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Dự báo nguồn nước và xây dựng kế hoạch sử dụng nước  

vùng Thượng, vùng Giữa và vùng Ven Biển ĐBSCL trong mùa lũ 

phục vụ sản xuất nông nghiệp 

 

BÁO CÁO NHANH 

NHẬN ĐỊNH LŨ NĂM 2019  

VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG 

 

I. DIỄN BIẾN LŨ THƯỢNG NGUỒN VÀ ĐBSCL ĐẾN NGÀY 20/7/2019 

1.1. Diễn biến lũ thượng nguồn 

1.1.1. Diễn biến mưa 
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Nguồn:MRC 

Hình 1. Mưa lũy tích từ tháng 5/2019 đến ngày 20/7/2019 một số trạm 

Bảng 1. Lượng mưa lũy tích từ 5/2019 đến ngày 20/7/2019 một số trạm 

TT Tên trạm TBNN (mm) Năm 2015 Năm 2019 (mm) 2019/TBNN(%) 

1 CheangSaen 740 470 311 42,03 

2 Luang Prabang 650 420 300 46,15 

3 Vientiane 768 680 743 96,74 

4 Nakhon Phnom 1108 750 1020 92,06 

5 Savannakhet 555 390 220 39,64 

6 Pakse 738 650 210 28,46 

7 Stung treng 710 470 311 43,80 

8 Kratie 575 280 566 98,43 

9 Prek Kdam 417 190 362 86,81 

  Trung bình 696 478 449 64,57 

Theo số liệu quan trắc mưa, lượng mưa từ đầu mùa mưa (tháng 5) đến nay tại các 

trạm hầu hết đều thấp hơn nhiều so với lượng mưa TBNN, trừ trạm Vientian và Kratie 

có lượng mưa xấp xỉ TBNN. Tính trung bình 9 trạm thì lượng mưa đến thời điểm này chỉ 

bằng 65% so với TBNN và thấp hơn cả năm 2015 là năm hầu như không có lũ. 

1.1.2. Diễn biến mực nước lũ 

 

Hình 2. Diễn biến mực nước tại trạm Jing Hong đến ngày 20/07/2019 
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Hình 3. Diễn biến mực nước tại trạm Vientiane đến ngày 20/07/2019 

 
Hình 4. Diễn biến mực nước tại Kratie đến ngày 20/07/2019 

Bảng 2. Mực nước lúc 7h ngày 20/7/2019  và TBNN một số trạm 

Số 

TT 
Tên trạm 

TBNN 

(m) 

Năm 2015 

(m) 

Năm 2019 

(m) 

Năm 2019-TBNN 

(m) 

1 CheangSaen 5,14 2,98 2,18 -2,96 

2 
Luang 

Prabang 
10,23 7,82 6,42 -3,81 

3 Vientiane 6,35 1,85 0,84 -5,51 

4 
Nakhon 

Phnom 
7,65 5,3 1,65 -6,00 

5 Savannakhet 6,5 4,7 1,65 -4,85 

6 Pakse 6,65 3,38 1,92 -4,73 

7 Stung treng 6,46 4,29 3,43 -3,03 

8 Kratie 14,92 11 9,47 -5,45 

9 Prek Kdam 4,80 2,51 1,48 -3,32 

Nguồn:MRC 
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Theo số liệu quan trắc mực nước lúc 7h các trạm thượng lưu, hầu hết mực nước 

các trạm thấp hơn so với mực nước TBNN rất nhiều và thấp hơn cả năm 2015, điều này 

cũng phù hợp với việc thiếu hụt lượng mưa từ đầu mùa mưa đến nay, 

1.1.3. Tổng lượng nước về tại Kratie 

 

Hình 5. Tổng lượng lũ tại Kratie từ 01/06 đến ngày 20/07/2019 

Tổng lượng từ ngày 01/06 đến 20/7/2019 tại Kratie là 28,5 tỷ m3 thấp hơn tổng 

lượng lũ TBNN (80 – 18) khoảng 23,6 tỷ m3, và thấp hơn cùng kỳ các năm 2018, 2000, 

2011, chỉ cao hơn năm lũ nhỏ điển hình 2015 khoảng 1,5 tỷ m3. 

1.2. Diễn biến lũ tại ĐBSCL 

 

Hình 6. Diễn biến mực nước tại Tân Châu đến ngày 19/07/2019 
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Hình 7. Diễn biến lũ tại Châu Đốc đến ngày 19/07/2019 

Tại Tân Châu, Châu Đốc: Mực nước chịu ảnh hưởng bởi cả lũ thượng nguồn và 

thủy triều. Tuy nhiên mực nước tại Tân Châu và Châu Đốc từ đầu tháng 7 đến nay ở mức 

thấp và có xu thế giảm do lũ thượng nguồn ở mức thấp và có xu thế giảm mạnh. Mực 

nước lớn nhất ngày 19/07 tại Tân Châu đạt 1,15 m thấp hơn 0,86 m so với TBNN (2,01 

m), thấp hơn nhiều so với các năm gần đây, và năm 2000, 2011, tại Châu đạt 1,21 m thấp 

hơn 0,53 m so với TBNN (1,74 m), thấp hơn nhiều so với các năm gần đây, và năm 2000, 

2011,  

II. NHẬN ĐỊNH LŨ VÙNG ĐBSCL NĂM 2019 

2.1. Cơ sở nhận định lũ 

Cơ sở nhận định lũ năm 2019 dựa trên các yếu tố sau: (1) Diễn biến và dự báo 

ENSO, dự báo bão, áp thấp nhiệt đới và gió mùa Tây Nam; (2) dự báo mưa trên lưu vực; 

(3) Diễn biến lũ TBNN tại ĐBSCL (trạm đại diện là Tân Châu và Châu Đốc); (4) các yếu 

tố khác như triều, hồ chứa thượng nguồn, nền nước đầu lũ ở ĐBSCL và các công trình 

trên vùng ngập lũ; (5) nhận định lũ của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung 

ương, Dưới đây là các nội dung chi tiết, 

2.1.1. Diễn biến, dự báo ENSO, dự báo bão, áp thấp nhiệt đới và gió mùa Tây Nam  
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Hình 8. Kết quả dự báo chỉ số nhiệt độ bề mặt nước biển và tần suất xuất hiện                     

El Nino và La Nina trung bình 3 tháng (Nguồn: IRI/CPC) 

Theo các kết quả dự báo mới nhất về hiện tượng ENSO cho thấy: Nhiệt độ mặt 

nước biển khu vực NINO3.4 đang có xu hướng giảm dần nhưng còn ở mức cao hơn so 

với TBNN. Hiện tượng ENSO được dự báo sẽ duy trì trạng thái ElNino yếu từ nay đến 

khoảng tháng 11 năm 2019 với xác suất khoảng 50 – 55%, sau đó, nhiệt độ mặt nước 

biển khu vực NINO3.4 có xu hướng giảm thêm và ENSO có khả năng trở về trạng thái 

trung tính nhưng nghiêng về pha nóng vào tháng 12/2019 và những tháng đầu năm 2020. 

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương nhận định mùa bão năm 

2019 trên khu vực Biển Đông có xu hướng hoạt động muộn hơn so với TBNN, số lượng 

bão và ATNĐ hoạt động trên khu vực Biển Đông và ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền 

nước ta ít hơn so với TBNN. 

2.1.2. Diễn biến mưa đến nay và các dự báo về biến động mưa trên lưu vực 

Kết quả dự báo chuẩn sai mưa ngày so với TBNN của Hiệp hội đa mô hình khu 

vực Bắc Mỹ (NMME) cho thấy, lượng mưa dự báo tháng 7 tại Lào, Thái Lan và 

Campuchia có xu thế thấp hơn TBNN, tháng 8 đến tháng 9 cao hơn TBNN với chuẩn sai 

từ 0 đến 1 mm/ngày (tương đương cao hơn khoảng 5 – 12% so với TBNN), xu thế chuẩn 

sai dương cao ở Lào và Thái Lan, tháng 10 xấp xỉ TBNN. 
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Nguồn: http://www,cpc,ncep,gov 

Hình 9. Chuẩn sai mưa ngày dự báo từ 7 trung tâm trong Hiệp hội đa mô hình khu vực 

Bắc Mỹ (NMME)   

2.1.3. Lũ trung bình nhiều năm tại trạm Tân Châu 

Theo số liệu thống kê lũ trung bình nhiều năm từ 1990 – 2018 tại trạm Tân Châu 

cho thấy, ứng với lũ TBNN, mực nước đỉnh lũ chính vụ tại trạm Tân Châu vào khoảng 

3,90 m và tại trạm Châu Đốc vào khoảng 3,56 m. 
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Hình 10. Diễn biến mực nước tại trạm Tân Châu một số năm 

2.1.4. Các yếu tố khác 

- Triều dự báo năm 2019 ở mức khá cao, cao hơn TBNN và thấp hơn 2018. Đỉnh 

triều cao nhất tại Trần Đề (2,20 m) vào ngày 30 tháng 10. Đây là yếu tố làm mực nước 

lũ tăng nhanh đặc biệt vùng Ven biển và vùng Giữa ĐBSCL khi lũ thường nguồn đổ về 

kết hợp triều cường cao.  

Bảng 3. Đặc trưng mực nước triều dự báo các tháng mùa lũ năm 2019 

STT Trạm Hmax Ngày đạt Hmax STT Trạm Hmax Ngày đạt Hmax 

  Tháng 7   Tháng 8 

1 Vũng Tàu 0,95 05/07/2019 1 Vũng Tàu 1,17 31/08/2019 

2 Vàm Kênh 0,98 06/07/2019 2 Vàm Kênh 1,25 31/08/2019 

3 Bình Đại 1,11 04/07/2019 3 Bình Đại 1,33 31/08/2019 

4 An Thuận 1,11 04/07/2019 4 An Thuận 1,34 31/08/2019 

5 Bến Trại 1,19 05/07/2019 5 Bến Trại 1,40 31/08/2019 

6 Trần Đề 1,67 04/07/2019 6 Trần Đề 1,85 31/08/2019 

7 Mỹ Thanh 1,30 05/07/2019 7 Mỹ Thanh 1,56 31/08/2019 

8 Gành Hào 1,60 04/07/2019 8 Gành Hào 1,63 31/08/2019 

9 Sông Đốc 0,55 05/07/2019 9 Sông Đốc 0,53 02/08/2019 

10 Rạch Giá 0,65 31/07/2019 10 Rạch Giá 0,76 30/08/2019 

11 Hà Tiên 0,39 05/07/2019 11 Hà Tiên 0,35 03/08/2019 

12 Xẻo Rô 0,65 04/07/2019 12 Xẻo Rô 0,68 01/08/2019 

  Tháng 9   Tháng 10 

1 Vũng Tàu 1,45 30/09/2019 1 Vũng Tàu 1,53 29/10/2019 

2 Vàm Kênh 1,59 30/09/2019 2 Vàm Kênh 1,70 29/10/2019 

3 Bình Đại 1,66 30/09/2019 3 Bình Đại 1,79 30/10/2019 

4 An Thuận 1,68 30/09/2019 4 An Thuận 1,83 29/10/2019 

5 Bến Trại 1,69 30/09/2019 5 Bến Trại 1,82 30/10/2019 

6 Trần Đề 2,10 30/09/2019 6 Trần Đề 2,20 30/10/2019 

7 Mỹ Thanh 1,85 30/09/2019 7 Mỹ Thanh 1,95 29/10/2019 

8 Gành Hào 1,84 30/09/2019 8 Gành Hào 2,10 29/10/2019 
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STT Trạm Hmax Ngày đạt Hmax STT Trạm Hmax Ngày đạt Hmax 

9 Sông Đốc 0,47 23/09/2019 9 Sông Đốc 0,65 31/10/2019 

10 Rạch Giá 0,73 01/09/2019 10 Rạch Giá 0,78 31/10/2019 

11 Hà Tiên 0,36 26/09/2019 11 Hà Tiên 0,60 31/10/2019 

12 Xẻo Rô 0,62 25/09/2019 12 Xẻo Rô 0,72 31/10/2019 

  Tháng 11   Tháng 12 

1 Vũng Tàu 1,45 27/11/2019 1 Vũng Tàu 1,32 14/12/2019 

2 Vàm Kênh 1,63 28/11/2019 2 Vàm Kênh 1,48 14/12/2019 

3 Bình Đại 1,74 28/11/2019 3 Bình Đại 1,61 14/12/2019 

4 An Thuận 1,80 28/11/2019 4 An Thuận 1,66 14/12/2019 

5 Bến Trại 1,76 28/11/2019 5 Bến Trại 1,64 14/12/2019 

6 Trần Đề 2,23 27/11/2019 6 Trần Đề 2,13 15/12/2019 

7 Mỹ Thanh 1,94 27/11/2019 7 Mỹ Thanh 1,82 15/12/2019 

8 Gành Hào 2,17 27/11/2019 8 Gành Hào 2,10 14/12/2019 

9 Sông Đốc 0,73 28/11/2019 9 Sông Đốc 0,76 15/12/2019 

10 Rạch Giá 0,77 01/11/2019 10 Rạch Giá 0,78 17/12/2019 

11 Hà Tiên 0,74 30/11/2019 11 Hà Tiên 0,71 01/12/2019 

12 Xẻo Rô 0,75 28/11/2019 12 Xẻo Rô 0,71 26/12/2019 

Nguồn: Viện Kỹ thuật Biển 

- Dung tích Biển Hồ hiện nay khoảng 6,3 tỷ m3 (Max là 80 tỷ m3). Đánh giá các hồ 

chứa thượng lưu (Phía Việt Nam) mới tích được khoảng 12 – 18% dung tích. Khả năng 

tích các hồ chứa còn khá lớn. 

2.1.5. Nhận định của Trung tâm Dự báo KTTVTƯ 

Bản tin dự báo mùa ngày 15 tháng 7 năm 2019 của Trung tâm Dự báo KTTVTƯ 

nhận định: 

- Từ cuối tháng 7 – 10/2019, tổng lượng dòng chảy trên các trạm thượng nguồn Mê 

Kông ở mức thấp hơn so với TBNN từ 20 – 30%; 

- Đỉnh lũ năm ở đầu nguồn sông Cửu Long ở mức BĐ1 – BĐ2, thấp hơn đỉnh lũ 

TBNN từ 0,2 – 0,4m. Thời gian xuất hiện đỉnh lũ khả năng vào cuối tháng 9 đầu tháng 

10. Tuy í t có khả n ăng xuất hiêṇ lũ lớn nhưng tiềm ẩn nguy cơ cường suất lũ lên nhanh 

hơn bình thường do tác động từ việc điều tiết nước của thủy điện ở thượng lưu.  

- Từ tháng 11 – 12/2019, mực nước đầu nguồn sông Cửu Long có xu thế giảm dần 

và ở mức thấp hơn TBNN. 

2.2. Nhận định diễn biến lũ năm 2019 của viện quy hoạch thủy lợi miền nam 

Căn cứ vào các cơ sở khoa học và thực tiễn nêu trên, Viện Quy hoạch Thủy lợi 

Miền Nam đưa ra nhận định diễn biến lũ năm 2019 vùng ĐBSCL như sau:  

2.2.1. Nhận định lũ đầu vụ (cuối tháng 8) 

Mùa lũ năm 2019 ít có khả năng đến sớm, chi tiết dự báo cho các vùng ở ĐBSCL 

như sau: 

Vùng thượng:  

- Mực nước Tân Châu, Châu Đốc ở mức  2,6 – 3,2 m; 
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- Hmax từ 2,5 – 3,5 m chỉ xảy ra ở các huyện An Phú, Tân Châu của An Giang và 

Hồng Ngự, Tx, Hồng Ngự và Tân Hồng của Đồng Tháp, các khu vực khác Hmax 

dưới 2,5 m, 

Vùng giữa:  

- Hmax ở mức 0,55 – 1,56 m, mực nước cao ở ven sông chính và thấp dần vào phía 

nội đồng, 

Vùng ven biển:  

- Hmax ở mức 0,5 – 1,76 m, mực nước lớn ở cửa sông, cửa biển và thấp dần vào 

bên trong nội đồng,  

2.2.2. Nhận định lũ chính vụ 

Đỉnh lũ chính vụ có khả năng xuất hiện vào cuối tháng 9 hoặc nửa đầu tháng 10, 

với mức lũ tại Tân Châu từ 3,5 – 4,0 m (BĐ1 – BĐ2) và Châu Đốc từ 3,0 – 3,50 m (BĐ1 

– BĐ2), khả năng đỉnh lũ thấp hơn TBNN, chi tiết các vùng như sau: 

Vùng thượng:  

• Mực nước Tân Châu ở mức  3,5 – 4,0 m, Châu Đốc ở mức  3,0 – 3,5 m 

• Các huyện đầu nguồn như huyện An Phú, Tân Châu của An Giang, Hồng Ngự, 

Tx, Hồng Ngự và Tân Hồng của Đồng Tháp chịu ảnh hưởng mạnh của lũ thượng 

nguồn mực nước lũ ở mức dưới BĐ2 

Vùng giữa:  

• Các khu vực chịu ảnh hưởng của lũ và triều mực nước ở mức BĐ2 đến BĐ3  

Vùng ven biển:  

• Các khu vực ảnh hưởng mạnh của triều mực nước ở mức BĐ3 và trên BĐ3,  

III. ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG ĐẢM BẢO SẢN XUẤT CỦA HỆ THỐNG ĐÊ BAO, 

BỜ BAO VÙNG NGẬP LŨ ĐBSCL TRONG MÙA LŨ NĂM 2019 

3.1. Hệ thống đê bao kiểm soát lũ tháng 8 (vụ lúa Hè Thu) 

Đây là giai đoạn thu hoạch vụ Hè Thu, vì vậy việc đánh giá khả năng đáp ứng hạ 

tầng ô bao ứng với mức lũ cuối tháng 7 đến 20 tháng 8 là rất quan trọng.   

Tuy nhiên theo mức lũ nhận định từ cuối tháng 7 đến 20 tháng 8 tại Tân Châu dao 

động ở mức 2,5 m đến 3,2 m, thì khả năng ảnh hưởng đến các khu vực sản xuất lúa Hè 

Thu trong khu vực nội đồng là không đáng kể. Tuy nhiên, hiện nay tỉnh Long An vẫn còn 

khoảng trên dưới 20.000 ha và tỉnh An Giang có khoảng trên dưới 1500 ha lúa Hè Thu 

nằm ngoài đê bao nên nếu lũ kết hợp triều cường có thể ảnh hưởng đến phần diện tích 

này. 

3.2. Hệ thống đê bao kiểm soát lũ cả năm (vụ lúa Thu Đông) 

Các ô bao bảo vệ lúa Thu Đông cơ bản đảm bảo, chỉ 1 số ô bao có cao trình thấp 

ở huyện Tháp Mười tỉnh Đồng Tháp và huyện Tân Hiệp tỉnh Kiên Giang là có nguy cơ 
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bị tràn. Tuy nhiên, Đồng Tháp cũng là tỉnh thu hoạch lúa Thu Đông rất sớm nên khả năng 

các khu vực này cũng ít bị ảnh hưởng. 

 

Hình 11. Ô bao kiểm soát lũ cả năm có nguy cơ bị ảnh hưởng bởi lũ chính vụ 

IV. MỘT SỐ NHẬN ĐỊNH VỀ HẠN, DIỄN BIẾN XÂM NHẬP MẶN 2019 – 2020 

4.1. Nhận định hạn, xâm nhập mặn trong mùa lũ 2019 

Trên cơ sở (1) dự báo mưa của Trung tâm Dự báo KTTV TW, tổng lượng mưa 

tháng 8 – 9 cao hơn TBNN cùng thời kỳ từ 10 – 30%; từ tháng 11 và tháng 12/2019 thấp 

hơn TBNN cùng thời kỳ từ 10 – 25%; riêng tháng 10 xấp xỉ TBNN cùng thời kỳ, (2) dự 

báo lũ ở mức thấp hơn TBNN, (3) diễn biến sản xuất trong thời gian này. Một số nhận 

định như sau: 

- Về cấp nước cho sản xuất vụ lúa Hè Thu, Thu Đông, rau màu và cây ăn trái, v.v… 

cơ bản đáp ứng được. Xâm nhập mặn ít có khả năng ảnh hưởng do lượng mưa và 

các hệ thống thủy lợi đáp ứng tốt; 

- Đối với vụ lúa mùa trên nền đất tôm lúa, đặc biệt ở các huyện An Biên, An Minh, 

U Minh Thượng, … của tỉnh Kiên Giang và các huyện Phước Long và Giá Rai 

của tỉnh Bạc Liêu, … do lượng mưa tháng 11, 12 thiếu hụt so với TBNN từ 10 – 

25%, lũ được dự báo thấp hơn TBNN nên mặn có thể xâm nhập sớm, vì vậy, cần 

có các giải pháp trữ nước để sản xuất. 

4.2. Nhận định hạn, xâm nhập mặn trong mùa khô 2019 – 2020 

Việc nhận định hạn mặn 2019 – 2020 thời điểm này là khá sớm. Tuy nhiên, trên 

cơ sở các dự báo: (1) dự báo ENSO từ đầu năm khả năng chuyển sang giai đoạn trung 

tính nhưng nghiêng về pha nóng; (2) lượng mưa chỉ xấp xỉ TBNN; (3) lũ thấp hơn TBNN, 
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nên khả năng mùa khô 2019 – 2020 có thể sẽ là năm cũng khá căng thẳng về hạn và xâm 

nhập mặn. Tuy nhiên, cần theo dõi diễn biến trong mùa lũ này mới có những nhận định 

sát hơn. 

V. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 

Lũ đầu vụ cuối tháng 8 tại Tân Châu dự báo ở mức không cao, lũ chính vụ ở mức 

thấp hơn TBNN. Ứng với mức lũ này thì khả năng sản xuất vụ Hè Thu và Thu Đông ở 

vùng ngập lũ ĐBSCL cơ bản an toàn, chỉ một số diện tích sản xuất ngoài ô bao hoặc ô 

bao thấp có nguy cơ bị ảnh hưởng. Tuy nhiên, triều năm 2019 được dự báo cao hơn 

TBNN nên các khu vực bị ảnh hưởng triều cần hết sức đề phòng. 

Lũ thượng nguồn năm 2019 tính đến thời điểm này khá thấp. Mưa trên ĐBSCL 

được dự báo thiếu hụt trong những tháng cuối mùa mưa. Vì vậy, các khu vực sản xuất vụ 

lúa mùa trên nền đất tôm lúa cần xây dựng các giải pháp tích trữ nước và vận hành công 

trình giữ nước đảm bản sản xuất. 

Đối với hạn và xâm nhập mặn mùa khô năm 2019 – 2020 cần theo dõi chặt chẽ 

các thông tin dự báo khí tượng thủy văn, diễn biến lũ để có những nhận định sát hơn. 

Thời tiết diễn biến ngày càng bất thường, vì vậy các địa phương cần theo dõi chặt 

chẽ các bản tin dự báo KTTV của các tổ chức để có kế hoạch ứng phó kịp thời. 
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