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BÁO CÁO KỲ: 

DIỄN BIẾN VÀ DỰ BÁO LŨ NỘI ĐỒNG VÙNG ĐBSCL  

I. Diễn biễn thời tiết, sản xuất, lũ vùng ĐBSCL đến ngày 21/8/2015 

I.1 Diễn biến thời tiết 

1. Vùng thượng lưu sông Mê Công 

Đặc trưng thời tiết từ ngày 10 tháng 8 đến 17 tháng 8, trên lưu vực sông Mê Công 

ảnh hưởng chủ yếu bởi gió mùa Tây Nam, giải hội tụ nhiệt đới Miền trung Myanmar, khu 

vực Bắc Thái Lan, Nam Lào, miền trung Việt Nam và rãnh thấp nằm ngang qua: 

Myanmar, Thai Land tại độ cao 1.5 km. Đánh giá chung, vùng hạ lưu sông Mê Công  

không có mưa lớn xảy ra, lương mưa lũy tích tuần phổ biến nhỏ hơn 50 mm, riêng tại 

Paksane lượng mưa lên tới 102,9 mm. 

 
Nguồn: MRC Weekly Report 

Hình 1. Bản đồ thời tiết và bản đồ mưa lũy tích tuần từ ngày 03/8 đến 10/8 

 

I.2 Diễn biến lũ 

Tổng lượng nước lũ từ ngày 1/6 – 21/8/2015 tại Kratie: 

Tổng lượng lũ tại Kratie cho tới thời điểm ngày 21/8 là 72,2 tỷ m3 nhỏ hơn tổng 

lượng lũ cùng thời kỳ năm 2014 khoảng 69 tỷ m3 và nhỏ hơn lũ năm 2013 khoảng 28,8 tỷ 

m3. 
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Hình 2. Tổng lượng lũ tại Kratie từ 1/6 đến ngày 21/08 

 

Tại Kratie, diễn biến mực nước thời gian vừa qua có xu thế giảm mạnh, do mưa 

lớn ở phía thượng lưu giảm. Giá trị mực nước thấp hơn so với năm 2011, và mức cảnh 

báo cấp I, đến ngày 21/08 mực nước lúc 7AM đo được là 15 m. 

 
Nguồn: MRC 

Hình 3.  Diễn biến mực nước tại Kratie năm 2015 
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Nguồn: MRC  

Hình 4. Diễn biến mực nước tại Tân Châu năm 2015 

Mực nước tại Tân Châu giảm trong tuần vừa qua và ảnh hưởng của triều giảm. 

Hiện nay, mực nước thấp hơn trung bình nhiều năm và thấp hơn năm 2011 cùng kỳ. 

Mực nước 7 giờ ngày 21/08 đo được là 1,66 m. 

 

Nguồn: MRC 

Hình 5. Diễn biến lũ tại Châu Đốc năm 2015 
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Mực nước tại Châu Đốc có xu thế tương tự như tại trạm Tân Châu. Mực nước lúc 

7 giờ ngày 21 tháng 08 đo được là 1,24 m thấp hơn so với Tân Châu xấp xỉ 42 cm. Diễn 

biến mực nước trong tuần qua thấp hơn năm 2011 cùng kỳ. 

+ Khu vực ĐTM: Xu thế mực nước giảm ở các trạm nội đồng của ĐTM do ảnh hưởng 

của triều và dòng chảy thượng lưu giảm, cường suất giảm trung bình từ 1 – 3 cm/ngày. 

Tại Hưng Thạnh trên kênh Phước Xuyên mực nước thấp hơn báo động I (1,5m), mực 

nước ngày 20/08 tại Hưng Thạnh là 1,08m; trạm Kiên Bình mực nước là 0,65 m. Trạm 

Tân Hồng có xu thế tăng trong tuần qua, mực nước đo được ngày 20/08 là 1,63 m. 

+ Khu vực TGLX: Xu thế chung khu vực TGLX mực nước giảm ở hầu hết các trạm, tại 

trạm Xuân Tô đến ngày 20/08 mực nước đo được là 0,84 m thấp hơn so với báo động 

cấp I (3 m). Tại Tri Tôn mực nước tăng với cường suất trung bình 1 – 2 cm/ngày đến 

ngày 20/08 đo được là 0,86 m.  

+ Khu vực TSH: Xu thế mực nước ảnh hưởng chủ đạo do thủy triều, có xu thế giảm 

trong tuần qua, mực nước tại Vị Thanh đến ngày 20/08 đo được là 0,37 m. 

Bảng 1: Mực nước lớn nhất thực đo các trạm nội đồng 5 ngày gần đây 

Đơn vị: m 

STT Trạm 16/08 17/08 18/08 19/08 20/08 

1 Tân Châu 2,40 2,34 2,24 2,16   

2 Châu Đốc 2,09 2,06 1,99 1,93   

3 Cần Thơ 1,44 1,41 1,35 1,29   

4 Mỹ Thuận 1,30 1,26 1,23 1,17   

5 Mộc Hóa 0,74 0,76 0,76 0,75   

6 Xuân Tô 0,83 0,85 0,85 0,84 0,84 

7 Tri Tôn 0,86 0,88 0,86 0,88 0,86 

8 Vĩnh Nhuận 1,16 1,15 1,14 1,15 1,10 

9 Núi Sập 1,06 1,06 1,05 1,04 1,01 

10 Tân Hiệp 0,49 0,51 0,48 0,44 0,44 

11 Vị Thanh 0,43 0,48 0,42 0,38 0,37 

12 Tân Hồng 1,70 1,70 1,69 1,67 1,63 

13 Tân Hưng 1,34 1,37 1,36 1,35 1,34 

14 Tràm Chim 1,59 1,59 1,56 1,53 1,50 

15 Hưng Thạnh 1,10 1,10 1,10 1,09 1,08 

16 Kiên Bình 0,66 0,69 0,68 0,67 0,65 

17 Mỹ Hóa 1,05 1,00 0,99 0,95 0,93 
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Hình 6. Bản đồ ngập từ ảnh vệ tinh Modis chụp ngày 28/07 và 05/08/2015 

Dựa trên ảnh vệ tinh Modis ngày 28/07/2015 và 05/08/2015, vùng ĐBSCL chưa xảy 

ra hiện tượng ngập và lũ tràn đồng. Riêng khu vực Cam Phu Chia một số khu vực trũng 

ven sông bắt đầu xuất hiện ngập phạm vi tăng hơn so với ngày 28/07. 

I.3 Diễn biến sản xuất 

Bảng 2: Lịch xuống giống và thu hoạch vụ Hè Thu, kế hoạch xuống giống vụ Thu 
Đông đến ngày 1/8/2015                                               

Số 
TT 

Địa phương 

Vụ Hè Thu Vụ Thu Đông 

Xuống 
giống 
(ha) 

Thu 
hoạch 
(ha) 

Chưa thu 
hoạch 
(ha) 

Xuống 
giống 
(ha) 

Thu 
hoạch 
(ha) 

Chưa 
thu 

hoạch 
Ha) 

1 Long An 221.043 81.350 139.693 26.637 
  

2 Tiền Giang 114.356 40.000 74.356 
   

3 Bến Tre 17.170 
 

17.170 
   

4 Vĩnh Long 58.792 58.756 36 37.687 
  

5 Kiên Giang 301.184 94.558 206.626 61.385 
  

6 Hậu Giang 77.096 55.600 21.496 30.902 
  

7 Cần Thơ 78.581 74.543 4.038 58.793 
  

8 An Giang 230.199 146.884 83.315 14.874 
  

9 Đồng Tháp 196.000 165.227 30.773 122.043 
  

 
Tổng 1.294.421 716.918 577.503 352.321 - - 

                  Nguồn: Cục trồng trọt – Bộ NN&PTNT 
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Đến ngày 1/8 các tỉnh vùng ngập lũ ĐBSCL đã thu hoạch lúa Hè Thu khoảng 55% 

diện tích xuống giống, diện tích chưa thu hoạch còn nhiều nhất là tỉnh Kiên Giang, tỉnh 

Long An và tỉnh An Giang. 

Hiện nay, 7 tỉnh đã xuống giống được khoảng 352.000 ha lúa Thu Đông. Tỉnh 

Đồng Tháp là tỉnh có diện tích xuống giống nhiều nhất đến thời điểm này (khoảng 

122.000 ha). 

Trong những ngày tới tiếp tục là thời điểm thu hoạch lúa Hè Thu và xuống giống 

vụ lúa Thu Đông của các tỉnh. 

II. Dự báo mưa, lũ và thủy triều từ ngày 21/08 đến ngày 25/08/2015 

II.1 Dự báo mưa 

Lượng mưa ngày dự báo tăng, tuy nhiên không lớn so với tuần qua, phổ biển dưới 

25 mm trên toàn khu vực trong những ngày tới, một số điểm mưa lớn rải rác, với giá trị 

nhỏ hơn 40 mm. 
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      Nguồn: http://www.cpc.ncep.noaa.gov 

 

 
            Nguồn: http://www.cpc.ncep.noaa.gov 

Hình 7. Dự báo mưa từ ngày 22/8 đến ngày 25/8/2015 khu vực hạ lưu sông Mê Công 
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II.2 Dự báo mực nước lũ vùng thượng lưu 

Tại Kratie, theo tài liệu dự báo 5 ngày tiếp theo của MRC, mực nước có xu thế 

giảm trong những ngày tới; mực nước dự báo đến ngày 25/08 là 14,61 m. 

 

Hình 8.  Dự báo mực nước 5 ngày tiếp theo tại Kratie 

 

Hình 9. Dự báo mực nước 5 ngày tiếp theo tại Tân Châu 

Diễn biến mực nước tại Tân Châu dự báo giảm trong những ngày tới. Dự báo mực 

nước tại Tân Châu lúc 7h đến ngày 25/08 là 1.62 m. 
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Hình 10. Dự báo mực nước 5 ngày tại Châu Đốc. 

Tại trạm Châu Đốc dự báo mực nước giảm và duy trì trong những ngày tiếp theo. 

Đến ngày 25 tháng 8 dự báo mực nước lúc 7h đạt 1,21 m. 

II.3 Dự báo mực nước thủy triều tháng 08 

Dự báo trong những ngày tiếp theo triều dự báo giảm các trạm ven biển Đông và 

khu vực biển Tây. 

Bảng 3: Đặc trưng mực nước triều dự báo tháng 8/2015 

Đơn vị: m 

STT Trạm Hmax Ngày đạt Hmax Hmin Ngày đạt Hmin 

1 Vũng Tàu 1,32 31/08/2015 -2,28 01/08/2015 

2 Vàm Kênh 1,27 31/08/2015 -2,17 01/08/2015 

3 An Thuận 1,36 31/08/2015 -2,24 01/08/2015 

4 Bến Trại 1,29 31/08/2015 -2,26 01/08/2015 

5 Mỹ Thanh 1,24 31/08/2015 -2,14 01/08/2015 

6 Gành Hào 1,27 31/08/2015 -1,81 01/08/2015 

7 Ông Đốc 0,45 01/08/2015 -0,26 11/08/2015 

8 Rạch Giá 0,54 01/08/2015 -0,45 09/08/2015 

9 Hà Tiên 0,49 05/08/2015 -0,53 01/08/2015 

III. Dự báo mực nước nội đồng vùng ĐBSCL từ ngày 14/8 – 18/8/2015 

Mạng lưới trạm dự báo: 
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Hình 11.  Mạng lưới trạm dự báo 

Bảng 4: Mực nước dự báo ở các trạm nội đồng từ ngày 21/8 đến 25/08/2015 

Đơn vị: m 

STT Trạm 21/08 22/08 23/08 24/08 25/08 

1 Kraite* 14,65 14,37 14,13 13,95 13,85 

2 Tân Châu* 1,57 1,53 1,49 1,47 1,44 

3 Châu Đốc* 1,18 1,09 1,03 0,98 0,94 

4 Xuân Tô 0,83 0,82 0,81 0,80 0,79 

5 Tri Tôn 0,87 0,85 0,83 0,82 0,82 

6 Vĩnh Nhuận 1,09 1,08 1,07 1,06 1,04 

7 Núi Sập 1,00 0,98 0,96 0,94 0,92 

8 Tân Hiệp 0,44 0,42 0,40 0,39 0,40 

9 Vị Thanh 0,37 0,39 0,40 0,40 0,39 

10 Tân Hồng 1,62 1,62 1,60 1,58 1,56 

11 Tân Hưng 1,36 1,34 1,32 1,31 1,30 

12 Tràm Chim 1,54 1,51 1,48 1,45 1,42 

13 Hưng Thạnh 1,09 1,08 1,08 1,07 1,08 

14 Kiên Bình 0,66 0,63 0,64 0,62 0,60 



Báo cáo kỳ 3: Tình hình lũ đến ngày 21/8/2015, Dự báo lũ từ ngày 22-25/8/2015 

Viện Quy hoạch Thủy lợi miền Nam  11 

 

STT Trạm 21/08 22/08 23/08 24/08 25/08 

15 Mỹ Hóa 0,89 0,87 0,85 0,83 0,81 

*Kết quả dự báo của MRC 

 

 

1. Trạm Xuân Tô 

 

Hình 12. Diễn biến mực nước và kết quả dự báo tại trạm Xuân Tô 

Dự báo trong 5 ngày tới xu thế mực nước tại Xuân Tô giảm đến ngày 25/08  dự 

báo là 0,79 m. 

2. Trạm Tri Tôn 

 

Hình 13. Diễn biến mực nước và kết quả dự báo tại trạm Tri Tôn 

Tại trạm Tri Tôn, mực nước dự báo giảm trong trong 5 ngày tiếp theo, đến ngày 

25/08 dự báo mực nước đạt 0,82 m. 

3. Trạm Vĩnh Nhuận 
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Hình 14.  Kết quả dự báo tại trạm Vĩnh Nhuận 

Tại trạm Vĩnh Nhuận, mực nước dự báo giảm trong trong 5 ngày tiếp theo, đến 

ngày 25/08 dự báo mực nước đạt 1,04 m. 

4. Trạm Núi Sập 

 

Hình 15. Kết quả dự báo tại trạm Núi Sập 

Tại trạm Núi Sập, mực nước dự báo giảm nhẹ trong trong 5 ngày tiếp theo, đến 

ngày 25/08 dự báo mực nước đạt 0,92 m. 

5. Trạm Tân Hiệp 
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Hình 16. Diễn biến mực nước và kết quả dự báo tại trạm Tân Hiệp 

Dự báo mực nước trong những ngày tiếp theo giảm, dự báo đến ngày 25/08 mực 

nước đạt 0,40 m. 

6. Trạm Vị Thanh 

 

Hình 17. Diễn biến mực nước và kết quả dự báo tại trạm Vị Thanh 

Mực nước trạm Vị Thanh dự báo giảm mực nước dự báo đạt 0,39 m vào ngày 

11/08. 

7. Trạm Tân Hồng 

 

Hình 18.  Diễn biến mực nước và kết quả dự báo tại trạm Tân Hồng 

Xu thế mực nước trạm Tân Hồng dự báo duy trì giảm trong những ngày tới, mực 

nước dự báo đạt 1,56 m vào ngày 25/08. 

8. Trạm Tân Hưng 

 

Hình 19. Diễn biến mực nước và kết quả dự báo tại trạm Tân Hưng 
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Xu thế mực nước trạm Tân Hưng dự báo duy trì trong những ngày tới, mực nước 

dự báo đạt 1,30 m vào ngày 25/08. 

9. Trạm Tràm Chim 

 

Hình 20.  Diễn biến mực nước và kết quả dự báo tại trạm Tràm Chim 

Mực nước trạm Tràm Chim dự báo giảm trong những ngày tới, mực nước dự báo 

đạt 1,42 m vào ngày 25/08. 

10. Trạm Hưng Thạnh 

 

Hình 21.  Diễn biến mực nước và kết quả dự báo tại trạm Hưng Thạnh 

Diễn biến mực nước tại Hưng Thạnh dự báo giảm trong những ngày tới đến ngày 

25/8 mực nước đạt 1,08 m, thấp hơn so với báo động I (1,5 m). 

11. Trạm Kiên Bình 

 

Hình 22. Diễn biến mực nước và kết quả dự báo tại trạm Kiên Bình 
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Mực nước tại Kiên bình dự báo tăng trong 1 ngày tới và giảm trong những ngày 

tiếp theo, mực nước ngày 25/08 dự báo đạt 0,60 m. 

12. Trạm Mỹ Hóa 

 

Hình 23.  Diễn biến mực nước và kết quả dự báo tại trạm Mỹ Hóa 

Dự báo mực tại Mỹ Hóa giảm trong những ngày tiếp theo, đến ngày 25/8 mực 

nước dự báo đạt 0,81 m. 

IV. Đánh giá sai số dự báo 

Để đánh giá mực độ chính xác của kết quả dự báo, trong báo cáo này sử dụng hệ 

số trung bình sai số tuyệt đối, tương tự phương pháp của Ủy Hội sông Mekong sử dụng 

trong các báo cáo tuần. 

Hình 24 cho thấy giá trị sai số của dự báo 1 ngày phổ biến dưới 3 cm, giá trị này 

tăng dần khi thời gian dự báo dài. Ví dụ, giá trị sai số trung bình dự báo ở các tram đối 

với thời gian dự báo là 4 ngày phổ biến dưới 6 cm, xu thế giá trị sai số càng tăng khi thời 

gian dự báo càng dài. 

Các trạm khu vực vùng lũ có sai số dự báo nhỏ như Tri Tôn, Xuân Tô, Kiên Bình. 

Các trạm khu vực trung và hạ lưu của ĐBSCL có giá trị lớn hơn do tính chất phức tạp 

của dòng chảy, ảnh hưởng lớn cả thủy triều biển Đông, biển Tây và dòng thượng lưu, ví 

dụ trạm Mỹ Hóa có sai số lớn ở những thời đoạn dự báo xa. 

 

Hình 24. Sai số dự báo năm ngày thời gian từ 14/8 đến 20/8 
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V.  Kết luận và kiến nghị. 

1. Kết luận. 

Hình thái thời tiết chủ đạo ảnh hưởng lưu vực sông Mê Công trong tuần qua chủ 

yếu là gió mùa Tây Nam và giải hội tụ nhiệt đới, rãnh thấp, gây mưa trên lưu vực với 

lượng mưa lớn ở một số khu vực như thượng và trung Lào. Mực nước ở các trạm trên 

sông chính từ Kratie trở xuống đang có xu thế tăng tại Kratie và hai trạm Tân Châu, 

Châu Đốc.  

Khu vực nội đồng các trạm đều có xu thế giảm trong tuần vừa qua, với cường suất 

phổ biến từ 1 đến 3 cm. Tổng lượng lũ từ ngày 1/6 – 21/8/2015 tại Kratie năm 2015 nhỏ 

hơn so với năm 2011 và năm 2014.  

Dự báo trong tuần tới lượng mưa ở vùng hạ lưu vực sông Mê Công có xu thế giảm 

và mực nước tại Kratie dự báo có xu thế giảm. Mực nước tại Tân Châu và Châu Đốc dự 

báo giảm trong tuần tới. 

        Tổng lượng lũ cho đến thời điểm này là nhỏ so với các năm gần đây, và xu thế lũ 

khá tương đồng với năm 1992, là năm được đánh giá là năm lũ nhỏ. Tuy nhiên, diễn 

biến các hình thái gây mưa như gió mùa Tây Nam, các trận bão từ biển Đông rất phức 

tạp và ảnh hưởng trực tiếp đến diễn biến mực nước trên sông Mê Công khu vực 

ĐBSCL. Chính vì vậy, cần theo dõi sát các bản tin dự báo, để có những công tác ứng 

phó kịp thời. 

2. Kiến nghị. 

Hiện nay đã vào thời kỳ đầu lũ, đề nghị các địa phương cần theo dõi chặt chẽ công 

tác dự báo từ MRC, Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ, dự báo lũ nội đồng của Viện Quy 

hoạch Thủy lợi Miền Nam – Tổng cục Thủy lợi để xây dựng kế hoạch thu hoạch lúa Hè 

và xuống giống vụ Thu Đông. 

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 08 năm 2015 

VIỆN QUY HOẠCH THỦY LỢI MIỀN NAM 
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