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NHỮNG	THÁCH	THỨC
ĐỐI	VỚI	ĐỒNG	BẰNG	SÔNG	CỬU	LONG

TP.	Cần Thơ,	26‐27/9/2017

HỘI	NGHỊ
PHÁT	TRIỂN	BỀN	VỮNG	ĐỒNG	BẰNG	SÔNG	CỬU	LONG	

THÍCH	ỨNG	VỚI	BIẾN	ĐỔI	KHÍ	HẬU

GS.	Trần Thục,	
Phó chủ tịch Hội đồng tư vấn của Ủy ban	quốc gia về Biến đổi khí hậu

Tổng	quan	về	BĐSCL
• Được	hình	thành	từ	khoảng	8.000	năm,	nhờ	vào:
(i)	Lượng	phù	sa	dồi	dào.	(ii) Mực	nước	biển	ổn	định.	

• Ở hạ lưu sông Mê Công; tích tự nhiên khoảng 4 triệu ha, hơn
750 km đường bờ.

• Địa	hình	bằng	phẳng	và	thấp,	bị	bao	vây	bởi	biển	=>	chịu	
nhiều	rủi	ro.

• Dân	số gần 18 triệu,	phụ	thuộc	chủ	yếu	vào	nông	nghiệp.
• Văn	hóa,	văn	minh	sông	nước	độc	đáo.
• Nhiều vùng	đất	ngập	nước,	đa	dạng	sinh	học	cao,	dịch	vụ	
sinh	thái	phong	phú.

• Vai	trò	quan	trọng	về	kinh	tế,	xã	hội,	an	ninh	lương	thực,	
quốc	phòng	– an	ninh.

ĐBSCL	có	nhiều	lợi	thế	tự	nhiên	đan	xen	chưa	được	khám	phá
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Tài nguyên nước:
• Lưu lượng trung bình năm khoảng 12.900m3/s;
Khoảng 5% được sinh ra tại vùng ĐBSCL.

• Tiềm năng nước ngầm ~ 22,5 triệum3/ngày đêm.
• Tổng dòng chảy mùa lũ và mùa cạn có xu thế giảm.
Mực nước ngầm suy giảm.

Điều	kiện	tự	nhiên

Tài nguyên đất:
• DT tự nhiên 4,08 triệu ha (2015): đất nông nghiệp
(84%), phi nông nghiệp (15%), chưa sử dụng (1%).

• Thành phần cơ giới thích hợp SX nông nghiệp.
• Đất nông nghiệp và phi nông nghiệp có xu thế tăng.

Đa dạng sinh học:
• Có 23 khu bảo tồn với các HST
chính là đất ngập nước.

• Rừng ngập mặn: RNM suy giảm
gần 10%, còn 179.384 ha vào năm
2016 (so với 2011).

• Đất than bùn: 12.000 ha (2016).
Độ dày suy giảm đáng kể.Nguồn:	Cục	QLTNN,	TC	QLĐĐ,	TC	MT,	2017

Tài	nguyên	nước	có	vai	trò	quyết	định	bảo	đảm	PTBV	
‐ Bảo	đảm	an	ninh	nguồn	nước	là	bảo	đảm	PTBV	

• Quy hoạch phát triển KT – XH vùng ĐBSCL.
• Kiểm soát lũ: Thoát lũ ĐTM; Thoát lũ ra biển Tây; cống kiểm soát lũ.
• Cơ giới hóa tưới tiêu, sản xuất.
• Áp dụng giống mới.
• Tuyến cụm dân cư vượt lũ.
• Phát triển giao thông, cầu, đường, nâng cao đường chống lũ.
• Các chuyển đổi mô hình sản xuất nông nghiệp:

• 1975‐1990: Mở rộng diện tích trồng lúa; phát triển mạnh lúa 2 vụ, 3 vụ;
• 1991‐1999: Sản xuất lúa hàng hóa; Đê bao, đê ngăn mặn;
• 2000‐ nay: Mở rộng nuôi trồng thuỷ sản cá, tôm,….

Thành	quả	phát	triển	ĐBSCL
• Thành quả về kinh tế
• Thành quả về Văn hóa, Xã hội



9/26/2017

3

NHỮNG	TÁC	ĐỘNG	ĐẾN	ĐBSCL

Lũ,	Cạn

Nước	biển	dâng
(~3	mm/năm)

Xâm	nhập	mặn

Mưa	cực	đoan,
Lũ,	Hạn	hán

Sụt	lún	
(~30	mm/năm	?)

Xói	lở	bờ	biển

• BĐKH	và	nước	biển	dâng.
•Đập	ở	thượng	nguồn	và	chuyển	nước.
• Nội	vùng:
‐ Khai	thác	quá	mức	tài	nguyên	thiên	nhiên.	
‐ Sụt	lún	đất,	xói	lở	bờ	sông,	bờ	biển.
‐ Gia	tăng	dân	số	và	di	dân.
‐ Suy	giảm	chất	lượng	Đất	‐ Nước	‐ Không	khí.
‐ Thay	đổi	sử	dụng	đất.

Suy	giảm	phù	sa

Xói	lở	bờ	sông	(550	điểm, gần	800	km)

• HT	thủy	lợi	phát	triển	quá	mức
• HT	canh	tác	thiếu	mềm	dẻo

Mở	rộng	vùng	tưới Thủy	điện Khai	thác	cátNước	biển	dâng

RCP4.5: 55cm	(33÷78cm)
RCP8.5: 75cm	(52÷106cm);

Mặn	lấn	sâu	so	với	thời	kỳ	nền,	1‰: 8,8	‐ 9,5	km; 4‰: 9,2	km.(300	ha/năm)
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RCP4.5 RCP8.5 cuối	thế	kỷ	so	với	(1986‐2005)

3,3	đến	3,5°C

1,7	đến	1,9°C

RCP4.5 RCP8.5

5	đến	15%
10	đến	15%

mùa	khô

Nước	biển	dâng
RCP4.5: 55cm	(33÷78cm)
RCP8.5: 75cm	(52÷106cm);

Nguồn:	Viện	KH	KTTV&BĐKH

Nhiệt độ

Lượng	mưa

Nhiệt độ tăng nhưng tăng ít
hơn so với các vùng khác.

Nhiệt độ trung bình năm
(1958-2014) tăng 0,5 oC.

Lượng mưa năm tăng từ 5-
20% ở phần lớn khu vực;
giảm từ 0-10% ở Cà Mau,
10-20% ở Phú Quốc.

BĐKH

Nếu mực nước biển dâng 100 cm, 38,9% diện tích sẽ bị ngập vĩnh viễn.

NBD 50cm, tỷ lệ ngập 4,48% NBD 60cm, tỷ lệ ngập 8,58% NBD 70cm, tỷ lệ ngập 14,7%

NBD 80cm, tỷ lệ ngập 21,0% NBD 90cm, tỷ lệ ngập 28,2% NBD 100cm, tỷ lệ ngập 38,9%

BĐKH	tạo	sức	ép	lớn	đến	PT,	nhưng	cũng	là	động	lực	để	chuyển	đổi
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Vùng	VIII:	Bình Thuận
– Cà Mau,	Kiên Giang

Ba	tháng
nhiều bão nhất

Tổng số bão	
(1961‐2014)	

(cơn)
Tần số bão
(cơn/năm)

Cấp gió mạnh
nhất đã ghi nhận

Lượngmưa
trung bình (mm)

Lượngmưa
1	ngày max
(mm)

X‐XI‐XII 23 <	0,5 10,	
giật 12‐13 50	‐ 100 273

Biên	độ	triều	
lớn	nhất	(m)

NDDB cao	nhất	
đã	xảy	ra	(m)

NDDB cao	nhất	
có	thể	xảy	ra	(m)

Mực	nước	tổng	cộng	
trong	bão	có	thể	xảy	ra	

(m)
Vùng	V‐1:	Từ	Bình	Thuận	đến	Bà	Rịa	– Vũng	Tàu

1,4	‐ 1,8 1,2 2,0 3,4 – 3,8
Vùng	V‐2:	Từ	TP.	Hồ	Chí	Minh	đến	Mũi	Cà	Mau

1,8	– 2,0 2,0 2,7 4,4	– 4,7
Vùng	V‐3:	Mũi	Cà	Mau	đến	Kiên	Giang

0,8	– 1,1 1,2 2,1 2,9	– 3,2

Bão,	nước	dâng	do	bão

Thiên	tai	gia	tăng	nguy	cơ	bấp	bênh	của	PT

Mở	rộng	vùng	tưới Thủy	điện Khai	thác	cát

Tương	lai	gần:	65%;	Tương	lai	xa:	90%	lượng	bùn	cát	bị	giữ	lại

Ủy hội Mekong quốc tế Ủy hội Mekong quốc tế Ủy hội Mekong quốc tế

Phát	triển	thượng	nguồn
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Phát	triển	KT‐XH	nội	vùng	ĐBSCL

Khai	thác	
tài	nguyên

Phát	triển	CN	
và	đô	thị

Thay	đổi	
sử	dụng	đất

Gia	tăng	dân	số

• Thu	hẹp	đất	nông	nghiệp;
• Tăng	nhu	cầu	sử	dụng	nước;
• Gia	tăng	nguy	cơ	khan	hiễm,	ô	nhiễm	nguồn	nước.
• …

• Khai	thác	quá	mức	làm	suy	giảm	TNN	(mặt	và	ngầm);
• Khai	thác	cát làm	gia	tăng	nguy	cơ	sạt	lở	bờ	sông	và	
xói	lở	bờ	biển.

• ….

• Gia	tăng	nguy	cơ	ô	nhiễm	nguồn	nước;
• Các	KCN	và	khu	dân	cư	tập	trung	dọc	các	tuyến	sông	
làm	gia	tăng	sạt	lở	bờ	sông.

• …

• Suy	giảm	chất	lượng	đất.
• Nhiều	vùng	đất	ngập	nước nhường	chỗ	cho	hệ	thống	
tưới	tiêu,	trồng	rừng,	công	nghiệp	và	nuôi	tôm.

• …

Quy hoạch cấp vùng: 10
1) QH tổng thể phát triển KT‐XH.
2) QH phát triển ngành, sản phẩm, lĩnh vực cấp

vùng.
3) QH xây dựng.
4) QH sử dụng đất: Chưa có.

Quy hoạch cấp tỉnh, huyện
KT‐XH; PT ngành; SD đất; Xây dựng; Đô thị; Nông thôn
mới. Đê	ở	ĐBSCL:	37.690 km

• Đê chống lũ triệt để	(19.930km);
• Đê chống lũ hai vụ	(17.760km).	

Nỗ	lực	‐ Quy	hoạch

Có	nhiều	quy	hoạch	nhưng	thiếu	gắn	kết,	chưa đồng	bộ,
thiếu	gắn	với	nguồn	lực	thực	hiện,	khó	khả	thi.

QH	tổng	thể	không	phân	chia	theo	ngành,	lĩnh	vực	là	công	cụ	để	PTBV
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1) Đã	thực	hiện	một	số	dự	án:
• Công	trình	ngăn	mặn,	hồ	chứa	nước,	hồ	điều	hòa,	chống	ngập,	chống	triều,	bảo	
vệ	bờ	sông;	Rừng	ngập	mặn;	Cấp	nước	sinh	hoạt;	Đê	bao,	đê	biển,	hệ	thống	thủy	
lợi.

2) Dự	kiến	thực	hiện	15	dự	án:	đê	biển,	đê	sông;	kiểm	soát	mặn,	hồ	chứa	nước	
ngọt;	phục	hồi	RNN.	
• Cần	Thơ,	Long	An,	Bến	Tre:	Vĩnh	Long,	Đồng	Tháp,	An	Giang,	Kiên	Giang,	Hậu	
Giang,	Trà	Vinh,	Sóc	Trăng,	Bạc	Liêu,	Cà	Mau.

Nỗ	lực	‐ Thích	ứng	với	BĐKH

•BĐKH	là	thách	thức	lớn,	dù	nỗ	lực	thích	ứng	đã	tăng,	nhưng	ở	quy	
mô	nhỏ	không	bảo	vệ	được	những	đối	tượng	dễ	bị	tổn	thương.	

•Ngân	sách	cho	thích	ứng đã	tăng	nhưng	vẫn	hạn	chế,	chỉ	tập	trung	
vào	ngắn	hạn.

ĐIỀU	KIỆN	TỰ	NHIÊN HOẠT	ĐỘNG	CON	NGƯỜI

Ngập	lụt	đồng	bằng	và	đô	thị

Biến	động	dòng	chảy	do	
BĐKH

NBD,	Xâm	nhập	mặn

Sạt	lở	bờ	sông	và	
xói	lở	bở	biển

Suy	thoái	hệ	sinh	thái	và	
ô	nhiễm	môi	trường

Sụt	lún

TÁC	ĐỘNG	ĐẾN	ĐBSCL
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Ngập	lụt	đồng	bằng	và	đô	thị
• Do địa hình bằng phẳng, chỉ cần lũ lớn hơn bình thường
đã gây nên ngập lụt ở ĐBSCL.

• Diện tích bị ngập lên tới 1/2 diện tích, mức ngập từ 1÷4 m
và thời gian ngập kéo dài từ 1÷ 6 tháng.

• Tình trạng ngập lụt đô thị tại ĐBSCL và Tp Hồ Chí Minh
ngày càng gia tăng do BĐKH.

Biến	động	dòng	chảy
Do tác động của BĐKH
• Lưu lượng trung bình mùa cạn giảm (nhiều nhất 25%, ít
nhất 11%);

• Lưu lượng mùa lũ giảm trong thời kỳ 2030 (5%) và tăng
trong thời kỳ khác (2÷8,5%);

• Lưu lượng năm giảm ở kịch bản trung bình thời kỳ 2040‐
2050, tăng trong các thời kỳ khác và trong kịch bản cao.

Tác	động	của	BĐKH:
• Ranh giới mặn 1‰ lấn sâu hơn thời kỳ
nền trên sông Cổ Chiên là 9,5 km và
trên sông Hậu là 8,8 km.

• Ranh giới mặn 4‰ lấn sâu hơn thời kỳ
nền trên sông Cổ Chiên là 9,2 km.

Hiện trạng (Tháng 3/2016):
Ranh giới độ mặn 4g/l lấn sâu tới
90÷95km trên sông Vàm Cỏ, 45÷65km
trên sông Tiền, 55÷60km trên sông Hậu
và 60÷65km ở khu vực ven biển Tây
(Sông Cái Lớn).

Xâm	nhập	mặn

Phân	bố	độ	
mặn	cao	nhất	
từ	27/02	đến	
04/3/2016	
tại	ĐBSCL
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• ĐBSCL có khoảng 550 điểm sạt lở với
tổng chiều dài khoảng gần 800 km, chủ
yếu diễn ra dọc sông Tiền, sông Hậu, Vàm
Cỏ Đông và Vàm Cỏ Tây.

• Từ năm 2005, bờ biển vùng ĐBSCL bị xói
lở với tốc độ khoảng 300 ha/năm, chủ
yếu dọc bờ biển Kiên Giang và Cà Mau.

Sạt	lở	bờ	sông	và	xói	lở	bờ	biển

Suy	thoái	hệ	sinh	thái
• Diện tích HST bị suy giảm do chuyển sang nuôi trồng
thủy sản ở các tỉnh ven biển.

• Nguồn nước mặt ở ĐBSCL bị ô nhiễm nghiêm trọng
do nhiều nguyên nhân sẽ tác động đến HST.

• Biến đổi khí hậu và các hiện tượng thời tiết cực đoan
sẽ ảnh hưởng đến ĐDSH ở ĐBSCL.

• Chuyển dịch đứng	 tại	5 mốc địa động lực	 tại
ĐBSCL cho	 thay,	 toc độ	 hạ trung	 bı̀nh là
2,7mm/năm,	lớn	nhat	là 19,9mm/năm (Cần
Giờ), tốc độ nâng lớn nhất đạt 20,6mm/năm
(Hòn Đất).

• Toc độ sụt lún	địa	chat và do khai	 thác	nước	
ngam ở Cà Mau là 1,9÷2,8 cm/năm, lớn nhất
có thể lên tới 3,3 cm/năm; ở Hậu Giang
khoảng 3,01÷3,3 cm/năm.

• Đa số khu vực lún 5cm÷10 cm, đặc biệt khu
vực ven biển Cà Mau và Bạc Liêu có giá trị lún
trên 10 cm trong giai đoạn 2005‐2015.

Nâng	hạ	địa	chất,	sụt	lún
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Có	rất	nhiều	câu	hỏi	được	đặt	ra	đối	với	

Phát	triển	bền	vững	ĐBSCL
Thích	ứng	với	BĐKH

ĐBSCL là một thể thống nhất. Hành động ở một khu vực sẽ
ảnh hưởng đến khu vực xung quanh và toàn Đồng bằng.

=>	Cần	thích	ứng	theo	hướng	chuyển	đổi	quy	mô	lớn.

• Quy mô về địa lý, quy mô về số người bị tác động bởi BĐKH,
quy mô về số người bị ảnh hưởng bởi sự chuyển đổi.

• Sự thay đổi cơ bản đối với một hệ thống cần phải dài hạn.
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1) Phát	triển	bền	vững:	
Làm thế nào để sử dụng hợp lý và hiệu quả tài nguyên thiên nhiên
(đất ‐ nước ‐ con người ‐ khí hậu), bảo vệmôi trường và bảo tồn hệ
sinh thái trong điều kiện BĐKH?

Phát	triển	bền	vững	thích	ứng	với	BĐKH?

2)	Liên	kết	vùng?	
• Nội	vùng,	với	các	vùng	miền	trong	cả	nước;
• Liên	kết	về	kinh	tế,	Liên	kết	về	xã	hội.

Quy	hoạch,	Quản	lý	tài	nguyên

3) Quy	hoạch	phát	triển	KT‐ XH,	Phát	triển	kết	
cấu	hạ	tầng	gắn	với	thích	ứng	với	BĐKH?

4) Quy	hoạch	TNN	trong	điều	kiện	BĐKH	và	tác	
động	bên	ngoài.	

• Cơ	chế	quản	lý,	sử	dụng,	trữ,	điều	hòa	nước?

• Thái	độ	đối	với	lũ,	nước	mặn,	nước	lợ?

5) Quy	hoạch	sử	dụng	đất,	chuyển	đổi	sử	dụng	
đất?



9/26/2017

12

Chuyển	đổi	ngành	nghề

7) Chuyển	đổi	cơ	cấu	ngành	nghề:

• Công	nghệ	cao,	hữu	cơ?
• Lúa	thành	thủy	sản?
• Lúa	thành	cây	công	nghiệp,	cây	ăn	quả?
• Nông	nghiệp	sang	công	nghiệp,	công	nghiệp	chế	biến?	
• Nông	nghiệp	sang	du	lịch,	dịch	vụ?

6) Chuyển	đổi	đối	với: Vùng	thượng	lưu,	vùng	
giữa,	vùng	ven	biển	của	ĐBSCL?		

BĐKH,	Thiên	tai

8) BĐKH	và	nước	biển	dâng: Quy	hoạch	cơ	sở	hạ	tầng?

9) Giám	sát	BĐKH,	cảnh	báo	sớm?	Giám	sát	Sụt	lún?

10) Quản	lý	thiên	tai:	Xói	lở	bờ	sông,	xói	lở	bờ	biển,	rừng	ngập	
mặn?	
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11) Vai	trò	của	địa	phương	và	cộng	đồng	trong	chuyển	đổi?

12) Khung	thời	gian	thích	hợp	cho	các	hoạt	động?

13) Giám	sát	và	đánh	giá hiệu	quả	của	chuyển	đổi?

14) Các	giả	thiết	về	thách	thức,	rủi	ro	trong	chuyển	đổi?

Cơ	chế	phối	hợp?

15) Huy	động	và	điều	phối	các	hỗ	trợ	của	Đối	tác	phát	triển?

Đồng	bằng	sông	Cửu	Long	được	hình	thành	
và	phát	triển,		nhờ	vào:

1) Lượng phù sa dồi dào.
2) Mực nước biển ổn định.


