kênh mương, tích nước hồ chứa, lắp đặt và vận hành các trạm bơm dã chiến, đào ao, đắp 

đập tạm để trữ nước và ngăn mặn. Do vậy, tuy hình hình xâm nhập mặn khốc liệt hơn 

năm 2016, nhưng mức độ thiệt hại do hạn hán đã được giảm thiểu rất nhiều so với năm 

2016. 

Trước tình hình các quốc gia thượng nguồn gia tăng các hoạt động khai thác và sử dụng 

nguồn tài nguyên nước sông Mê Công để phục vụ cho các mục tiêu phát triển kinh tế - 

xã hội của mình và các dấu hiệu ngày càng rõ nét của hiện tượngbiến đổi khí hậu bao 

gồm cả nước biển dâng, Việt Nam đang phải chứng kiến các biến động bất thường của 

chế độ dòng chảy, sự suy giảm nhanh chóng lượng phù sa bùn cát và nguồn dinh dưỡng 

về khu vực Đồng bằng sông Cửu Long. Các biến động này ngày càng khó lường với tần 

suất ngày càng lớn, đã gây ra nhiều tác động bất lợi nghiêm trọng tới khu vực Đồng 

bằng sông Cửu Long. Khu vực Đồng bằng sông Cửu Long nơi có ngành nông nghiệ 

đóng vai trò chủ đạo, thì nhu cầu về thông tin và dự báo về thời tiết, sự thay đổi mùa, 

diễn biến dòng chảy trên sông Mê Công càng cần thiết hơn bao giờ hết. 

Đánh giá về thực trạng, diễn biến chất lượng nước 

Giữ gìn và bảo vệ chất lượng nguồn nước sông Mê Công luôn là nhiệm vụ thiết yếu 

nhằm đảm bảo sức khỏe cộng đồng người dân sông ven sông và môi trường thủy sinh 

trong tương lại. Nhận ra các vấn đề về chất lượng nước là vấn đề liên quan đến môi 
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trường nước xuyên biên giới, các quốc gia thành viên đã thống nhất các điều khoản trong 

Thủ tục về chất lượng nước với mục tiêu nhằm duy trù chất lượng nước tốt/chấp nhận 

và đẩy mạnh phát triển bền vững lưu vực sông Mê Công.  

Công tác thực hiện Thủ tục về chất lượng nước, các quốc gia thành viên theo sát các 

hướng dẫn về kỹ thuật, bao gồm 4 chương:  

▪ Hướng dẫn kỹ thuật về Bảo vệ sức khỏe con người; 

▪ Hướng dẫn kỹ thuật về Bảo vệ môi trường thủy sinh; 

▪ Hướng dẫn kỹ thuật về Ứng phó khẩn cấp và quản lý chất lượng nước; 

▪ Khung hợp tác đối với việc thực hiện các thủ tục về chất lượng nước.  

Các văn bản hướng dẫn kỹ thuật định nghĩa phạm vi, mục tiêu và quy hoạch giám sát 

chất lượng nước và  các giá trị tiêu chí và múc tiêu đánh giá đối với các chỉ số quan trắc 

quan trọng. Các giá trị mục và mục đích sử dụng chúng trong đánh giá các chỉ số (Bảo 

vệ sức khỏe con người, bảo vệ thủy sinh và bảo vệ nông nghiệp) là các điều khoản được 

thống nhất trong đánh giá các chỉ só khác nhau về chất lượng nước.  

Mạng lưới hệ thống giám sát chất lượng ngước (WQMN) được thành lập bởi ba trong 

số các quốc gia thành viên vào năm 1985, Campuchia gia nhập mạng lưới sau đố vào 

năm 1993. Sau đó, mạng lưới đã cung cấp một chuỗi số liệu quan trắc liên tục trên dòng 

chính và dòng nhánh. Trong giai đoạn 2010-2017, Ban thư ký và các quốc gia thành 

viên đã thực hiện quan trắc hàng tháng chất lượng nước tại sông Mê Công và các sông 

nhánh với 48 trạm quan trắc, trong đó có 17 trạm dòng chính, 5 trạm trên sông Bassac 

và 26 trạm trên dòng nhánh. 

Chương trình sức khỏe sinh thái (EHM) được xây dựng trong giai đoạn 2003 và 2008 

và đươc triển khai quan trắc giám sát sức khỏe sinh thái 2 năm lần, bao gồm 11 vị trí 

quan trắc xuyên suốt LMB với 8 vị trí quan trắc tại Lào, Thái Lan và Việt Nam và 17 vị 

trí quan trắc tại Campuchia.  
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Vị trí quan trắc chất lượng nước 

tại LVS Mê Công 

Vị trí giám sát sức khỏe hệ sinh thái tại 

LVS Mê Công 

Hình II-59Bản đồ các vị trí quan trắc chất lựng nước và giám sát sức khỏe hệ sinh thái tại 

LVS Mê Công 

Chỉ số chất lượng nước với mục đích bảo vệ sức khỏe con người, môi trường thủy sinh 

và nước sử dụng cho nông nghiệp được trình bay lần lượt trong các bảng dưới đây. 

Trong giai đoạn 2010 – 2017, chất lượng nước với mục đích bảo vệ sức khoe con người 

luôn gần tốt hoặc rất tốt, chi có 2 năm 2010 và 2014 là chất lượng nước giảm đi, nhưng 

không đáng kể. Trong ba năm trở lại đây, chất lượng nước quan trắc được tại các vị trí 

dọc sông đều cho kết quả rất tốt.  
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Bảng II-48 Chất lượng nước với mục đích bảo vệ sức khỏe con người tại các vị trí quan trắc 

dọc dòng chính sông Mê Công (2010 – 2017) 

 

Bảng II-49 Bảng đánh giá chất lượng nước với mục đích bảo vệ sức khỏe con người tại các vị 

trí quan trắc dọc dòng chính sông Mê Công (2010 – 2017) 
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Trong giai đoạn 2010 và 2017, chỉ số số liệu quan trắc tại trạm Mỹ Tho Cần Thơ cho 

kết quả tốt đối với nước phục vụ cho mục đích môi trường thủy sinh. Trong giai đoạn 

2010 – 2013, tất cả các trạm khác ngoài Cần Thơ đều có số liệu quan trắc chất lượng đặt 

mức tốt, với số lượng trạm quan trắc với chất lượng nước tốt tăng ổn định trong giai 

đoạn 2016 và 2017. Nhìn chung, chất lượng nước TBNN đạt kết quả tốt.  

Bảng  II-1 Chất lượng nước với mục đích bảo vệ môi trường thủy sinh tại các vị trí quan 

trắc dọc dòng chính sông Mê Công (2010 – 2017) 

 

Bảng II-50Bảng đánh giá chất lượng nước với mục đích bảo vệ môi trường thủy sinh tại các 

vị trí quan trắc dọc dòng chính sông Mê Công (2010 – 2017) 
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Trong giai đoạn 2010 và 2017, đối với mục đích sử dụng cho nông nghiệp, chỉ có duy 

nhất chất lượng nước đo đạc được tại Mỹ Tho cho kết quả tương đối tốt vào năm 2016. 

Tất cả các trạm đo đạc đều cho kết quả rất ốt đối với chất ượng nước. Các nồng độ pH, 

Do và COD đo đạc dược đều có kết quả tốt, rất hiếm trương hợp nồng độ vượt qua 

ngương tiêu chuẩn trong bảo vệ môi trường thủy sinh và sức khỏe con người.  

Bảng  II-2 Chất lượng nước với mục đích sử dụng nước cho nông nghiệp tại các vị trí 

quan trắc dọc dòng chính sông Mê Công (2010 – 2017)  
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Bảng II-51Chất lượng nước với mục đích sử dụng nước cho nông nghiệp tại các vị trí quan 

trắc dọc dòng chính sông Mê Công (2010 – 2017)  

 

 

 

 

Tổng P trung bình các năm từ năm 2010 đối với các mục đich sử dụng nước khác nhau 

đều có kết quả tốt, tuy nhiên đối với mục đích nước phục vụ môi trường thủy sinh, nồng 

độ P thường xuyên vượt qua ngưỡng cho phép. Một số trạm vượt quá ngưỡng cho phép 

là 0.13 trong năm 2017 là trạm quan trắc tại Chiang Rai (Thái Lan), Back Prea, Phnom 

Krom và Kampong Loung xung quanh Biển Hồ tại Tôn lê Sáp tại Campuchia. Không 

có một xú thế tổng P rõ rệt nào xuyên suốt các trạm quan trắc dòng chính tại lưu vực 

sông Mê Công.  

 

Hình II-60 Tổng P quan trắc trong giai đoạn 2010-2017 

Tổng N trung bình các năm từ năm 2010 nhìn chung tương đối tốt, đạt ~0.4 mg/L. Các 

trạm cho kết quả quan trắc tổng N cao trong năm 2017 là các trạm Houa Khong và Pakse 

tại Lào và Bản Đôn và Mỹ Tho tại Việt Nam. Không có một xú thế tổng N rõ rệt nào 

xuyên suốt các trạm quan trắc dòng chính tại lưu vực sông Mê Công. 
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Hình II-61Tổng N quan trắc trong giai đoạn 2010-2017 

Nồng độ BOD được quan trắc trong ½ trong tổng số 48 trạm quan trắc tại LVS Mê Công 

vào năm 2017, trong đó nồng độ vượt quá tiêu chuẩn đối với mục đích bảo vệ sức khỏe 

con người được ghi nhận tại 2 trạm Thông Bình trên sông Cai Cai tại Việt Nam.  

Tổng chất rắn lơ lửng (TSS) trung bình các năm đạt giá trị vào ~45 mg/L. Các trạm ghi 

nhận số liệu quan trắc với nồng độ lơn vào năm 2017 là các trạm Houa Khong, Viên 

Chăn, Savanaket, Bankengdone và Pắc Sế tại Lào, và Phnom Krom, Back Prea và 

Kampong Cham tại Campuchia. Không có xú thế rõ rệt đối với giá trị TSS quan trắc 

được.  

Độ dẫn điện (EC) trung bình các năm đạt giá trí tốt, một vài giá trị vượt quá ngương chỉ 

tiêu đối với mục tiêu bảo vệ sức khỏe con người và môi trường thủy sinh, sử dụng nước 

cho nông nghiệp. Không có xu thế đối với giá trị EC quan trắc tại LVS Mê Công. Trong 

2016-2017, giá trị EC ghi nhận được rất cao (>200 mS/m) xảy ra một vài lần tại trạm 

Houa Khong tại Lào, Chiang Rai tại Thái Lan và Mỹ Tho của Việt Nam. Việc xác định 

nguyên nhân giá trị EC cao như này sẽ được nghiên cứu tiến hành triển khai thêm. 

Nồng độ kim loại nặng không phải là giá trị được quan trắc định kỳ trong Chương trình 

Giám sát chất lượng nước của MRC. Tuy nhiên, trong số các chất ô nhiễm đọc hại được 

ghi nhận vào năm 2011 trong Chương trình giám sát và đánh giá đa truyên thông của 

MRC (MRC, 2014), thủy ngân (Hg) và chì (Pb) luôn là mối lo ngại lớn nhất. Mặc dù 

nồng độ thủy ngân tại rất nhiều trạm quan trắc vượt quá tiêu chuẩn chất lượng nước 

(ANZECC). Thủy ngân là kim loại nặng duy nhất có nông độ được ghi nhận có giá trị 

lớn trong các loài cá sinh sống tại LVS Mê Công. Nồng độ thủy ngân cao trong có thể 

là mối nguy ngại lớn đối với sức khỏe con người nếu mức độ gia tăng.  
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Hình II-62Nồng độ thủy ngân (Hg) quan trắc trong bùn cát tại LVS sông Mê Công 

 

Hình II-63 Nồng độ chì (Pb) quan trắc trong bùn cát tại LVS sông Mê Công 

Nông độ Chì trong bùn cát vượt quá giá trị Biên dưới (Trọng lượng khô) của ANZECC 

(50 mg/kg) tại tất cả các trạm quan trắc nằm trong chương trình đánh giá đa truyền thông 

(2011) , và vượt quá Biên trên (trọng lượng khô) của ANZECC (220mg/kg). Nồng độ 

Chì quan trắc được nhìn chung có giá trị lớn. Cũng như thủy ngan, nông độ chì quan 

trắc được trên sông có khả năng bắt nguồn từ các hoạt động sản xuất của con người, tuy 

nhiên cần có các nghiên cứu tiếp theo để xác định cụ thể các nguồn thải và phân bố của 

chì trên lưu vực. Nồng độ của các kim loại nặng khác không vượt quá Biên dưới 

ANZECC (50 mg/kg), các kim loại nặng này có thể bắt nguồn từ đá và cát.  

Giá trị F.Coli được quan trắc tại 34 trong tổng số 48 trạm quan trắc trong gian đoạn 

2010-2017. Giá trị F.Coli cao nhất được ghi nhận tại xung quanh Biển Hồ và vùng hạ 

ưu sông Mê Công và Ba sắc của Campuchia với giá trị cao gấp 20-30 lần só với giá tri 

của WHO kiến nghị (1000 MPN/100 ml), đây cũng là ngưỡng giá trị tạm thời đối với 

mục tiêu bảo vệ sức khỏe con người trong Hướng dẫn kỹ thuật của MRC đối với việc 

thực hiện Thủ tực về chất lượng nước.  

Tiêu chuẩn giá trị Tổng OCPs được sử dụng trong chương trình đánh giá đa truyển thông 

2011 là 0.05 mg/L với mục tiêu bảo vệ môi trường sinh thái và sức khỏe con người.  
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Hình II-64Giá trị nồng độ ô nhiễm vi sinh hữu cơ hòa tan tại LVS Mê Công (MRC,2014) 

Đánh giá về thực trạng, diễn biến phù sa bùn cát 

Sông cũng như  mọi vạn vật tồn tại trên hành tinh chúng ta, đều trải qua ba giai đoạn 

"hình thành, phát triển và thoái hóa". Trong suốt qúa trình hình thành,  phát triển và 

thoái hóa của một con sông là sự đấu tranh liên tục của hai mặt đối lập - dòng chảy và 

lòng dẫn, mà kết qủa là những thay đổi hình dạng lòng dẫn trên mặt bằng, trên mặt cắt 

dọc và trên mặt cắt ngang theo thời gian. Như vậy, thay đổi bùn cát và sạt lở, xói mòn 

sông/bờ sông là một hiện tượng tự nhiên bình thường trong qúa trình vận động của sông.  

Sông Mê Công là một con sông lớn trên thế giới có động năng mạnh theo thời gian và 

không gian, và sông Mê Công đang ngày càng bị ảnh hưởng bởi sự can thiệp của con 

người, trong đó bao gồm những thay đổi trong chu trình thuỷ văn và trầm tích sông gây, 

tuỳ theo quy mô đập mà hiệu ứng tác động đến hình thái học sông có thể mở rộng cả hai 

phía thượng lưu và hạ lưu. Việc xây dựng và vận hành các đập sẽ làm ảnh hưởng đến 

dòng chảy và vận chuyển bùn cát của dòng sông. Các đập có khả năng tích nước đồng 

nghĩa với việc bùn cát sẽ bị giữ lại trong lòng hồ. Trước hết cần có những khảo sát, 

nghiên cứu nghiêm túc, có hệ thống để đánh giá một cách cụ thể những tác động về bùn 

cát để đưa ra những nhận xét, đối sách phù hợp cho việc thích ứng với sự thay đổi của 

dòng chảy 

 

Hình II-65Minh họa vận chuyển bùn cát trong sông Mê Công 
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Phù sa bùn cá cung cấp cả dinh dưỡng lẫn nguyên liệu cấu thành hai bên bờ soog, mang 

lại lợi ích cho hệ sinh thái và hệ thống phát triển của LVS Mê Công, nhưng cũng có một 

vài tác động tiêu cực đến giao thông thủy và sử dụng nước. Nông độ phù sa bùn cát được 

quan trắc là nhiệm vụ khó khăn và nông độ này biến đổi theo không gian và thời gian. 

Nồng độ bùn cát lơ lửng tại 4 trạm qua trắc được trình bày trong hình II-39, nguồn dữ 

liệu nằm trong Dự án Giám sát Phù sa bùn cát của MRC (DSMP).  Nồng độ bùn cát có 

xu thế tụt giảm từ năm 2001. 

 

 

Hình II-66 Bùn cát lơ lửng tại các trạm Chiang Sean, Chiang Khan, Pakse, Kratie (2013-

2014) 
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Hình II-67 Bùn cát lơ lửng tại các trạm Chiang Sean, Chiang Khan, Pakse, Kratie (2013-

2014) 

So sánh với tải lượng bùn cát hiện với số liệu đo đạc trong quá khứ, tải lượng phù sa 

bùn cát lơ lửng hằng năm quan trắc được tại Chiang Saen đã tụt giảm từ 85 triệu tấn/năm 

xuống 10.8 triệu tấn/năm. Dòng chảy bùn cát từ Trung Quốc nay chỉ còn đóng góp 16% 

tổng tải lượng phù sa bùn cát tại LVS Mê Công. Tổng tải lượng bùn cát đo đạc ddiowcj 

tại Pakse tụt giảm từ 147 triệu tấn/năm xuống 66 triệu tấn/năm.  

Trong năm 2011, khảo sát bùn cát đáy quy mô lớn đã được triển khai tại LVS Mê Công. 

Bùn cát đáy vớ các kích cơ các hạt phân bố theo chế độ dòng chảy tại LVS sông Mê 

Công, với bùn cát mịn trong mùa khô, và  bùn cát thô trong mùa mưa. Đối với sự phân 

bố không gian của bùn cát đáy, càng về xuôi phía hạ du, tỷ lệ các hạt có kích sỏi dá giảm 

và tỷ lệ các hạt mịn tăng. Cấu thành của bùn cát đáy tại Chiang Sean chủ yếu là sỏi, đá 

cuội và cát thô, các hạt mịn và trung bình tại Nong Khai và hạt thô và mịn tại Kratie.  

Chương trình giám sát bùn cát đáy đã được triển khai với 17 trạm quan trắc. Năm cho 

đến 10 mẫu bùn cát đáy được được thu thập có thể lên đến 17 lần/1 năm. Các kết quả 

quan trắc được tổng hợp vào các năm 2014 và 2015. Nồng độ bùn cát đáy quan trắc trắc 

được cao dần phía thượng lưu, với tải lượng bùn cát đáy cao nhất đo đạc được là tại 

Pakse. 

  

Nồng độ bùn cát lơ lửng 2014-2015 

(mg/L) 

Tải lượng bùn cát lơ lửng 2014-2015 

(Tấn/L) 



117 

 

 

 

Hình II-68Nồng độ và tải lượng bùn cát lơ lửng tại 17 trạm dòng chính trên LVS Mê Công 

Đánh giá hiện trạng xói lở bờ sông tại LVS Mê Công 

Xói mòn ở một bên của dòng sông là sự cân bằng lắng đọng trầm tích đối với hướng 

chảy và hình dạng mặt cắt sông (chiều rộng của dòng sông vẫn còn cơ bản). Các khu 

vực của sự xói mòn hoặc lắng đọng có xu hướng để di chuyển về phía thượng lưu, hạ 

lưu theo thời gian, nên bồ sông bị xói mòn tại một thời điểm có thể trở thành một khu 

vực lớn dần lên tại một thời điểm khác và ngược lại. Can thiệp trực tiếp của con người 

hoặc các hoạt động vô ý có thể ảnh hưởng đến các quá trình này. Ví dụ như: 

Xây dựng các lớp ốp dọc theo bờ sông có thể gây ra những thay đổi trong các mô hình 

dòng chảy và các mô hình của sự xói mòn và lắng đọng như vậy mà có ý nghĩa đối với 

sự liên kết của dòng chảy phía bờ đối diện. 

Xây dựng công trình một bên của sông/kênh sẽ tăng tốc độ xói mòn ở phía đối diện của 

con sông. 

Khai thác quá nhiều trong 1 khu vực có thể chuyển hướng của dòng chảy chính gây ra 

những thay đổi của sự xói mòn và lắng đọng. 

Một số địa điểm xói mòn vùng thượng lưu Kratie (Anonymous, 2008). Đó là: 

 Các vị trí sạt lở vùng thượng lưu sông Mê Công 

Khu vực Tốc độ (m a-1) 

Vientiane 0.8-1.2 

Souvannakkhomkham 0.3 

Namdhum 10 – 30 

Pakse 0.46 

 

Hình II-69Sạt lở bờ sông trên khu vực Luang Phrabang năm 2014 
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Hình II-70Sạt lở bờ sông trên khu vực ChiangKhan năm 2014 

 

Hình II-71 Sạt lở bờ sông trên khu vực Vientiane năm 2014 
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Hình II-72Các khu vực sạt lở vùng thượng lưu 

Xói mòn ở một bên của dòng sông là sự cân bằng lắng đọng trầm tích đối với hướng 

chảy và hình dạng mặt cắt sông (chiều rộng của dòng sông vẫn còn cơ bản). Trong suốt 

qúa trình hình thành,  phát triển và thoái hóa của một con sông là sự đấu tranh liên tục 

của hai mặt đối lập - dòng chảy và lòng dẫn, mà kết qủa là những thay đổi hình dạng 

lòng dẫn trên mặt bằng, trên mặt cắt dọc và trên mặt cắt ngang theo thời gian. Như vậy, 

sạt lở mái bờ sông là một hiện tượng tự nhiên bình thường trong qúa trình vận động của 

sông.  

Tuy vậy, sạt lở bờ sông Mê Công diễn ra liên tục trong mấy năm qua với cường độ mạnh 

hơn là một hiện tượng rất không bình thường, do nhiều nguyên nhân: 

Những nguyên nhân khách quan gây nên sạt lở như:  

Quy luật hình thái sông (bên lở bên bồi) 

Bờ sông được cấu tạo bởi loại vật liệu có tính chất cơ lý thấp 
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Địa chất lòng dẫn có khả năng chống xói thấp (đất yếu); 

Lũ lớn; Mưa cường độ cao, gió xoáy, lốc xoáy; 

2. Nguyên nhân chủ quan (sự tham gia của bản thân con người): 

Phá rừng đầu nguồn; 

Khai thác, sử dụng nước sông không hợp lý; 

Lấn chiếm lòng/ven bờ sông để nuôi trồng thủy sản, xây dựng nhà, bến cảng;   

Khai thác vật liệu không đúng quy hoạch: khai thác cát, sỏi trong lòng dẫn qúa mức, 

không hợp lý; 

Thả súc vật ở bờ sông; 

Gia tải qúa mức trên bờ sông làm gia tăng tải trọng ven bờ gây lún, sạt, trượt (làm nhà 

ven sông, kho bãi) 

Dòng chảy lũ vượt quá tốc độ xói cho phép  

Giao thông thủy phát triển quá mức (sóng) 

II.4 Phân tích, đánh giá vai trò của hồ Tonle Sap đến dòng chảy và xâm nhập 

mặn vào ĐBSCL 

II.4.1 Đặc điểm hồ Tonle Sap 

Hồ Tonle Sap là một hồ tự nhiên đặc biệt, không tách rời với dòng chính sông Mê Công. 

Nó có vai trò cực kỳ quan trọng trong việc trữ lũ, cấp nước mùa cạn cho đồng bằng sông 

Cửu Long. 

 

Hình II-73. Vị trí hồ Tonle Sap 
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 Hồ Tonle Sap có lưu vực chủ yếu nằm ở Campuchia, phần diện tích ở Thái Lan 

chiến 5% diện tích lưu vực. Với 11 nhánh chính chảy trực tiếp vào hồ cung cấp một 

nguồn nước quan trọng khác.Tổng diện tích lưu vực sông Tonle Sap là 85.790 km2, xấp 

xỉ 11% tổng diện tích lưu vực sông Mê Công. Diện tích mặt hồ ngập vĩnh viễn trong 

mùa khô khoảng 2400 km2. Diện tích vùng ngập lũ quanh hồ tối đa trung bình là 10.800 

km2 (không bao gồm diện tích hồ vĩnh viễn 2400 km2, cao nhất khoảng 16.000 km2. 

 Đặc trưng hình thái hồ thông quan quan hệ diện tích, dung tích hồ với mực nước 

hồ được lấy tại Kongpong Luong như Hình II-74 

 

Hình II-74. Đường đặc tính hồ Tonle Sap  

Biến động của dung tích trữ lớn nhất của hồ khá lớn, từ 21 tỉ m3 (năm 2015) đến 68,6 tỉ 

m3 (năm 2011). Tuy nhiên, lượng trữ ở hồ lớn nhất (Wmax) có xu thế giảm (hình 3) và 

sau năm 1998 phạm vi biến đổi rộng hơn. 

Phần lớn (56,5%) nước của hồ Tonle Sap có nguồn gốc từ dòng chính sông Mê Công, 

các nhánh sông đổ vào hồ đóng góp 34%, trong khi đó mưa đóng góp 12,5%. Nhưng có 

đến 88% tổng lượng nước chảy qua sông Tongle Sap đổ xuống hạ du, còn lại chảy tràn 

trên vùng ngập lũ [9]. 

Nhờ hồ Tonle Sap điều tiết mà lũ xuống hạ lưu điều hòa hơn và ngược lại vào mùa khô, 

một lượng nước lớn bù đắp cho châu thổ sông Cửu Long. 
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Hình II-75. Diễn biến mực nước và tổng lượng lớn nhất của hồ TonLe Sap 

Đặc điểm điều tiết nước trong mùa cạn của hồ TonLe Sap 

Thông thường hàng năm vào giữa tháng 10, hồ Tonle Sap bắt đầu đổ về đồng bằng sông 

Cửu Long và kết thúc vào tháng 4 năm sau. Phân tích chênh lệch mực nước trung bình 

ngày giữa hai trạm: Prek Dam (trên sông Tonle Sap ở hạ lưu cửa ra của hồ) và trạm 

Kongpong Luong (đại diện cho mực nước hồ) để xác định thời gian đảo chiều dòng chảy 

trên sông Tonle Sap (Hình II-76). Trong một năm, thời gian chảy xuôi trung bình của 

sông Tonle Sap khoảng 180 ngày. Mùa cạn 2015-2016, thời gian chảy xuôi ngắn nhất, 

chỉ 95 ngày, không bằng 2/3 so với trung bình nhiều năm.  

Lượng nước trữ được trong hồ, chủ yếu là do từ dòng chính Mê Công chảy ngược vào. 

Khi dòng chính đạt đỉnh lũ lớn nhất năm nhưng mực nước hồ phải về gần cuối mùa lũ 

mới đạt đỉnh, ở thời điểm chuyển tiếp giữa dòng chảy chảy ngược và chảy xuôi trên 

sông Tonle Sap. Quan hệ giữa mực nước lớn nhất hồ lớn nhất lưu lượng đỉnh lũ tại trạm 

Kratie khá chặt. Vì vậy, nếu trong năm, khi trên dòng chính qua đỉnh lũ lớn nhất năm ta 

có thể nhận định được quy mô lượng nước trữ trong hồ Tonle Sap. Thời kỳ lũ chính vụ 

của sông Mê Công tại Kratie thường từ 20/7-15/10, có nghĩa trước ngày 15/10 thường 

là đỉnh lũ lớn trên dòng chính kết thúc thì có thể nhận định được lượng nước trữ được 

trong hồ Tongle Sap, không cần đến đầu tháng 11 hàng năm. Măt khác, mực nước trung 

bình tháng XI (đầu mùa cạn) có quan hệ rất chặt chẽ với mực nước lớn nhất của hồ 

(Hình II-77). Điều này cho phép nhận định sớm khả năng cấp nước vào mùa cạn cho 

đồng bằng sông Cửu Long. 
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Hình II-76. Chênh lệch mực nước trung bình ngày giữa trạm Prek Dam và Kongpong 

Luong 

 

Hình II-77. Quan hệ Zmax hồ Tonle Sap-Qmax Kratie 
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Hình II-78. Quan hệ giữa Zmax -Ztb tháng XI hồ Tonle Sap 

Trong mùa cạn, lượng nước hồ Tonle Sap điều tiết nước về cho hạ du thay đổi qua các 

tháng, phụ thuộc khá chặt vào mực nước hồ đầu mùa cạn (Hình II-78). Dạng đường 

nước rút của hồ khá tương đồng giữa các năm, do đó quan hệ giữa mực nước trung bình 

tháng XI (đầu mùa cạn) với tháng 3 (gần cuối mùa cạn) khá chặt chẽ (Hình II-79). Như 

vậy, ngay từ đầu mùa cạn, có thể đánh giá được khả năng cấp nước của hồ Tonle Sap 

cho tháng cuối mùa cạn. (Ở đây không xét tháng 4, vì tháng này đường nước rút chịu 

tác động nhiều yếu tố khác nên không thể hiện quy luật chung). 

 

Hình II-79. Đường nước rút của hồ Tonle Sap từ 1985-2018 
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Hình II-80. Quan hệ giữa Ztb tháng III -Ztb tháng XI hồ Tonle Sap 

 

Lưu lượng tại trạm Prek Dam, cửa ra của hồ, được xem như là chảy trực tiếp ra từ hồ 

Tonle Sap. Phân tích số liệu lưu lượng tại trạm Prek Dam lưu trữ trong ngân hàng dữ 

liệu trong DSF [10, 11] của ủy hội Mê Công từ 1985-1918 cho thấy: 

Diễn biến lưu lượng các tháng mùa cạn không có xu thế rõ ràng (Hình II-81), nhưng tại 

Kratie, sau năm 2000 lưu lượng các tháng 1÷4 có xu thế tăng rõ rệt (Hình II-82).  

 

Hình II-81. Lưu lượng các tháng mùa cạn 

tại Prek Dam  

 

Hình II-82. Lưu lượng các tháng mùa cạn 

tại Kratie 

Do gia tăng dòng chảy các tháng trong mùa cạn tại Kratie, dẫn đến tỉ lệ đóng góp dòng 

chảy cho hạ du của hồ Tongle Sap so với Kratie và tổng dòng chảy chảy của Kratie và 

Prek Dam có xu thế giảm (Hình II-83). 
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Hình II-83. Tỉ lệ lưu lượng các tháng mùa cạn tại Prek Dam so với Kratie 

Trung bình 6 tháng mùa cạn, hồ Tongle Sap đóng góp khoảng 36% dòng chảy cho hạ 

lưu và trong các năm cạn điển hình 1998-1999, 2015-2016, hồ chỉ đóng góp cho hạ du 

khoảng dưới 25%. Tháng 12 có tỉ lệ đóng góp dòng chảy cho hạ du lớn nhất, còn cao 

hơn cả dòng chính, sau đó giảm dần (Hình II-84). Đến cuối mùa cạn, hồ chỉ đóng góp 

cho hạ du khoảng 15-16% trong tổng dòng chảy. Điều này nói lên vai trò của Biển Hồ 

đối với vùng hạ lưu trong thời gian mùa khô là rất quan trọng. 

 

Hình II-84. Tỉ lệ đóng góp dòng chảy các tháng mùa cạn tại Prek Dam 
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II.5 Xây dựng phương án nhận định sớm dòng chảy mùa cạn vào vùng 

ĐBSCL 

II.5.1 Phương án nhận định sớm đặc trưng dòng chảy mùa cạn vào vùng 

ĐBSCL 

a) Nhận định dòng chảy mùa cạn 

Nhận định dòng chảy mùa cạn sông Mê Công vào Việt Nam căn cứ vào thông 

báo, dự báo khí hậu, tình hình ENSO để nhận định khả năng năm nước ít hay nhiều. 

Theo dõi nền nước lũ tiềm năng nhận định khả năng lũ lớn hay bé. 

Khi xuất hiện đỉnh lũ năm hoặc kết thúc mùa lũ, đánh giá được Q tb mùa cạn trên 

dòng chính thông qua quan hệ Qtb mùa cạn với Qtb mùa lũ và Qmax của các năm ít 

nước trạm Kratie. Nhờ đó, dự tính khả năng trữ nước lớn nhất của hồ Tonle Sap. 

Nhận định khả năng nguồn nước trong mùa cạn chảy vào Việt Nam dựa vào 

thông tin Qtb mùa cạn trên dòng chính và khả năng trữ nước lớn nhất của hồ Tonle Sap. 

a) Nhận định và dự báo tháng 

Từ tháng XI đến tháng II, qua tổng lưu lượng tại trạm Kratie và Prek Dam tháng 

trước, thông qua quan hệ lượng nước vào Việt Nam giữa các tháng trong đầu mùa cạn 

để dự báo dòng chảy vào Việt Nam tháng tiếp theo. 

Từ tháng III và IV, căn cứ vào lưu lượng trên dòng chính là chủ yếu thông qua 

qua hệ lưu lượng giữa các tháng trong mùa cạn tại Kartie và lượng trữ nước hiện trạng 

của hồ Tonle Sap để dự báo dòng chảy vào Việt Nam tháng tiếp theo. 

II.5.2 Đánh giá nguồn nước mặt vào vùng ĐBSCL thông qua phân cấp dòng 

chảy 

Từ các cơ sở đã trình bày, nguồn nước mặt vào vùng ĐBSCL sẽ phụ thuộc vào 

lượng nước từ dòng chính sông Mê Công được xác định tại trạm Kratie, và lượng trữ 

của hồ Tonle Sap . Qua các năm hạn tại vùng ĐBSCL có thể thấy những năm hạn nặng 

bao gồm: 1998-1999, 2010-2011, 2015-2016… Các năm này đều là các năm có lũ nhỏ, 

cùng với các cơ sở nhận định được phân tích tại chương II đã chứng tỏ những năm có 

lũ nhỏ đều là những năm có lượng nước vào vùng ĐBSCL nhỏ. Bên cạnh đó, dựa trên 

các quyết định về phân cấp lũ tại các trạm thủy văn gồm: 

Phương pháp 1: Theo quyết định số 18/2008/QĐ-BTNMT ngày 31 tháng 12 

năm 2008 - Ban hành quy chuẩn Quốc gia về dự báo lũ [4], cấp lũ được phân thành 5 

cấp ứng với mực nước các tần suất khác nhau như sau: 

-Hmax i< HmaxP90%: Lũ rất nhỏ; 

-HmaxP90% Hmax i< HmaxP70%: Lũ nhỏ; 
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- HmaxP70% Hmax i< HmaxP30%: Lũ trung bình; 

-HmaxP30% Hmax i< HmaxP10%: Lũ lớn; 

-Hmaxi HmaxP10%: Lũ rất lớn. 

Hmaxi: Mực nước đỉnh lũ cao nhất năm thứ i hoặc trận lũ thứ i. 

HmaxP%: Mực nước ứng với tần suất P% trên đường tần suất Hmax đỉnh lũ nhiều 

năm. 

Phương pháp 2: Theo quyết định số 46/QĐ-TTg ngày 15 tháng 8 năm 2014, ban 

hành Quy định về dự báo lũ, cảnh báo vào truyền tin thiên tai [7], cấp lũ được phân 

thành 5 cấp ứng với đặc trưng đỉnh lũ khác nhau: 

- Lũ nhỏ là lũ có đỉnh lũ thấp hơn mức đỉnh lũ trung bình nhiều năm; 

- Lũ vừa là lũ có đỉnh lũ tương đương mức đỉnh lũ trung bình nhiều năm; 

- Lũ lớn là lũ có đỉnh lũ cao hơn mức đỉnh lũ trung bình nhiều năm; 

- Lũ đặc biệt lớn là lũ có đỉnh lũ cao hiếm thấy trong thời kỳ quan trắc; 

- Lũ lịch sử là lũ có đỉnh lũ cao nhất trong chuỗi số liệu quan trắc hoặc do điều 

tra khảo sát được. 

Kết hợp cả 2 phương pháp trên, đề tài đề xuất đưa ra mức độ thiếu nước ứng với 

mức độ đỉnh lũ tại trạm Kratie như sau: 

- Mức 1: Nguy cơ xảy ra hạn hán thiếu nước rất cao tương ứng với Qmax i 

<QmaxP90%; 

- Mức 2: Nguy cơ xảy ra hạn hán thiếu nước trung bình tương ứng với 

QmaxP90%<Qmax i <QmaxP70%; 

- Mức 3: Nguy cơ xảy ra hạn hán thiếu nước thấp tương ứng vớivới 

QmaxP70%<Qmax i <QmaxP50%; 

Qua tính toán, thống kê đặc trưng lũ tại Kratie. Kết quả phân tích như sau: 

Bảng II-52. Đánh giá mức độ hạn hán thiếu nước vào vùng ĐBSCL tại Kratie 

Mức thiếu nước Rất Cao Trung Bình Thấp 

Q đỉnh lũ Kratie 

(m3/s) 

< 37853 < 42630 < 46185 

W mùa lũ Kratie (tỷ 

m3) 

< 253 < 295 < 326 

Bảng II-53. Đánh giá mức độ hạn hán thiếu nước vào vùng ĐBSCL qua tổng lượng trữ nước 

lớn nhất hồ TonLe Sap 

Mức thiếu nước Rất Cao Trung Bình Thấp 

W lớn hồ TonLe Sap 

(tỷ m3) 

< 37,2 < 43,8 < 48,7 
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Mực nước lớn nhất 

tại hồ TonLe Sap(m) 

< 7,14 <7,79 8,26 

 

II. KẾT LUẬN 

Như vậy: 

Về dòng chảy, qua các phân tích nêu trên về thực hiện chế độ dòng chảy cả mùa 

mưa lẫn mùa kiệt, có thể thấy dòng chảy TBNN biến động theo chiều hướng xấu trong 

những năm gần đây, cụ thể trong mùa khô 2015-2016 và mùa khô 2019-2020. Ảnh 

hưởng lớn do ít mưa (BĐKH) là nguyên nhân chính, trong 10 năm gần đây, các đợt hạn 

hán trên lưu vực sông Mê Công đều gắn với các chu kỳ mưa ít (ví dụ những năm 2016-

2020…), đặc biệt trong mùa khô 2020. Mưa ít, nhiệt độ cao, lượng bốc hơi nhiều dẫn 

đến hệ quả là buộc phải gia tăng sử dụng nước (lấy từ các sông/kênh và hồ chứa) để bù 

lại lượng nước thiếu do mưa, kéo theo việc các hồ chứa/ao hồ buộc phải tích nước…các 

yếu tố này góp phần làm trầm trọng thêm tình hình hạn hán ở hạ du. 

Về chất lượng nước: dựa trên các quy định của MRC hiện về chất lượng nước, 

chất lượng nước không phải là vấn đề cần ưu tiên trong LVS Mê Công, có một vài 

trường hợp với nồng độ F.coli rất cao cùng với nộng độ cao của các chất ô nhiễm khác. 

Các thống kế của FAO đã cho thấy việc gia tăng sử dụng phân bón và thuốc trừ sâu 

(FAO 2015) cần được giám sát do sự gia tăng nguy cỡ ô nhiễm dòng chảy với các tác 

động tiềm tàng đến sức khỏe sinh thái và quần thể sinh vật tại các vùng đất ngập và sông 

suối.  

Về phù sa bùn cát: sự tụt giảm tải lượng bùn cát đã xảy ra tại phần thượng nguồn 

của LVS Mê Công, với tỉa lượng TB hàng năm tại Chiang Sean là ~13% so với số liệu 

quan trắc trong quá khứ. Phù sa bùn cát là quan trọng đối với vận chuyển chất dinh 

dưỡng, hình thành quá trình bồi lắp duy trì đồng bằng phía hạ du, thủy sản và sản xuất 

nông nghiệp, tụt giảm bùn cát sẽ trở nên là mối tâm lo ngại đối với chính phủ các quốc 

gia phía hạ nguồn, đặc biệt là Việt Nam nhằm giảm thiểu các tác động hiện nay và trong 

tương lai của các dự án phát triển trên dòng chính và dòng nhánh LVS Mê Công.  
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