
  BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 

 

 

 

 

 

NHIỆM VỤ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ THEO NGHỊ ĐỊNH THƯ 

 

 

 

 

ĐỀ TÀI: 

NGHIÊN CỨU HIỆN TRẠNG NGUỒN NƯỚC MẶT VÀ DỰ BÁO  

XÂM NHẬP MẶN TẠI LƯU VỰC SÔNG CAUTO LÀM CƠ SỞ ĐỀ XUẤT 

 CÁC GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG SẢN XUẤT LÚA GẠO VÀ CẢI THIỆN  

CẤP NƯỚC CHO NGƯỜI DÂN 

 

MÃ SỐ NĐT.100.CU/21 

  

 

 

BÁO CÁO 

(Thuộc Nội dung 1/Công việc 1.3) 

 

Mục 1.3.1.1: Đánh giá tính khả thi của các biện pháp công trình đã 

và đang áp dụng ở Việt Nam phục vụ đề xuất các giải pháp giúp 

cải thiện khả năng cấp nước và tăng cường sản xuất lúa gạo cho  

người dân trên lưu vực sông Cauto 

 

 

 

 

 

 

Hà Nội, năm 2021 

 

 



BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 

 

 

 

 

NHIỆM VỤ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ THEO NGHỊ ĐỊNH THƯ 

 

 

ĐỀ TÀI: 

NGHIÊN CỨU HIỆN TRẠNG NGUỒN NƯỚC MẶT VÀ DỰ BÁO  

XÂM NHẬP MẶN TẠI LƯU VỰC SÔNG CAUTO LÀM CƠ SỞ ĐỀ XUẤT 

 CÁC GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG SẢN XUẤT LÚA GẠO VÀ CẢI THIỆN  

CẤP NƯỚC CHO NGƯỜI DÂN 
 

MÃ SỐ NĐT.100.CU/21 

  

 

BÁO CÁO 

(Thuộc Nội dung 1/Công việc 1.3) 

 

Mục 1.3.1.1: Đánh giá tính khả thi của các biện pháp công trình đã 

và đang áp dụng ở Việt Nam phục vụ đề xuất các giải pháp giúp 

cải thiện khả năng cấp nước và tăng cường sản xuất lúa gạo cho  

người dân trên lưu vực sông Cauto 

 

 

Cơ quan thực hiện: Viện Khoa học tài nguyên nước, Số 8, Pháo Đài Láng, Đống Đa, HN 

Chủ nhiệm đề tài: TS. Trần Anh Phương 

 

 
 

THỰC HIỆN CHUYÊN ĐỀ 

 

 

 

 

Ths. Lê Hữu Hoàng 

CHỦ NHIỆM ĐỀ TÀI 

 

 

 

 

TS. Trần Anh Phương 

VIỆN TRƯỞNG 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hà Nội, năm 2021 



MỤC LỤC 

 

MỞ ĐẦU ............................................................................................................... 1 

I. Tổng quan ngành nông nghiệp tại Việt Nam ..................................................... 2 

 Bối cảnh ngành nông nghiệp và tình hình thị trường lương thực tại Việt 

Nam ................................................................................................................... 2 

 Thách thức về phát triển nông nghiệp của Việt Nam ............................... 16 

I.2.1 Suy thoái đa dạng sinh học và mất cân bằng sinh thái ..................... 16 

I.2.2 Chất lượng rừng tiếp tục suy giảm và mất chức năng phòng hộ ..... 17 

I.2.3 Gia tăng chất thải, ô nhiễm môi trường và vấn đề an toàn thực phẩm

 18 

I.2.4 Gia tăng rủi ro và sự cố môi trường ................................................. 19 

I.2.5 Gia tăng hạn hán, xâm nhập mặn và ảnh hưởng của thiên tai ......... 20 

I.2.6 Cạn kiệt tài nguyên thiên nhiên và vấn đề an ninh nguồn nước ...... 21 

I.2.7 Xâm lược sinh thái và an ninh môi trường xuyên biên giới ............ 22 

I.2.8 Suy giảm chất lượng đất và đe dọa đến nền nông nghiệp ................ 23 

II. Tổng quan các biện pháp công trình về cải thiện khả năng cấp nước và tăng 

cường sản xuất lúa gạo đã và đang áp dụng tại Việt Nam .................................. 23 

 Các biện pháp công trình về hệ thống tưới .............................................. 23 

 Biện pháp xây dựng công trình đê bao gồm đê bao và tường phòng hộ . 30 

 Biện pháp xây dựng công trình hồ chứa ngầm ........................................ 32 

 Biện pháp xây dựng công trình hồ chứa ở thượng lưu lưu vực sông ...... 33 

III. Đánh giá tính khả thi của các biện pháp công trình đã và đang áp dụng tại Việt 

Nam ..................................................................................................................... 34 

 Đánh giá chung về tính khả thi của các biện pháp công trình ............... 34 

 Nguyên nhân .......................................................................................... 48 

 Đề xuất một số giải pháp cải thiện khả năng cấp nước và tăng cường sản 

xuất lúa gạo ..................................................................................................... 51 

KẾT LUẬN ......................................................................................................... 57 

 

  



1 

 

 

MỞ ĐẦU 

Hiện tại, đã có không ít quốc gia đang lâm vào tình trạng khó khăn về lương 

thực, thậm chí có nước phải áp dụng biện pháp phân phối lương thực theo hộ gia 

đình và Nhà nước phải can thiệp bằng biện pháp hành chính vào nền kinh tế thị 

trường tự do bằng việc cấm tăng giá gạo, cấm đầu cơ tích trữ lương thực, để ổn 

định đời sống nhân dân. 

Tai Việt Nam, các địa phương trên cả nước đang khai thác gần 6.000 hồ 

chứa, gần 9.000 đập dâng cùng hàng chục nghìn trạm bơm điện, cống tưới tiêu, 

bờ bao ngăn lũ đầu vụ hè thu ở đồng bằng sông Cửu Long... Tuy đã phát huy hiệu 

quả phục vụ dân sinh, kinh tế, nhưng trong quá trình quản lý và vận hành, hệ thống 

thủy lợi, nhất là tại các tỉnh miền núi phía bắc vẫn còn nhiều hạn chế. Sản xuất 

lúa gạo ở nước ta đến nay vẫn còn nhiều bất cập. Theo nhận định của Hiệp hội 

Lương thực Việt Nam (VFA), trong năm nay Indonesia, Myanmar, Campuchia sẽ 

tăng sản lượng lúa, gạo và sẽ là những đối thủ cạnh tranh của Việt Nam. Do đó, 

để tăng sức cạnh tranh, trước tiên phải giúp nông dân Việt Nam cải tiến khâu 

giống. Tuy nhiên, thực tế ở nước ta hiện nay là các đơn vị cung cấp và hệ thống 

sản xuất lúa giống nông hộ chỉ đáp ứng được 30% nhu cầu về giống, còn 70% 

diện tích nông dân gieo sạ bằng các giống lúa không đạt chất lượng. Bên cạnh đó, 

với từ 70 - 80 loại giống lúa khác nhau, nhưng hướng chọn dòng lại khác nhau ở 

từng nhà cung cấp nên hạt giống siêu nguyên chủng của cùng một giống cũng 

không đồng nhất. Cộng thêm việc chất lượng quá chênh lệch ở từng cơ sở sản 

xuất giống, khiến chất lượng hạt gạo Việt Nam thường bị đánh giá thấp. Để đảm 

bảo an ninh lương thực, ổn định sản xuất và cải thiện đời sống nông dân, cải thiện 

nông thôn trong bối cảnh hội nhập quốc tế, cần có những giải pháp thực tiễn để 

mang lại hiệu quả cho đời sống nông dân. Vì vậy chuyên đề “Đánh giá tính khả 

thi của các biện pháp công trình đã và đang áp dụng ở Việt Nam phục vụ đề 

xuất các giải pháp giúp cải thiện khả năng cấp nước và tăng cường sản xuất 

lúa gạo cho người dân trên lưu vực sông Cauto” bước đầu nghiên cứu nhằm 

đánh giá được ưu nhược điểm của từng công trình phục vụ cho việc đề xuất các 

giải pháp áp dụng cho lưu vực sông Cauto. 
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I. Tổng quan ngành nông nghiệp tại Việt Nam  

 Bối cảnh ngành nông nghiệp và tình hình thị trường lương thực tại Việt 

Nam  

Việt Nam có truyền thống trồng lúa lâu đời, lúa gạo là một lương thực quan 

trọng và chủ yếu nhất đối với người dân Việt Nam, lúa gạo ngoài dùng làm lương 

thực cho người, thức ăn cho vật nuôi còn dùng để chế biến các sản phẩm khác… 

Đặc biệt với một nước dân số đông tới khoảng trên 90 triệu người, việc tự sản 

xuất lúa là rất quan trọng. Việt Nam có điều kiện tự nhiên thích hợp cho cây lúa 

có 2 vựa lúa chính là đồng bằng sông Hồng và đồng bằng sông Cửu Long. Diện 

tích sản xuất lúa được xếp hạng 5 và xuất khẩu gạo đứng thứ 3 trên thế giới, gạo 

Việt Nam đã được xuất khẩu sang gần 160 quốc gia và vùng lãnh thổ, chiếm 15% 

thị phần gạo toàn cầu và cũng bước đầu thâm nhập được các thị trường có yêu cầu 

chất lượng cao, như: Nhật Bản, Hàn Quốc, Mỹ, EU,… 

- Về gieo trồng: 

Diện tích gieo trồng các vụ lúa ở nước ta từ năm 2015 đến năm 2019 có sự 

thay đổi qua các năm, được thể hiện qua Bảng 1. 

 

Nhìn chung từ năm 2015 đến năm 2019, tổng diện tích gieo trồng ở nước 

ta có xu hướng giảm đi, do nhiều nơi người dân chuyển đổi dần từ trồng lúa sang 

trồng các cây nông nghiệp (điều, cao su, tiêu,...) cho giá trị kinh tế cao hơn; một 

số địa phương cũng phải ưu tiên dành đất nông nghiệp cho phát triển công nghiệp, 

kết cấu hạ tầng và đô thị hóa. Điều này làm ảnh hưởng rất lớn đến vấn đề an ninh 

lương thực quốc gia. 

- Về thu hoạch 

Nhìn chung, từ năm 2015 đến năm 2019, sản lượng lúa các mùa vụ sụt giảm 

qua các năm, chỉ có năm 2018 là sản lượng có tăng so với năm 2017. Nguyên 

https://tapchicongthuong.vn/images/20/5/24/anh_1.png
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nhân là do diện tích gieo trồng bị thu hẹp dần, người dân dần chuyển sang loại 

nông sản cho thu nhập cao hơn. Điều này đã ảnh hưởng rất lớn đến tình hình xuất 

khẩu gạo của Việt Nam. (Bảng 2) 

 
Thực trạng xuất khẩu gạo của Việt Nam 

- Sản lượng gạo xuất khẩu 

Theo thống kê sơ bộ của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, trong 

tháng 12/2019, khối lượng gạo xuất khẩu ước đạt 474.000 tấn với giá trị đạt 214 

triệu USD. Lũy kế năm 2019, khối lượng xuất khẩu ước đạt 6,34 triệu tấn và 2,79 

tỉ USD, tăng 3,9% về khối lượng nhưng giảm 9,7% về giá trị so với cùng kì năm 

2018. Về thị trường xuất khẩu, Philippines đứng vị trí thứ nhất về thị trường xuất 

khẩu gạo của Việt Nam với khoảng hơn 30% thị phần. Ngoài ra, các thị trường có 

giá trị xuất khẩu gạo tăng mạnh như Bờ biển Ngà (+64,5%), Australia (63,9%), 

Hồng Kông (+43,5%), Ả Rập Saudi (+31,3) và Iraq (24,8%). 

Theo Tổng cục Hải quan, trong tháng 6/2019, Việt Nam xuất khẩu 536.059 

tấn gạo trị giá 280,122 triệu USD, giảm 28,1% về khối lượng và 26,7% về giá trị 

so với tháng 5/2019. Như vậy, lượng gạo xuất khẩu được trong 6 tháng đầu năm 

2019 là 3.341.386 tấn, giá trị 1.767.679 triệu USD. 

Theo thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan, xuất khẩu gạo tháng 9/2019 

sụt giảm 20,4% về lượng và giảm 21,7% về kim ngạch so với tháng 8/2019, đạt 

479.363 tấn, tương đương 210,94 triệu USD; tuy nhiên so với cùng tháng năm 

2018 thì tăng 33,1% về lượng và tăng 21,3% về kim ngạch. Giá xuất khẩu gạo 

trong tháng 9/2019 đạt trung bình 440 USD/tấn, giảm 1,7% so với tháng liền kề 

trước đó và giảm 8,9% so với tháng 9/2018. [1] 

https://tapchicongthuong.vn/images/20/5/24/anh_2.png
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Biểu đồ 1 cho thấy sản lượng gạo Việt Nam xuất khẩu trong 6 tháng đầu 

năm 2019 không có sự tăng trưởng nhiều so với năm 2018, thậm chí có tháng sản 

lượng xuất khẩu thấp hơn, sản lượng gạo xuất khẩu chỉ có sự tăng trưởng vượt bật 

trong tháng 2 so với năm 2018. [1] 

Cộng chung cả 9 tháng đầu năm 2019, xuất khẩu gạo của cả nước đạt 5,06 

triệu tấn, thu về 2,2 tỷ USD, tăng 3,4% về lượng, nhưng giảm 10,4% về kim ngạch 

so với 9 tháng đầu năm 2018; giá xuất khẩu trung bình giảm 13,4%, đạt 435,6 

USD/tấn. 

- Thị trường xuất khẩu chính và kim ngạch xuất khẩu 

Tính chung năm 2019, cả nước xuất khẩu 6,37 triệu tấn gạo, tương đương 

2,81 tỷ USD, tăng 4,1% về lượng, nhưng giảm 8,4% về kim ngạch so với năm 

2018. Giá xuất khẩu đạt 440,7 USD/tấn, giảm 12,1%. Trong năm 2019, xuất khẩu 

gạo sang hầu hết các thị trường tăng cả về lượng và kim ngạch so với năm 2018, 

tuy nhiên, giá gạo xuất khẩu sang tất cả các thị trường sụt giảm so với năm trước. 

Trong đó, đáng chú ý có các thị trường tăng mạnh như: Senegal tăng gấp 577 lần 

về lượng và tăng gấp 296,8 lần về kim ngạch so với cùng kỳ, đạt 53.706 tấn, tương 

đương 16,91 triệu USD; Brunei tăng 304,5% về lượng và tăng 279,4% về kim 

ngạch, đạt 7.868 tấn, tương đương 3,27 triệu USD; Bỉ tăng 145% về lượng và tăng 

189,8% về kim ngạch, đạt 1.278 tấn, tương đương 0,88 triệu USD; Angola tăng 

257,3% về lượng và tăng 138,3% về kim ngạch, đạt 13.459 tấn, tương đương 5,05 

triệu USD. 

https://tapchicongthuong.vn/images/20/5/24/anh_3.png
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Ngược lại, một vài thị trường xuất khẩu gạo bị sụt giảm mạnh, gồm có: 

Indonesia giảm gần 95% cả về lượng và kim ngạch; Bangladesh giảm 76% về 

lượng và giảm 79,4% về kim ngạch; Thổ Nhĩ Kỳ giảm 70,9% về lượng và giảm 

75,8% về kim ngạch. (Biểu đồ 2) [1] 

 
Trong khi Việt Nam tính trung bình tương đối phong phú về tài nguyên 

nước, đất nông nghiệp lại khan hiếm. Chỉ̉ với 0,12 ha đất nông nghiệp bình quân 

đầu người, băng một phần sáu mưc trung bình của thế giới, mức này tương tự như 

ở Bỉ và Hà Lan, cao hơn Philippines và Ấn Độ nhưng thấp hơn so với Trung Quốc 

hay Indonesia.Tổng diện tích đất nông nghiệp tăng 61% giữa năm 1990 và năm 

2012 chủ yếu do phá rừng. Sự mở rộng này chủ yếu diễn ra trong những năm 

1990, từ đó diện tích đất canh tác duy trì tương đối ổn định. Điều này cho thấy 

rằng hầu hết đất canh tác có thể khai thác đang được sử dụng trong trồng trọt, nếu 

muốn tăng trưởng hơn nữa thì phải được thực hiện thông qua tăng năng suất, mặc 

dù mức năng suất hiện nay của Việt Nam đã rất cao so với các nước châu Á. 

Hiện đang có áp lực chuyển đổi đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp 

có giá trị sử dụng cao hơn (cả thành thị và khu công nghiệp). Việc chuyển đổi này 

tạo ra một động lực mạnh mẽ để tăng mức độ thâm canh đất trong bối cảnh chi 

phí lao động rẻ, đất màu mỡ ở một số khu vực và điều kiện khí hậu tương đối tốt. 

Một loạt các cải cách, được biết đến rộng rãi là Đổi Mới, đã được đưa ra từ 

giữa những năm 1980, chuyển nền kinh tế Việt Nam ra khỏi khuôn khổ kế hoạch 

https://tapchicongthuong.vn/images/20/5/24/anh_4.png
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tập trung sang định hướng thị trường lớn hơn. Kể từ thời điểm đó một chuỗi liên 

tục các thay đổi chính sách để chuyển nền kinh tế, bao gồm lĩñh vực nông nghiệp, 

theo hướng mở cửa thị trường cho thương mại và đầu tư, tư nhân quyết định, 

quyền sử dụng đất của cá nhân, và vai trò lớn hơn cho các công ty tư nhân. 

Cải cách dẫn đến kinh tế được mở rộng nhanh chóng. Tổng sản phẩm trong 

nước (GDP) tăng trưởng trung bình 7,4% trong nhưng năm 1990 và 6,8% trong 

những năm 2000, đóng gó́p làm tăng GDP bình quân đầu người thực tế lên 3 lần 

trong vòng hai thập kỷ. Tăng trưởng đã chậm lại còn 5,7% trong những năm 2010-

14, nhưng đây vẫ̃n là mức khá cao so với hầu hết các nền kinh tế mới nổi. [7] 

GDP của Việt Nam hiện nay (2013) là 171,4 tỷ USD, tương đương với 

5.294 USD/ ngươi tinh theo sức mua tương đương (WB WDI, 2014). Mưc nay 

đưa Viêt Nam vao trong nhóm các quốc gia thu nhập trung bình thấp cua Ngân 

hang thê giơi năm 2009 - một thành tích ấn tượng đối với một đất nước mà vào 

giữa năm 1980 còn là một trong những nước nghèo nhất trên thế giới. [3] 

Tỷ lệ hộ nghèo đã giảm 

Các cải cách không chỉ tạo ra mức tăng trưởng chung cao mà tăng trưởng 

còn đem lại nhiều lợi ích khác. Nghèo đói cuả Việt Nam giảm nhanh hơn bất cứ 

nước nào trên thế giới ngoại trừ Trung Quốc. Thu nhập thực tế, điều chỉnh theo 

lạm phát, tăng đều đặn cho cả người dân thành thị và nông thôn. Trong khi về 

khiá cạnh tuyệt đối, khoảng cách giữa hai nhóm đang tăng lên, khoảng cách tương 

đối đo bằng tỷ lệ giữa thu nhập đô thị và nông thôn đang thu hẹp. Tuy nhiên, thậm 

chí đến năm 2012, tính trung bình, thu nhập của cư dân đô thị vẫñ cao hơn 2 lần 

cư dân nông thôn. 

Theo định nghĩa chuẩn nghèo quốc gia, tỷ lệ nghèo ở nông thôn cao hơn 

nhiều so với các khu vực đô thị. Khỏang cách này có xu hướng giảm nhưng vẫn 

còn lớn. Tỷ lệ nghèo ở nông thôn giảm từ 21% năm 2004 xuống 13% năm 2013, 

phản ánh thành công của Việt Nam trong việc tăng năng suất nông nghiệp cho 

nhiều mặt hàng nông sản và đa dang hóa nguồn thu nhập nông thôn. [4] 

Giảm tỷ lệ suy dinh dưỡng 

Việt Nam đã đạt được tiến bộ đáng kinh ngạc trong việc chống suy dinh 

dưỡng. Tỷ lệ suy dinh dưỡng của tổng dân số đã giảm từ 46% nhưng năm 1990-

1992 xuống cò̀n 13% trong những năm 2012-14. Tức là mức giảm 72%, là mức 

cao thứ hai trong tất cả các nước, chỉ sau Thái Lan, và cao hơn Trung Quốc. Tuy 

nhiên, 11,9 triệu ngươi Việt Nam vẫ̃n đang bị suy dinh dưỡng trong những năm 
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2012-14 (FAO-IFAD-WFP, 2014). Hầu hết những người thiếu lương thực thực 

phẩm sinh sống ở khu vực nông thôn. 

Đáp ứng nhanh nguồn cung nông sản 

Các cải cách kinh tế nói chung và ngành nông nghiệp nói riêng, bao gồm 

phi tập thể hóa nông nghiêp vào năm 1988 và ban hành quyền sử dụng đất năm 

1993, tạo điều kiện cho việc đáp ứng nhanh về nhu cầu trong nước tăng và giá các 

hàng hóa quốc tế tăng trong những năm 2000. Kết quả là sản xuất nông nghiệp 

tăng hơn gấp ba lần về khối lượng giữa năm 1990 và năm 2013, vượt tất cả các 

đối thủ cạnh tranh chính tại Châu Á. [3] 

Tuy nhiên, các ngành phi nông nghiệp tăng trưởng nhanh hơn đáng kể, làm 

giảm tỷ trọng của ngành nông nghiệp (bao gồm cả thủy sản và lâm nghiệp) trong 

GDP và việc làm. Tỷ trọng trong GDP đã giảm từ 39% năm 1990 xuống 19% vào 

năm 2005 và duy trì mức này đến năm 2013. Tỷ trọng việc làm giảm từ 70% vào 

năm 1996 xuống 47% vào năm 2013. Tỷ trọng của ngành về lao động vẫ̃n còn cao 

hơn 2,4 lần tỷ trọng trong GDP cho thấy năng suất lao động tương đối thấp. Đây 

là một trong những lý do chính dẫn đên thu nhập tương đối thấp của các hộ gia 

đình làm nông nghiệp. [3] 

Ngành thực phẩm hòa nhập tốt với các thị trường quốc tế. Tỷ lệ giữa tổng 

giá trị xuất khẩu thực phẩm trong GDP nganh nông nghiệp là 70-80% trong những 

năm đâu 2010, cao hơn nhiều so với Trung Quốc hay Indonesia và tương đương 

với tỷ lệ giưa tổng kim ngạch xuất khẩu với tổng GDP của Việt Nam.  

Tỷ lệ tăng trưởng hàng năm trong sản xuất nông nghiệp giảm từ mức ấn 

tượng trung bình 5,7% trong giai đoan 1990-2002 xuống còn 4,2% trong giai đoan 

2002-13. Trong khi Việt Nam duy trì được mức tăng trưởng cao hơn so với hầu 

hết các nước khác trong khu vực, sự tăng trưởng chậm lại gần đây là đáng chú ý. 

Nhiều khả năng, tỷ lệ có thể đã giảm hơn nữa trong thời gian gần đây nêu không 

có sự bùng nổ giá nhiều mặt hàng nông sản, làm tăng nhiều mức giá trên thị trường 

thế giới. Sự tăng trưởng chậm lại này là tín hiệu cảnh báo sự bùng nổ trong việc 

sử dụng các nguồn lực trước kia dưạ trên các cải cách thể chế và không còn các 

nguồn tài nguyên giá rẻ để sử dụng. [3] 

Luá gạo vẫn là hàng hóa rất quan trọng, chiếm khoảng 35% tổng giá trị sản 

xuất nông nghiệp trong những năm gần đây. Tuy nhiên, đã có một sự thay đổi 

quan trọng trong cơ câu sản xuất từ các loại lương thực thiết yếu sang các mặt 

hàng khác, cụ thể là các cây lâu năm như cà phê, cao su, và sản xuất chăn nuôi, 
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đặc biệt là thịt lợn. Điều này phản ánh định hướng xuất khẩu mạnh các loại sản 

phẩm cuả cây trồng lâu năm và thay đổi sở thích của người tiêu dùng sang các sản 

phẩm giá trị cao hơn. 

Tăng trưởng năng suất tổng hợp chậm lại trong những năm 2000 

Lịch sử ngành nông nghiệp Việt Nam là ngành sử dụng nhiều lao động. 

Tổng số người làm việc trong ngành nông nghiệp tăng đến năm 2009 và kể từ đó 

ổn định ở mức khoảng 24,4 triệu (bao gồm cả lâm nghiệp và thủy sản) (Tổng Cục 

Thống kê, 2014). Nông nghiệp vẫñ chưa ở giai đoạn giảm số lượng lao động nông 

nghiệp, nhưng nông nghiệp có thể đang ở điểm bước ngoặt và theo một số dự báo, 

lao động nông nghiệp có thể giảm 9% trong thập niên hiện nay (ILO, 2011). 

Tăng mạnh xuất khẩu nông sản thực phẩm 

Trước năm 1990, Việt Nam không phải là một đối tác đáng kể trên thị 

trường hàng hóa nông nghiệp thế giới, với thương mại bị kiểm soát chặt chẽ bởi 

Chính phủ. Đến năm 2011-13, Việt Nam đã trở thành nước xuất khẩu lớn nhất thế 

giới về hạt điều và hạt tiêu đen, thứ hai về cà phê và sắn, thứ ba về gạo va thủy 

sản, và thứ năm về cao su tự nhiên. Giá trị xuất khẩu hàng năm cua các mặt hàng 

này trên dưới 1 tỷ USD trong những năm đâu 2010. Những thành quả đạt được 

này trong vòng hai thập kỷ cho nhiều hàng hóa đối với nước có kích cỡ như Viêt 

Nam với xuất phát điểm không tham gia thị trường xuất khẩu và không có kinh 

nghiệm trong thương mại quốc tế là chưa từng có. 

Do mở rộng xuất khẩu của các mặt hàng nêu trên, cùng với nuôi trồng và 

đánh bắt thủy sản, tổng giá trị kim ngạch xuất khẩu nông sản thực phẩm của Việt 

Nam tăng 6 lần từ năm 2000 đến năm 2012. Giá trị xuất khẩu nông sản thực phẩm 

cao hơn khoảng 2 lần giá trị nhập khẩu, góp phần vào thặng dư thương mại nông 

sản thực phẩm với khoảng 10 tỷ USD trong các năm 2011-13. [3] 

Giá xuất khẩu và giá trị gia tăng trong hàng xuất khẩu vẫn còn thấp 

Nông sản thực phẩm xuất khẩu của Việt Nam thường có giá trị thấp. Cách 

tiếp cận “hàng hóa” xuất khẩu này chủ yếu là tăng trưởng về số lượng, nhưng là 

chưa tập trung vào chất lượng và giá trị gia tăng. Ở Việt Nam, mở rộng quy mô 

giá trị trên thị trường thực phẩm cho phép các nhà xuất khẩu, và nông dân, có thể 

bán với giá cao hơn mà không phải tăng sản lượng hoặc tìm thêm các đầu vào sản 

xuất như nguồn đất đai khan hiếm. Với lý do này, một trong những trụ cột chính 

của Kế hoạch tái cơ cấu ngành nông nghiệp của Chính phủ (ARP) là cải thiện chất 



9 

 

 

lượng cho các mặt hàng nông nghiệp cơ bản và phát triển ngành chế biến thực 

phẩm. 

Vai trò của doanh nghiệp nhà nướ́c vẫn mạnh 

Trong khi ảnh hưởng của doanh nghiệp nhà nước (DNNN) đối với toàn bộ 

nền kinh tế Việt Nam đã giảm, tỷ trọng của các doanh nghiệp này trong GDP vẫñ 

cao, ở mức 1/3 năm 2011 và các doanh nghiệp này là nguồn thu nhập và thu xuất 

khẩu quan trọng của Chính phủ (OECD, 2013). Hơn nữa, nhiều doanh nghiệp nhà 

nước chỉ được tư nhân hóa một phần thông qua quá trình “cổ phần hóa”, qua đó 

các doanh nghiệp này được chuyển đổi thành công ty công hữu hạn hoặc tập đoàn 

bằng cách bán một phần tài sản của các doanh nghiêp này cho công chúng hoặc 

một nhà đầu tư đặc biệt, trong khi nhà nước vẫ̃n nắm giữ đa số cổ phần. Bên cạnh 

thực tế là các cổ phiếu mới được tạo ra có thể do nhà nước sở hữu, công ty có thể 

tiếp tục nắm giữ lợi thế như doanh nghiệp nhà nước trước đó, như quyền lực thị 

trường và tiếp cận dễ dàng hơn với tín dụng. Trong lĩnh vực sản xuất lương thực, 

thực phẩm, doanh nghiệp nhà nước được tham gia cung ứng vật tư đầu vào cho 

sản xuất nông nghiệp, chế biến và bảo quản, tiếp thị và xuất khẩu. [8] 

Việt Nam cam kết tuân thủ các yêu cầu trong Hiệp định về vệ sinh và kiểm 

dịch động, thực vật (SPS) sau khi gia nhập WTO năm 2007. Chiến lược quốc gia 

về an toàn thực phẩm giai đoan 2011-20 đặt ra một mục tiêu chung là triển khai 

quy hoạch tổng thể về an toàn thực phẩm từ sản xuất đến tiêu dùng đến năm 2015, 

và kiểm soát an toàn thực phẩm trong toàn bộ chuỗi cung ứng thực phẩm vào năm 

2020. 

Mặc dù đã nỗ lực xây dưng khung pháp lý và cơ chế kiểm dịch và an toàn 

thực phẩm theo các tiêu chuẩn quốc tế bắt buộc, cần tiếp tục triển khai hiệu quả 

các quy định này. Năng lực của các cơ quan kiểm tra còn hạn chế, dẫñ đến việc 

thực thi không nhất quán và làm tăng tính bấp bênh cho người sản xuất (Arita và 

Dyck, 2014). Một số lượng lớn các văn bản pháp luật liên quan đến an toàn thực 

phẩm (khoảng 400 văn bản do Chính phủ và các Bộ, ngành Trung ương ban hành, 

khoảng 1000 văn bản do của chính quyền địa phương ban hành), dẫñ đến sự chồng 

chéo và thiếu trọng tâm rõ ràng. Phối hợp giữa các cơ quan, hệ thống phân tích 

rủi ro và xác định bệnh dịch lạc hậu ở cấp trung ương và giữa chính quyền Trung 

ương và địa phương. 

Kết quả là Việt Nam thường xuyên gặp khó khăn trong việc tiếp cận các thị 

trường xuất khẩu cho một số mặt hàng. Tương tự, các nhà xuất khẩu nông sản 
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Việt Nam phải đối mặt với một hệ thống hành chính phức tạp, đôi khi phải tuân 

theo các tiêu chuẩn còn khắt khe hơn so với các tiêu chuẩn quốc tế. 

Diện tích đất sản xuất nhỏ 

Các diện tích lớn, chủ yếu do doanh nghiệp nhà nước quản lý, sử dụng 

khoảng 10% diện tích đất nông nghiệp, tập trung vào sản xuất các loại cây trồng 

lâu năm. Khoảng 9,6 triệu hộ nông dân sử dụng phần đất còn lại; mỗi hộ trung 

bình có 0,8 ha, thường phân thành 4 mảnh không liền kề. Trong khi quá trình tích 

tụ ruộng đất phát triển chăn nuôi đã bắt đầu, quá trình này đối với ngành trồng trọt 

đang ở giai đoạn sơ khai. Rất ít các thửa ruộng đã phát triển đến “quy mô lớn” từ 

2 ha trở lên. 

Hạn chế về sử dụng đất 

Đất đai thuộc Nhà nước, đại diện cho nhân dân, sở hữu và quản lý. Luật 

Đất đai năm 1993 cho nông dân một loạt các quyền, kể cả quyền cho thuê, mua, 

bán, và thừa kế và sử dụng đất để thế chấp với các tổ chức tài chính. Người sử 

dụng đất được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Đến năm 2012, các quyền 

này đã được chứng nhận cho 85% diện tích đất nông nghiệp. 

Luật Đất đai sửa đổi năm 1998 và 2003 quy định một số hạn chế về sử dụng 

đất, nêu rõ những thay đổi trong sử dụng đất của các nông dân chỉ được phép 

trong khuôn khổ khung quy hoạch do chính quyền Trung ương và địa phương phê 

duyệt. Các luật này chủ yếu buộc người nông dân trồng lúa trên đất lúa và không 

sử dụng cho các mục đích khác như trồng các loại cây khác (hoặc nuôi thủy sản) 

mặc dù có thể đạt được lợi nhuận cao hơn trên cùng một mảnh đất. Nông dân có 

thể xin chuyển đổi mục đích sử dụng đất tại cấp huyện, nhưng trên thực tế thay 

đổi hoặc bỏ những hạn chế này hiếm khi được phép. 

Luật Đất đai sửa đổi năm 2003 cho phép nhà nước có thể sử dụng đất phù 

hợp, bao gồm đất nông nghiệp, cho các mục đích phát triển kinh tế. Trong khi quy 

định này nhằm khuyến khích phát triển công nghiệp và đô thị, nó cũng tạo ra nhiều 

tranh chấp về đất đai. Nông dân không những không tự nguyện mất đất canh tác, 

mà còn nhận được mức bồi thường rất thấp. 

Luật Đất đai mới được thông qua vào năm 2013 có một số cải tiến ở mức 

khiêm tốn. Tuy nhiên, các điểm cơ bản dẫn đến tranh chấp đất đai phần lớn vẫñ 

chưa được giải quyết. Cụ thể, Luật đã không cho nông dân quyền được sử dụng 

giá thị trường cho diện tích đất bị thu hồi cho các mục đích sử dụng đất phi nông 

nghiệp, và không loại bỏ các hạn chế về quyền sử dụng đất. [2] 
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Nguy cơ gia tăng áp lực tới môi trường làm giảm tăng trưởng năng 

suất trong dài hạn 

Tăng trưởng kinh tế nhanh chóng, kết hợp với gia tăng dân số và mở rộng 

sản xuất nông nghiệp đang gây sức ép lớn đối với môi trường. Việc phá rừng để 

mở rộng nhanh chóng đất nông nghiệp trong những năm 1990 chỉ được khắc phục 

phần nào qua nỗ lực trồng rừng trong 15 năm qua. Trong khi diện tích có rừng nói 

chung tăng lên, rừng nguyên sinh tiếp tục biến mất. 

Nông nghiệp tạo ra áp lực đáng kể và ngày càng tăng tới nguồn tài nguyên 

nước do ngành này sử dụng 95% lượng nước ngọt. Hơn nữa, do việc sử dụng quá 

nhiều phân bón, thuốc trừ sâu và hóa chất khác, ngành nông nghiệp đã góp phần 

làm suy thoái chất lượng nguồn nước và đất. 

Việt Nam nằm trong danh sách 10 nước có khả năng bị ảnh hưởng nhất bởi 

biến đổi khí hậu. Các kịch bản biến đổi khí hậu được Chính phủ Việt Nam xây 

dựng, dự báo sự gia tăng của nhiệt độ, lượng mưa và mực nước biển. Các tác động 

tiềm năng đối với nông nghiệp là nghiêm trọng, như lũ lụt và hạn hán được dự 

báo sẽ xảy ra thường xuyên hơn. Đặc biệt, nhiều vùng canh tác lớn ở Đồng bằng 

sông Cửu Long và sông Hồng có thể còn bị ảnh hưởng lớn bởi xâm nhập mặn do 

mưc nước biển dâng (ISPONRE, 2009). 

Đầu tư tư nhân trong nông nghiệp gần đây tăng 

Kết quả từ nỗ lực cải thiện môi trường kinh doanh, đầu tư tư nhân trong 

nước trong nông nghiệp đã tăng lên kể từ khi thực hiện Đổi mới, chiếm 56% tổng 

đầu tư nông nghiệp vào năm 2008 - phần còn lại đến từ các doanh nghiệp nhà 

nước (34%) và nhà đầu tư nước ngoài (10%). Luật Đầu tư sửa đổi được Quốc hội 

thông qua ngày 26/11/2014 và có hiệu lực vào ngày 1/7/2015. Luật này làm rõ 

định nghĩa về đầu tư nước ngoài, đơn giản hóa các thủ tục cấp phép, và giảm số 

lượng các ngành nghề kinh doanh bị cấm hoặc có điều kiện. 

Chính phủ đang thúc đẩy quan hệ đối tác công tư (PPP). Bộ Nông nghiệp 

và PTNT đã thành lập sáu nhóm công tác PPP cho các mặt hàng chủ chốt, Nghi 

định PPP đã được ban hành vào tháng 2/2015 với phạm vi điều chỉnh bao gồm cơ 

sở hạ tầng, hạ tầng nông nghiệp và các dịch vụ phát triển nông thôn gắn với chế 

biến và tiêu thụ nông sản. Để đầu tư dễ dàng, Chính phủ hỗ trợ tiếp cận tín dụng 

bằng cách cung cấp cho người sản xuất các khoản vay không cần thế chấp, tín 

dụng ưu đãi cho đầu vào sản xuất và tài sản nông nghiệp, và bảo lãnh tín dụng 

thông qua các ngân hàng quốc doanh. 



12 

 

 

Một số́ hạn chế tiếp tục gây trở ngại cho các nhà đầu tư nông nghiệp 

Mặc dù nhiều biện pháp khuyến khích đầu tư được dành cho các nhà đầu 

tư nhỏ và lớn, các luật, nghị định và các quy định ở cấp tỉnh dẫñ đến một mạng 

lưới phức tạp các biện pháp khuyến khích đầu tư, tạo ra sự không chắc chắn cho 

các nhà đầu tư về quyền lợi họ được hưởng từ những ưu đãi này. Sự thiếu vắng 

một cơ quan đủ mạnh và độc lập chuyên về xúc tiến đầu tư dẫn đến tình trạng 

phức tạp này. Trên thực tế, các hoạt động xúc tiến đầu tư được phối hợp thực hiện 

bởi nhiều cơ quan, gồm Cục Đầu tư nước ngoài thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư 

(MPI), Viet-Trade thuôc Bộ Công Thương, Vụ Hợp tác quốc tế thuôc Bộ Nông 

nghiệp và PTNT, và các phòng ban xúc tiến đầu tư của tỉnh. Một số hạn chế làm 

suy yếu đầu tư tư nhân trong lĩnh vực này. [2] 

Hạn chế đầu tư tư nhân trong nông nghiệp 

Các hạn chế về quyền sử dụng đất: Trong khi Luật Đất đai 2013 tăng cường 

sự phát triển của thị trường đất đai, Luật này duy trì một số hạn chế về thời hạn 

quyền sử dụng đất, diện tích đất cho mỗi hộ gia đình, sự lựa chọn các loại cây 

trồng, chuyển giao và trao đổi đất. Những quy định này nhằm đảm bảo bình đẳng 

về tiếp cận đất đai giữa những người dân nông thôn, nhưng dẫñ đến hạn chế khả 

năng tích tụ đất đai và gây trở ngại cho đầu tư dài hạn. 

Quyền sử dụng đất không đảm bảo: Quy hoạch sử dụng đất không có sự 

tham gia cuả người dân, mở ra khả năng viêc chuyển đổi mục đích sử dụng đất 

chưa được sự đồng ý của cộng đồng địa phương. Đất nông nghiệp được mua lại 

theo cách này có́ giá ở mức thấp và sau đó cho thuê lại với giá cao hơn rất nhiều. 

Quá trình này dễ dẫn đến tham nhũng và mất nhiều các chi phí hành chính. 

Hạn chế tiếp cận tín dụng: Thị trường tài chính trong khu vực nông thôn 

vẫñ rất tập trung. Thị trường tài chính nông thôn bao gồm một số tổ chức, trong 

đó Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (VBARD) và Ngân 

hàng Chính sách xã hội Việt Nam (VBSP) có vị trí hàng đầu, đại diện cho 66% 

của nguồn tín dụng nông thôn trong năm 2010. Mặc dù các ngân hàng hợp tác xã 

– trước đây là các Quỹ tín dụng nhân dân (PCFs) - và các tổ chức tài chính tư 

nhân khác đã được thành lập, đến nay các tổ chức này không chiếm được vai trò 

đáng kể về tài chính nông thôn. Thực tế này hạn chế tiếp cận với các dịch vụ ngân 

hàng chính thức ở khu vực nông thôn và lãi suất cao. Thiếu tài sản thế chấp cũng 

hạn chế tiếp cận tín dụng của cac hô nông dân quy mô nhỏ. Kết quả là, một nửa 

số hộ gia đình nông thôn vẫñ không thể tiếp cận các dịch vụ ngân hàng trong năm 
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2010 và tín dụng phi chính thức vẫñ là nguồn tín dụng quan trọng nhất ở nông 

thôn. [2] 

Thiếu cơ sở hạ tầng ở các khu vực nông thôn: Việt Nam đã có những tiến 

bộ ấn tượng trong phát triển cơ sở hạ tầng, hiện có hơn 90% dân số nông thôn 

được tiếp cận với điện và hơn 98,5% tiếp cận các tuyến đường. Tuy nhiên, tăng 

trưởng kinh tế nhanh chóng gần đây đã dẫ̃n đến tắc nghẽn nghiêm trọng về cơ sở 

hạ tầng. Cơ sở hạ tầng mới thường nằm trong các khu vực đô thị để kết nối các 

thành phố lớn, sân bay, cảng biển, khu công nghiệp, trong khi cơ sở hạ tầng nông 

thôn thường là trong điều kiện nghèo nàn và không được bảo dưỡng đúng mức. 

Việc thực hiện các dự án cơ sở hạ tầng của chính quyền địa phương và các doanh 

nghiệp nhà nước triển khai chậm, dẫ̃n đến cạnh tranh giữa các địa phương, cản 

trở sự phát triển toàn diện về cơ sở hạ tầng và kết quả là các dự án cơ sở hạ tầng 

bị phân tán, không được sử dụng tối ưu với tỷ lệ sử dụng thấp. 

Bước vào năm 2008, theo Tổ chức Lương Nông Liên Hiệp quốc (FAO), 

tình hình thế giới đang có dấu hiệu bất ổn về lương thực, với 36 quốc gia đang có 

báo động về tình trạng thiếu lương thực. Dự trữ lương thực toàn cầu hiện chỉ còn 

70 triệu tấn, ở mức thấp nhất so với mức dự trữ bình quân của 25 năm qua và chưa 

bằng 50% số gạo dự trữ của năm 2000. Trong khi gạo được coi là thức ăn chính 

của một nửa dân số trên thế giới (tức là vào khoảng 3 tỉ người). Tình hình khan 

hiếm lương thực sẽ trở nên gay gắt trước dự báo của Cục Điều tra dân số Hoa Kỳ 

công bố ngày 19/6/2008, thì năm 2012 dân số thế giới sẽ tăng lên đến 7 tỷ dân 

(Báo Tuổi Trẻ ngày 12/6/2008). Áp lực tăng về dân số trong thời gian tới sẽ đặt 

ra yêu cầu lương thực rất lớn. Tình trạng này đã và sẽ góp phần đẩy giá lương 

thực tăng cao. Theo tổ chức Lương Nông LHQ, chỉ trong tháng 6/2008, đã có hiện 

tượng nóng về giá lương thực với giá lúa mì và giá ngô đã tăng 50% và gần đây 

(tháng 4/2008) giá gạo tăng đột ngột từ 550 USD/tấn lên 750 USD/tấn và vào thời 

điểm ngày 17/4/2008 đã đạt kỷ lục 1.000 USD/tấn (Theo TS.Trương Thị Minh 

Sâm, Hội KHKT&QL TP.HCM): Tình hình khan hiếm lương thực, đặc biệt ở các 

nước đang gặp khó khăn gay gắt về mùa màng và lương thực như Afganistan, 

CHDCND Triều Tiên, Indonesia, Philippines, Mehico, Maroc, Senegal, Guine, 

Yemen, Uzerbekistan v.v..., có thể dẫn đến khủng hoảng lương thực, mà hậu quả 

làm phá vỡ các chính sách về xoá đói giảm nghèo, thậm chí làm tái nghèo trong 

một bộ phận dân cư ở các nước. [2] 

Theo các chuyên gia, có 6 nguyên nhân lớn đưa đến tình trạng bất ổn về 

lương thực hiện nay, đến nỗi Tổng Thư ký LHQ Ban Ki-moon đã phải lên tiếng 
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báo động tại Hội nghị của Tổ chức Lương Nông LHQ (FAO) mới đây, gồm: Các 

nước thiếu sự quan tâm đầu tư đúng mức cho nông nghiệp; diện tích canh tác lúa 

gạo có xu hướng ngày một bị thu hẹp để dành đất cho đầu tư khu công nghiệp, 

dân cư, giải trí; sự biến đổi khí hậu, thiên tai, hạn hán, sâu bệnh; sự bùng nổ của 

sản xuất nhiên liệu sinh học để ứng phó với tình giá giá dầu mỏ tăng cao; do dân 

số thế giới không ngừng gia tăng; giá nhiên liệu tiếp tục tăng đến chóng mặt. 

Trước tình hình “báo động” thiếu hụt lương thực toàn cầu, có thể dẫn đến 

khủng hoảng lương thực, để đảm bảo an ninh lương thực (vừa phục vụ ổn định 

cho nhu cầu của người dân và duy trì phát triển nông nghiệp, phát triển nền kinh 

tế), vừa  qua các nước đã tạm thời áp dụng hai giải pháp lớn gồm: Thực hiện chính 

sách kiểm soát chặt chẽ việc sử dụng lương thực (như Pakistan, Nga, Ai Cập, Hoa 

Kỳ) hoặc áp dụng các biện pháp hạn chế xuất khẩu (như Việt Nam, Trung Quốc, 

Thái Lan, Ấn Độ) hoặc tăng nguồn dự trữ (như Malaysia, Philippines, Indonesia). 

Riêng tại Việt Nam, sau khi kiểm tra tình trạng được mùa và có khả năng 

dư thừa lúa gạo so với nhu cầu trong nước (vì tổng sản lượng lúa cả năm 2008 dự 

kiến đạt khoảng 37 triệu tấn, tăng khoảng hơn một triệu tấn so với năm 2007, nên 

năm 2008, VN có thể dư thừa trên 4,5 triệu tấn gạo, so với yêu cầu an ninh lương 

thực nội địa), nên Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo Bộ NN&PTNT khuyến khích 

các doanh nghiệp tích cực đẩy mạnh việc thu mua lúa và thực hiện việc xuất khẩu 

gạo có hiệu quả nhất. Và Philippines là nước có điều kiện dự trữ lương thực và ổn 

định lương thực vượt qua khó khăn cũng một phần do nhập khẩu gạo từ Việt Nam, 

nên mới đây Nữ Tổng thống Arroyo đã trực tiếp cảm ơn Thủ tướng Việt Nam 

trong kỳ hội ngộ ngoại giao tại Hoa Kỳ. 

Ở Việt Nam, do đặc điểm lịch sử, trong chiến tranh giữ nước, người nông 

dân và địa bàn nông thôn đã đóng một vai trò rất quan trọng và vẻ vang trong thực 

hiện “liên minh công nông” vừa cung ứng sức người, sức của, hậu cần và cả địa 

bàn dưỡng quân, chiến đấu phục vụ hai cuộc kháng chiến thành công. Và trong 

hoà bình, xây dựng đất nước, từ Nghị Quyết Trung Ương 6 với “khoán 10” trong 

nông nghiệp và các Nghị Quyết Đại hội V và VI, luôn luôn xác định nông nghiệp 

là mặt trận hàng đầu của nền kinh tế, trong thời kỳ đầu chuẩn bị công nghiệp hoá, 

hiện đại hoá và hội nhập khu vực, quốc tế. Với chủ trương đổi mới, đất nước ta từ 

chỗ rất khó khăn về lương thực trong thời kỳ nền kinh tế kế hoạch hoá tập trung 

bao cấp phải áp dụng chính sách phân phối lương thực theo đầu người, đã tạo 

được động lực thi đua sản xuất của hầu hết nông dân, làm cho địa bàn nông thôn 

trở nên sôi động trong sản xuất nông nghiệp, đưa đất nước ta từ chỗ thiếu gạo đến 
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một nước dư thừa lúa gạo để xuất khẩu, góp phần tích luỹ cho đầu tư cơ khí hoá 

và tiến tới là một nước đứng hàng thứ hai về xuất khẩu gạo trên thế giới, chưa kể 

các thứ hạng trong top 10 về xuất khẩu cà phê, hạt điều, tiêu, hải sản, cao su v.v... 

Mỗi năm nước ta xuất khẩu bình quân trên 3 triệu tấn, thậm chí có những năm 

xuất khẩu trên 4 triệu tấn lương thực, với chất lượng ngày một tăng và giá cả ngày 

một hấp dẫn, góp phần tăng kim ngạch xuất khẩu chung của cả nước. 

Đất đai màu mỡ, nhất là tại đồng bằng Sông Cửu Long, tạo thế mạnh cho 

phát triển nông nghiệp, sản xuất lúa gạo và cả các loại cây công nghiệp. Nếu được 

đầu tư đúng mức, hợp lý thì sẽ không ngừng phát huy hiệu quả kinh tế, đảm bảo 

giữ vững “mặt trận nông nghiệp” phát triển đi lên đồng bộ với các ngành công 

nghiệp, thương mại, dịch vụ trong thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá và hội 

nhập quốc tế hiện nay. 

Khả năng nền nông nghiệp VN, nếu được quan tâm đầu tư đúng mức, sẽ 

tiếp tục góp phần quan trọng trong việc đảm bảo an ninh lương thực cho cả nước, 

vừa dư khả năng làm “nghĩa vụ quốc tế” xuất khẩu lương thực (đặc biệt là gạo) 

cho các nước, nhất là các nước trong khu vực Châu Á Thái Bình Dương và vùng 

châu Phi, Trung Đông đang và sẽ có nhiều khó khăn lương thực, vừa góp phần 

cho tăng trưởng kinh tế, giải quyết việc làm cho trên 70% lao động của cả nước 

an cư lạc nghiệp, không phải ly nông và ly lương. 

Nhưng thực tế hiện nay, khi nền kinh tế đất nước ngày một nặng về đầu tư 

công nghiệp và thương mại, dịch vụ, do yêu cầu lợi nhuận cao và lợi nhuận nhanh, 

các nhà đầu tư và cả một số cơ quan nhà nước, trở nên ít quan tâm “đổ vốn” vào 

đầu tư cơ giới hoá, công nghiệp hoá nông thôn, đã vô tình làm hạn chế, tụt lùi đà 

phát triển nông nghiệp so với các ngành khác của nền kinh tế. Vì đầu tư vào nông 

nghiệp, trong thực tế hiện nay, lâu thu hồi vốn và lợi nhuận không cao, không 

nhanh. Đó là thực tế phũ phàng cho nông dân nước ta trong liên minh “công, nông 

và trí thức” trong thời kỳ hoà bình, xây dựng, phát triển đất nước.  

Tình trạng thu hồi đất của nông dân đã và đang diễn ra theo một thủ tục quá 

dễ dàng, để quy hoạch Khu công nghiệp (KCN), sân golf  vừa làm thu hẹp dần 

đất trồng trọt, vừa gây thiệt hại cho nông dân, quyền làm chủ trên đất đai nông 

nghiệp của nông dân trở nên bấp bênh, dễ làm cho người nông dân có tâm lý tiêu 

cực, muốn bán ruộng để ra thị thành làm thuê, làm mướn, nhất là đối với nông 

dân nghèo. Trong 10 năm qua, đất trồng lúa đã bị giảm tới 350.000 ha. Ở nhiều 

địa phương, đất trồng lúa đã bị mất oan do chạy đua theo phong trào lấy đất làm 



16 

 

 

dự án đô thị, công nghiệp, dịch vụ để báo cáo thành tích về chuyển đổi cơ cấu 

ngành nghề”. 

Do đó, thức tỉnh trước tình hình lương thực thế giới khó khăn, đang có nguy 

cơ rơi vào khủng hoảng lương thực ở khá nhiều nước trong những năm tới và thấy 

được thế mạnh, lợi thế của nền nông nghiệp VN, nên các cơ quan thẩm quyền nhà 

nước về kinh tế, về phát triển nông nghiệp, nông thôn đã kết hợp cùng các chuyên 

gia kinh tế đã xây dựng đề án về “tam nông” (nông nghiệp, nông dân, nông thôn) 

với mục tiêu đến năm 2020 đảm bảo được tốc độ tăng trưởng nông, lâm, thuỷ sản 

đạt trên 3,7%/năm, giải quyết cơ bản việc làm, nâng cao thu nhập của dân cư nông 

thôn gấp 2,5 lần so với hiện nay; lao động nông nghiệp còn 30% trong tổng lực 

lượng lao động với tỉ lệ lao động nông thôn qua đào tạo đạt trên 50% v.v... 

Đó cũng chính là bài toán chiến lược “tam nông” đảm bảo có đầu tư thoả 

đáng theo hướng cơ khí hoá, công nghiệp hoá kinh tế nông nghiệp và trang bị kiến 

thức nông nghiệp hiện đại cho lực lượng lao động nông nghiệp tại nông thôn vậy. 

 Thách thức về phát triển nông nghiệp của Việt Nam  

I.2.1  Suy thoái đa dạng sinh học và mất cân bằng sinh thái 

Việt Nam là một trong 12 trung tâm ĐDSH của thế giới, tiềm năng ĐDSH 

rất phong phú, các HST có tính đa dạng cao, giống loài và nguồn gen quý hiếm. 

Tuy nhiên, nguồn gen trong tự nhiên chưa được bảo tồn hiệu quả, đặc biệt là các 

nguồn gen bản địa, quý hiếm, có giá trị khoa học, có giá trị kinh tế,… gây mất 

mát nguồn gen lớn. Việt Nam được xếp vào những nước bị mất ĐDSH lớn trên 

thế giới, ĐĐSH đang tiếp tục bị suy thoái với tốc độ nhanh. Sức khỏe các HST tự 

nhiên đang xấu đi nhanh chóng hơn bao giờ hết, dẫn đến mất cân bằng sinh thái, 

xói mòn nền tảng và nguồn vốn tự nhiên của nền kinh tế, sinh kế, an ninh lương 

thực, sức khỏe và chất lượng cuộc sống của các thế hệ tương lai Đất nước. 

Mặc dù số lượng các khu bảo tồn, khu Ramsar, vườn di sản ở Việt Nam 

tiếp tục gia tăng; số lượng các nguồn gen quý hiếm được bảo tồn tiếp tục tăng, 

nhưng các HST tự nhiên (như rừng trên cạn, rừng ngập mặn, đất ngập nước, rạn 

san hô, thảm cỏ biển, rong biển, núi đá vôi, bãi bồi cửa sông ven biển,…) tiếp tục 

bị tàn phá và chia cắt, thu hẹp diện tích, xuống cấp và suy thoái chất lượng ở mức 

báo động, làm mất nơi sinh cư của nhiều loài động thực vật hoang dã. Tài nguyên 

sinh vật đang bị khai thác quá mức, khai thác tận diệt, nhất là thủy sản, hải sản, 

lâm sản gỗ và phi gỗ. Số loài và số cá thể các loài hoang dã giảm mạnh, nhiều loài 



17 

 

 

bị săn bắn, khai thác, buôn bán và tiêu thụ trái phép nên nguy cơ bị tuyệt chủng 

cao. 

Thời gian qua, nhiều chi, loài mới được phát hiện nhưng các loài này lại 

phải đối mặt với những nguy cơ rất lớn, số loài cần được ưu tiên, bảo vệ cũng gia 

tăng. Đến năm 2017, Việt Nam đã xác định 1.211 loài động vật, thực vật hoang 

dã trong tự nhiên bị đe dọa và đề xuất đưa vào Sách đỏ Việt Nam thời gian tới, 

gồm 600 loài thực vật và 611 loài động vật (tăng 329 loài so với Sách đỏ Việt 

Nam 2007, gồm 136 loài thực vật và 193 loài động vật); khoảng 100 loài thực vật 

và gần 100 loài động vật đang đứng trước nguy cơ tuyệt chủng. 

Trong thời gian qua, sự nhiễu loạn của các HST, sự xâm lấn của các sinh 

vật ngoại lai xâm hại và sinh vật biến đổi gen đang diễn ra phổ biến ở Việt Nam, 

gây ra các nguy cơ và rủi ro đối với ĐDSH, mất cân bằng sinh thái và tổn thất 

kinh tế. Bài học trước đây về nhập khẩu ốc bươu vàng để phát triển kinh tế và loài 

này đã trở thành đại dịch, vẫn tiếp tục gây hại mùa màng, tác động trực tiếp đến 

ngành nông nghiệp Việt Nam. Ngoài ra, các loài khác như: rùa tai đỏ, chuột hải 

ly, tôm hùm đất, gián đất, chồn nhung đen,... là những loài được quốc tế cảnh báo 

xâm hại nguy hiểm và gây hậu quả nghiêm trọng đến sinh thái, tác động tiêu cực 

đến ĐDSH, các ngành kinh tế của Việt Nam. Bên cạnh đó, HST tự nhiên Việt 

Nam còn bị xâm hại của các loài ngoại lai theo các con đường tự nhiên như cây 

mai. 

I.2.2 Chất lượng rừng tiếp tục suy giảm và mất chức năng phòng hộ 

Năm 1943, diện tích rừng Việt Nam ước khoảng 14,3 triệu ha (tỷ lệ che phủ 

đạt 43,8%, trên mức an toàn sinh thái là 33%); năm 1976 giảm xuống còn 11 triệu 

ha (34%); 1985 còn 9,3 triệu ha (30%); 1995 còn 8 triệu ha (28%); 1999 có 10,88 

triệu ha (33%). Trong 10 năm qua (2010-2019), diện tích rừng và độ che phủ rừng 

của Việt Nam liên tục tăng nhờ kết quả của các chương trình phát triển lâm 

nghiệp, nhưng chất lượng và tính đa dạng của rừng tự nhiên ngày càng suy giảm; 

nhiều nơi diện tích rừng tiếp tục bị chặt phá nghiêm trọng, số vụ vi phạm pháp 

luật về bảo vệ và phát triển rừng hàng năm có giảm nhưng vẫn còn ở mức cao. 

Diện tích rừng tăng hàng năm là rừng mới trồng với các loài cây mọc nhanh (các 

loài keo), có chất lượng thấp và chức năng phòng hộ kém. Diện tích rừng nguyên 

sinh giảm trầm trọng, hiện chỉ còn rất ít, tập trung ở các khu rừng đặc dụng, rừng 

phòng hộ; phần lớn rừng tự nhiên hiện nay còn lại là rừng nghèo. Đến năm 2012, 

Việt Nam có 131.520 ha rừng ngập mặn, mất 67% diện tích so với năm 1943 
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(408.500 ha) và hiện đang tiếp tục suy giảm mạnh về chất lượng, dẫn đến mất 

chức năng phòng hộ của hệ thống rừng. 

Chất lượng rừng suy giảm mạnh là một trong những nguyên nhân chính 

làm gia tăng tầng suất, quy mô và cường độ các thiên tai xảy ra trong những năm 

qua, như: Lũ ống, lũ quét, sạt lở đất, ngập úng, hạn hán, xâm nhập mặn. Do đó, 

mất chức năng phòng hộ của hệ thống rừng đang là một thực trạng cấp bách đáng 

báo động, là một trong những thách thức lớn cho phát triển bền vững kinh tế - xã 

hội của Đất nước trong bối cảnh những tác động của BĐKH gia tăng bất thường 

và khó dự báo. 

I.2.3 Gia tăng chất thải, ô nhiễm môi trường và vấn đề an toàn thực phẩm 

Các chất thải phát sinh ở Việt Nam ngày càng tăng với thành phần phức tạp 

do dân số tăng nhanh và tăng trưởng các ngành kinh tế công nghiệp, giao thông 

vận tải, xây dựng, nông nghiệp, làng nghề, y tế, du lịch và dịch vụ. Chất thải rắn 

(CTR) sinh hoạt phát sinh trên cả nước khoảng 61.000 tấn/ngày và ước tính CTR 

sinh hoạt ở các đô thị phát sinh trên toàn quốc tăng trung bình 10-16%/năm; CTR 

công nghiệp thông thường phát sinh hàng năm khoảng 25 triệu tấn, đặc biệt, tại 

các khu vực có hoạt động công nghiệp phát triển mạnh như Bắc Ninh, Đồng Nai, 

Bình Dương,... CTR nguy hại phát sinh trên toàn quốc ước khoảng 800.000 

tấn/năm. Tổng lượng CTR y tế phát sinh tại các bệnh viện, cơ sở y tế vào khoảng 

450 tấn/ngày, trong đó có khoảng 47 tấn/ngày là CTR y tế nguy hại. Khối lượng 

CTR từ hoạt động nông nghiệp phát sinh mỗi năm ước tính khoảng hơn 14.000 

tấn bao bì hóa chất bảo vệ thực vật, phân bón các loại và khoảng 47 triệu tấn chất 

thải chăn nuôi. [5] 

Hiện nay, túi nilon và rác thải nhựa trở thành vấn đề đáng lo ngại trong 

quản lý CTR. Lượng sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nhựa ở nước ta tăng lên nhanh 

chóng, năm 2015 khoảng 5 triệu tấn (trong đó 80% nguyên liệu sản xuất nhựa là 

nhập khẩu). Lượng nhựa tiêu thụ bình quân năm 2019 là 41 kg/người, cao hơn 10 

lần so với lượng tiêu thụ năm 1990 (3,8 kg/người). Lượng nhựa thải ra biển ước 

tính khoảng 0,28-0,73 triệu tấn/năm (chiếm 6% tổng lượng nhựa thải ra biển của 

thế giới), xếp thứ 4 trong số các nước có lượng nhựa thải ra biển nhiều nhất. [5] 

Những năm gần đây, Việt Nam đã có nhiều chính sách phát triển năng 

lượng mặt trời tại Việt Nam (điện mặt trời đất, điện mặt trời nổi và điện mặt trời 

mái nhà). Với tiềm năng vô hạn, điện mặt trời được kỳ vọng trở thành lời giải cho 

Việt Nam để giảm sự phụ thuộc vào nguồn năng lượng hóa thạch đang dần cạn 
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kiệt. Tuy nhiên, sau hơn 4 năm triển khai ồ ạt các dự án năng lượng mặt trời đã 

để lộ ra nhiều bất cập, tiềm ẩn rủi ro môi trường trong tương lai. Việc sử dụng 

axít HF hay NaOH tẩy rửa bề mặt tấm pin mặt trời, các kim loại nặng (Pb, Cr, Cd) 

trong các tấm pin sẽ trở thành một vấn đề môi trường nan giải đối với Việt Nam 

trong thời gian tới. Tuổi thọ của các tấm pin năng lượng mặt trời trung bình 

khoảng 25 - 30 năm, sau thời gian sử dụng thường rất khó để tiêu hủy hoặc tái 

chế. Trong khi Việt Nam hoàn toàn chưa có hiểu biết và kinh nghiệm về quản lý 

và tiêu hủy chất thải từ các tấm pin này. 

 Ô nhiễm thực phẩm gia tăng cùng với tình trạng gia tăng ÔNMT và đã trở 

thành vấn đề nóng ở Việt Nam trong những năm qua. Bên cạnh việc xả thải các 

chất thải ra môi trường đất và nước, việc lạm dụng các hóa chất bảo vệ thực vật, 

thuốc diệt cỏ, thuốc kích thích sinh trưởng, thuốc kháng sinh trong trồng trọt và 

chăn nuôi; hóa chất trong chế biến và bảo quản đã dẫn đến ô nhiễm thực phẩm ở 

mức đáng báo động, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe người tiêu dùng. Tình 

trạng ngộ độc thực phẩm và các bệnh liên quan đến thực phẩm nhiễm bẩn ở Việt 

Nam diễn ra phổ biến, nghiêm trọng và có xu hướng gia tăng. 

I.2.4 Gia tăng rủi ro và sự cố môi trường 

Thực tế những năm qua cho thấy, Việt Nam đang đối mặt và tiềm ẩn rất 

nhiều rủi ro về môi trường sinh thái. Các sự cố môi trường tiếp tục gia tăng nghiêm 

trọng, nhiều vụ ảnh hưởng trên phạm vi rộng, diễn biến phức tạp, gây khó khăn 

cho công tác xử lý và khắc phục hậu quả. Hầu hết, các sự cố môi trường xảy ra 

do chủ cơ sở sản xuất, kinh doanh đổ thải trộm hoặc do công trình xử lý, lưu trữ 

chất thải gặp sự cố, cháy nổ, rò rỉ hóa chất, tràn dầu,… dẫn đến lượng lớn chất 

thải chưa qua xử lý xả thải ra môi trường. Điển hình sự cố môi trường biển 04 tỉnh 

miền Trung; sự cố xả chất thải của Công ty Mía đường Hòa Bình và Công ty 

TNHH MTV Tân Hiếu Hưng gây cá chết hàng loạt trên sông Bưởi (Thanh Hóa) 

tháng 5/2016; sự cố tràn bùn từ hồ lắng quặng đuôi của Công ty Nhôm Đắk Nông 

tháng 9/2018; sự cố vỡ hồ chứa nước thải khai thác vàng của Công ty Cổ phần 

Tập đoàn khoáng sản công nghiệp 6666 (Quảng Nam) tháng 3/2018; sự cố vỡ đập 

bờ bao hồ chứa chất thải của Nhà máy DAP số 2 (KCN Tằng Loỏng, Lào Cai) 

tháng 9/2018 làm khoảng 45.000 m3 nước và chất thải tràn ra ngoài gây ảnh 

hưởng nghiêm trọng đến các hộ dân và môi trường nước mặt vùng lân cận. 

Đặc biệt, gần đây, liên tiếp xảy ra các sự cố môi trường nghiêm trọng, 

không những ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe cộng đồng, mà còn đe dọa đến trật 

tự an ninh xã hội, điển hình sự cố cháy nổ tại Công ty Cổ phần bóng đèn phích 
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nước Rạng Đông (28/8/2019) đã làm phát tán lượng thủy ngân ra môi trường ước 

khoảng 15,1 - 27,2 kg; sự cố đổ dầu thải trên sông Đà (10/10/2019) gây khủng 

hoảng nước sạch kéo dài cho nhân dân các Quận Thanh Xuân, Hoàng Mai, Hà 

Đông,… Hàng năm, trung bình có khoảng 5 - 6 vụ tràn dầu lớn được ghi nhận chủ 

yếu do va chạm, quá trình bốc dỡ hoặc đắm tàu gây ra. Hiện tượng dầu dạt vào bờ 

biển một số tỉnh miền Trung và miền Nam không rõ nguyên nhân, gây ONMT 

nghiêm trọng và ảnh hưởng lớn đến các hoạt động kinh tế - xã hội. 

I.2.5 Gia tăng hạn hán, xâm nhập mặn và ảnh hưởng của thiên tai 

Việt Nam là một trong 4 nước ở khu vực Đông Nam Á chịu ảnh hưởng lớn 

nhất của các hiện tượng thời tiết cực đoan trong hai thập kỷ trở lại đây. Thống kê 

20 năm qua cho thấy, các thiên tai ở nước ta có xu thế gia tăng tính cực đoan, diễn 

biến bất thường, trái quy luật và ngày càng nghiêm trọng; gia tăng cả về tần suất, 

quy mô và cường độ; gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản. Thiên tai xảy ra 

nhiều hơn tại các vùng trước đây ít khi xảy ra những trận thiên tai lớn, như bão ở 

vùng Nam Trung Bộ và Nam Bộ. Mưa đặc biệt lớn, trong đó mưa cục bộ ở nhiều 

vùng vượt giá trị lịch sử; mưa trái mùa ở một số khu vực như mưa sớm hơn hoặc 

mưa muộn cuối mùa (sau khi các hồ chứa đã tích đầy nước); bão lớn trên cấp 11 

- 12 thường xuyên xảy ra và trái quy luật cả về thời gian hình thành và khu vực 

đổ bộ; lũ lớn xảy ra thường xuyên, thời gian xảy ra ngay từ đầu năm và kéo dài 

đến cuối năm. Hạn hán khốc liệt trên diện rộng, kéo dài tại các tỉnh Nam Trung 

Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ. Thống kê của Tổng cục Phòng chống Thiên tai trong 

10 năm qua, Việt Nam có hơn 3.600 người chết và mất tích do thiên tai, gây thiệt 

hại khoảng 288.000 tỷ đồng. Trung bình mỗi năm, thiên tai làm cho Việt Nam 

mất đi từ 1,0 - 1,5% GDP. 

Trong những năm qua, do ảnh hưởng nặng nề của BĐKH và nước biển 

dâng, thiên tai hạn hán diễn ra ngày càng khốc liệt, khó dự báo trên phạm vi cả 

nước, dẫn đến tình trạng thiếu nước nghiêm trọng, xâm nhập mặn kéo dài và trở 

nên trầm trọng hơn, ảnh hưởng lớn đến sản xuất và dân sinh, đặc biệt là ở miền 

Trung, Đông Nam Bộ, Tây Nguyên và đồng bằng sông Cửu Long. Thiên tai hạn 

hán và xâm nhập mặn được xác định là một trong những thách thức ngày càng 

lớn đối với công cuộc phát triển và bảo vệ Đất nước trong những năm tới. Ứng 

phó thắng lợi với thiên tai, trong đó có hạn hán và xâm nhập mặn là một nhiệm 

vụ chiến lược có tầm quan trọng hàng đầu và là điều kiện tiên quyết đảm bảo cho 

phát triển kinh tế - xã hội bền vững của Đất nước, bảo vệ an toàn cuộc sống Dân 

dân. 
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I.2.6 Cạn kiệt tài nguyên thiên nhiên và vấn đề an ninh nguồn nước 

Các tài nguyên thiên nhiên (TNTN) ở Việt Nam đang diễn biến theo chiều 

hướng xấu, tiếp tục bị thu hẹp cả về số lượng và chất lượng. Đây là hệ quả kéo 

dài của hoạt động khai thác TNTN một cách thiếu hợp lý, cùng với việc sử 

dụng TNTN lãng phí và công tác quản lý yếu kém của các cấp chính quyền. 

Chúng ta đang đối mặt với nhiều thách thức về cạn kiệt TNTN sau một thời gian 

dài xây dựng mô hình tăng trưởng kinh tế của Đất nước chủ yếu dựa vào khai thác 

tài nguyên thô, kỹ năng và năng suất lao động thấp, giá rẻ. Tài nguyên rừng bị thu 

hẹp; tài nguyên ĐDSH suy giảm mạnh và các loài sinh vật quý hiếm có nguy cơ 

tuyệt chủng rất cao; cạn kiệt và thiếu hụt nghiêm trọng nguồn nước; tài nguyên 

khoáng sản đang dần cạn kiệt; tài nguyên đất nông nghiệp bị giảm do chuyển sang 

phục vụ công nghiệp và dịch vụ; đất bị hạn hán, nhiễm mặn, hoang mạc hóa ngày 

một tăng;... 

Để bảo đảm sử dụng bền vững tài nguyên nước, mức khai thác không vượt 

ngưỡng 30% nguồn nước, nhưng hầu hết các sông ở miền Trung, Đông Nam Bộ 

và Tây Nguyên đã và đang khai thác trên 30-50% lượng dòng chảy. Việc khai 

thác quá mức nguồn nước, đặc biệt xây dựng các hồ thủy lợi, thủy điện là nguyên 

nhân làm suy giảm rõ rệt số lượng và chất lượng nước của các sông lớn như: Sông 

Hồng, Đồng Nai - Sài Gòn, Gia Vu, Thu Bồn, Ba, Srêpốk,... Do tập quán canh tác 

nông nghiệp sử dụng nhiều nước của nhân dân nhưng lại thiếu các biện pháp dự 

trữ nước hợp lý trong mùa mưa để dùng dần trong mùa khô, nên thường xuyên 

phải đối mặt với tình trạng thiếu nước vào mùa khô ở nhiều nơi. Việt Nam hiện 

thuộc nhóm quốc gia "thiếu nước" do lượng nước mặt bình quân đầu người chỉ 

đạt 3.840 m3/năm, thấp hơn chỉ tiêu của Hội Tài nguyên Nước quốc tế (4.000 

m3/người/năm). Đây được xem là một nghịch lý đối với một quốc gia có mạng 

lưới sông ngòi dày đặc như nước ta. 

Việt Nam có 2.360 sông thuộc 16 lưu vực sông, trong đó hơn 60% tài 

nguyên nước mặt bắt nguồn từ các quốc gia khác. Do đó, Việt Nam rất nhạy cảm 

với mọi hoạt động liên quan đến khai thác, sử dụng nước từ phía thượng lưu. 

Trong khi BĐKH đang làm suy thoái tài nguyên nước, nhưng nhu cầu dùng nước 

của các quốc gia lại tăng lên, làm tăng các bất đồng và xung đột trong sử dụng 

chung nguồn nước. Các vấn đề môi trường theo lưu vực sông xuyên biên giới 

ngày càng phức tạp. Đến nay, trên thượng nguồn dòng chính sông Mê Kông có 

07 công trình đập thủy điện đã được xây dựng, trong đó có 03 đập đang xây dựng 

và 01 đập dự kiến xây dựng vào năm 2022 cùng với 78 con đập trên dòng phụ. 



22 

 

 

Các đập thủy điện này không chỉ làm thay đổi dòng chảy môi trường, ngăn chặn 

sự di chuyển của các loài thủy sinh, giảm lượng trầm tích và sụt giảm phù sa, gia 

tăng mất mát ĐDSH mà còn gây ô nhiễm nguồn nước, gia tăng nguy cơ xói lở bờ 

sông, xâm nhập mặn và tác động tích lũy sinh thái đối với khu vực đồng bằng 

sông Cửu Long. 

I.2.7 Xâm lược sinh thái và an ninh môi trường xuyên biên giới 

Việt Nam đi sau các nước phát triển nhiều thập kỷ, lợi dụng sơ hở, thiếu 

sót, bất cập trong hệ thống pháp luật và yếu kém trong quản lý, chúng ta đang vô 

tình tiếp tay cho các loại tội phạm "xâm lược sinh thái" đe dọa đến an ninh môi 

trường, như nhập khẩu phế liệu công nghiệp, các sinh vật ngoại lai xâm hại, nông 

sản có hóa chất độc hại,... biến nước ta thành bãi rác của thế giới. Hiện nay, 70% 

kim ngạch nhập khẩu máy móc thiết bị từ các nước có công nghệ trung gian. Việc 

nhập khẩu thiết bị máy móc thế hệ cũ đang làm gia tăng chất thải. Đặc biệt, trong 

những năm gần đây, tình trạng đáng lo ngại là gia tăng việc nhập khẩu phế liệu, 

giấy phế liệu, bao bì nhựa, hàng điện tử đã qua sử dụng và máy tính cũ. Tổng khối 

lượng phế liệu nhập khẩu vào Việt Nam năm 2018 là 9.254.300 tấn, tăng 

1.308.100 tấn so với năm 2017. 

Các vấn đề an ninh phi truyền thống, trong đó có ÔNMT xuyên biên giới 

ngày càng phức tạp và trở thành một trong những thách thức đối với Việt Nam. 

Chúng ta đang phải gánh chịu nhiều tác động xấu tới môi trường nước theo lưu 

vực sông xuyên biên giới (sông Hồng, sông Mê Kông, sông Hồng,...) bởi chất thải 

của các quốc gia đầu nguồn đổ xuống lưu vực. Bên cạnh đó, việc gia tăng xây 

dựng các dự án thủy điện của một số quốc gia trên dòng chính sông Mê Kông dự 

báo sẽ làm ảnh hưởng nghiêm trọng tới an ninh nguồn nước, nguồn lợi thủy sản 

và ĐDSH của nước ta. ÔNMT trên biển Đông diễn biến phức tạp và chưa có biện 

pháp ứng phó hiệu quả, đặc biệt nổi lên là ô nhiễm dầu từ các hoạt động hợp tác 

khai thác dầu khí, giao thông vận tải biển và sự cố tràn dầu đã ảnh hưởng tới các 

vùng ven biển ở nước ta. Vấn đề ô nhiễm không khí xuyên biên giới mặc dù chưa 

có biểu hiện rõ ràng nhưng đã xuất hiện những dấu hiệu ảnh hưởng nhất định. Môi 

trường không khí nước ta đang chịu ảnh hưởng từ nguồn xuyên biên giới theo quy 

luật mức độ ô nhiễm tăng đáng kể vào mùa đông. 

Đằng sau việc nhập khẩu công nghệ lạc hậu, sinh vật ngoại lai và biến đổi 

gen vào Việt Nam đã gây ÔNMT, mất cân bằng sinh thái, thể hiện âm mưu chiến 

tranh sinh thái, đe dọa an ninh môi trường ở nước ta. Các nước nghèo như Việt 

Nam rất dễ bị mắc bẫy này. 
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I.2.8 Suy giảm chất lượng đất và đe dọa đến nền nông nghiệp 

Trong nhiều thập kỷ qua, ảnh hưởng của cuộc cách mạng xanh, nền nông 

nghiệp của Việt Nam đã có bước thay đổi lớn trong canh tác. Không thể phủ nhận 

lợi ích từ việc thay đổi này khi đưa năng suất trồng trọt tăng lên rõ rệt. Tuy nhiên, 

bên cạnh những lợi ích mang lại, cũng dẫn đến nhiều hậu quả nghiêm trọng, đặc 

biệt là đối với sức khỏe của đất. Thoái hóa đất nông nghiệp ở nước ta có xu hướng 

tăng do các tác động tiêu cực của BĐKH và hoạt động phát triển kinh tế - xã hội. 

Ô nhiễm đất gia tăng chủ yếu do hoạt động phát triển công nghiệp, sản xuất nông 

nghiệp, sinh hoạt, dịch vụ,... do chất thải, nước thải chưa qua xử lý và phân bón 

hóa học, hóa chất bảo vệ thực vật chưa được quản lý, kiểm soát, xả thải vào môi 

trường đất. Đất bị thoái hóa có độ phì kém, mất cân bằng dinh dưỡng do bị rửa 

trôi, xói mòn, hoang hóa, ngập úng, trượt lở,... Nước ta hiện nay có 04 dạng thoái 

hóa tự nhiên (hoang mạc đá - hoang mạc đất khô cằn ở miền Trung và Tây 

Nguyên; hoang mạc cát ở các tỉnh ven biển miền Trung; hoang mạc đất nhiễm 

mặn ở Tứ giác Long Xuyên, Đồng Tháp Mười và ven biển đồng bằng Bắc Bộ). 

Tốc độ thoái hóa đất tự nhiên diễn ra mạnh ở khu vực có địa hình đồi núi, sườn 

dốc hoặc các khu vực ven biển diễn biến mạnh hơn so với đất phù sa ở khu vực 

đồng bằng. 

Các kết quả quan trắc chỉ rõ, việc bón nhiều phân hóa học, thuốc bảo vệ 

thực vật, thuốc diệt cỏ đã làm chết các vi sinh vật có lợi trong đất, làm biến đổi 

đặc tính đất; hiện tượng lượng phù sa cung cấp từ thượng nguồn giảm mạnh, hạn 

hán, xâm nhập mặn đã ảnh hưởng không nhỏ đến chất lượng đất. Tình trạng thâm 

canh, độc canh liên tục trong thời gian dài không cho đất nghỉ ngơi, đất trồng 

không được cải tạo và bảo vệ, hàm lượng chất hữu cơ và độ phì nhiêu của đất bị 

suy giảm mạnh. Chất lượng đất sẽ là vấn đề quyết định đến năng suất và chất 

lượng cây trồng. Do đó, chất lượng đất suy giảm, cũng đồng nghĩa với việc môi 

trường sống của cây trồng kém dần và không đáp ứng được các nhu cầu của cây, 

tác động trực tiếp và to lớn đến năng suất cây trồng. 

II. Tổng quan các biện pháp công trình về cải thiện khả năng cấp nước và 

tăng cường sản xuất lúa gạo đã và đang áp dụng tại Việt Nam 

 Các biện pháp công trình về hệ thống tưới  

i) Khôi phục cải tạo hệ thống tưới  

- Sửa chữa các con kênh hiện có (một phần giữ nguyên tuyến kênh hiện tại) 

và các công trình liên quan (chủ yếu không có thiết bị đo lưu lượng)  
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ii) Cải tạo nâng cấp hệ thống  

- Tuyến kênh dẫn phải được xây dựng cho tất cả các kênh tưới chính, kênh 

tưới cấp ba và kênh tưới cấp bốn.  

- Thiết bị đo lưu lượng phải được lắp đặt tại mỗi công trình chuyển nước 

như các cống phân phối nước, kênh nhánh, ...  

iii) Xây dựng mới Hệ thống 

 - Xây dựng mới các công trình lấy nước (cửa van, máy bơm, ...), các kênh 

tưới, kênh tiêu và các công trình liên quan (ở cấp độ công trình đã được nâng cấp) 

để mở rộng các hệ thống tưới tại khắp các khu vực nhiều mưa. 

Xây dựng các mô hình nghiên cứu, ứng dụng công nghệ thiết bị tưới tiết 

kiệm nước phù hợp với từng loại cây trồng, từng vùng khí hậu và từng loại đất: 

- Tưới nhỏ giọt: Là hình thức đưa nước trực tiếp trên mặt đất đến vùng gốc 

cây trồng một cách liên tục dưới dạng từng giọt nhờ các thiết bị đặc trưng là các 

vòi tạo giọt. Áp dụng cho vùng đất có địa hình phức tạp, khan hiếm nước, gió thổi 

mạnh, tưới cho các cây trồng có giá trị kinh tế cao, đòi hỏi cấp nước thường xuyên 

ở mức nhỏ. 

- Tưới phun mưa: Là hình thức tưới nước cho cây trồng dưới dạng hạt mưa. 

Áp dụng cho vùng đất có độ thấm ít, cho các loại cây trồng mềm yếu có giá trị 

kinh tế cao. 

- Tưới ngầm: Là hình thức đưa nước trực tiếp vào bộ rễ cây trồng. Áp dụng 

cho các vùng đất có khả năng mao dẫn tốt, đất thịt, thịt pha cát, kết cấu đất vào 

loại trung bình, có khí hậu khô hạn, thường xuyên có gió lớn. 

Hình thành chính sách sử dụng nguồn nước tưới tiêu cho nông nghiệp dựa 

trên khuôn khổ chính sách quản lý nguồn tài nguyên nước bao gồm cả các ban 

ngành có liên quan khác như: nước sinh hoạt, nước công nghiệp, các công trình 

thủy điện, lưu lượng bảo trì dòng sông 

Báo cáo về Tưới và Tiêu nước số 52 của FAO về “Thực hiện Chính sách 

Quản lý Tài nguyên Nước - Hướng dẫn về Phương pháp, Qui trình và Thực hiện” 

trình bày một phương thức rất thực tế để thỏa mãn mục tiêu nêu trên, do vậy cần 

được xem như một tài liệu hướng dẫn chính trong quá trình hình thành chiến lược 

quản lý và phát triển nguồn tài nguyên nước tại Việt Nam. ii) Huấn luyện và đào 

tạo năng lực, một việc hiện đang được tiến hành tại Việt Nam, cho (i) đội ngũ 

công chức trung ương, tỉnh thành, và quận huyện có liên quan tới ngành nước, (ii) 

nhân viên các công ty quản lý nguồn nước tưới (IMCs), (iii) nhân viên quản lý 
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nguồn nước của các hợp tác xã, và (iv) người sử dụng nước (nông dân). Báo cáo 

về Tưới và Tiêu nước số 40 của FAO về “Tổ chức, Vận hành và Bảo trì các Công 

trình Tưới tiêu” cần phải được sử dụng như một tài liệu huấn luyện. Tài liệu này 

cũng đưa ra những đề xuất rất quan trọng về công tác huấn luyện nhân sự. iii) 

Chuyển giao các dịch vụ quản lý nguồn nước tưới, hiện đang diễn ra tại Việt Nam, 

từ các IMCs sang các hợp tác xã để đảm bảo việc vận hành và bảo trì các công 

trình tưới tiêu hiệu quả và mang lại hiệu suất cao hơn. Báo cáo về Tưới và Tiêu 

nước số 58 của FAO về “Chuyển giao các dịch vụ quản lý tưới tiêu nước - Hướng 

dẫn thực hiện” cũng đưa ra những đề xuất về tất cả những bước cần thiết từ huy 

động nguồn lực cho tới thực thi việc chuyển giao bộ máy quản lý (IMT). Do những 

dự án liên quan đến các vấn đề nêu trên đều đã và đang được Chính phủ Việt Nam, 

WB, ADB, AusAID, DANIDA, v.v... hợp tác thực hiện hoặc chuẩn bị khởi công 

xây mới, những giải pháp cần thiết từ nay trở đi là cải thiện các phương pháp thực 

hiện sao cho có thể đạt được các mục tiêu với mức hiệu quả và hiệu suất cao nhất, 

trên cơ sở đánh giá những đặc điểm của Việt Nam và các tiêu chuẩn quốc tế đề 

cập bên trên. Để có thể ước lượng được thời gian, nhân lực và ngân sách cần thiết 

để thực hiện các dự án đào tạo và phát triển năng lực, cần phải xem xét tới toàn 

bộ các dự án đang được triển khai. Ví dụ, theo kết quả tham vấn với các nhóm 

thực hiện Dự án của AusAID được thực hiện khi bắt đầu Giai đoạn 1 

Các dự án tưới nhằm hiện thực hoá diện tích tưới theo yêu cầu dự kiến dựa 

trên chiến lược phát triển nông nghiệp được trình bày trong bảng dưới đây. Có rất 

nhiều hệ thống tưới hiện có với diện tích lớn sử dụng sai chức năng do sự xuống 

cấp của các công trình tiện ích. Những diện tích đó phải được sử dụng đúng chức 

năng tới cấp độ hiện tại qua các công tác khôi phục cải tạo và sẽ được nâng cấp 

hơn nữa nhờ các dự án tưới sau: 

(a) Lưu vực sông Bằng Giang và Kỳ Cùng 

 Hiện trạng các dự án tưới hiện có chủ yếu tưới cho diện tích 10 - 100 hécta. 

Những dự án đó được xây dựng cách đây 30 - 40 năm có tổng diện tích là 37.000 

ha. Tuy nhiên, ước tính cho tới nay chỉ có khoảng 70% các dự án đó, tức là 25.500 

hécta là còn hoạt động hiệu quả. Đặc điểm chung về Phát triển Quy hoạch tổng 

thể về phát triển tưới tại giai đoạn đầu sẽ là khôi phục cải tạo và nâng cấp các dự 

án tưới hiện có với diện tích khoảng 37.000 hécta như trên đã đề cập. Mặt khác, 

diện tích tưới yêu cầu để hiện thực hoá năng suất nông nghiệp mục tiêu tại lưu 

vực sông Bằng Giang và Kỳ Cùng ước tính lớn hơn nhiều so với diện tích 37.000 
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ha như nêu trong Bảng tóm tắt trên đây. Điều này sẽ được thực hiện với việc phát 

triển nguồn nước mới.  

(b) Lưu vực Sông Hồng và Sông Thái Bình  

Hiện trạng Nông nghiệp tưới đã được tăng cường và không có thêm vùng 

đất có thể tưới nào tại khu vực đồng bằng. Hầu như tất cả các khu vực trồng lúa ở 

đồng bằng đều được cung cấp nước tưới. Hệ thống tưới dựa chủ yếu vào bơm 

nước. Hiện nay, bơm tưới chiếm khoảng 500.000 ha, phục vụ cho một nửa hệ 

thống tưới. Tuy nhiên phần lớn hệ thống được xây dựng từ những năm 1960 và 

1970 đã bị xuống cấp & hư hại nhiều, đòi hỏi phải được nâng cấp và hiện đại hoá 

một cách có hệ thống. Đặc điểm chung về Phát triển Xem xét điều kiện hiện tại, 

quy hoạch tổng thể về phát triển tưới tại Lưu vực Sông Hồng bao gồm các khu 

vực đồi núi bao quanh đồng bằng sẽ là khôi phục cải tạo và nâng cấp các dự án 

tưới hiện có. Tỷ lệ tăng diện tích tưới yêu cầu dựa trên chiến lược phát triển nông 

nghiệp được tính toán là 1,28 từ 1.008.000 ha năm 2001 đến 1.291.000 ha năm 

2020. 

(c) Lưu vực Sông Mã  

Hiện trạng Diện tích xây dựng của các dự án tưới trước đây là 224.000 ha. 

Đến năm 2000 đã có 560 dự án tưới tự chảy (cửa van, hồ chứa nhỏ) ở thượng lưu 

sông Mã để phục vụ tưới cho khoảng 75.500 ha (diện tích được tưới thực sự) và 

khoảng 800 máy bơm (250 trạm bơm) ở hạ lưu sông Mã phục vụ tưới cho 61.000 

ha, trong đó tổng diện tích là 136.000 ha. Tuy nhiên hệ thống này đã có 30-80 

năm tuổi và đã xuống cấp nghiêm trọng. Do vậy, diện tích tưới hiệu quả ước tính 

là 112.000 ha như nêu trong bảng tóm tắt ở trên, đã tính tới các dự án khôi phục 

cải tạo đang thực hiện của Ngân hàng Thế giới trong những năm gần đây. Các hệ 

thống tưới chính được trình bày trong. Đặc điểm chung về Phát triển Xem xét vấn 

đề trên, quy hoạch tổng thể về phát triển tưới tại Lưu vực Sông Mã sẽ là khôi phục 

cải tạo và nâng cấp các dự án tưới hiện có. Diện tích tưới yêu cầu được ước tính 

dựa trên chiến lược phát triển nông nghiệp. Khoảng 86.000 ha sẽ được khôi phục 

cải tạo vào năm 2020. Ngoài ra, một phần của Dự án Tưới Sông Mục sẽ được tiến 

hành để xây dựng mới khoảng 1.100 ha.  

(d) Lưu vực sông Cả  

Hiện trạng Báo cáo Khảo sát Ngành Thuỷ lợi Việt Nam, Báo cáo Chính, 

tháng 5 năm 1996, Viện Quy hoạch Thuỷ lợi, Ngân hàng Thế giới, Ngân hàng 

Phát triển Châu á, Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp LHQ, Chương trình Phát 
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triển Liên Hợp Quốc, các Tổ chức Phi Chính phủ, cho rằng đến hệ thống tưới tại 

lưu vực này là tương đối phát triển tốt nhờ một vài hệ thống lớn như Nam Hùng 

Nghi, Nghệ An và Linh Cam, tuy nhiên, diện tích được tưới hiệu quả chỉ là 85.000 

ha (bằng 60 % của diện tích 143.000 ha được xây dựng) do sự xuống cấp nghiêm 

trọng của hệ thống. Gồm nhiều các dự án quy mô nhỏ hiện có được xây dựng 

trước đây, tổng diện tích các hệ thống được xây dựng ước tính là khoảng 200.000 

ha hoặc hơn. Qua phân tích sản xuất mùa vụ hiện tại, diện tích tưới hiệu quả ước 

tính là 93.000 ha. 

Các hệ thống tưới chính được trình bày trong  của từng công trình Đặc điểm 

chung về Phát triển Diện tích tưới yêu cầu được ước tính dựa trên chiến lược phát 

triển nông nghiệp. Tổng diện tích tưới phải đạt 203.000 ha vào năm 2020. Diện 

tích 110.000 ha còn lại sẽ được khôi phục cải tạo.  

(e) Lưu vực sông Thạch Hãn  

Hiện trạng Qua phân tích sản xuất mùa vụ hiện tại, diện tích tưới hiệu quả 

được ước tính là 5.000 ha, tương đương với 25% diện tích đất canh tác rộng 21.000 

ha tại lưu vực sông. Tổng diện tích tưới phải đạt 15.400 ha vào năm 2020. 

 (f) Lưu vực sông Hương 

 Hiện trạng Tham khảo Báo cáo Khả thi Dự án Tả Trạch, tháng 5 năm 2000, 

Công ty Tư vấn Thiết kế Thuỷ lợi 1, hầu hết toàn bộ diện tích canh tác 25.900 ha 

tại lưu vực sông có các công trình tưới như cống, máy bơm, kênh dẫn, các công 

trình liên quan và được tưới thực sự. Tuy nhiên, những công trình này được xây 

dựng từ những năm 1970. Do vậy, hàng năm cần thiết phải tiến hành bảo dưỡng 

và sửa chữa. Đối với máy bơm, sự chênh lệch giữa công suất thực tế và công suất 

thiết kế được cho là lớn hơn. Trong khoảng 80 trạm bơm chính hiện có, 60% có 

thể cần đến hoặc trở nên cần đến công tác bảo dưỡng và sửa chữa như vậy. Diện 

tích hệ thống tưới được trình bày trong. Đặc điểm chung về Phát triển Các công 

trình tưới hiện tại tưới cho diện tích 25.900 ha sẽ được nâng cấp nhằm tăng hệ số 

tưới. Để tiết kiệm nước tưới, các kênh tưới phải được bố trí theo hàng lối và các 

thiết bị đo lưu lượng phải được lắp đặt tại các điểm chuyển nước. 

(g) Lưu vực Sông Vũ Gia -Thu Bồn 

 Hiện trạng Hệ thống tưới phục vụ gần như toàn bộ các cánh đồng lúa. Rất 

nhiều các công trình được xây dựng hoặc trước năm 1954 hoặc sau năm 1975. 

Qua phân tích sản xuất mùa vụ hiện tại, diện tích tưới hiệu quả được ước tính là 

30.900 ha, tương đương với 35% diện tích đất canh tác 88.000 ha tại lưu vực sông, 
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như nêu trong bảng tóm tắt ở trên. Các hệ thống tưới chính được trình bày trong. 

Đặc điểm chung về Phát triển Diện tích tưới yêu cầu được ước tính dựa trên chiến 

lược phát triển nông nghiệp. Tổng diện tích tưới phải đạt 77.000 ha vào năm 2020. 

Để phục vụ được toàn bộ diện tích tưới mục tiêu, ngoài các công tác khôi phục 

cải tạo và nâng cấp các công trình hiện có, các dự án phát triển mới sẽ được thực 

hiện. Dự án Tưới Việt An sẽ được thực hiện để xây dựng mới diện tích khoảng 

2.100 ha.  

(h) Lưu vực sông Trà Khúc  

Hiện trạng Đập nước Trạch Nam được xây dựng tại dòng chính của Sông 

Trà Khúc với diện tích tưới thiết kế là 50.000 ha. Tuy nhiên, do các nguồn nước 

bị hạn chế và hệ thống cơ sở hạ tầng nước không hoàn thiện, các diện tích được 

tưới chiếm khoảng 26.000 ha, tức là 50% diện tích thiết kế (hoặc được xây dựng 

ban đầu). Gồm các hệ thống tưới khác, tổng diện tích các hệ thống được xây dựng 

trước đây và diện tích được tưới hiệu quả hiện nay phải lớn hơn so với diện tích 

đề cập ở trên. Qua phân tích sản xuất mùa vụ hiện tại, diện tích tưới hiệu quả được 

ước tính là 33.000 ha như nêu trong bảng tóm tắt ở trên. Đặc điểm chung về Phát 

triển Diện tích tưới yêu cầu được ước tính dựa trên chiến lược phát triển nông 

nghiệp. Tổng diện tích tưới phải đạt 54.000 ha vào năm 2020. 21.000 ha còn lại 

sẽ được khôi phục cải tạo. 

(i) Lưu vực Sông Kone  

Hiện trạng Các dự án tưới chính như Dự án Tưới Thanh Hoa 1 và 2 có diện 

tích tưới thiết kế là 4.100 ha (2.600 ha + 1.500 ha) (diện tích xây dựng ban đầu), 

Các Dự án Tưới Núi Một có diện tích thiết kế là 3.000 ha và Dự án Tưới Thuận 

Ninh 2.700 ha. Tham khảo câu trả lời của Tỉnh Bình Định từ bảng câu hỏi, diện 

tích tưới hiệu quả (thực tế) được ước tính là 25.000 ha, đã được tổng cộng lại 

không tính đến các diện tích tại Lưu vực Sông La Tinh và Lưu vực Sông Lai 

Giang. Qua phân tích sản xuất mùa vụ hiện tại, diện tích tưới hiệu quả 25.000 ha 

được chia thành 24.000 ha diện tích cánh đồng lúa và 1.000 ha diện tích đất trồng 

trên cao, tương đương với 35% diện tích đất canh tác 71.000 ha tại lưu vực sông. 

Các hệ thống tưới chính được trình bày trong. Đặc điểm chung về Phát triển Diện 

tích tưới yêu cầu được ước tính dựa trên chiến lược phát triển nông nghiệp. Tổng 

diện tích tưới phải đạt 49.000 ha vào năm 2020. Để phục vụ được toàn bộ diện 

tích tưới mục tiêu, ngoài các công tác khôi phục cải tạo và nâng cấp các công trình 

hiện có, các dự án phát triển mới sẽ được thực hiện. Dự án Tưới Văn Phong bao 

gồm xây dựng mới đập nước Văn Phong sẽ được tiến hành nhằm phát triển mới 



29 

 

 

diện tích khoảng 7.000 ha để hiện thực hoá diện tích yêu cầu 17.000 ha bao gồm 

diện tích tưới hiện có được cải tạo. Dự án Tưới Nam Sông Kone bao gồm xây 

dựng mới hai trạm bơm chính sẽ được tiến hành để phát triển diện tích tưới mới 

khoảng 3.000 ha.  

(j) Lưu vực Sông Ba  

Hiện trạng Dự án Tưới Đông Cam là một hệ thống tưới được xây dựng tốt 

nằm gần vùng duyên hải, với diện tích tưới thực sự là 21.500 ha. Ngoài ra, một số 

dự án như ở thượng lưu La Yun và Hinh gần đây đã được xây dựng và diện tích 

tưới 20.000 ha đã được đưa vào sử dụng. Qua phân tích sản xuất mùa vụ hiện tại, 

diện tích tưới hiệu quả ước tính là 41.000 ha, tương đương với 15% diện tích đất 

canh tác 283.000 ha tại lưu vực sông.  

Đặc điểm chung về Phát triển Diện tích tưới yêu cầu được ước tính dựa trên 

chiến lược phát triển nông nghiệp. Tổng diện tích tưới phải đạt 186.000 ha vào 

năm 2020. Để phục vụ được toàn bộ diện tích tưới mục tiêu, ngoài các công tác 

khôi phục cải tạo và nâng cấp các công trình hiện có, các dự án phát triển mới sẽ 

được thực hiện. Dự án Tưới Sông Hinh sẽ được thực hiện để phát triển mới diện 

tích tưới khoảng 6.600 ha.  

(k) Lưu vực Sông Sesan  

Hiện trạng Qua các phân tích sản xuất mùa vụ hiện tại, diện tích tưới hiệu 

quả ước tính là 22.500 ha như nêu trong bảng tóm tắt ở trên. Đặc điểm chung về 

Phát triển Diện tích tưới yêu cầu được ước tính dựa trên chiến lược phát triển nông 

nghiệp. Tổng diện tích tưới phải đạt 50.000 ha vào năm 2020. Diện tích 27.500 

ha còn lại sẽ được khôi phục nâng cấp. 

 (l) Lưu vực sông Srepok  

Hiện trạng Qua các phân tích sản xuất mùa vụ hiện tại, diện tích tưới hiệu 

quả ước tính là 29.000 ha. Đặc điểm chung về phát triển Diện tích tưới yêu cầu 

được ước tính dựa trên chiến lược phát triển nông nghiệp. Tổng diện tích tưới phải 

đạt 91.000 ha vào năm 2020. Để phục vụ được toàm bộ diện tích tưới mục tiêu, 

ngoài các công tác khôi phục cải tạo và nâng cấp các công trình hiện có, các dự 

án phát triển mới sẽ được thực hiện. Các dự án phục vụ tưới cho 30.700 ha sau 

đây sẽ là các dự án dự kiến được xây mới: 

- Dự án tưới Krong Buk Thượng: 5.400 ha  

- Dự án tưới Chu Bong Krong: 2.100 ha  

- Dự án tưới Buon Kuop: 16.800 ha  
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- Dự án tưới Dray Hlinh: 6.400 ha. 

(m) Lưu vực Sông Đồng Nai  

Hiện trạng Hệ thống tưới trong đó mỗi khu vực tưới rộng hơn 100ha, được 

xây dựng trước kia bao gồm khoảng 300 dự án, ước tính diện tích tưới có nhu cầu 

cao vào khoảng 170.000 ha. Các dự án tưới chủ yếu hiện có ở lưu vực sông là dự 

án Tuyên Lâm / Quan Hiệp, Dự án Đại Đôn, Dự án Võ Xu và Dự án Phước Chi. 

Nếu bao gồm cả các hệ thống nhỏ khác, tổng diện tích được xây dựng trước kia 

ước khoảng 250.000 ha hoặc hơn. Qua các phân tích sản xuất mùa vụ hiện tại, 

diện tích tưới hiệu quả ước tính là 115.000 ha. Đặc điểm chung về phát triển Diện 

tích tưới yêu cầu được ước tính dựa trên chiến lược phát triển nông nghiệp. Tổng 

diện tích tưới phải đạt 362.000 ha vào năm 2020. Để phục vụ được toàn bộ diện 

tích tưới mục tiêu, ngoài các công tác khôi phục cải tạo và nâng cấp các công trình 

hiện có, các dự án phát triển mới sẽ được thực hiện. Các dự án sau đây sẽ là một 

trong các dự án chính dự kiến được xây mới:  

- Dự án tưới Phước Hoà: 46.000 ha  

- Một phần của dự án tưới Tà Pao: 13.000 ha 

- Dự án tưới Võ Đạt: 15.000 ha  

(n) Lưu vực đồng bằng Sông Cửu Long 

 Thực trạng Hiện tại có khoảng 2.400.000 ha đất được sử dụng để canh tác. 

Hệ thống tưới chủ yếu được xây dựng trước kia bao gồm khoảng 50 dự án và ước 

tính khu vực có nhu cầu cao vào khoảng 1.800.000 ha. Qua các phân tích sản xuất 

mùa vụ hiện tại, diện tích tưới hiệu quả ước tính là 1.487.000 ha như nêu trong 

bảng tóm tắt ở trên. Diện tích tưới yêu cầu được ước tính dựa trên chiến lược phát 

triển nông nghiệp . Tổng diện tích tưới phải đạt 2.242.000 ha vào năm 2020. Để 

phục vụ được toàn bộ diện tích tưới mục tiêu, ngoài các công tác khôi phục cải 

tạo và nâng cấp các công trình hiện có, các dự án phát triển mới sẽ được thực hiện 

 Biện pháp xây dựng công trình đê bao gồm đê bao và tường phòng hộ 

Việt Nam là quốc gia có hệ thống đê điều rất lớn, với chiều dài khoảng 

9.300km (gần 2.900km đê biển và 6.400km đê sông), trong đó có trên 2.700km 

đê bảo vệ các khu vực có dân số tập trung đông, được phân cấp từ cấp III đến cấp 

đặc biệt. Tuy nhiên, thời gian qua, công tác quản lý hệ thống đê điều vẫn còn có 

các yếu tố chủ quan từ con người, tiềm ẩn nhiều nguy hiểm. 

Hiện nay, hệ thống đê chưa đảm bảo đồng bộ theo tiêu chuẩn thiết kế, khả 

năng đảm bảo an toàn chống lũ, bão còn thấp. Trong hệ thống đê từ cấp III đến 
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cấp đặc biệt còn 244km đê thiếu cao trình (độ cao so với tiêu chuẩn); trên 726km 

đê không đảm bảo mặt cắt thiết kế; trên 78km đê bị đùn sủi, thẩm lậu, rò rỉ; 448 

cống dưới đê yếu, bị hư hỏng nặng và 220km kè bị hư hỏng, có diễn biến sạt lở. 

Hệ thống đê biển còn 1.983km chưa đảm bảo chống bão, triều thiết kế. Hệ thống 

đê dưới cấp III hầu hết còn nhỏ bé, nguy cơ tràn, vỡ cao. 

Theo đó, trong các năm 2017 và 2018, hệ thống đê điều chịu tác động rất 

lớn từ thiên tai, bão, lũ lớn làm hư hỏng nghiêm trọng nhiều tuyến đê biển trong 

khu vực từ Hải Phòng đến Thừa Thiên-Huế, với chiều dài trên 55km. Nhiều tuyến 

đê có hiện tượng tràn và xấp xỉ tràn, gây ra 467 sự cố đê điều tại nhiều tỉnh, thành 

phố. Qua đánh giá hiện trạng đê điều trước mùa lũ, bão năm 2019, cơ quan chức 

năng phát hiện, trên các tuyến đê từ cấp III đến cấp đặc biệt có 235 trọng điểm 

xung yếu. 

Nói về nguyên nhân xuống cấp của hệ thống đê điều, ông Trần Quang Hoài, 

Tổng cục Trưởng Tổng cục Phòng chống thiên tai nhấn mạnh, ở Việt Nam, đê 

chủ yếu được đắp bằng đất qua nhiều thế hệ, chịu tác động lớn của khí hậu mưa, 

nắng và các hoạt động kinh tế-xã hội như xe chạy trên đê, đặc biệt là xe quá tải 

trọng quy định, nên bị hư hỏng, xuống cấp. Ngoài ra, 17 năm qua, kể từ sau trận 

lũ 2002, trên hệ thống sông Hồng, sông Thái Bình chưa có lũ lớn, đã xuất hiện tư 

tưởng chủ quan cả từ người dân đến cán bộ lãnh đạo các cấp. 

Bên cạnh đó, thời gian qua, hành vi vi phạm pháp luật về đê điều vẫn ở mức 

cao với quy mô lớn, phức tạp, kéo dài. Theo báo cáo của các địa phương, trên địa 

bàn 19 tỉnh, thành phố có đê từ cấp III đến cấp đặc biệt, tổng số vụ vi phạm pháp 

luật về đê điều từ năm 2011 đến hết năm 2018 là 10.184 vụ. Trong đó, năm 2018 

xảy ra 558 vụ vi phạm, đã xử lý được 186 vụ, còn tồn đọng 372 vụ. 

Gần đây, các địa phương đã đầu tư xây dựng ô đê bao thủy lợi khép kín để 

phòng chống ngập úng và chủ động nguồn nước phục vụ sản xuất lúa. Ô đê bao 

cũng là một trong những giải pháp hiệu quả ngăn chặn triều cường dâng cao gây 

thiệt hại trong sản xuất. 

Địa phương đi đầu trong việc xây dựng ô đê bao thủy lợi khép kín là huyện 

Phước Long. Toàn huyện có gần 100 ô đê bao thủy lợi, mỗi ô đê bao có diện tích 

từ 40 - 100ha. Để phát động phong trào này, trước đây, huyện đã đầu tư 145 máy 

bơm cho các trạm đê bao và thành lập các tổ bơm tát chống ngập úng cục bộ, lấy 

nước phục vụ sản xuất. 
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Tuy nhiên, ở những ấp như Mỹ Tây, Vĩnh Phú A, Vĩnh Phú B, Mỹ Hai 

(thuộc xã Vĩnh Phú Đông), các ô đê bao chỉ hoạt động hiệu quả vào vụ lúa hè thu 

và đông xuân, còn vụ thu đông thì nông dân không làm được do vùng này quá 

trũng. Mặt khác, các ô đê bao ở huyện Phước Long chủ yếu sử dụng máy bơm 

nên công suất còn hạn chế. Để phát huy hơn nữa hiệu quả, huyện đã đầu tư các 

trạm bơm điện ở các ô đê bao. 

Qua phát động của ngành chức năng, đến nay, nông dân trong tỉnh đã liên 

kết, hợp tác xây dựng gần 200 ô đê bao thủy lợi khép kín. Số ô đê bao trên không 

chỉ giúp nông dân chủ động nguồn nước phục vụ tưới tiêu, mà còn giúp bà con 

bơm xổ nước, tránh ngập úng vào mùa mưa. 

Toàn tỉnh có khoảng 86.000ha đất sản xuất nông nghiệp, tổng diện tích canh 

tác hàng năm khoảng 160.000ha, sản xuất từ 2 - 3 vụ lúa/năm, song, phần lớn dựa 

vào nguồn nước mưa. Vì thế, để phòng ngừa thiếu nước ngọt, chủ động nguồn 

nước tưới tiêu, đối phó với sự biến đổi khí hậu và nước biển dâng, Sở NN&PTNT 

đề ra lộ trình phấn đấu đến năm 2015 là: đảm bảo 100% diện tích sản xuất nông 

nghiệp xây dựng hoàn thiện hệ thống kênh thủy lợi - thủy nông nội đồng, ô đê bao 

khép kín. 

Đánh giá về lợi ích ô đê bao, các ô đê bao thủy lợi khép kín nằm ven sông 

vẫn không hề bị nước tràn vào. Bên cạnh đó, nông dân ở các ô đê bao chủ động 

nguồn nước phục vụ sản xuất và tiêu úng, xổ phèn rất hiệu quả. Vì vậy, các địa 

phương cần vận động nhân dân xây dựng ô đê bao”. 

Hiện nay, Bạc Liêu có gần 200 ô đê bao thủy lợi khép kín, chi phí đầu tư 

bình quân mỗi ô từ 1,5 - 2 tỷ đồng. Từ việc quan tâm xây dựng ô đê bao, Bạc Liêu 

đã tạo tiền đề tốt về hạ tầng thủy lợi để xây dựng cánh đồng mẫu lớn trong thời 

gian tới. 

 Biện pháp xây dựng công trình hồ chứa ngầm 

Nước ta có mạng lưới sông suối dày đặc, với 3.500 sông suối có chiều dài 

từ 10 km trở lên; có 13 lưu vực sông có diện tích lớn hơn 10.000 km2. Sông Việt 

Nam có tài nguyên nước hơn 830 - 840 tỷ m3/ năm, nhưng 71% phụ thuộc nước 

ngoài và hàng năm chúng ta mới chỉ mới sử dụng được khoảng 30%. Thách thức 

thiếu nước do lượng phân bố không đều theo không gian và thời gian trở thành 

nguy cơ đối với đảm bảo an ninh nguồn nước, nhất là miền Trung nước ta. 

Trên các con sông, hiện nay đã xây dựng nhiều hồ, đập thủy lợi, nhưng thực 

tế cho thấy các đập, hồ nổi có một số tồn tại như chiếm diện tích đất rất lớn, mất 



33 

 

 

đất canh tác và rừng. Các đập, hồ chứa này kết hợp với thủy điện thường nằm ở 

vùng thượng nguồn, xa vùng cần nước ở hạ lưu. Về mùa lũ, khi đã tích đủ nước, 

các đập thủy điện buộc phải xả nước, trong một vài trường hợp đã gây tai họa cho 

vùng hạ lưu. Về mùa khô, vùng hạ lưu cần nước chống hạn thì các đập thủy điện 

thường xả nước hạn chế, ảnh hưởng không nhỏ đến việc chống hạn. Phần lòng 

sông trung, hạ nguồn về mùa lũ dòng chảy rất lớn, trải rộng hết phần lòng sông, 

nhưng về mùa khô, dòng chảy thu hẹp, chỉ bằng 1/4 - 1/10 dòng chảy mùa lũ, còn 

lại là đáy sông khô cạn bị hoang hóa, không sử dụng. 

Các biện pháp trên chưa đáp ứng được hết nhu cầu về sử dụng nguồn nước, 

khi gặp hạn nặng, các nguồn nước này đã cạn kiệt, nhất là vùng khô hạn như Nam 

Trung bộ. Để hạn chế các tồn tại nêu trên, việc đề xuất giải pháp chống hạn bằng 

các hồ ngầm là hết sức cần thiết. Các sông ở khu vực miền Trung có sự chênh 

lệch về mùa lũ và mùa khô và miền Trung là vùng khô hạn nhất so với cả nước. 

Các hồ thủy lợi hiện nay mới chỉ tích nước đạt trên 60% thiết kế. Do đó, đối với 

thủy lợi phải tạo ra nhiều nguồn tích trữ nước, cần xây dựng thêm các hồ chứa, 

lợi ích của xây dựng các hồ ngầm là lợi nhuận kép đảm bảo an ninh nguồn nước, 

tận thu khoáng sản, du lịch sinh thái và giảm thiểu khai thác cát lậu, phá vỡ môi 

trường sạt lở bờ sông. 

 Biện pháp xây dựng công trình hồ chứa ở thượng lưu lưu vực sông 

Tỉnh Yên Bái hiện có hơn 130 công trình hồ chứa thủy lợi lớn nhỏ, nhiều 

hồ lớn như Từ Hiếu, Roong Ðen, Ðầm Hậu, Chóp Dù… có diện tích mặt nước 

lớn, bảo đảm tưới tiêu cho hàng nghìn héc-ta đất lúa hai vụ, góp phần bảo đảm an 

ninh lương thực tại chỗ. Ðặc biệt, các cánh đồng lớn như Mường Lò, Mường Lai, 

Bạch Hà… đã tạo ra các sản phẩm gạo ngon nổi tiếng. Chi cục trưởng Thủy lợi 

tỉnh Phạm Quốc Hưng cho biết: Giai đoạn 2019 - 2021, từ nguồn vốn vay của 

Ngân hàng Thế giới (WB) Yên Bái đã bố trí 304 tỷ đồng xử lý 18 công trình thủy 

lợi, cơ bản đáp ứng an toàn hồ đập và nước tưới cho sản xuất, góp phần tăng 

trưởng kinh tế trong nông nghiệp thời kỳ 2016 - 2020 đạt 4,7%; riêng năm 2020, 

dù gặp nhiều khó khăn vẫn đạt mức tăng trưởng 4,62%. 

Với tỉnh biên giới Ðiện Biên, nơi có hơn 90% dân số làm nông nghiệp, 

những năm qua Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN và PTNT) đã chủ 

động tham mưu UBND tỉnh triển khai nhiều giải pháp đầu tư, nâng cấp, duy tu 

bảo dưỡng hệ thống thủy lợi, đáp ứng tưới tiêu cho sản xuất. Phó Giám đốc Sở 

NN và PTNT Hoàng Văn Viên cho biết, toàn tỉnh có 973 công trình thủy lợi, trong 

đó có 13 hồ chứa, cung cấp nước tưới cho 25.017 ha lúa hai vụ. Ngoài ra, 13 hồ 
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chứa thủy lợi lớn trên địa bàn tỉnh với tổng dung tích gần 60 triệu m3 còn cung 

cấp nước phục vụ sản xuất hoa màu, nuôi trồng thủy sản và khai thác du lịch, góp 

phần quan trọng nâng cao đời sống đồng bào các dân tộc. 

Tại xã Mường Phăng (TP Ðiện Biên Phủ) có hồ chứa nước Loọng Luông 

1, với dung tích hữu ích 1,2 triệu m3, mỗi năm cung cấp nước tưới cho hàng trăm 

héc-ta đất lúa, đất hoa màu. Ông Lường Văn Pản, người dân xã Mường Phăng cho 

biết: Trước đây khi chưa có hồ chứa nước Loọng Luông 1, người dân chỉ cấy được 

khoảng 100 ha lúa vụ mùa, năng suất thấp (chỉ đạt ba tấn/ha). Từ khi hồ Loọng 

Luông 1 được xây dựng năm 2013, đã đáp ứng tốt nhu cầu sản xuất của nhân dân, 

nhiều chân ruộng cao bị bỏ hoang nhiều năm đã được đưa vào canh tác, năng suất 

lúa tăng cao, trung bình đạt khoảng 5 tấn/ha/vụ. Cuộc sống người dân nhờ vậy 

ngày càng no đủ, không lo thiếu đói như nhiều năm trước. Không chỉ mang lại 

nước tưới, hồ còn cung cấp nước sạch sinh hoạt cho nhiều hộ dân, nhất là bốn bản 

người H’Mông ở quanh khu vực. 

Trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang hiện có 2.877 điểm công trình thủy lợi cấp 

nước phục vụ sản xuất, trong đó có 1.544 công trình kiên cố, số công trình tạm và 

bán kiên cố là 1.333. Hầu hết các công trình thủy lợi của tỉnh phục vụ tưới cho 

cây lúa là chính, ngoài ra còn phục vụ tưới cho một số diện tích cây trồng màu và 

cấp nước nuôi trồng thủy sản. Chi cục trưởng Thủy lợi tỉnh Bùi Chí Thanh cho 

biết, tuy số lượng công trình thủy lợi của tỉnh nhiều nhưng nhỏ lẻ, phân tán. Ðể 

bảo đảm an toàn công trình, phát huy hiệu quả phục vụ sản xuất. Hằng năm, Sở 

NN và PTNT tỉnh đã phối hợp UBND các huyện, thành phố chỉ đạo các đơn vị 

quản lý công trình thủy lợi tăng cường công tác quản lý bảo đảm an toàn các công 

trình theo định kỳ (trước, trong và sau mùa mưa lũ); thường xuyên kiểm tra hệ 

thống công trình, phát hiện sự cố, hư hỏng của hệ thống công trình để kịp thời có 

biện pháp xử lý. 

III. Đánh giá tính khả thi của các biện pháp công trình đã và đang áp dụng 

tại Việt Nam  

  Đánh giá chung về tính khả thi của các biện pháp công trình 

Theo số liệu thống kê đánh giá chưa đầy đủ, các công trình thủy lợi đang 

được khai thác gồm: 5.656 hồ chứa; 8.512 đập dâng; 5.194 trạm bơm điện, cống 

tưới tiêu các loại; 10.698 các công trình khác và trên 23.000 bờ bao ngăn lũ đầu 

vụ hè thu ở ĐBSCL, cùng với hàng vạn km kênh mương và công trình trên kênh. 
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Tuy các hệ thống thủy lợi đã phát huy hiệu quả phục vụ dân sinh, kinh tế 

nhưng trong quá trình quản lý vẫn còn một số tồn tại: 

- Đầu tư xây dựng không đồng bộ từ đầu mối đến kênh mương nội đồng 

- Năng lực phục vụ của các hệ thống đạt bình quân 60% so với năng lực 

thiết kế. Hiệu quả phục vụ chưa cao, chất lượng việc cấp thoát nước chưa chủ 

động và chưa đáp ứng được so với yêu cầu của sản xuất và đời sống. 

-  Nhiều cơ chế, chính sách quản lý khai thác hệ thống thủy lợi còn bất cập, 

không đồng bộ, nhất là cơ chế chính sách về tổ chức quản lý,cơ chế tài chính. 

- Tổ chức quản lý các hệ thống chưa đồng bộ và cụ thể, đặc biệt quản lý 

các hệ thống thủy lợi nhỏ. Việc phân cấp tổ chức, quản lý ở nhiều địa phương còn 

chưa rõ ràng. 

Để ổn định và phát triển dân sinh kinh tế, trong những thập kỷ qua công tác 

phát triển thuỷ lợi đã được quan tâm đầu tư ngày càng cao. Phát triển thuỷ lợi đã 

nhằm mục tiêu bảo vệ, khai thác và sử dụng tổng hợp nguồn nước nhằm bảo vệ 

dân sinh, sản xuất và đáp ứng nhu cầu nước cho phát triển tất cả các ngành kinh 

tế xã hội. Sự nghiệp phát triển thuỷ lợi đã đạt được những thành tựu to lớn,  góp 

phần vô cùng quan trọng cho sự phát triển của mọi ngành kinh tế - xã hội trong 

thời gian qua và nhất là trong thời kỳ đổi mới của đất nước, đặc biệt là phát triển 

sản xuất lương thực.  

Về Tưới tiêu, cấp thoát nước : Đến nay cả nước có 75 hệ thống thủy lợi lớn, 

800 hồ đập loại lớn và vừa, hơn 3.500 hố có dung tích trên 1 triệu m3 nước và đập 

cao trên  10 m, hơn 5.000 cống tưới- tiêu lớn, trên 10.000 trạm bơm lớn và vừa 

với tổng công suất bơm 24,8 triệu m3/h, hàng vạn công trình thủy lợi vừa và nhỏ. 

Các hệ thống có tổng năng lực tưới trực tiếp cho 3,45 triệu ha, tạo nguồn cấp nước 

cho 1,13 triệu ha, tiêu cho 1,4 triệu ha, ngăn mặn cho 0,87 triệu ha và cải tạo chua 

phèn cho 1,6 triệu ha  đất canh tác nông nghiệp. Diện tích lúa, rau màu và cây 

công nghiệp ngắn ngày được tưới không ngừng tăng lên qua từng thời kì. 

Cụ thể theo 7 vùng kinh tế như sau : 

(i) Vùng Trung du và Miền núi Bắc bộ. 

Tưới tiêu, cấp nước: Hiện có 1.750 hồ chứa vừa và nhỏ, 40.190 đập đâng, 

hàng trăm công trình thuỷ điện, thuỷ lợi, 379 trạm bơm điện, hàng vạn công trình 

tiểu thuỷ nông. Trong vùng có những công trình lớn lợi dụng tổng hợp điều tiết 

cấp nước, phát điện, chống lũ cho cả vùng trung và hạ du là Hoà Bình, Thác Bà, 

Núi Cốc, Cấm Sơn. Diện tích tưới thiết kế 263.067 ha, thực tưới được 206.037 ha 
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và cấp nước sinh hoạt cho hơn 30 vạn dân nông thôn, cấp nước cho các khu đô 

thị và công nghiệp ở các tỉnh. 

 - Phòng chống thiên tai lũ lụt: Dọc các sông nhánh chính của hệ thống sông 

Hồng-Thái Bình đều đã có đê khép với các tuyến đê ở hạ du, tạo thành hệ thống 

đê hoàn chỉnh bảo vệ cho cả vùng trung du và đồng bằng sông Hồng, trong đó có 

399 km đê sông, 194 cống dưới đê Trung ương quản lý và 120 km đê biển + cửa 

sông. 

(ii)     Vùng Đồng bằng sông Hồng 

 - Tưới tiêu, cấp nước: Hiện có 55 hệ thống thủy nông lớn và vừa gồm 500 

cống, 1.700 trạm bơm điện chính và 35.000 trạm bơm nhỏ nội đồng, hơn 5 vạn 

kênh trục chính (cấp I, II, III), 35 hồ chứa (dung tích từ 0,5-230 triệu m3) và nhiều 

hồ chứa nhỏ có tổng diện tích tưới thiết kế khoảng 85.000 ha, kết hợp cấp nước 

sinh hoạt. 

 - Phòng chống thiên tai lũ lụt: Đã hình thành một hệ thống đê điều hoàn 

chỉnh gồm: 2.700 km đê sông, 1.118 cống dưới đê trung ương quản lý, 310 km đê 

biển + cửa sông. Đê sông được thiết kế chống lũ có mực nước tương ứng +13,1m 

ở Hà Nội và +7,20 m tại Phả Lại. Riêng  đoạn đê hữu sông Hồng bảo vệ Hà Nội 

có mức nước thiết kế +13,4m. 

(ii) Vùng Bắc Trung bộ 

 - Tưới tiêu, cấp nước: Trong vùng đã xây dựng được 2 hệ thống thủy lợi 

lớn là Đô Lương và Bái Thượng, 20 hồ chứa có dung tích trên 10 triệu m3 và hàng 

nghìn công trình hồ, đập, trạm bơm vừa và nhỏ. Tổng diện tích tưới thiết kế là 

424.240 ha canh tác, thực tưới 235.600 ha lúa đông-xuân, 159.700 ha lúa hè-thu 

và 219.700 ha lúa mùa, cung cấp và tạo nguồn cấp cho dân sinh và các khu đô thị 

trong vùng. 

Các hệ thống tiêu được thiết kế với hệ số tiêu 4,2-5,6 l/s.ha, có diện tích 

tiêu thiết kế 163.200 ha (tiêu động lực 48.330 ha), thực tiêu được 132.880 ha (tiêu 

động lực được 35.210 ha). 

- Phòng chống thiên tai lũ lụt:  Dọc các hệ thống sông Mã, sông Cả và ven 

biển đã có đê chống lũ và ngăn sóng, triều. Riêng 3 tỉnh Thanh Hoá, Nghệ An, Hà 

Tĩnh có 512 km đê sông, 259 cống dưới đê trung ương quản lý và 784 km đê biển 

+ cửa sông.  Đê sông Mã, sông Cả có thể chống lũ chính vụ lớn như lũ lịch sử 

(P » 2-2,5%) không bị tràn, đê các sông khác chỉ chống được lũ sớm, lũ tiểu mãn 

và lũ muộn (P » 10-20%) bảo vệ sản xuất vụ đông-xuân và hè-thu. 
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(iv)    Vùng Duyên hải Nam Trung bộ 

- Tưới tiêu, cấp nước: Có 891 công trình thuỷ lợi cấp nước, gồm 16 đập 

dâng, 32 hồ chứa  154 trạm bơm, 683 công trình nhỏ. Tổng năng lực tưới thiết kế 

181.930 ha, thực tưới được 106.440 ha. 

 - Phòng tránh bão lũ: Các giải pháp phòng chống lũ chủ yếu là bố trí sản 

xuất tránh lũ chính vụ, mới có một số hệ thống bờ bao bảo vệ sản xuất vụ hè-thu. 

Riêng đê biển ở tỉnh Quảng Nam và Thành phố Đà Nẵng có chiều dài 214 km. 

(v)  Vùng Tây Nguyên 

- Tưới tiêu, cấp nước: Có 972 công trình thuỷ lợi lớn nhỏ tưới cho 34.224 

ha lúa Đông xuân và 87.148 ha cây cà phê. Trong đó, ở tỉnh Kon Tum có 150 

công trình, tưới cho 4.900 ha lúa đông-xuân, 5.000ha cà phê; tỉnh Gia Lai có 165 

công trình, tưới cho 11.650 ha lúa đông xuân, 9.600 ha cà phê; tỉnh Đắc Lắc có 

476 công trình, tưới cho 9.864 ha lúa đông-xuân, 46.878 ha cà phê; Lâm Đồng có 

180 công trình, tưới 7.830 ha lúa đông xuân, 31.870 ha cà phê. 

 - Công trình chống lũ chưa được đầu tư nhiều, mới có một vài tuyến đê 

nhỏ, bờ bao chống lũ sớm và lũ tiểu mãn ở một số vùng nhỏ. 

(vi)  Miền Đông Nam bộ 

 - Tưới tiêu, cấp nước, thuỷ điện:  Đã xây dựng được nhiều công trình lớn 

lợi dụng tổng hợp như: Trị An trên sông Đồng Nai, Thác Mơ trên Sông Bé, Dầu 

Tiếng trên sông Sài Gòn, Hàm Thuận - Đa Mi (công suất 475 MW, điện lượng 

1550 Gwh/năm); đập Nha Trinh, Hồ Sông Quao, hồ Đá Bàn, Đa Tôn, Sông 

Mây…cùng các công trình có quy mô vừa khác có tổng công suất 1.188 MW, 

điện lượng trung bình 4,498 tỷ Kwh/năm. Công trình Dầu tiếng có diện tích tưới 

thiết kế khoảng 93.000 ha và chuyển sang sông Vàm Cỏ khoảng 10 m3/s. Ngoài 

ra còn nhiều công trình vừa và nhỏ khác tưới cho hàng chục ngàn hecta. Các hồ 

chứa đã điều tiết tăng lưu lượng kiệt ở hạ lưu, ranh giới mặn được đẩy lùi về hạ 

lưu: sông Đồng Nai khoảng 18-20 km; sông Vàm Cỏ Đông 8-10 km. 

Nước ngầm được khai thác chủ yếu cấp cho sinh hoạt, một số nơi được khai 

thác để tưới cho cây công nghiệp, chủ yếu là cà phê. Tổng lượng nước ngầm khai 

thác ước tính khoảng 750.000 m3/ngày, trong đó cấp cho sinh hoạt 700.000 

m3/ngày (gồm các trạm bơm Hoóc Môn ở TP. Hồ Chí Minh 20.600 m3/ngày và 

Hòa An, Suối Vàng, Sông Dinh). 

 - Phòng chống lũ: 
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  Hiện nay, công trình phòng chống lũ chủ yếu là các hồ chứa ở thượng lưu 

tham gia chống lũ cho bản thân công trình và một phần giảm lũ cho hạ du. Ở hạ 

du chỉ có một vài tuyến đê nhỏ. 

(vii) Vùng Đồng bằng sông Cửu long 

- Tưới tiêu, cấp nước: Đã cải tạo và đào mới trên 4.430 km kênh trục và 

kênh cấp I  tạo  nguồn cách nhau khoảng 5 km/kênh (có chiều rộng từ 8-40 m, cao 

trình đáy từ -2,0 ¸ -4,0 m); trên 6.000 km kênh cấp II (khoảng 1-2 km có 1 kênh), 

đưa nước ngọt tưới sâu vào nội đồng và tăng cường khả năng tiêu úng, xổ phèn 

cho đồng ruộng và 105 trạm bơm điện quy mô lớn và vừa, hàng vạn máy bơm 

nhỏ để tưới tiêu với năng lực tưới thiết kế 81.620 ha (thực tưới được 23.380 ha). 

[12] 

 - Xây dựng khoảng 80 cống rộng từ 5 m trở lên trong đó có nhiều cống 

rộng từ 10-30 m, hàng trăm cống có bề rộng 2-4 m và hàng vạn cống nhỏ để ngăn 

mặn, ngăn lũ, lợi dụng thuỷ triều tưới tiêu. Lớn nhất là cống đập Ba Lai có chiều 

rộng 84m. 

  - Xây dựng khoảng 23.000 km bờ bao chống lũ tháng 8 bảo vệ lúa hè-thu. 

  - Đã xây dựng 450 km đê biển, 1.290 km đê sông để ngăn mặn cho vùng 

ven biển. 

  - Xây dựng hơn 200 km đê bao cho các khu rừng chàm tập trung để giữ 

nước mưa chống cháy rừng trong mùa khô. 

Nhìn chung hồ chứa nước ngọt là một giải pháp tốt để giải quyết vấn đề 

thừa nước trong mùa mưa và thiếu nước trầm trọng trong mùa khô. Nhưng đối 

với điều kiện của vùng ĐBSCL chỉ nên xây dựng các hồ phân tán, cục bộ cho 

từng vùng thiếu nước ngọt cho những mục tiêu thiết yếu với quy mô khoảng vài 

chục ha (ưu tiên nhất là nước sinh hoạt, mô hình sản xuất sinh lợi lớn).  

Đặc biệt, các vùng xa như Cà Mau, các vùng ven biển xa nguồn nước ngọt, 

các hồ này sử dụng để chứa nước mưa là rất hợp lý, cần được khuyến khích để 

hạn chế được khai thác nước ngầm (gây hậu quả lún sụt và ngập diện rộng). Tuy 

vậy, quá trình xây dựng hồ chứa ở ĐBSCL cần phải phân tích vị trí, đánh giá tác 

động nhiều yếu tố nhất là chiều sâu đào hồ, giải pháp xử lý các vùng đất phèn 

tiềm tàng; nguồn nước cấp cho hồ phải có giải pháp kiểm soát chặt chẽ v.v… 

Hiện nay, các địa phương cũng đang xem xét dành quỹ đất để xây dựng hồ 

chứa nước mưa phục vụ cho cấp nước sinh hoạt. Điển hình như tỉnh Bến Tre đã 

xây dựng hồ chứa nước ngọt Ba Tri (huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre) được đầu tư 85 
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tỉ đồng, đưa vào sử dụng từ tháng 8-2019, cấp nước sinh hoạt cho gần 200.000 

người đã đạt hiệu quả trong mùa hạn mặn năm 2019-2020. Tuy nhiên, hồ mới 

được xây dựng xong, năm đầu tiên tích nước, do đó nhiễm mặn trong hồ có thể là 

do mặn có sẵn trong đất xì ra, chưa có đủ thời gian xả rửa mặn, điều này sẽ khắc 

phục theo thời gian.  

Để phát triển sản phẩm lúa gạo chất lượng cao theo hướng an toàn bền 

vững, đưa ngành lúa gạo hội nhập sâu hơn vào nền kinh tế toàn cầu, điều tiên 

quyết phải tổ chức lại sản xuất, sản xuất tập trung, hình thành cánh đồng lớn, liên 

kết hộ nông dân; tổ chức mô hình hợp tác xã kiểu mới để mang lại thu nhập tốt 

nhất cho người trồng lúa. Khoa học công nghệ là một trong những giải pháp then 

chốt trong tổ chức sản xuất để thích ứng với biến đổi khí hậu, cùng với đó là vấn 

đề phát triển thị trường mới. Một số giải pháp đề xuất như: 

- Ứng dụng các giải pháp khoa học công nghệ trong chọn tạo giống lúa: 

Tập trung nghiên cứu chọn tạo và phát triển các giống lúa chất lượng cao, lúa 

thơm có giá trị và khả năng cạnh tranh cao, chống chịu tốt với sâu bệnh. Tiếp tục 

đẩy mạnh công tác tập huấn, chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật cho nông dân 

để nâng cao tỷ lệ áp dụng tiến bộ kỹ thuật trong sản xuất về giống xác nhận; kỹ 

thuật 3 giảm, 3 tăng; 1 phải 5 giảm; sản xuất lúa an toàn; sản xuất lúa theo quy 

trình GAP, hữu cơ; tiếp tục đẩy nhanh ứng dụng cơ giới hoá trong sản xuất lúa để 

giảm thất thoát sau thu hoạch, tăng hiệu quả sản xuất, giảm giá thành và tăng thu 

nhập cho nông dân. 

- Về tổ chức sản xuất: Khuyến khích và hỗ trợ phát triển các hợp tác xã kiểu 

mới sản xuất kinh doanh lúa gạo nhằm tập hợp nông dân sản xuất theo qui mô 

lớn. HTX đóng vai trò đại diện cho nông dân ký hợp đồng, liên kết với doanh 

nghiệp; tổ chức các dịch vụ chung như: Cung ứng vật tư nông nghiệp, dịch vụ bảo 

vệ thực vật, sấy, bảo quản, tạm trữ, tìm đầu ra cho sản phẩm, nhằm tăng hiệu quả 

sản xuất, giảm chi phí và tăng thu nhập cho từng hộ nông dân. 

- Về liên kết tiêu thụ: Tiếp tục thu hút các doanh nghiệp đầu tư xây dựng 

vùng nguyên liệu cánh đồng lớn sản xuất lúa, tham gia vào chuỗi giá trị sản xuất 

lúa gạo. Từ cánh đồng lớn, tiến tới vùng chuyên canh, sản xuất theo tiêu chuẩn 

VietGAP với sản lượng lớn đồng đều, bảo đảm chất lượng, tăng giá trị hàng hóa 

và tăng thu nhập, nghiên cứu xây dựng thương hiệu lúa gạo giúp nông dân sản 

xuất hướng đến thị trường. 

Từ những bài học về công tác thủy lợi, việc đầu tư phát triển thủy lợi ở 

ĐBSCL được thực hiện khẩn trương và thận trọng, vừa làm vừa thử nghiệm, tránh 
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mâu thuẫn mới có thể xẩy ra. Bước đầu tiên là nạo vét các kênh trục cũ và đào 

mới một số kênh trục nhằm có nguồn ngọt canh tác và tiêu chua phèn, đẩy mặn, 

tiêu úng. Một số công trình mang tính chất thử nghiệm như dự án ngăn mặn, tiếp 

ngọt Tiếp Nhật (Sóc Trăng), một số trạm bơm, cống ngăn mặn ở Gò Công Tây 

(Tiền Giang). Đặc biệt là khảo sát, thiết kế đào kênh Hồng Ngự chuyển nước Sông 

Tiền sang sông Vàm Cỏ để cải tạo Đồng Tháp Mười. Trên cơ sở phương hướng 

quy hoạch, học tập kinh nghiệm của nhân dân và đúc rút kinh nghiệm thực tiễn, 

đã dần khẳng định được bước phát triển mạnh mẽ thủy lợi ở ĐBSCL. Phát động 

phong trào nhân dân xây dựng cơ sở thủy lợi nội đồng gắn với việc Nhà nước đầu 

tư xây dựng hệ thống kênh trục dọc, ngang, tận dụng quy luật thủy triều, tiếp ngọt, 

tiêu chua phèn, đắp bờ ngăn mặn, ngăn lũ sớm. Tùy từng vùng cụ thể, gắn thủy 

lợi với biện pháp kỹ thuật nông nghiệp, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, mùa vụ, khai 

hoang mở rộng diện tích, thâm canh, tăng vụ theo hướng phát triển mạnh 2 vụ 

Đông Xuân và Hè Thu. Có quy hoạch toàn diện, mục tiêu rõ ràng, lựa chọn bước 

đi phù hợp, mở rộng sản xuất từ vùng được ngọt hóa lấn dần ra, nâng cao dần để 

đi đến hoàn chỉnh, đó là giải pháp kỹ thuật phù hợp với vùng Đồng bằng mới bắt 

đầu khai thác; vừa kinh tế, vừa có thể điều chỉnh những sai sót khi được phát hiện. 

[10] 

Quá trình đầu tư thủy lợi vùng Đồng Tháp Mười đã đưa nước ngọt giầu phù 

sa về đẩy phèn nhanh ra biển, không để ứ đọng sau đợt mưa đầu mùa và triệt 

nguồn gốc sinh phèn. Các công trình đột phá là nạo vét và đào mới các kênh dọc 

theo hướng Đông - Tây, nối liền sông Tiền với sông Vàm Cỏ, dẫn nước vào và 

ngăn nước biên giới tràn sang. Đó là các kênh Sở Hạ, Hồng Ngự, An Bình, Tam 

Tân, Dương Văn Dương (1982 - 1985), Đồng Tiến (1978 - 1980), Nguyễn Văn 

Tiếp (1981 - 1983), kênh Tân Hội - Long Khốt (1981 - 1986), kênh 79, Cái Bát, 

Tân Thành, Tân Công Chí, An Phong - Mỹ Hòa. Kênh thông nước tới đâu, dân 

san đất làm nhà tới đó. Khởi công đào kênh Hồng Ngự (1976 - 1989) dẫn nước 

sông Tiền từ sát dưới thị xã Hồng Ngự vào trung tâm Đồng Tháp Mười, dài 75 ki 

lô mét, đưa nước sông Tiền vào Bình Châu, nạo vét mở rộng đoạn từ Bình Châu 

đến Trà Cú Thượng, sau đó thoát ra sông Vàm Cỏ. Thành công của kênh Hồng 

Ngự mở ra thời kỳ mới ở Đồng bằng Sông Cửu Long về giá trị khoa học thủy lợi 

với thực tiễn, giá trị đó cao quý đến mức nhân dân tri ân nhà nước bằng cách đặt 

tên cho kênh Hồng Ngự là kênh Trung ương. Ngay sau khi thực hiện, mặc cho 

nhiều ý kiến trái chiều, nông dân địa phương đã nhạy bén và nhanh chóng khai 

thác, khai hoang vùng trung tâm Đồng Tháp Mười, ngay vụ đầu đã đạt gần 5 
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tấn/ha. Hiệu quả thực tế đã chứng minh giải pháp thủy lợi cải tạo vùng phèn Đồng 

Tháp Mười là kinh tế và bền vững nhất. Mặt khác, đào hàng loạt kênh theo hướng 

Bắc - Nam, nối Đồng Tháp Mười với sông Tiền, đáng kể nhất là kênh Phước 

Xuyên (1978 - 1981), để đón lũ giàu phù sa lắng đọng cho Đồng Tháp Mười, sau 

đó thoát ra chủ yếu qua các cống trên quốc lộ 30 (Tả Ngạn Sông Tiền), còn lại 

thoát qua sông Vàm Cỏ. Các giải pháp trên đã tạo được hệ thống công trình đáng 

kể về thủy lợi và dân sinh, hạn chế được mặt hại, lợi dụng mặt lợi của lũ, đẩy được 

chua phèn, lấy được nhiều phù sa, tạo nguồn nước ngọt để từ bỏ quảng canh lúa 

nổi năng suất thấp và bấp bênh, tạo cơ sở đưa dân cư vào bám trụ, xây dựng nền 

sản xuất nông nghiệp thâm canh 2 - 3 vụ, tăng sản lượng lúa ở Đồng Tháp Mười 

từ 850.000 tấn năm 1980 lên 4,7 triệu ngàn tấn năm 2009, gấp 6 lần. [10] 

Vùng Tứ Giác Long Xuyên với diện tích 490.067 ha, trong đó nhiều khu 

vực ngập sâu 1 - 2,5m, thời gian ngập 2,5 - 5 tháng, chua phèn chiếm 47,3% diện 

tích tự nhiên. Khu vực ven Biển Tây bị ảnh hưởng mặn, mùa khô kéo dài 5 tháng 

không có nước tưới. Chất lượng nước trong kênh đầu mùa mưa bị nhiễm chua 

nặng. Trước đây lũ cũng vào theo hai hướng, từ vùng ngập lũ Cămpuchia chiếm 

75 - 80%, từ Sông Hậu giầu phù sa chỉ có 20 - 25%. Công tác thủy lợi phải giải 

quyết các nhiệm vụ trong vùng: chống lũ, cấp nước tưới, tiêu chua phèn, tiêu lũ, 

ngăn mặn và cải tạo đất. Để thoát lũ, làm ngọt hóa, đẩy phèn cho Tứ giác Long 

Xuyên, ngành Thủy lợi đã đào mở rộng kênh Vĩnh Tế (1978 - 1981) và xây dựng 

các công trình kiểm soát, điều tiết trên kênh. Hoành triệt 7 cầu cũ, thay bằng đê 

dọc kênh Vĩnh Tế, giành ra hai tràn Trà Sư, Tha La và cầu cạn Hữu Nghị. Đồng 

thời, đào hệ thống kênh nối Sông Hậu với kênh qua Rạch Giá - Hà Tiên như Cái 

Sắn, Ba Thê, Tri Tôn (1981 - 1984), đưa nguồn nước lũ giầu phù sa của sông Hậu 

chảy vào Tứ giác Long Xuyên. Sau khi phù sa đã lắng đọng lại, cho thoát ra Biển 

Tây qua kênh Rạch Giá - Hà Tiên khoảng 80%, 15% nước còn giàu phù sa cho 

vào vùng Tây Sông Hậu để ngọt hóa vùng này, bồi đắp phù sa khi chảy vào U 

Minh Thượng, rồi cũng thoát ra Biển Tây, 5% trở lại sông Hậu ở hạ lưu. Ngoài 

các công trình ngăn lũ và dẫn lũ, hệ thống cống ngăn mặn phía Biển Tây đã giúp 

cải tạo Tứ giác Long Xuyên và vùng Biển Tây. Hiệu quả lớn nhất là đưa được 

nước lũ giầu phù sa để đẩy phèn, bồi đắp và cải tạo môi trường cho toàn vùng Tứ 

giác Long Xuyên. 

Các giải pháp thủy lợi từng bước đã biến Đồng Tháp Mười, Tứ giác Long 

Xuyên,  từ hoang vu, chua phèn và lũ lụt triền miên, từ chỗ vắng bóng người, nay 
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đã có trên bốn triệu nông dân tới định cư, chung sống với lũ, cùng với toàn Đồng 

bằng, trở thành một trong những khu vực đông dân và sản xuất hàng hóa lớn. 

Vùng Tây Sông Hậu, Bán đảo Cà Mau có diện tích tự nhiên 1.687.300 ha. 

Nhiễm mặn tới 2/3 diện tích, ngập úng, chua phèn cần có các giải pháp thủy lợi. 

Ngoài canh tác nông nghiệp, các nguồn lợi đáng kể về thủy sản, lâm nghiệp, giao 

thông thủy cần được tính đến. Đã đào được một số kênh trục mang tên KH, đưa 

nước Sông Hậu vào vùng U Minh, sang sông Cái Bé - Cái Lớn; phát triển kênh 

ngang, kênh nội đồng, tiêu thoát nước chua phèn, hạn chế được mặn trên sông Cái 

Lớn. Các khu vực ở xa Sông Hậu như U Minh, Nam Cà Mau chủ yếu vẫn phải sử 

dụng nước mưa. Công tác thủy lợi  đã khoanh vùng, đắp đê biển, làm cống ngăn 

mặn, tiêu úng, xổ phèn, trữ và dẫn ngọt, nạo vét và đào mới các kênh, hình thành 

nhiều khu ngọt hóa. Xây dựng các công trình: cống Cái Xe (Hậu Giang, 1983 - 

1985), cống Bà Xẩm (1984 - 1986), cống Cái Oanh (1983 - 1985), Kênh Xà No 

(1984 - 1986), Kênh Tròn (1984 - 1985). Ngoài hệ thống công trình đón lũ, thoát 

lũ kết hợp mở đường giao thông, kéo theo dân cư phát triển đông đúc. Ở các dự 

án nâng cấp quốc lộ 1A gần Biển Đông, quốc lộ 80 (Rạch Giá - Hà Tiên), quốc lộ 

91 ( bờ Hữu sông Hậu), đã có kết hợp hệ thống cống để ngăn mặn, trữ ngọt cho 

mùa khô. Vùng bán đảo Cà Mau đã tập trung vào các công trình ngăn mặn, tận 

dụng nguồn nước mưa, trữ ngọt, tiêu úng phục vụ sản xuất. Dự án Ba Rinh - Tà 

Liêm, Tiếp Nhật, đều khởi công đào các kênh quan trọng như kênh Phụng Hiệp - 

Sóc Trăng, kênh Long Phú - Lịch Hội, tưới tiêu cho hàng chục ngàn hecta. Các 

công trình ngăn mặn, trữ ngọt này đã giúp khai khẩn hàng vạn hecta vùng Bạc 

Liêu, Sóc Trăng, Cà Mau, Kiên Giang… trở thành đồng lúa và hoa màu trù phú. 

Vùng mặn Tả Sông Tiền (Bảo Định, Gò Công, Tân Trụ và 1 phần khu Bo 

Bo), sau giải phóng đã khởi công các công trình: Cống Gò Dừa (Gò Công Tây) 

làm nhiệm vụ ngăn mặn, tiêu úng; cống Xuân Hòa (Chợ Gạo, 1982 - 1983) cấp 

nước từ sông Mỹ Tho cho 12.000 hecta; Cống Vàm Rồng (1984 - 1986), cống 

Long Uông, Láng Tráp Gò Công và đê Tân Điền. nạo vét kênh Bảo Định để dẫn 

ngọt, thau chua, rửa mặn. Xây dựng cống đập Nhật Tảo để ngăn mặn và tiêu nước 

cho khu Tân Trụ (kẹp giữa 2 sông Vàm Cỏ và kênh Thủ Thừa). Bến Tre cũng 

khởi công xây dựng nhiều công trình cống và trạm bơm nhỏ, làm nhiệm vụ tưới, 

tiêu từ 100 đến 1.350 hecta, thuộc các huyện Bình Đại, Ba Tri, Châu Thành, Giồng 

Trôm. 

Khu vực giữa sông Tiền và sông Hậu tập trung giải quyết thiếu nước ngọt 

cho vùng mặn thuộc Bến Tre, Trà Vinh và Vĩnh Long; giải quyết tiêu nước chậm 
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ở khu vực phía Bắc sông Măng Thít thuộc tỉnh Cửu Long (cũ) và Châu Thành, 

Lấp Vò (Đồng Tháp); đồng thời giải quyết các vấn đề lũ sớm, ngập sâu, thời gian 

kéo dài từ kênh Bắc Cái Tàu Thượng đến biên giới. Vùng ngập sâu, đã tập trung 

đắp bờ bao chống lũ tháng 8 để phân bổ lại thời gian gieo trồng hai vụ Đông Xuân 

và Hè Thu. Vùng Nam sông Măng Thít và Bến Tre, Gò Công Đông, đã nạo vét 

hàng loạt kênh cũ bị bồi lấp, xây dựng cống ngăn mặn, tiêu úng, xổ phèn; khởi 

công dự án Tầm Phương (Trà Vinh) bằng vốn ODA không hoàn lại qua Ủy ban 

quốc tế sông Mê Kông (1983). Vùng ven biển, đã bắt đầu triển khai đắp đê và các 

đập tạm ngăn mặn, kết hợp bố trí mùa vụ tránh mặn (sản xuất vào mùa mưa và 

thời gian không có mặn), từng bước tạo ra cơ sở hạ tầng thủy lợi phục vụ sản xuất 

và dân sinh. [10] 

Chỉ 5 năm sau giải phóng, toàn Đồng bằng đã đắp được 14 hệ thống đê 

ngăn mặn cho 650.000 hecta thuộc các tỉnh Tiền Giang, Bến Tre, Minh Hải, Kiên 

Giang, Vĩnh Long. Các tỉnh còn xây dựng được 5 hệ thống đê bao chống lũ đầu 

vụ, bảo vệ lúa Hè Thu. Nhà nước đã đầu tư nạo vét và đào mới 75 kênh trục lớn, 

dẫn nước tưới cho 450.000 hecta, tiêu úng xổ phèn cho 300.000 hecta (Bộ Thủy 

lợi: Báo cáo tổng kết năm 1980. Tài liệu lưu trữ của Bộ Thủy lợi). Trong 20 năm 

sau giải phóng, toàn Đồng bằng đã cải tạo và đào mới 3.510 km kênh trục và kênh 

cấp I lớn có chiều rộng đáy từ 8m trở lên, 6.000 km kênh cấp II, 3.000km bờ bao 

ngăn lũ sớm, 450km đê biển, 7.000km bờ bao ngăn mặn, hàng trăm cống ngăn 

mặn và hàng vạn km kênh nội đồng. Hiệu quả đã tạo nguồn và tăng khả năng tưới 

1.300.000ha, cải thiện tiêu úng xổ phèn 1.600.000ha, chống lũ sớm cho lúa Hè 

Thu 750.000ha, ngăn mặn 760.000ha, khai hoang 200.000ha, phát triển giao thông 

thủy (bao gồm nạo vét kênh cũ)9.351km. Diện tích gieo trồng tăng từ 2.053.000ha 

năm 1976 lên 3.048.000ha năm 1994 (1,4 lần). Năng suất bình quân tăng từ 

22,406 tạ năm 1976 lên 40,02 tạ/ha năm 1994. Sản lượng lúa từ 4,6 triệu tấn năm 

1976 đã tăng lên 12,2 triệu tấn năm 1994 (2,65 lần) (Tài liệu lưu trữ về thành tựu 

phát triển thủy lợi ĐBSCL 1976 - 1994/ Bộ Thủy lợi, số N.298) 

Sau ngày thống nhất đất nước, công tác thủy lợi Đồng bằng Sông Cửu Long 

đã đi đúng hướng và phát triển rực rỡ. Kết quả đã tìm ra hướng đi, tham mưu cho 

Đảng và Nhà nước có các chủ trương và giải pháp đúng đắn, vừa kịp thời cho yêu 

cầu phát triển và ổn định đời sống nhân dân, vừa có quy hoạch phát triển khoa 

học, bền vững cho thời kỳ mới, thời kỳ thủy lợi phục vụ công nghiệp hóa, hiện 

đại hóa đất nước sau Đại hội VI. Đã hoàn thành điều tra cơ bản về địa hình, thủy 

văn, thổ nhưỡng, chua phèn; có biện pháp dẫn ngọt nhiều phù sa, tiêu chua, ém 
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phèn, lợi dụng quy luật của thủy triều chống xâm nhập mặn; có chiến lược đối 

phó với lũ đồng bằng Sông Cửu Long và tính toán cân bằng sử dụng nước mùa 

kiệt. 

 Những thắng lợi đạt được trong công tác thủy lợi Đồng bằng Sông Cửu 

Long là thắng lợi của đường lối lãnh đạo đúng đắn của Đảng và Nhà nước ta, sự 

đóng góp to lớn của các ngành, các cấp chính quyền địa phương, của đồng bào và 

chiến sỹ cả nước. Cùng với sự quan tâm đầu tư của Nhà nước, còn có sự đóng góp 

to lớn về tài sản và công sức của nhân dân Đồng bằng Sông Cửu Long. Khai phá 

Đồng bằng Sông Cửu Long ngay sau cuộc chiến tranh tàn khốc nhất của lịch sử 

nước nhà, nhiều cán bộ, công nhân, chiến sỹ và nhân dân đã hy sinh do chiến tranh 

biên giới, do bom mìn, đầu đạn và các loại vũ khí còn lại nằm trong lòng đất. Sự 

cống hiến và hy sinh to lớn đó đã làm rạng rỡ trang vàng truyền thống của lịch sử 

phát triển thủy lợi nước nhà, Ngành Thủy lợi và nhân dân ta mãi mãi ghi ơn. 

Gần 30 năm sau, năm 2011, trong chương trình hợp tác Việt Nam - Hà Lan, 

các chuyên gia Hà Lan sau chuyến khảo sát thực địa, đã có nhận xét về công tác 

Thủy lợi ở Đồng bằng Sông Cửu Long như sau: “Nhân dân trong vùng vẫn đang 

duy trì đồng bằng sông Cửu Long là nơi sản xuất lúa lớn nhất của cả nước và là 

khu vực sản xuất trái cây, hoa màu và thủy sản lớn trong nước. Đặc biệt, kể từ đầu 

thập kỷ 80, tốc độ sản xuất nông nghiệp trong vùng là cực kỳ lớn. Điều đó có thể 

giải thích chắc chắn rằng chính sách đổi mới kinh tế được bắt đầu thực hiện vào 

năm 1986, đã tạo ra tác động to lớn đến sự phát triển kinh tế - xã hội trong khu 

vực Đồng bằng Sông Cửu Long. Sự thay đổi trong cách suy nghĩ, cùng với nhiều 

chính sách tháo bỏ những rào cản phát triển đã tạo ra định hướng đúng đắn cho 

việc đầu tư cải thiện hạ tầng cơ sở thủy lợi, đặc biệt là phát triển hệ thống tưới 

tiêu. Những cải thiện này đã góp phần đáng kể tạo ra bước đột phá phát triển kinh 

tế ở Đồng bằng Sông Cửu Long. Những dự án khử mặn khu vực bờ biển và cải 

tạo đất bị nhiễm axit đã góp phần gia tăng đáng kể diện tích đất canh tác. Bên 

cạnh đó, sự phát triển kỹ thuật cũng giữ vai trò hết sức quan trọng, khi đưa ra 

nhiều sáng kiến phù hợp để thực hiện đầu tư phát triển hạ tầng cơ sở thủy lợi. 

Chẳng hạn như muốn đa dạng cao về mặt sản lượng lúa, chỉ thực sự có hiệu quả 

khi cải thiện hệ thống tưới tiêu và kiểm soát lũ được tiến hành trên quy mô rộng 

lớn. Nhờ có sự cải thiện về quản lý thủy lợi, ứng dụng kỹ thuật và thay đổi chính 

sách, sản lượng lúa của Đồng bằng Sông Cửu Long đã tăng từ 4,5 triệu tấn năm 

1976 lên gần 21 triệu tấn năm 2008” - Towards a Mekong Delta Plan, Viet Nam 

- Netherlands Cooperation, 2/2011 
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Cống Láng Thé, Trà Vinh (tổng khẩu diện 100 m) có nhiệm vụ ngăn mặn, lấy ngọt và tiêu úng 
00 

 
00 

Cống Vàm Giồng – Gò Công 
00 
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Cống Bảo Định – Tiền Giang 
00 
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Kênh Hồng Ngự - Đồng Tháp 
00 



47 

 

 

 
00 

Kênh Dương Văn Dương – Tân Thạnh, Long An 
00 

 
00 

Kênh Đồng Tiến – Đồng Tháp 
00 
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Cống Sơn Đốc 2 thuộc Hệ thống thủy lợi Bắc Bến Tre 
00 

 
00 

Cống Cái Hợp – Nam Măng Thit 
00 

 Nguyên nhân 

Thứ nhất, hệ thống đê điều được hình thành từ xa xưa, được củng cố, nâng 

cấp qua nhiều thời kỳ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội nhưng vẫn chưa được 
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quy hoạch một cách bài bản, khoa học và có hệ thống. Vì vậy chưa định được vị 

trí tuyến đê làm cơ sở xác định phạm vi và hành lang bảo vệ đê điều ở các địa 

phương được giao quản lý. 

Thứ hai, các khu dân cư đã hình thành trong phạm vi hành lang bảo vệ đê 

từ trước khi Luật Đê điều có hiệu lực từ năm 2007. Vì vậy, khi mở rộng nâng cấp 

công trình đê điều, các công trình, nhà cửa của dân trước đây chưa nằm trong diện 

vi phạm thì nay nghiễm nhiêm trở thành vi phạm. Theo Luật Đê điều thì các công 

trình này phải tiến hành di dời, tuy nhiên, do số lượng công trình khá lớn, trong 

khi nguồn ngân sách tỉnh còn hạn hẹp, chủ yếu dựa vào ngân sách Trung ương, 

khó thực hiện công tác di dời tái định cư cho các hộ sinh sống trong hành lang 

bảo vệ đê. 

Thứ ba, mặc dù UBND tỉnh đã ban hành Quyết định quy định tổ chức, hoạt 

động của lực lượng quản lý đê nhân dân tại các xã có đê trên địa bàn tỉnh, tuy 

nhiên do thiếu kinh phí tổ chức hoạt động nên công tác tổ chức lực lượng quản lý 

đê nhân dân hầu như chưa thực hiện được hoặc chỉ mang tính hình thức và hoạt 

động kém hiệu quả. Tuy nhiên việc triển khai thực hiện xử lý vi phạm trên các 

tuyến đê thuộc phạm vi quản lý vẫn chưa triệt để, quyết liệt. 

Thứ tư, hiện nay tất cả các tuyến đê trên địa bàn tỉnh đều chưa được cắm 

mốc chỉ giới hành lang bảo vệ và hệ thống biển báo, mốc km, vì vậy gây khó khăn 

cho công tác quản lý cũng như dẫn đến gia tăng các hành vi xâm phạm hành lang 

đê điều. 

Thứ năm, công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật về đê điều chưa được 

các địa phương và cơ quan quản lý coi trọng. Nhiều người dân, thậm chí có cả cán 

bộ quản lý địa phương vẫn chưa ý thức được mức độ ảnh hưởng của các hành vi 

vi phạm đối với an toàn của các công trình đê điều, tác động của các công trình vi 

phạm đến dòng chảy, đặc biệt là về mùa lũ. 

Để xẩy ra hiện tượng lãng phí, thất thoát nước, ngoài nguyên nhân về công 

trình, trang thiết bị chưa được đầu tư xây dựng, nâng cấp sửa chữa, còn do những 

hạn chế trong công tác quản lý. Cụ thể: 

- Công trình chưa có chủ thực sự: Theo Pháp lệnh khai thác &BVCTTL, 

các công trình thuỷ lợi do các doanh nghiệp khai thác công trình thuỷ lợi và các 

hợp tác xã dùng nước quản lý, nhưng hầu hết các địa phương đều chưa phân cấp 

rõ đâu là công trình do doanh nghiệp quản lý, công trình do hợp tác xã dùng nước 

quản lý. Tình trạng vi phạm phạm vi bảo vệ công trình diễn ra ngày một nghiêm 
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trọng, ảnh hưởng không nhỏ đến hiệu quả cấp nước của công trình. Kể cả công 

trình đã được phân cấp nhưng quyền hạn và trách nhiệm chưa rõ ràng: 

+ Đối với công trình do doanh nghiệp quản lý: Do không có hoặc thiếu kinh phí 

quản lý, nâng cấp, sửa chữa nên doanh nghiệp quản lý theo kiểu có đến đâu sửa 

đến đó, công trình còn đến đâu phục vụ đến đó, chỉ tập trung chủ yếu vào sửa 

chữa máy móc thiết bị, còn phần công trình, kênh mương gần như bỏ ngỏ. Chủ 

của các công trình này là Nhà nước và giao cho Giám đốc doanh nghiệp quản lý, 

nhưng do cơ chế, chính sách trong quản lý khai thác chưa đồng bộ, thiếu kính phí 

nên công trình xuống cấp, hư hỏng cũng không ai chịu trách nhiệm. 

+ Đối với công trình do hợp tác xã dùng nước quản lý (hiện nay chủ yếu là hợp 

tác xã dịch vụ nông nghiệp quản lý): Chủ nhiệm hợp tác xã do xã viên bầu, chế 

độ tiền lương thấp, nên hầu hết làm việc theo kiểu “được chăng hay chớ”, còn bầu 

thì làm, không thì nghỉ, các chế tài quản lý chưa đầy đủ, nên trách nhiệm rất hạn 

chế. Trình độ chuyên môn của cán bộ thuỷ nông hầu như không có, chủ yếu là 

dựa vào kinh nghiệm và lòng nhiệt tình. Chủ của các công trình này là tập thể xã 

viên hợp tác xã nên không có ai chịu trách nhiệm một cách cụ thể, công trình còn 

hoạt động được thì hợp tác xã quản lý vận hành, khi công trình hư hỏng thì bàn 

giao trả Nhà nước. 

- Các văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực quản lý khai thác công 

trình thuỷ lợi còn thiếu và chưa đồng bộ như các văn bản về hướng dẫn về tổ chức 

quản lý, chế độ tài chính, phân cấp công trình... Bên cạnh đó, nhiều địa phương 

chưa triển khai thực thi đầy đủ các văn bản đã có. 

- Ý thức sử dụng nước của người nông dân chưa cao: Họ thường coi nước 

là ""của trời"", công trình cấp nước đã có Nhà nước đầu tư, bản thân họ đã đóng 

thuỷ lợi phí nên họ phải sử dụng cho “đủ”. Kiến thức sử dụng nước của hầu hết 

người dân còn nhiều hạn chế, họ không được trang bị kiến thức về yêu cầu nước 

tưới theo từng thời kỳ sinh trưởng của cây trồng... dẫn đến tình trạng lấy nước quá 

nhiều, dư thừa. 

- Trách nhiệm giữa đơn vị cung cấp nước và người hưởng lợi được thực 

hiện thông qua hợp đồng kinh tế nhưng chưa rõ ràng và chưa nghiêm túc. Theo 

Pháp lệnh khai thác và bảo vệ công trình thuỷ lợi, đơn vị cung cấp nước và đơn 

vị sử dụng nước có trách nhiệm ký kết hợp đồng kinh tế ngay từ đầu vụ làm cơ sở 

để thực hiện và thanh quyết toán vào cuối vụ sản xuất. Nhưng thực tế nhiều địa 

phương xảy ra tình trạng đơn vị sử dụng nước ký hợp đồng thấp hơn so với diện 

tích thực phục vụ và chây ỳ trong việc thanh toán thuỷ lợi phí (từ năm 1999 đến 
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năm 2003 cả nước nợ đọng thuỷ lợi phí 332,450 tỷ đồng). Đây là hiện tượng vi 

phạm hợp đồng kinh tế nhưng Nhà nước cũng chưa có chế tài cụ thể. Dẫn đến tình 

trạng các đơn vị cung cấp nước không có kinh phí tu bổ công trình đảm bảo dẫn 

nước. 

 Đề xuất một số giải pháp cải thiện khả năng cấp nước và tăng cường 

sản xuất lúa gạo 

Các tỉnh miền núi nước ta luôn chịu ảnh hưởng của các loại hình thiên tai 

nguy hiểm, điển hình là lũ quét, sạt lở đất. Trong những năm qua, thiên tai diễn 

ra ngày càng khốc liệt, cực đoan, gây thiệt hại lớn về người và tài sản, nhất là thiệt 

hại cho các công trình thủy lợi. Theo kết quả kiểm tra hiện trạng các công trình 

thủy lợi tỉnh Tuyên Quang sau mùa mưa lũ năm 2020 cho thấy, trong năm toàn 

tỉnh có 370 công trình bị hư hỏng xuống cấp, có nguy cơ gây mất an toàn, trong 

đó đã bố trí được nguồn vốn để tu sửa, nâng cấp 64 công trình, với tổng kinh phí 

hơn 357 tỷ đồng. Tuy nhiên, đến nay vẫn còn 306 công trình hư hỏng, xuống cấp, 

có nguy cơ gây mất an toàn, chưa có kinh phí sửa chữa. Bên cạnh đó, hệ thống 

thủy lợi trên địa bàn có hơn 42% là công trình tạm, nhanh xuống cấp, mức bảo 

đảm tưới thấp, lũ lụt hằng năm gây hư hỏng, cho nên hệ thống thủy lợi phục vụ 

sản xuất còn thiếu chủ động. Ngoài ra, trong các giai đoạn quy hoạch trước, việc 

đầu tư xây dựng mới tập trung giải quyết tưới cho lúa, diện tích tưới cho màu còn 

nhỏ lẻ và phân tán, cho nên phần nào chưa đáp ứng được yêu cầu canh tác. Việc 

đầu tư hệ thống theo dõi, cảnh báo lũ còn chưa được thực hiện. Chất lượng quản 

lý công trình thủy lợi một số nơi khá hạn chế, hiệu quả khai thác chưa cao. Nhiều 

công trình tuy đã được đầu tư xây dựng song do nguồn vốn hạn chế nên còn chưa 

đồng bộ, manh mún. Hệ thống kênh đất vẫn còn chiếm tỷ lệ lớn (hơn 40% tổng 

chiều dài kênh toàn tỉnh) thường xuyên chịu tác động của mưa lũ nên bị sạt lở, 

vùi lấp, gây thất thoát nước lớn làm giảm hiệu quả tưới. Mặt khác, nhiều công 

trình trạm bơm lấy nước trên dòng chính sông Lô không có khả năng lấy nước do 

mực nước sông ngày càng suy giảm. 

Giai đoạn 2016 - 2025, Việt Nam đặt ra mục tiêu cấp nước sản xuất nông 

nghiệp, bảo đảm tưới chắc cho 85% diện tích lúa cả năm; tưới bổ sung 20% diện 

tích rau màu; tạo nguồn cấp nước tưới cho 10% tổng diện tích cây trồng chủ lực 

tập trung (cam, chè, mía…). Cấp nước nuôi trồng thủy sản và tiêu, thoát lũ. Ðể 

đạt được mục tiêu này, tỉnh ưu tiên công tác duy tu cải tạo nhằm tận dụng, khai 

thác triệt để nguồn nước và năng lực hệ thống thủy lợi hiện có; bổ sung các giải 

pháp áp dụng công nghệ mới đối với những khu vực còn thiếu, hoặc quy mô công 
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trình chưa đáp ứng yêu cầu. Ðồng thời phát triển công trình thủy lợi phục vụ đa 

mục tiêu, đáp ứng tái cơ cấu ngành nông nghiệp và phát triển nông nghiệp hàng 

hóa; đáp ứng nhu cầu cấp nước nuôi trồng thủy sản, chăn nuôi... 

Ðể các công trình thủy lợi phát huy hiệu quả, trong giai đoạn 2018-2020 

UBND tỉnh Ðiện Biên đã thành lập hội đồng tư vấn đánh giá an toàn đập, hồ chứa 

thủy lợi; quyết định danh mục đập, hồ chứa nước lớn, vừa, nhỏ và đề án nâng cao 

năng lực quản lý an toàn hồ đập. Năm 2019, cùng với nguồn vốn 121,9 tỷ đồng 

Trung ương hỗ trợ, UBND tỉnh chủ động bố trí 26 tỷ đồng từ vốn ngân sách địa 

phương để sửa chữa, nâng cấp năm hồ chứa, gồm: Pa Khoang, Bản Ban, Sái 

Lương, Hồng Sạt, Bồ Hóng. Sau sửa chữa nâng cấp, các hồ này đã phát huy hiệu 

quả đầu tư, bảo đảm an toàn đập và an toàn cho người dân vùng hạ du. 

Để quản lý, khai thác hiệu quả các công trình thủy lợi, hằng năm Sở NN và 

PTNT chỉ đạo các đơn vị chuyên môn đánh giá hiện trạng an toàn đập, hồ chứa 

thủy lợi trước, trong và sau mỗi mùa mưa lũ; kiểm tra việc thực hiện các quy định 

pháp luật về quản lý an toàn đập, hồ chứa thủy lợi. Tại huyện Ðiện Biên, vùng 

lòng chảo có gần 4.000 ha lúa có nguy cơ bị hạn cao, Sở NN và PTNT đã chỉ đạo 

các đơn vị quản lý, khai thác các công trình thủy lợi lắp đặt trạm bơm dã chiến tại 

bãi tưới thuộc các xã: Thanh Yên, Pom Lót, Sam Mứn, Thanh Hưng, Thanh Luông 

và thực hiện tưới luân phiên đối với công trình đại thủy nông Nậm Rốm. Cùng 

với đó, Sở ban hành công văn gửi các huyện chỉ đạo cấp xã chủ động huy động 

lực lượng vũ trang, thanh niên tình nguyện tham gia tuyên truyền cảnh báo hạn 

hán, nạo vét kênh mương, đắp đập tạm dẫn nước… Tuy nhiên, hiện tỉnh vẫn còn 

nhiều hồ chứa đã xuống cấp như các hồ Pe Luông, Sông Ún, Na Hươm, Hồng 

Khếnh, Tông Lệnh… Tỉnh đề nghị Bộ NN và PTNT báo cáo Chính phủ xem xét 

bố trí, hỗ trợ kinh phí khoảng 180 tỷ đồng để duy tu, sửa chữa một số công trình 

hồ chứa thủy lợi bị hư hỏng, xuống cấp nghiêm trọng; đưa vào kế hoạch đầu tư 

công trung hạn 2021 - 2025 dự án xây dựng chùm hồ chứa nước của tỉnh Ðiện 

Biên gồm năm hồ với tổng kinh phí 1.230 tỷ đồng. 

Mặc dù đầu tư cho hệ thống thủy lợi khu vực miền núi rất tốn kém và các 

tỉnh vẫn đang khát vốn để nâng cấp hệ thống, cải thiện năng lực tưới và phục vụ 

phát triển các hồ chứa theo hướng đa mục tiêu, tuy nhiên trong khu vực hiện tại 

có nhiều hồ chứa đang để không do không còn nhu cầu tưới. 

Tổn thất trong quá trình dẫn nước từ công trình đầu mối đến mặt ruộng, do 

ngấm, kênh bị bồi lắng, sạt lở... cản trở dòng chảy, thiếu các công trình điều tiết 

nước cho từng khu tưới. 
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- Tưới ngập thường xuyên: Đây là biện pháp tưới truyền thống, phù hợp 

tưới cho lúa. Tuy nhiên, theo kết quả nhiều công trình nghiên cứu, việc tưới nước 

cho cây lúa theo quy trình “nông, lộ, phơi” sẽ mang lại hiệu quả kinh tế nhất, tức 

là có những thời kỳ chúng ta hạn chế cấp nước mà phải để lộ ruộng và phơi ruộng 

theo yêu cầu sinh trưởng của cây trồng. Việc tưới ngập thường xuyên suốt vụ theo 

tập quán của nông dân đã gây ra lãng phí nước rất lớn, chưa kể tình trạng lượng 

nước dư thừa từ ruộng chảy xuống kênh tiêu. 

- Chưa có biện pháp tích cực hạn chế bốc hơi mặt thoáng: Đây là hiện tượng 

tự nhiên cũng gây tổn thất nước rất lớn, ví dụ: tổng lượng bốc hơi bình quân tại 

trạm Tuyên Quang là 1.193,9 mm/năm, lượng mưa là 1.145,8 mm/năm; tại trạm 

Phan Rang – Ninh Thuận, tổng lượng nước bốc hơi bình quân là 1.730 mm/năm, 

trong khi đó lượng mưa có 815 mm/năm. Trước đây, người nông dân có phong 

trào dùng bèo phủ lên mặt thoáng của ruộng, xung quanh gốc cây trồng, vừa hạn 

chế bốc thoát hơi nước và làm phân xanh, tăng cường độ đạm trong đất. Hiện nay, 

phong trào đó không còn, một vài địa phương, người dân dùng ni lông để che phủ 

cho một số loại cây trồng, nhưng chi phí tốn kém. [14] 

- Tưới tràn, vượt quá khu vực cây trồng có khả năng sử dụng được nước 

tưới: Điều này xảy ra đối với việc cấp nước cho cây công nghiệp, cây ăn quả, khi 

chúng ta tưới nước để chẩy tràn trên mặt đất. 

- Tưới quá nhiều làm nước thấm quá sâu so với chiều sâu bộ rễ cây trồng: 

Cây trồng chỉ có khả năng hấp thụ nước trong phạm vi của rễ cây, nếu chúng ta 

tưới nhiều, nước sẽ ngấm sâu hơn so với chiều sâu của bộ rễ, gây lãng phí. 

Tưới tiết kiệm nước và sử dụng nước tiết kiệm là những biện pháp cấp nước theo 

yêu cầu và khả năng hấp thụ nước theo từng thời đoạn sinh trưởng của cây trồng, 

hạn chế lượng nước dư thừa nhưng không ảnh hưởng đến năng suất, chất lượng 

cây trồng. Vụ 3 năm 2005, Chi cục bảo vệ thực vật tỉnh An Giang đã thử nghiệm 

xây dựng mô hình tưới tiết kiệm nước cho lúa trên diện tích 17,3 ha của 19 hộ 

nông dân tại phường Mỹ Thới, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang (trong đó: 

8,3 ha của 9 hộ nông dân sử dụng biện pháp tưới tiết kiệm nước; 9 ha của 10 hộ 

nông dân còn lại sử dụng biện pháp tưới truyền thống để đối chứng). Bằng việc 

đặt ống theo dõi mực nước trong ruộng và áp dụng biện pháp tưới ướt khô xen kẽ 

của Viện Nghiên cứu Lúa quốc tế (IRRI), nông dân làm thí nghiệm đã giảm bình 

quân 4 lần bơm nước vào ruộng trong 1 vụ lúa, so với 8 lần bơm nước theo tập 

quán nông dân, tiết kiệm nước tưới, ít sâu bệnh, giảm được 7,9% số diện tích bị 

đổ ngã, tỷ lệ chắc chiếm 78,2%, cho năng suất 5,8 tấn/ha, tăng 0,5 tấn/ha so với 



54 

 

 

ruộng đối chứng. Giá thành sản xuất của ruộng ""tưới tiết kiệm"" chỉ 1.142 

đồng/kg lúa, trong khi ruộng đối chứng tới 1.382 đồng/kg, mức chênh lệch 240 

đồng/kg. 

Như vậy, áp dụng biện pháp tưới cổ truyền đã làm cho lượng nước tưới 

lãng phí rất lớn. Phải chăng đã đến lúc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

cần xây dựng chương trình tiết kiệm, chống lãng phí trong sản xuất nông nghiệp 

từ chính những việc tưới tiết kiệm nước, sử dụng nước tiết kiệm, để giảm chi phí 

xây dựng, quản lý khai thác công trình thuỷ lợi, giảm chi phí và nâng cao hiệu quả 

sản xuất nông nghiệp cho bà con nông dân. 

Tích cực thực hiện Nghị quyết 120/NQ-CP của Chính phủ về phát triển bền 

vững ĐBSCL thích ứng biến đổi khí hậu, trong thời gian qua, Bộ Khoa học và 

Công nghệ (KH&CN) đã tập trung vào 3 nhiệm vụ: Rà soát hệ thống chính sách 

hỗ trợ ứng dụng và chuyển giao KH&CN, đặc biệt là công nghệ cao trong sản 

xuất nông nghiệp (nhiệm vụ số 1); triển khai có hiệu nghiên cứu ứng dụng công 

nghệ nhằm cung cấp luận cứ khoa học và các giải pháp kỹ thuật thông qua các 

nhiệm vụ thuộc các Chương trình KH&CN trọng điểm cấp quốc gia và hợp tác 

quốc tế theo Nghị định thư với nước ngoài (nhiệm vụ số 2 và 3). 

Thông qua các chương trình KH&CN, Bộ KH&CN đã thực hiện nghiên 

cứu diễn biến nguồn nước, chất lượng nước và đề xuất các giải pháp khai thác 

thích hợp nhằm nâng cao hiệu quả và hạn chế rủi ro thiên tai (hạn mặn) vùng nuôi 

thủy sản, trồng trọt ven biển ĐBSCL. 

Đồng thời đánh giá nguyên nhân, cơ chế tác động và các yếu tố ảnh hưởng 

đến bồi, xói vùng cửa sông ven bờ biển là cơ sở giải quyết vấn đề xói lở, bồi tụ, 

bồi lấp cửa sông và bờ biển tại vùng cửa sông, đem lại những lợi ích cho giao 

thông thủy, tiêu thoát lũ cho dòng sông, đảm bảo an ninh quốc phòng và có lợi 

cho các địa phương phía thượng nguồn các lưu vực sông. 

Một số kết quả điển hình là đã nghiên cứu thành công giải pháp công nghệ 

đê trụ rỗng và mặt cắt đê biển có cấu kiện tiêu sóng trên đỉnh; xây dựng được mô 

hình ứng dụng công nghệ tiêu tán, hấp thụ, giảm năng lượng sóng, chống xói lở 

bờ biển phía Đông ĐBSCL (tại Nhà Mát, Bạc Liêu) và mô hình ứng dụng công 

nghệ tiêu tán, hấp thụ, giảm năng lượng sóng, chống xói lở bờ biển phía Tây đồng 

bằng sông Cửu Long (Bắc Đá Bạc- Cà Mau). 



55 

 

 

Các mô hình đã được Bộ NN&PTNT cùng UBND các tỉnh Bạc Liêu và Cà 

Mau khẳng định giải pháp đã ổn định, đảm bảo các mục tiêu là bảo vệ được bờ 

biển, chống sạt lở đồng thời có tác dụng tích phù sa và rừng ngập mặn sẽ mọc lại. 

Đánh giá về hiệu quả của việc sử dụng đê trụ rỗng, Phó Chủ tịch UBND 

tỉnh Cà Mau Lê Văn Sử cho biết, công trình đê trụ rỗng đã mang lại hiệu quả bước 

đầu khá ấn tượng khi vừa giảm được sóng tác động lên đê, vừa có khả năng gây 

tạo bãi bồi phục vụ trồng rừng phòng hộ. Đặc biệt, công nghệ này có thể sản xuất 

được ở quy mô công nghiệp và dễ dàng thi công với chi phí thấp hơn một số biện 

pháp công trình khác. 

Bên cạnh đó, Bộ KH&CN cũng tập trung nghiên cứu sự biến đổi môi trường 

sinh thái vùng hạ lưu sông Mekong thuộc lãnh thổ Việt Nam và đánh giá tác hại 

của các hoạt động kinh tế không được kiểm soát tại vùng thượng lưu sông 

Mekong. Các kết quả nghiên cứu đã cung cấp luận cứ để các bộ, ngành địa phương 

tích hợp các giải pháp vào quy hoạch ngành, lĩnh vực. 

Đồng thời phối hợp với các đối tác Đức xây dựng cổng kiến thức Mekong 

(MKH) để cung cấp dữ liệu thông tin theo địa chỉ 

https://catchmekong.eoc.dlr.de/Elvis/. MKH tích hợp toàn bộ dữ liệu hình thành 

từ đề tài của tất cả các đối tác trong dự án CatchMekong. Dữ liệu bao gồm các 

chủ đề như giám sát môi trường và chế độ dòng chảy của lưu vực sông Mekong 

và ĐBSCL, các thông số liên quan đến nước như chất và lượng nước, trầm tích... 

Bộ cũng triển khai xây dựng hệ thống thu trữ nước mưa thí điểm ở tỉnh Cà 

Mau như mô hình 350 m3 cấp nước sinh hoạt cho 20 hộ dân ở xã Khánh Hưng 

huyện Trần Văn Thời; mô hình thu nước mưa cho uống trực tiếp ở huyện Thới 

Bình; 2 mô hình thu nước mưa cho sản xuất với quy mô 140 m3 ở các huyện Năm 

Căn và huyện Thạch Phú; với chi phí thấp phù hợp với yêu cầu thu nước khối 

lượng lớn để nâng cao tiềm năng thu hoạch nước mưa. 

Ngoài ra, Bộ KH&CN đã nghiên cứu xác định nguyên nhân, cơ chế và đề 

xuất các giải pháp khả thi về kỹ thuật, hiệu quả về kinh tế nhằm hạn chế xói lở, 

bồi lắng cho hệ thống sông ĐBSCL. Kết quả nghiên cứu nổi bật cung cấp cho các 

địa phương xây dựng được bản đồ hiện trạng sạt lở trên toàn hệ thống sông 

ĐBSCL năm 2017 và cập nhật mới đến cuối năm 2019. Phân tích được 7 nhóm 

nguyên nhân, cơ chế ảnh hưởng đến xói bồi các sông ĐBSCL. 

Đồng thời đề xuất các giải pháp hạn chế bồi lắng, xói lở phù hợp cho từng 

vùng cụ thể. Trong đó, có giải pháp sử dụng lốp xe ô tô cũ, túi vải địa kỹ thuật 
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bảo vệ bờ ứng dụng thi công trên một vị trí sạt lở bờ kênh Long Xuyên-Rạch Giá 

thuộc huyện Thoại Sơn tỉnh An Giang dài 100m bằng sử dụng túi vải địa kỹ thuật 

(D box) và sử dụng lốp xe ô tô cũ, đoạn kè này đến thời điểm tháng 10/2020 rất 

ổn định, trên mái kè đã được phủ xanh bởi lớp thực vật. 

Ngoài ra, còn giải pháp tạo chặn phên tre, tạo bãi trồng cây mắm để gây 

bồi, ứng dụng thi công tại một vị trí trên bờ kênh Lương Thế Trân, thuộc xã Lý 

Văn Lâm, thành phố Cà Mau. 
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KẾT LUẬN 

Với các giải pháp xây dựng mới công trình thuỷ lợi là rất tốn kém, trong 

khi đó rất nhiều công trình đã có lại chưa phát huy hết năng lực. Giải pháp về sửa 

chữa nâng cấp công trình hiện có, đi đôi với việc đổi mới công tác quản lý, nâng 

cao hiệu quả công trình, tập huấn, tuyên truyền, phổ biến kỹ thuật tưới tiết kiệm 

nước, sử dụng nước tiết kiệm thông qua việc xây dựng mô hình điểm để nhân 

rộng sẽ đòi hỏi chi phí không cao nhưng hiệu quả kinh tế - xã hội rất lớn. Đây là 

hướng đi đang được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chỉ đạo thực hiện. 

Trong những năm qua, Trung tâm Khuyến nông Quốc gia phối hợp với Cục 

Thuỷ lợi và các đơn vị liên quan thông qua chương trình khuyến thuỷ đã triển khai 

xây dựng mô hình tưới tiết kiệm nước cho cây hoa, chè, cỏ voi, vải... ở nhiều địa 

phương như Hà Nội, Yên Bái, Phú Thọ, Vĩnh Phúc... Các mô hình đang là những 

điểm tham quan học tập kinh nghiệm của nông dân. Đồng thời, cũng đã tổ chức 

các lớp tập huấn, tuyên truyền về kỹ thuật quản lý vận hành công trình thuỷ lợi 

nội đồng, kỹ thuật tưới tiết kiệm nước... ở các địa phương Bắc Giang, Hải Phòng, 

Vĩnh Phúc, Phú Thọ, Ninh Bình... giúp cho nông dân và cán bộ thuỷ nông cơ sở 

nâng cao nhận thức, sử dụng nước một cách tiết kiệm, giảm chi phí, nâng cao hiệu 

quả trong sản xuất nông nghiệp theo định hướng "Ba giảm, Ba tăng" của Bộ Nông 

nghiệp và Phát triển Nông thôn. Tuy các hệ thống thủy lợi đã phát huy hiệu quả 

phục vụ dân sinh, kinh tế nhưng trong quá trình quản lý vẫn còn một số tồn tại 

như đầu tư xây dựng không đồng bộ từ đầu mối đến kênh mương nội đồng; Năng 

lực phục vụ của các hệ thống đạt bình quân 60% so với năng lực thiết kế. Hiệu 

quả phục vụ chưa cao, chất lượng việc cấp thoát nước chưa chủ động và chưa đáp 

ứng được so với yêu cầu của sản xuất và đời sống; Nhiều cơ chế, chính sách quản 

lý khai thác hệ thống thủy lợi còn bất cập, không đồng bộ, nhất là cơ chế chính 

sách về tổ chức quản lý,cơ chế tài chính; Tổ chức quản lý các hệ thống chưa đồng 

bộ và cụ thể, đặc biệt quản lý các hệ thống thủy lợi nhỏ. Việc phân cấp tổ chức, 

quản lý ở nhiều địa phương còn chưa rõ ràng. Để ổn định và phát triển dân sinh 

kinh tế, trong những thập kỷ qua công tác phát triển thuỷ lợi đã được quan tâm 

đầu tư ngày càng cao. Phát triển thuỷ lợi đã nhằm mục tiêu bảo vệ, khai thác và 

sử dụng tổng hợp nguồn nước nhằm bảo vệ dân sinh, sản xuất và đáp ứng nhu cầu 

nước cho phát triển tất cả các ngành kinh tế xã hội. Sự nghiệp phát triển thuỷ lợi 

đã đạt được những thành tựu to lớn,  góp phần vô cùng quan trọng cho sự phát 

triển của mọi ngành kinh tế - xã hội trong thời gian qua và nhất là trong thời kỳ 

đổi mới của đất nước, đặc biệt là phát triển sản xuất lương thực.  
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