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PHẦN 1. NỘI DUNG VÀ NHIỆM VỤ 

I.1  Sự cần thiết phải tiếp tục khảo sát: 

Tại Thành phố Hồ Chí Minh, với tình hình biến đổi khí hậu, nước biển dâng và gia 

tăng nhiệt độ, xâm nhập mặn tác động tiêu cực đến chất lượng nguồn nước, nước ngầm. 

Nước sông Sài Gòn có khả năng nhiễm mặn cao, đặc biệt là vào mùa khô, làm tăng khả 

năng thiếu nước sạch trên diện rộng. Ngoài ra, mặn cũng xâm nhập vào các sông, kênh 

rạch của huyện Nhà Bè và Cần Giờ, làm cho đời sống sinh hoạt và sản xuất của người dân 

ở đây càng khó khăn do thiếu nước sạch, nước ngọt. 

Để có đầy đủ thông tin, số liệu đánh giá thực trạng và diễn biến chất lượng nguồn 

nước phục vụ sản xuất nông nghiệp trong khu vực, cần thiết phải tổ chức quan trắc, theo 

dõi thường xuyên chất lượng nguồn nước tại các trạm trên sông Nhà Bè – Đồng Nai, sông 

Sài Gòn. Nhằm kịp thời phản ánh diễn biến chất lượng nguồn nước và có chuỗi số liệu 

quan trắc liên tục trong nhiều năm, làm cơ sở đánh giá mức độ chua, mặn và đề xuất các 

cơ quan chức năng, chính quyền địa phương các cấp có biện pháp xử lý nhằm bảo vệ bền 

vững nguồn tài nguyên nước phục vụ lâu dài cho sản xuất và đời sống nhân dân trong khu 

vực.  

 Vì vậy, cần tiến hành quan trắc để xác định được đặc trưng thủy văn, chất lượng 

nước tại các trạm đặc trưng phục vụ cho việc cảnh báo, dự báo cho các đơn vị, địa 

phương trong việc chủ động sản xuất, quản lý điều tiết vận hành các công trình thủy lợi 

đạt hiệu quả cao tránh những rủi ro, hạn chế thấp nhất thiệt hại có thể xảy ra. Dự báo diễn 

biến chua, xâm nhập mặn phục vụ công tác chỉ đạo sản xuất của Thành phố. 

I.2  Vị trí khảo sát: 

 Lưới trạm nhằm khảo sát độ mặn, độ dẫn điện, độ chua, độ đục… cho các trạm 

biên và các trạm nằm trong khu vực Thành phố Hồ Chí Minh, theo sơ đồ lưới trạm phân 

bố trên các nhánh sông như sau: 

 Lập 2 trạm sông Nhà Bè - Đồng Nai: Trạm Mũi Nhà Bè là trạm biên, trạm Cát 

Lái là trạm khảo sát. 

 Lập trạm Thủ Thiêm trên sông Sài Gòn là trạm khảo sát. 

 Lập 3 trạm trên khu vực Nam Bình Chánh: trạm Cầu Ông Thìn, Cống Kênh C, 

kênh Xáng-An Hạ. Trong đó trạm biên là Cầu Ông Thìn. 

 Lập 1 trạm khảo sát trên sông Rạch Tra tại vị trí cầu Rạch Tra, nối hai thuộc 

huyện Hóc Môn - Củ Chi. 

 

 



Khảo sát thủy văn xâm nhập mặn trên sông rạch TP. HCM (2007-2018)  

 

  Trang 6 

 

 

Bảng 1: Vị trí trạm khảo sát trên sông rạch khu vực TP. HCM 

TT Kí hiệu Tên trạm Vị trí 

1 NB Mũi Nhà Bè Tại mũi Nhà Bè, phà Bình Khánh, trên sông Sài Gòn 

2 CL Phà Cát Lái Tại bến phà Cát Lái, sông Đồng Nai 

3 TT Cầu Thủ Thiêm Tại cầu Thủ Thiêm, sông Sài Gòn 

4 OT Cầu Ông Thìn Tại cầu Ông Thìn, sông Cần Giuộc 

5 KC Cống Kênh C Tại cầu Chợ Đệm, sông Chợ Đệm 

6 KX K.Xáng+K.An Hạ Tại kênh An Hạ, huyện Bình Chánh 

7 RT Cầu Rạch Tra Tại chân cầu Rạch Tra, Hóc Môn-Củ Chi 

Ghi chú: Trạm cầu Rạch Tra bắt đầu khảo sát năm 2018 

 

Hình 3.  Vị trí các trạm khảo sát trên sông rạch TP. HCM 
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I.3  Chỉ tiêu phân tích và phương pháp: 

Lấy mẫu theo đặc trưng thủy triều vào lúc xuất hiện triều cường và triều kém để 

xác định đặc trưng thủy văn trong tháng cho 2 lọai trạm: trạm biên và trạm khảo sát. 

  Lấy mẫu về phân tích tại phòng thí nghiệm để xác định chất lượng nước: Độ mặn, 

độ chua, độ dẫn điện, độ đục. Mẫu nước được phân tích tại phòng thí nghiệm đạt chuẩn 

VILAS, có hệ thống quản lý chất lượng theo ISO/IEC 17025 (tương đương TCVN 

ISO/IEC 17025:2007 - Yêu cầu chung về năng lực của phòng thử nghiệm và hiệu chuẩn). 

Chỉ tiêu Phương pháp phân tích 

pH TCVN 6492:1999 

Độ mặn (g/l) SMEWW 2510B. 2005 

Độ đục (NTU) TCVN 6184:1996 

EC (µS/cm) TCVN 6187-2:1996 
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PHẦN II: KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÔNG TÁC KHẢO SÁT THỦY VĂN, 

XÂM NHẬP MẶN NĂM 2007 - 2018 

II.1  Các yếu tố ảnh hưởng đến mạng lưới thủy văn, chất lượng nguồn nước 

vùng hạ lưu sông Đồng Nai-Sài Gòn, khu vực TP. HCM: 

Trên lưu vực sông Đồng Nai – Sài Gòn có nhiều các công trình thủy điện, thủy lợi 

mà hoạt động của chúng gây tác động đến chất lượng nước trong lưu vực trong đó có 

sông Sài Gòn. Các công trình trên dòng chính có ảnh hưởng lớn đến chất lượng nước mặt 

trong lưu vực bao gồm:  

- Hồ chứa Trị An có lưu lượng bình quân các tháng mùa khô xả xuống hạ lưu 

tăng thêm từ 180 – 200m3/s. Do vậy, biên mặn 4g/l đã bị đẩy lùi từ cầu Đồng Nai xuống 

đến Cát Lái, tạo điều kiện nguồn nước cấp cho khu vực Biên Hòa được đảm bảo hơn, 

đồng thời việc lấy nước phục vụ sản xuất nông nghiệp 2 bên sông cũng được mở rộng 

thêm. 

- Hồ Dầu Tiếng trên sông Sài Gòn cấp 42,9 m3/s nước thô cho dân sinh và các 

ngành công nghiệp, gồm: cấp cho thành phố Hồ Chí Minh 14 m3/s; tỉnh Tây Ninh 4,9 

m3/s; tỉnh Bình Dương 15 m3/s, Bình Phước 5,0 m3/s; Long An 4,0 m3/s. Cấp nước tưới 

trực tiếp cho cho 86.049 ha thuộc địa bàn tỉnh Tây Ninh và thành phố Hồ Chí Minh, Long 

An; cấp nước tạo nguồn tưới cho 24.818 ha, gồm: 1.950 ha khu tưới Bình Dương, 21.000 

ha khu tưới mở rộng của Tây Ninh và 1.868 ha khu tưới bơm Lộc Giang A của Long An; 

cấp hỗ trợ tưới cho 21.000 ha thiếu nước của khu tưới Dầu Tiếng cũ trong các năm hạn 

75%. Hỗ trợ tạo nguồn tưới cho 28.800 ha ven sông Sài Gòn và 32.317 ha ven sông Vàm 

Cỏ Đông. Xả cho hạ du sông Sài Gòn vào mùa kiệt tối thiểu 36,1 m3/s. Tận dụng nước 

qua cống lấy nước số 1 và số 2 để kết hợp phát điện với công suất thiết kế mỗi trạm là 

1,5MW. 

- Một số công trình thủy điện khác như: Hồ Thác Mơ ở thượng lưu sông Bé, công 

trình thủy điện Cần Đơn, công trình thủy điện Srok Phu Miêng, hệ thống công trình thủy 

điện Hàm Thuận – Đa Mi nằm ở trung lưu sông La Ngà, công trình Hồ thủy lợi Phước 

Hòa, chuyển nước từ sông Bé sang hồ Dầu Tiếng;  

- Ngoài ra trên lưu vực hiện xây dựng nhiều công trình thủy điện lớn như Đồng 

Nai 2, Đồng Nai 3, Đồng Nai 4, Đồng Nai 5 trên dòng sông chính Đồng Nai. Các công 

trình này đang trong giai đoạn thi công và sẽ đưa vào vận hành trong thời gian tới. 

- Ven sông Sài Gòn đang hình thành hệ thống đê ngăn lũ triều, hệ thống ngăn 

mặn Ông Kèo ven sông Đồng Nai,.... Ngoài ra còn có các hệ thống thủy lợi đã được đưa 

vào sử dụng như Hóc Môn – Bắc Bình Chánh vừa cấp nước tưới, vừa ngăn ngập lũ triều, 

tiêu úng và ngăn mặn, hệ thống kênh Rạch Chanh – Bắc Đông của tỉnh Long An,...            
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 Lưu vực sông Đồng Nai – Sài Gòn là nơi tập trung các trung tâm kinh tế và dân 

cư lớn nhất của cả nước như thành phố Hồ Chí Minh.... Ngoài ra trong vùng còn có nhiều 

khu công nghiệp tập trung nhiều trong Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam mà chủ yếu 

nằm trong vùng hạ lưu vực thuộc địa bàn thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh Đồng Nai, 

Bình Dương và Bà Rịa – Vũng Tàu,... Do đó vấn đề ô nhiễm nguồn nước do các hoạt 

động phát triển xảy ra rất mạnh mẽ trong lưu vực, có thể kể đến một số các hoạt động sau:  

- Sự phát triển mạnh mẽ khu vực nông nghiệp, cây công nghiệp vùng thượng lưu 

dẫn đến việc sử dụng nhiều phân bón, thuốc trừ sâu; Hoạt động nuôi trồng thủy sản trên 

hồ Trị An, cũng như dọc sông Đồng Nai; Tốc độ đô thị hóa và dân số tăng nhanh trong 

vùng; Nạn phá rừng đầu nguồn trước đây đã làm mất lớp thảm thực vật tự nhiên, giảm bề 

mặt che phủ, gây ra hiện tượng xói lở bề mặt và làm suy thoái nguồn nước; Hoạt động 

giao thông thủy ngày càng nhiều, gây ra nhiều tác động xấu đến nguồn nước mặt trong 

vùng (xói lở bờ,  chất thải, sự cố tràn dầu,...) nhất là khu vực hạ lưu. 

- Sản xuất công nghiệp: Các khu công nghiệp khu vực Biên Hòa đổ nước thải 

theo các suối nước thải và đổ vào sông Cái khu vực Biên Hòa, chảy ra sông Đồng Nai làm 

cho nước sông bị ô nhiễm. Nguồn thải các khu công nghiệp ven Quốc lộ 51 làm ô nhiễm  

sông Thị Vải, các khu công nghiệp vùng Nam Bình Dương và thành phố Hồ Chí Minh 

làm ô nhiễm các kênh, sông nhánh của sông Sài Gòn,... 

- Nước thải đô thị như nước thải từ hệ thống kênh tiêu thoát của Thành phố Hồ 

Chí Minh như kênh Tham Lương – Bến Cát, Tân Hóa – Lò Gốm, Nhiêu Lộc – Thị Nghè, 

Kênh Đôi – Kênh Tẻ... cũng như từ thành phố Biên Hòa, thị xã Thủ Dầu Một làm tăng 

thêm mức độ ô nhiễm cho sông Sài Gòn và Đồng Nai. 
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Hình 4: Sơ đồ bậc thang các hồ chứa lớn trên lưu vực sông Đồng Nai 

II.2. Tình hình thời tiết: 

 Diễn biến về các hiện tượng thời tiết nguy hiểm, bất thường có liên quan đến khu 

vực Thành phố trong các năm vừa qua liên tục được ghi nhận đưa vào trong báo cáo như 

sau: 

 Năm 2007: Diễn biến thời tiết khu vực Thành phố năm 2007 gồm các nét chính sau: 

Đầu năm thời tiết khô hạn không mưa, trong năm đã xuất hiện nhiều tình huống thời tiết 

nguy hiểm: bão giông lốc, mưa lũ, bão, dày, cường độ lớn, 5 trận bão: số 3 đến trận bão 

số 8 chỉ cách nhau 2 tháng, mùa bão gây mưa lớn, gây ngập úng nhiều vùng, vỡ đê bao 

vùng Thủ Đức, Bình Thạnh, Bình Chánh của Tp. Hồ Chí Minh. 

Quý III đã có 3 áp thấp nhiệt đới (ATNĐ) và 2 trận bão xuất hiện trên Biển Đông 

ảnh hưởng đến thời tiết khu vực: 

+ Ngày 3-5 tháng 7/2007, một ATNĐ vượt qua Philipine vào biển Đông mạnh dần thành 

bão đầu tiên trong năm, đổ bộ vào Quảng Ninh gây mưa lớn liên tục 3 ngày. 

+ Ngày 2/8, bão số 2 đi dọc bờ biển Miền Trung tan thành ATNĐ, gây mưa lớn lũ lớn ở 

khu vực Trung Bộ, Bắc bộ và một số vùng miền của đất nước. Ngày 4/8 ở Thành phố ảnh 

hưởng của áp thấp nhiệt đới này mà có nhiều trận mưa to gió lớn làm nhiều cây gãy đổ. 
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+ Ngày 18-20/8 siêu bão Sepát đổ bộ vào Trung Quốc gây nhiễu động thời tiết và mưa 

lớn trên biển Đông và một số vùng miền trên đất nước. 

Quý IV, có 4 ATNĐ mạnh lên thành bão trên Biển Đông ảnh hưởng đến thời tiết 

khu vực: 

+ Ngày 2/10 bão Lêkima với sức gió cấp 11 hướng vào Nghệ An-Hà Tĩnh, gây mưa lũ 

lớn từ Quảng Bình đến Thanh Hóa, Ninh Bình. Trận bão lớn nhất trong khoảng 50 năm 

nay gây thiệt hại rất lớn về sức người và sức của. Phá hủy nhiều công trình, mưa lũ gây 

ngập tạo nhiều ốc đảo. 

+ Ngày 12/11 một áp thấp trên Biển Đông mạnh lên thành bão số 6-bão Peipah. 

+ Ngày 20/11 một áp thấp lại mạnh thành bão số 7 (Hagibis-Chim én). 

+ Đặc biệt là trận bão số 7 và 8 đồng thời xuất hiện trên Biển Đông tuy không đổ bộ vào 

đất liền nhưng ảnh hưởng đến thời tiết nhiều nơi trên các vùng lãnh thổ và KVTP. HCM. 

Khá nhiều hiện tượng thời tiết nguy hiểm: bão, ATNĐ ảnh hưởng tới khu vực 

Thành phố: mưa vừa đến mưa to, mưa rào trên diện rộng, giông lốc, đã xuất hiện trong 

từng khu vực và cả Thành phố, đổ cây, vỡ đê bao, ngập úng đường phố. Trong mùa mưa 

chính vụ, sau nhiều ngày nắng nóng, khô hạn, là nhiều trận mưa lớn kéo dài rửa chua và 

chất ô nhiễm xuống sông. 

 Năm 2008: Diễn biến thời tiết bất thường ghi nhận được như sau: 

Quý I/2008, diễn biến thời tiết có nhiều biến động bất thường, xuất hiện 2 ATNĐ 

(ngày 13-14 và ngày 23/1) gây mưa lớn vào các ngày 15-17/1 với lượng mưa 30-50 mm. 

Quý II/2008, thời tiết từ mùa khô chuyển sang mùa mưa, trời nắng nóng oi bức, 

lượng nước nguồn nhỏ, đẩy mặn mạnh vào sông. Đã xuất hiện nhiều trận mưa lớn đến 

sớm hơn bình thường như nhiễu động thời tiết hoặc do ATNĐ trên Biển Đông từ giữa 

tháng 4. 

Quý III/2008, đã chuyển sang chế độ thời tiết của mùa mưa, trời có mưa liên tục, 

tháng 7, 8 lượng nước nguồn nhỏ, thủy triều đẩy mặn vào sông mạnh hơn, tháng IX lượng 

nước trên nguồn về lớn hơn, số trận mưa và lượng mưa cũng lớn hơn, XNM yếu hơn. 

+ Đã xuất hiện 2 ATNĐ trên Biển Đông vào các ngày 2/8-6/8, gây mưa lớn gây ngập úng 

nhiều nơi, làm đổ nhiều cây trong ngày 4-5/8 trên khu vực Thành phố Hồ Chí Minh 

(KVTP. HCM). 

+ Trận bão số 4 (Sepeh) cực mạnh xuất hiện từ 14-20/8 gây nhiễu động thời tiết, mưa lớn 

ở Miền Trung và Tp. Hồ Chí Minh. Hàng ngàn hộ dân Quảng Bình, Hà Tĩnh, Lào Cai, 

Yên Bái uằn mình với lũ bão lịch sử vào các ngày 8-10/8/2008. 

+  Trận bão số 5 (Nuri) gây mưa to liên tục vào các ngày 17-20/8 (50-70 mm/trận). 

+  Bão số 6 (Jangnu) sức gió trên cấp 13 xuất hiện trên Biển Đông ngày 28/9/2008. 

+  Bão số 7-Mekhala-xuất hiện trên Biển Đông ngày 29/9, gió trên cấp 9 đổ bộ vào Quảng 

Bình. 
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Quý IV/2008, thời tiết trong kỳ mùa mưa chính vụ có mưa liên tục, vào tháng 9, 11 

lượng nước trên nguồn sông về lớn, thủy triều đẩy mặn vào sông yếu hơn, XNM giảm, 

tháng 12 có số trận mưa và lượng mưa giảm, lượng nước trên nguồn về yếu hơn, từ ngày 

25 đến ngày 31 tháng 12/2008 xuất hiện đợt mưa lớn trái vụ, không đủ mạnh nên XNM 

đã dần ổn định và mạnh trở lại. 

+ Trận bão số 8 (Higos) xuất hiện ngày 3-4/10 gió dật trên cấp 10, gây mưa lớn ở Bắc Bộ 

và tp. Hồ Chí Minh. 

+ Trận bão số 9 xuất hiện vào ngày 7-9/11 đến ngày 10/11 giảm thành áp thấp gây mưa to 

liên tục cùng với triều cường làm ngập nhiều nơi tại Thành phố Hồ Chí Minh vào các 

ngày 8-10/11.  

+ Bão số 10-Noul, xuất hiện ngày 16/11 trên Biển Đông chuyển hướng và ảnh hưởng đến 

các tỉnh ven biển từ Khánh Hòa đến Ninh Thuận gây mưa liên tục tại tp Hồ Chí Minh từ 

21 đến 27/11 kết hợp với triều cường gây ngập úng nhiều nơi. 

+ Ảnh hưởng của bão Lupin ở phía Tây Biển Đông mà trên Thành phố đã xuất hiện trận 

mưa lớn trái mùa sáng ngày 14-15, ngày 25-31/12/2008, triều cường tại Phú An mực 

nước lên đến 1,55 m. 

+ Xuất hiện ATNĐ trên Biển Đông vào ngày 14/11 và 2-3/12, gây mưa lớn liên tục nhiều 

nơi vào các ngày từ 13 đến 20/11 và 4-5/12 trên Thành phố Hồ Chí Minh. 

 Năm 2009: 

Quý I/2009, trong kỳ thời tiết mùa khô, trời nắng nóng, ít mưa, biến đổi bất 

thường, gây mưa lớn có kèm giông sấm sét vào các ngày 10-12/2. Lượng nước nguồn 

sông nhỏ hơn bình thường, thủy triều cao và dao động lớn, đẩy mặn vào sông mạnh hơn 

so với kỳ cuối năm 2008. Cuối tháng 1/2009 đã xuất hiện cao áp trên cao đẩy không khí 

lạnh về phía Nam, nhiệt độ hạ thấp, trời âm u, gây mưa lớn trái vụ trên diện rộng vào các 

ngày 10-12 tháng 2. Cuối tháng 2 lại xuất hiện một vùng áp thấp trên Biển Đông gần 

Philippin gây mưa lớn trong các ngày 27-28 tháng 2 và 30-31/3 rửa chua và chất ô nhiễm 

xuống sông, làm ngập nhiều nơi. 

Quý II/2009, thời tiết từ mùa khô chuyển sang mùa mưa, trời nắng nóng oi bức, 

nước nguồn còn nhỏ, mặn được đẩy mạnh vào sông. Đã xuất hiện mưa lớn đến sớm vào 

ngày 16/4 do nhiễu động thời tiết, có 3 trận bão và ATNĐ trên Biển Đông.  

+ Trận bão số 1-Chanhom, vào Quảng Ngãi, Ninh Thuận, gây mưa lớn ở Nam Bộ ngày 

6/5. 

+ Bão số 2 (Lifa) xuất hiện ngày 18/6 trên Biển Đông, gây mưa ở Nam Bộ. 

+ Bão số 3 (Nangka) xuất hiện ngày 28/6 trên Biển Đông sau tan thành áp thấp và gây 

mưa. 
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 Xuất hiện một vài trận lốc nhỏ trên vùng ven Thành phố, không gây nguy hại lớn. 

Mưa lớn xuất hiện sớm, liên tục trên diện rộng ngay trong đầu mùa mưa, trời oi nóng hơn 

bình thường. 

Quý III/2009, đã chuyển sang chế độ thời tiết của mùa mưa, có mưa liên tục, tháng 

7, 8 lượng nước nguồn về nhỏ, tháng 9 lượng nước nguồn về lớn hơn, số trận mưa và 

lượng mưa cũng nhiều hơn, XNM yếu đi. Ngày 4-8/9, xuất hiện ATNĐ và xuất hiện 6 

trận bão trên Biển Đông gây mưa lớn, gây ngập úng nhiều nơi trên Thành phố Hồ Chí 

Minh. 

+ Bão số số 4 (Soudelor) xuất hiện 10-11/7, gây nhiễu động thời tiết, mưa lớn ở Miền 

Trung và Thành phố Hồ Chí Minh. 

+ Bão số 5 (Molave) vào các ngày 15-17/7 tạo gió mùa Tây Nam gây mưa to (50-60 

mm/trận). 

+ Bão số 6 (Gori) ngày 4-5/8, ngày 11 tan thành áp thấp gây mưa lớn từ Cà Mau đến Bình 

Thuận. 

+ 2 ATNĐ xuất hiện trên Biển Đông vào các ngày 4-8/9, ATNĐ ngày 19/10 ảnh hưởng 

đến Miền Trung và gây nhiễu động thời tiết và gây mưa lớn, ngập úng nhiều nơi trên 

KVTP. HCM. 

+ Bão số 7 (Cầu Vồng) xuất hiện ngày 10/9 trên Biển Đông đổ bộ vào Miền Bắc gây 

nhiễu động thời tiết và mưa. 

+ Bão số 8 (Miệng núi lửa) xuất hiện ngày 13-14/9, cùng thời gian với bão Choiwan rất 

mạnh trên Biển Đông gây nhiễu động thời tiết và mưa lớn. 

+ Bão số 9 (Ketasa) xuất hiện ngày 26-27/9, gây mưa lũ lớn trên Miền Trung gây thiệt hại 

rất lớn về người và của tại Quảng Nam, Quảng Ngãi, Tây nguyên (300 người chết). 

Quý IV/2009, thời tiết trong kỳ cuối mùa mưa bão: tháng 10 và 11 đã xuất hiện 2 

trận bão và 2 trận áp thấp gây thời tiết xấu và mưa lớn, nước nguồn sông về nhiều, thủy 

triều cao vào các ngày 4-7/11 và ngày 3-6/12, gây ngập úng, cuối tháng 12 lượng mưa và 

số trận mưa giảm dần, nước nguồn đổ về ít hơn, XNM dần ổn định và tăng dần trở lại 

nhưng nhỏ hơn trung bình nhiều năm. 

+ Bão số 10 (Parma) xuất hiện trên Biển Đông từ cuối tháng 9, vòng qua và tàn phá đảo 

Luzon của Philipin 2 lần, tồn tại nhiều ngày trên Biển Đông, đổ bộ vào Việt Nam ngày 

13/10, đến ngày 15 tan thành áp thấp, gây mưa lớn ở Miền Trung, Tây Nguyên và tp Hồ 

Chí Minh. 

+ Bão số 11 (Mirina) hình thành từ 30/10 là bão mạnh và di chuyển rất nhanh, ngày 1/11 

đổ bộ vào vùng Bình Định, Phú Yên gây mưa, lũ lớn và thiệt hại rất lớn về người và của. 

Tại Thành phố Hồ Chí Minh mưa lớn trùng với triều cường (H=1,55m) gây ngập nhiều 

nơi từ ngày 3-8/11. 

+ ATNĐ: xuất hiện ngày 24/11 trên vùng Tây Nam Biển Đông, gây mưa lớn vào các 

ngày 24-27/11 trên Thành phố Hồ Chí Minh. 
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 Năm 2010:  

Diễn biến thời tiết bất thường KVTP. HCM được ghi nhận như sau: Mùa khô nóng 

lạnh thất thường, gây hạn hán trên diện rộng, XNM đến sớm. Bão, ATNĐ, hiện tượng 

thời tiết nguy hiểm ảnh hưởng gây mưa lớn, gây ngập úng nhiều nơi của tp. Hồ Chí Minh, 

cụ thể: 

Quý I/2010, diễn biến thời tiết được ghi nhận có nhiều biến động bất thường, trời 

khô nóng, thủy triều cao và dao động lớn, cao áp lạnh ngày 5/1 đẩy không khí lạnh về 

phía Nam, trời âm u, mưa lớn trái vụ ở tp. Hồ Chí Minh. Ngày 19/1 hình thành áp thấp 

trên Biển Đông, sớm hơn bình thường, gây lạnh, mưa bất thường từ Bình Thuận đến Sóc 

Trăng. 

Quý II/2010, thời tiết từ mùa khô sang mùa mưa, ngày 29/5 xuất hiện ATNĐ trên 

vùng Hoàng Sa, gây mưa ngày 3-5/6. Ngày 30/6 xuất hiện ATNĐ trên Biển Đông gây 

mưa lớn. 

Quý III/2010, đã sang chế độ thời tiết của mùa mưa, xuất hiện nhiều trận mưa lớn, 

mưa rào kèm theo giông lốc trên từng khu vực hoặc trên toàn Thành phố. 

+ Đầu tháng 7, xuất hiện ATNĐ trên Biển Đông gây mưa nhiều nơi trên tp Hồ Chí Minh. 

+ Bão số số 1 (Côn Sơn) hình thành và di chuyển rất nhanh: ngày 15/7 qua Philippine đổ 

bộ vào Quảng Ninh-Hải Phòng, Lạng Sơn, Hà Giang, gây nhiễu động thời tiết, mưa lớn ở 

Miền Trung và tp Hồ Chí Minh. 

+ Bão số 2 (Chanthu) vào các ngày 19-23/7 gây mưa lũ lớn ở Quảng Tây (Trung Quốc), 

Cao Bằng, Lạng Sơn, Hà Giang (200 mm), Yên Bái (299 mm), Bắc Giang (Sơn Động 279 

mm). Ngày 23-26/7 xuất hiện ATNĐ trên biển và gây nhiễu động thời tiết và mưa 30-70 

mm vào những ngày cuối tháng. Đầu tháng 8 hội tụ trên cao ngang qua lãnh thổ Việt Nam 

gây lũ sạt lở ở Pakistăng, Trung Quốc hạn hán cháy rừng ở Nga, mưa lớn ở tp. Hồ Chí 

Minh vào buổi chiều các ngày 1-4, 6, 8, 10-11/8. Ngày 18/8 xuất hiện ATNĐ ngày 20/8 

vào Quảng Bình, gây nhiễu động thời tiết và gây mưa lớn 30-50 mm. 

+ Bão số 4 (Ninda) hình thành trên Biển Đông ngày 27 ngày 30/8-2010 đổ bộ vào Trung 

Quốc gây mưa lớn trên khu vực từ Miền Trung đến tp. Hồ Chí Minh. 

+ Bão số 5 (siêu bão Merati) xuất hiện ngày 7/9-2010 trên Biển Đông đổ bộ vào Phúc 

Kiến (Trung Quốc) gây nhiễu động thời tiết, gây mưa lớn thiệt hại cho vùng xung quanh 

Huế ngày 29/9-5/10. 

Quý IV/2010, trong kỳ mưa chính vụ có mưa liên tục. ATNĐ xuất hiện ngày 1/11 

trên Biển Đông gây nhiễu động thời tiết và mưa lớn vào đầu tháng 11 trên các tỉnh Miền 

Trung (lũ ở Quảng Bình, Huế, Bình Định, Phú Yên đã vượt báo động 2). Tại tp. Hồ Chí 

Minh mưa lớn trùng với triều cường là ngập nhiều nơi từ 5-10/11 (Hmax= 1,55m). Trận 

ATNĐ xuất hiện ngày 13/11 gây mưa lũ lớn trên Miền Trung ngày 16/10, gây thiệt hại 

lớn tại Hà Tĩnh, Quảng Bình. Tại tp. Hồ Chí Minh mưa lớn và ngập nhiều nơi ngày 14-
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15/11. Trận ATNĐ xuất hiện ngày 20-21/11 trên Biển Đông, gây mưa lớn Tại tp. Hồ Chí 

Minh ngày 21-23/11. 

 Năm 2011:  

Thời tiết KVTP. HCM năm 2011 có những diễn biến chính như sau: 

Quý I/2011, thời tiết nắng nóng, khô, ít mưa, lượng nước trên nguồn sông về nhỏ 

hơn bình thường, thủy triều dao động mạnh: đỉnh cao, đẩy mặn xâm nhập vào sông sớm 

hơn, lớn và mạnh hơn so với kỳ cuối năm 2010 từ 1,2 đến khoảng 1,5 lần. Cuối quý cùng 

với sự biến đổi khí hậu, đã xuất hiện nhiễu động thời tiết bao gồm các dạng cao áp lạnh 

với gió mùa Đông Bắc cấp 5 và cấp 6 lấn sâu về phía Nam gây mưa, vào các ngày 4, 5, 7, 

14, 15, 16 tháng 2, ngày 9, 11, 13, 26, 27 tháng 3. Mùa mưa năm 2011 đến sớm hơn bình 

thường, ngày 3/3 xuất hiện áp thấp trên Biển Đông gây mưa trái vụ vào các ngày 4, 5, 6, 8 

ở KVTP. HCM. Ở Đông Nam bộ lượng mưa phổ biến từ 20-40 mm, cá biệt có một số 

vùng xuất hiện giông lốc, mưa lớn như ở Bạc Liêu đến 105 mm. Ngoài vài tình huống đặc 

biệt trên, thời tiết của những ngày còn lại trong quý 1/2011 là chuỗi ngày khô hạn, nắng 

nóng, không mưa kéo dài. 

Quý II/2011, diễn biến bất thường: thời tiết oi nóng, nước sông nhỏ, gió mùa Đông 

Bắc mạnh, XNM mạnh và nhanh. ATNĐ ngày 2/4, cao áp lạnh ngày 9, 15, 24/6, bão số 1-

Era, ngày 5-11/5, bão số 2-Haima 20-25/6, bão số 3-Songda-24-27/6. 

Quý III/2011, đã chuyển sang thời tiết mùa mưa, xuất hiện 4 trận bão (Haitang-20-

25/6, Maon-10/7, Nockten-26/7, Nelsat-27-29/9) và 2 ATNĐ: 7-14/7, 26-27/7, gây mưa 

lũ lớn ở Miền Trung và Đồng bằng sông Cửu Long. Tháng 9 mưa lũ nguồn về lớn XNM 

giảm đi, gây ngập úng nhiều nơi tại KVTP. HCM. 

Quý IV/2011, trong kỳ cuối mùa mưa, tháng 10 có mưa liên tục nước nguồn lớn, 

XNM giảm, tháng 11, 12 mưa giảm, XNM tăng dần nhưng nhỏ hơn TBNN. 

 Thời tiết năm 2011 rất bất thường, đầu năm khô hạn nặng nề giữa năm là bão 

giông, mưa lũ. Mùa khô bắt đầu sớm, mùa mưa kết thúc muộn, bão áp thấp dồn dập.  

 Năm 2012:  

Mùa mưa đến sớm hơn trung bình nhiều năm (TBNN) khoảng 1 tháng, mưa lớn 

trong suốt tháng 9 đến đầu tháng 10, nước vào hồ Dầu Tiếng, Trị An, Phước Hòa lớn, 

phải xả lũ xuống hạ lưu. Có nhiều đợt khô nóng, không mưa, nước trên nguồn sông giảm, 

dao động thủy triều lớn, có nhiều lần gió mùa Đông Bắc mạnh, XNM vào trong sông sớm 

hơn TBNN. Trong năm 2012 có nhiều tình huống thời tiết nguy hiểm, mùa mưa đến sớm, 

nhiều trận bão giông lốc xuất hiện gây ra ngập, sập đổ nhà, đỉnh triều cao (1,61m), gây 

nguy hại cho người dân Thành phố. 

  Quý I/2012, thời tiết khu vực TP. HCM không mưa, nước nguồn sông về nhỏ, thủy 

triều dao động mạnh, đỉnh cao đẩy mặn vào sông tăng nhanh, mạnh hơn so với cùng kỳ 

2011. Cao áp lạnh phía Bắc hoạt động mạnh gây băng tuyết trên Sapa, Hoàng Liên Sơn, 
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mưa phùn tại Tp. Hồ Chí Minh. Ngày 13, 14, 16, 17/2 mưa lớn vào chiều trong khoảng 

10-15mm. Ngày 16-17/2 hình thành áp thấp phía Đông đảo Trường Sa (tan ngày 20/2) 

gây mưa lớn 50-70 mm (Bình Dương, Bình Phước) và 20-40 mm tại Tp. Hồ Chí Minh. 

Gây ngập nhiều nơi ở Thủ Đức, Quận 12, Tân Phú.... Ngày 26/3 hình thành áp thấp trên 

Biển Đông ngày 29 mạnh lên thành bão số 1 (bão Packhar) ngày 1/4 bão đổ bộ vào Thành 

phố, gây mưa từ 80-120 mm, làm đổ nhà, cột điện, đổ cây đè xe tácxi. Ngày 3/5 xuất hiện 

lốc gây sập nhà tốc mái trên 60 căn nhà ở vùng Vĩnh Lộc A thuộc huyện Bình Chánh. 

Ngày 30/5 bão mạnh ở đông Philippine đến ngày 4/6 di chuyển lệch về phía Hàn Quốc, 

Nhật Bản. Ngày 16/6 xuất hiện ATNĐ và mạnh lên thành bão, cùng lúc đó xuất hiện thêm 

bão mạnh Guchol. Ngày 27/6 xuất hiện bão Dorsury đều ở đông Philippine. Ngày 20-23/7 

áp thấp mạnh lên thành bão Vixente ở đông Philippine rồi di chuyển dần về phía Đông 

Bắc, tạo ra hoàn lưu gió Tây Nam mạnh gây mưa lớn tại TP Hồ Chí Minh.  

 Năm 2013:  

Diễn biến thời tiết khu vực Thành phố ghi nhận được, đã có những hiện tượng bất 

thường ghi nhận như sau: 

Quý I/2013, thời tiết được ghi nhận có biến động bất thường, trời khô nóng, xen 

lẫn gió mùa Đông Bắc mạnh cấp 7-8 (ngày 8-10/I), thủy triều cao và hoạt động mạnh. Áp 

thấp trên Biển Đông mạnh thành bão số 1 ngày 3/I, sớm bất thường, ngày 19-20/II bão số 

2 gây lũ trái vụ ở Tuy Hòa, kết hợp với gió Đông Bắc mạnh đẩy mặn vào sông. Tại Thành 

phố HCM giông lốc có kèm giông sấm sét ở Vĩnh Lộc làm đổ nhà cửa, cây xanh. Mưa 

đến sớm, đẩy chất ô nhiễm, rửa chua xuống sông kênh, gây ngập cục bộ nhiều nơi. Ngoài 

ra nắng nóng kéo dài, khô hạn không mưa, nước nguồn cạn kiệt, phải xả nước hồ Dầu 

Tiếng 2 đợt với trên 28 triệu m3 nước đẩy mặn cho nông nghiệp và cho nhà máy nước. 

Quý II/2013, thời tiết từ mùa khô chuyển sang mùa mưa, trời nắng nóng oi bức, 

triều cao đẩy mặn vào sông. Mùa mưa đến sớm hơn TBNN khoảng 1 tháng, trận mưa lớn 

đến sớm vào ngày 15 tháng III tại Vĩnh Lộc. Do nhiễu động thời tiết của bão Bebica trên 

vùng vịnh Bắc Bộ và biên giới Trung Quốc, bão Rumbia đổ bộ vào Lôi Châu Trung 

Quốc, đã gây ra nhiều trận mưa lớn trên TP HCM. 

Quý III/2013, trong chế độ thời tiết của mùa mưa chính vụ, trời có mưa liên tục, 

lượng nước trên nguồn đổ về tăng  nhanh, XNM vào sông giảm nhanh nhỏ hơn TBNN. 

Đã xuất hiện 6 trận bão trên Biển Đông ảnh hưởng đến Việt Nam,  

+ Ngày 3-5/VII dải áp thấp gây mưa lũ lớn ở Miền Bắc và Nam Bộ, mưa ngập úng nhiều 

nơi trên Thành phố Hồ Chí Minh. 

+ Bão số 3 (Soulik- ngày 11-13/VII) đổ bộ vào Trung Quốc, gây mưa lũ lớn, gây ngập 

úng nhiều nơi trên Thành phố Hồ Chí Minh. 
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+ Bão số số 4 (Simata) xuất hiện 15-18/VII, gây nhiễu động thời tiết, mưa lớn ở miền 

Trung và tp Hồ Chí Minh, gây tai nạn chết sinh viên ở trường Đại học Quốc gia Thành 

phố Hồ Chí Minh. 

+ Bão số 5 (Jebi) vào các ngày 1-3/VIII tạo gió mùa Tây Nam gây mưa lớn. 

+ Ap thấp nhiệt đới trên Biển Đông thành bão số 6 (Mangkhut) đi vào vùng Thanh Hóa-

Hải Phòng. 

+ Bão số 7 (Utor-siêu bão) ngày 12-14/IX-2013 đổ bộ vào Trung Quốc gây nhiễu động 

thời tiết và mưa ở Miền Bắc. 

+ Bão số 8 xuất hiện ngày 17-19/IX, gây nhiễu động thời tiết và mưa lũ lớn ở Việt Nam. 

+ Bão số 9 (Usagi) xuất hiện ngày 26-27/IX, đổ bộ vào Trung Quốc, gây mưa lũ lớn. 

+ Bão số 10 (bão mạnh kỳ dị). xuất hiện ngày 25-30/IX, đổ bộ vào Đồng Hới, Quảng Trị 

gây thiệt hại lớn về người và của. 

 Quý IV/2013, chế độ thời tiết trong quý đang trong kỳ cuối mùa mưa: trong tháng 

X có mưa liên tục, nước nguồn sông về lớn, thủy triều đẩy mặn vào sông giảm dần, cuối 

tháng XI và XII số trận mưa và lượng mưa giảm dần, XNM đã dần ổn định và tăng trở lại. 

Tuần giữa tháng X năm 2013 triều dao động mạnh, đỉnh triều cao, ảnh hưởng của bão số 

11, từ Biển Đông đổ bộ vào Miền Trung (Quảng Nam, Đà Nẵng) vào ngày 15/X, gây mưa 

lớn liên tục nhiều ngày. Dao động thủy triều tuần cuối tháng X năm 2013 vào loại lớn, 

đầu tuần triều cường, đỉnh triều cao lịch sử, gây ngập sâu trên diện rộng tại nhiều nơi tại 

Thành phố Hồ Chí Minh, còn có mưa nhỏ rải rác. Tuần đầu tháng XI năm 2013 thủy triều 

có đỉnh cao. Từ ngày 1 đến ngày 10/XI chịu ảnh hưởng của 3 trận bão mạnh và áp thấp 

(số 12, 13), di chuyển nhanh trên biển và đi dọc bờ biển, gây mưa lũ lớn trên cả nước, tại 

Thành phố HCM mưa lớn ngày 6-7/XI, gây ra  65 điểm ngập. 

 Thủy triều tuần cuối tháng XI năm 2013 dao động mạnh, đỉnh triều cao, trong tuần 

xuất hiện dải áp thấp trên Biển Đông, ở vĩ độ thấp, trời râm, lạnh, gây mưa nhẹ. Tuần cuối 

tháng XII dao động mạnh, đỉnh triều cao lịch sử gây ngập và vỡ đê bao. Thời tiết sang 

mùa khô, trời râm, lạnh. Nhiệt độ dao động trong khoảng 28-31oC. 

 Năm 2014:  

Diễn biến thời tiết khu vực Thành phố ghi nhận được, đã có những hiện tượng bất 

thường nhận như sau: 

Quý I/2014, thời tiết trong quý I năm 2014 tại Thành phố HCM có biến động bất 

thường, trời khô nóng không mưa kéo dài, cuối tháng III xuất hiện tình huống thời tiết đặc 

biệt, diễn biến như sau: 

+ Trận mưa đầu mùa đến sớm hơn trung bình nhiều năm (TBNN) khoảng 1 tháng. Có 

nhiều đợt khô nóng, không mưa, nước trên nguồn sông từ cuối năm 2013 còn lớn, dao 

động thủy triều trung bình, có ít đợt gió mùa Đông Bắc mạnh, XNM vào trong sông lớn 

vào đầu mùa sau đó nhỏ dần. 
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Đầu tháng IV đã xuất hiện đợt mưa liên tục tại thành  phố Hồ Chí Minh. Mực nước 

các hồ Dầu Tiếng, Trị An thượng nguồn đều cao hơn trung bình nhiều năm. Đó là nguyên 

nhân chính làm cho xâm nhập mặn năm nay không gay gắt bằng đầu năm 2013 và kết 

thúc sớm hơn chừng một tháng. Hoàn lưu gió Tây Nam mạnh, gây mưa lớn giải hạn cho 

vùng Tây Nguyên, Nam Bộ. 

+ Trong quý I/2014 đã có những tình huống thời tiết nguy hiểm, các trận bão giông lốc 

nhỏ xuất hiện trên vùng lân cận Thành phố gây ra sập đổ nhà, cây nguy hại cho người 

dân. 

Quý II/2014, là giai đoạn chuyển giao giữa mùa khô sang mùa mưa, thời tiết trong 

quý II năm 2014 tại Thành phố HCM có những đặc trưng chính: Tíết trời khô nóng xen 

lẫn nhiều tình huống thời tiết nguy hiểm, các trận giông lốc nhỏ xuất hiện trên vùng ven 

Thành phố gây ra ngập, sập đổ cây nguy hại cho người dân, diễn biến như sau: 

+ Mùa mưa đến sớm hơn trung bình nhiều năm (TBNN) khoảng gần 1 tháng, trận mưa 

lớn (20-22mm) đêm ngày 5 và ngày 6/IV trên vùng Quận 1 và quận Thủ Đức và trận mưa 

ngày 8 kết hợp áp thấp ngoài biển gây mưa khoảng 20mm, sau đó là các trận mưa các 

ngày 14, 16, 23, 25 làm tháng IV nhiệt độ tăng không quá cao, khí hậu mát dịu một phần. 

+ Có nhiều đợt khô nóng, không mưa, trong tháng V do ảnh hưởng của đợt khô nóng ở 

Miền Trung mà nền nhiệt ở Đông Nam Bộ và Thành phố Hồ Chí Minh lên cao. 

+ Theo tin dự báo của đài Khí Tượng Thủy Văn, năm 2014 khả năng xuất hiện ít trận bão 

hơn và mạnh hơn bình thường. Trận bão số 1 (Hagibis) hình thành từ áp thấp trên Biển 

Đông vào ngày 12/VI ngày 14/VI mạnh thành bão và ngày 16 đổ bộ vào Quảng Đông 

Trung Quốc gây nhiễu động thời tiết, gây mưa tại Thành phố Hồ Chí Minh. Mực nước 

đầu quý các hồ Dầu Tiếng, Trị An thượng nguồn còn cao, đó là nguyên nhân làm cho 

XNM năm 2014 kết thúc sớm hơn trung bình nhiều năm (TBNN). 

Trong quý III/2014, thời tiết khu vực Nam Bộ nói chung và Thành phố HCM nói 

riêng trong những tháng của mùa mưa chính vụ, trời mưa nhiều, lượng nước trên nguồn 

tăng cao, thủy triều đẩy mặn vào sông yếu dần, tháng IX số trận mưa và lượng mưa nhiều 

hơn, lượng nước trên nguồn đổ về tăng. Ít xuất hiện tình huống thời tiết đặc biệt như bão, 

áp thấp, XNM trong quý giảm nhanh và nhỏ hơn trung bình nhiều năm (TBNN).  

Quý IV/2014, thời tiết Nam bộ trong chế độ kỳ cuối mùa mưa nhưng có nhiều mưa 

lớn liên tục từ tháng X đến cuối tháng XI. Đầu tháng XII lượng mưa và số trận mưa giảm. 

Xuất hiện 2 trận bão và áp thấp nhiệt đới ảnh hưởng đến Việt Nam. Không khí lạnh mạnh 

tràn vào phía Bắc nhiều lần gây nhiễu động thời tiết, gây mưa và giá lạnh ở Miền Bắc, 

Miền Trung. Sài Gòn mưa và gây ngập vào ngày 22-23/XI. Lượng nước nguồn sông lớn, 

độ mặn vào sông giảm dần, thuỷ triều mạnh và cao nhất năm, XNM đã dần ổn định và 

tăng trở lại vào giữa tháng XII. 
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 Đỉnh triều cao: Hmax = 1,65m lúc 18h ngày 10 tháng X năm 2014. Các ngày 7, 8, 

9/XI đỉnh triều trên sông Sài Gòn cao từ 1,55-1,59m (sáng 9/XI), kết hợp với mưa lớn gây 

ngập nhiều nơi tại Thành phố Hồ Chí Minh. 

 Năm 2015:  

  Năm 2015, tình hình khí tượng thủy văn (KTTV) ở khu vực Thành phố nói riêng 

và Nam bộ nói chung có nhiều biến động phức tạp hơn với sự xuất hiện của hiện tượng 

ENSO nóng (El Nino), thiên tai với những biểu hiện bất thường và trái quy luật trên phạm 

vi rộng.  

Mùa khô năm 2015 tại TP. HCM bước vào một đợt nắng nóng nhất với nhiệt độ 

ngoài trời duy trì ở mức từ 36 đến 39 độ C, nắng nóng kết hợp độ ẩm trong không khí ở 

mức thấp 58% cộng với thời gian nắng trong ngày kéo dài càng làm cho thời tiết oi bức 

đến khó chịu. Nắng nóng kéo dài đã làm đảo lộn sinh hoạt hằng ngày của người dân Sài 

Gòn.  

Với nền nhiệt độ như vậy, không khí tại TP. HCM trở nên vô cùng ngột ngạt. 

Nguyên nhân là do áp thấp nóng phía Tây phát triển sang hướng Đông Nam khiến khu 

vực Nam bộ sẽ không xuất hiện mưa, nắng nóng kéo dài trong suốt những tháng mùa khô. 

Đợt cao điểm nắng nóng tại TP. HCM bắt đầu từ tháng 3 và kéo dài đến giữa tháng 

5. Nóng nhất là các quận trung tâm Thành phố như: Q.1, Q.3, Q.4, Q.5, Q.10, Q.11 do nơi 

đây có rất ít diện tích cây xanh. 

 Năm 2016: 

   Khí hậu thành phố Hồ Chí Minh mang tính chất cận xích đạo nên nhiệt độ cao và 

khá ổn định trong năm. Số giờ nắng trung bình tháng đạt từ 160 đến 270 giờ, độ ẩm 

không khí trung bình 79,5%. Nhiệt độ không khí trung bình hàng năm là 27,96°C, cao 

nhất là tháng 4 (30,5ºC), thấp nhất là tháng 12 (26ºC). Lượng mưa bình quân hàng năm là 

1934mm và mỗi năm có khoảng 159 ngày mưa. Thành phố Hồ Chí Minh có hai mùa rõ 

rệt: mùa mưa từ tháng 5 đến tháng 11. Những cơn mưa thường xảy ra vào buổi xế chiều, 

mưa to nhưng mau tạnh, đôi khi mưa rả rích kéo dài cả ngày. Mùa khô từ tháng 12 năm 

trước đến tháng 4 năm sau. Không có mùa đông.  

  El Nino đã khởi phát từ cuối năm 2014, đã tác động trong năm 2015 và tiếp tục 

duy trì cường độ mạnh trong những tháng mùa Đông - Xuân và sau đó có xu hướng giảm 

dần về cường độ vào những tháng đầu mùa hè năm 2016. Số lượng bão, ATNĐ trên Biển 

Đông và ảnh hưởng trực tiếp đến Việt Nam nói chung ít hơn TBNN.  

 Năm 2017:  

Năm 2017 tại biển Đông xuất hiện 16 cơn bão, 6 cơn áp thấp, 6 đợt thời tiết nguy 

hiểm gây ảnh hưởng đến TP. HCM cùng 9 đợt triều cường vượt báo động III. 

Tình hình KTTV trong những tháng đầu năm 2017 diễn biến có sự khác biệt so với 

những năm gần đây, không có hiện tượng khô hạn nặng, số ngày nắng ít hơn TBNN, mức 
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độ nắng nóng không nhiều. Thời kỳ từ tháng 01 đến tháng 03, do mùa lũ năm 2016 kết 

thúc muộn và hiện tượng mưa trái mùa xuất hiện với tần số nhiều hơn TBNN, do đó 

lượng nước tích lại trong các hồ chứa thủy lợi ở thượng lưu và lượng trữ dòng chảy trong 

các sông suối vùng hạ lưu sông Đồng Nai – Sài Gòn ở mức cao. Thời kỳ từ tháng 04 đến 

cuối tháng 08, do tổng lượng mưa tăng đột biến ở vùng núi nên mực nước có dao dộng 

nhỏ và buộc các hồ chứa lớn ở thượng lưu phải xả lũ. 

 Năm 2018:  

Năm 2018, thiên tai không khốc liệt nhưng có nhiều nét dị thường, thiệt hại lớn, 

công tác dự báo và khắc phục còn hạn chế. Theo số liệu thống kê trong năm 2018, thiên 

tai xảy ra liên tiếp trên các vùng miền của cả nước với 13 cơn bão và áp thấp nhiệt đới, 22 

đợt không khí lạnh và gió mùa đông bắc, 4 đợt rét đậm, rét hại; 11 đợt nắng nóng trên 

diện rộng; 30 đợt mưa lớn trên diện rộng; 43 đợt lũ trong đó có 14 trận lũ quét, sạt lở đất; 

lũ lớn tại thượng nguồn sông Cửu Long, triều cường vượt mốc lịch sử tại các tỉnh Nam 

Bộ. 

Theo thông tin của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hiện tượng 

ENSO được dự báo có khả năng sẽ chuyển sang trạng thái El Nino từ tháng 11-2018 đến 

những tháng đầu năm 2019. Theo đó, tổng lượng mưa từ tháng 11-2018 đến tháng 4-2019 

trên cả nước phổ biến ở mức thấp hơn trung bình nhiều năm, đặc biệt khu vực Trung Bộ, 

Tây Nguyên và Nam Bộ thiếu hụt từ 20÷50% so với trung bình nhiều năm; cảnh báo thiếu 

hụt lượng mưa ngay trong mùa mưa năm 2018.  

II.3. Nhiệt độ không khí (TOC): 

Thành phố Hồ Chí Minh nằm trong vùng nhiệt đới gió mùa cận xích đạo. Cũng 

như các tỉnh ở Nam bộ, đặc điểm chung của khí hậu-thời tiết TP. HCM là nhiệt độ cao 

đều trong năm và có hai mùa mưa - khô rõ ràng làm tác động chi phối môi trường cảnh 

quan sâu sắc. Mùa mưa từ tháng 5 đến tháng 11, mùa khô từ tháng 12 đến tháng 4 năm 

sau. Theo tài liệu quan trắc nhiều năm của trạm Tân Sơn Nhất, qua các yếu tố khí tượng 

chủ yếu; cho thấy những đặc trưng khí hậu Thành Phố Hồ Chí Minh như sau: 

Lượng bức xạ dồi dào, trung bình khoảng 140 Kcal/cm2/năm. Số giờ nắng trung 

bình/tháng 160-270 giờ. Nhiệt độ không khí trung bình 270C. Nhiệt độ cao tuyệt đối 

400C, nhiệt độ thấp tuyệt đối 13,80C. Tháng có nhiệt độ trung bình cao nhất là tháng 4 

(28,80C), tháng có nhiệt độ trung bình thấp nhất là khoảng giữa tháng 12 và tháng 1 

(25,70C). Hàng năm có tới trên 330 ngày có nhiệt độ trung bình 25-280C. Ðiều kiện nhiệt 

độ và ánh sáng thuận lợi cho sự phát triển các chủng loại cây trồng và vật nuôi đạt năng 

suất sinh học cao; đồng thời đẩy nhanh quá trình phân hủy chất hữu cơ chứa trong các 

chất thải, góp phần làm giảm ô nhiễm môi trường đô thị. 
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Nhiệt độ không khí trung bình năm đạt giá trị cao vào các năm 2008, 2009, 2010, 

kèm theo đó là các hiện tượng thời tiết đặc biệt El-Nino. Các năm 2011, 2012 nhiệt độ 

không khí khô nóng xen lẫn một số lần nhiệt độ lạnh, nền nhiệt thấp hơn TBNN, kèm 

theo tình huống thời tiết đặc biệt liên quan trực tiếp đến xâm nhập mặn, nhiễm chua và 

nhiễm chất thải nguồn nước của Tp. Hồ Chí Minh.  

Năm 2015 là một năm biến động thất thường của thời tiết, khô hạn trên diện rộng 

và khắc nghiệt nhất từ trước đến nay.  

Năm 2016, 2017, nền nhiệt độ trung bình trong các tháng nửa đầu năm trên phạm 

vi các tại các tỉnh phía Nam nói chung và Thành phố Hồ Chí Minh nói riêng cao hơn 

TBNN từ 1,0-1,5oC.  

Năm 2018, nền nhiệt độ trung bình ở khu vực Nam Bộ trong mùa mưa năm nay 

hầu hết đều ở mức cao hơn trung bình nhiều năm từ 0,4-0,8 độ C. Trong đó đầu tháng 

Năm là thời kỳ nắng nóng cao điểm xảy ra trên diện rộng, nhiệt độ cao nhất ở khu vực 

TP. HCM và miền Đông Nam Bộ phổ biến từ 36-38 độ C. Nắng nóng ở khu vực Nam Bộ  

kéo dài đến nửa đầu tháng 5/2018. 

Giá trị giới hạn về nhiệt độ cao - thấp nhất quan trắc được trên Thành phố còn nằm 

trong giới hạn của các loại cây trồng, vật nuôi, có lúc nhiệt độ lên cao tiếp cận các giá trị 

cực trị nguy hiểm, không khí khô nóng sẽ là nguồn năng lực tiềm ẩn làm xuất hiện các 

tình huống xấu như cháy nổ gây thiệt hại thường do nền nhiệt độ cao tạo nên. 

II.4. Lượng mưa (X-mm): 

 Năm 2007: 

- Diễn biến mưa rất phức tạp trên KVTP. HCM. Lượng mưa mùa mưa (tháng 5 đến 

tháng 11) vượt TBNN do ảnh hưởng của các trận bão lớn và áp thấp ảnh hưởng, mưa 

giông xuất hiện kèm với gió giật mạnh.  

- Mùa mưa năm 2007 trên Thành phố bắt đầu chậm hơn từ 15 đến 20 ngày. Tổng lượng 

mưa năm nhỏ so với TBNN. Đó là nhân tố giữ vai trò quyết định xâm nhập mặn vào trong 

các sông–rạch khu vực Thành phố trong mùa khô năm 2007-2008. 

 Năm 2008:  

  Lượng mưa năm gắn liền với sự diễn biến thời tiết phức tạp, quá trình mưa năm 

2008 khu vực TP. HCM có những đặc trưng sau: 

- Tổng lượng mưa năm vào khoảng 1.900 mm, xấp xỉ cao hơn giá trị TBNN. Mùa mưa 

(tháng 5 đến tháng 11) lớn. 

- Đầu tháng 4 khu vực Thành phố đã có dấu hiệu chuyển sang mùa mưa bằng hiện 

tượng xuất hiện mưa kèm gió giật. Mùa mưa năm 2008 bắt đầu từ giữa tháng 4, so với 

TBNN, mùa mưa năm 2008 thời gian bắt đầu mùa mưa sớm hơn khoảng 15 ngày. 
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- Lượng mưa mùa mưa chiếm gần 90% tổng lượng mưa năm. Chính yếu tố này là 

nguyên nhân gây nên hiện tượng xâm nhập mặn mùa khô năm 2008 trong các sông-rạch 

của Thành phố. 

- Năm 2008 mùa mưa kết thúc chậm hơn do lượng mưa các tháng 10, 11 và 12 luôn lớn 

hơn giá trị TBNN với số ngày mưa trung bình 20 ngày/tháng. 

 Năm 2009:  

- Mùa mưa: Có nhiều trận mưa lớn trong mùa mưa (tháng 5 đến tháng 11 năm sau) do 

ảnh hưởng của bão và áp thấp nhiệt đới. Lượng mưa năm lớn hơn trung bình nhiều năm. 

- Giữa tháng 2 khu vực Thành phố đã có mưa lớn, mùa mưa năm 2009 bắt đầu từ cuối 

tháng 4. So với TBNN, thời gian bắt đầu mùa mưa năm 2009 đến sớm và kết thúc sớm, 

bất lợi cho nhu cầu dùng nước cho nông nghiệp, thủy lợi của Thành phố 

- Lượng mưa mùa chiếm khoảng 90% tổng lượng mưa năm. Trong đó, tổng lượng mưa 

từ tháng 6 đến tháng 9 lớn. Đây là nguyên nhân chính gây nên hiện tượng xâm nhập mặn 

mùa khô năm 2009 đến trễ hơn nhưng biến đổi nhanh hơn. 

- Mùa khô (tháng 12 đến tháng 4 năm sau): Lượng mưa của mùa khô nhỏ, chỉ chiếm 

khoảng 10% tổng lượng mưa năm. Mùa mưa năm 2009 có nhiều trận mưa và số ngày 

mưa liên tục, dẫn đến diễn biến xâm nhập mặn trên các sông–rạch Thành phố mùa khô 

năm 2009 không gay gắt. 

 Năm 2010:  

- Tổng lượng mưa năm: rất nhiều trận mưa lớn trong mùa mưa do ảnh hưởng của bão 

và áp thấp nhiệt đới. Lượng mưa năm lớn hơn trung bình nhiều năm. 

- Giữa tháng 2 khu vực Thành phố đã có mưa lớn, đến cuối tháng 4, mùa mưa năm 

2010 mới thật sự bắt đầu. So với TBNN, mùa mưa năm 2010 bắt đầu sớm và kết thúc 

sớm, bất lợi cho nhu cầu dùng nước cho. 

- Lượng mưa mùa chiếm khoảng 90% tổng lượng mưa năm. Trong đó, lượng mưa từ 

tháng 6 đến tháng 9 đạt 55%. Yếu tố này sẽ ảnh hưởng đến xâm nhập mặn mùa khô năm 

2010. 

- Mùa khô (tháng 12 đến tháng 4 năm sau): Lượng mưa mùa chỉ chiếm 10% tổng lượng 

mưa năm. Mùa mưa năm 2010 hầu như mưa liên tục trên các khu vực Thành phố, ảnh 

hưởng đến XNM và diễn biến chua trên các sông–rạch Thành phố. 

 Năm 2011:  

- Tháng 1, 2, 3, đầu mùa khô xuất hiện nhiều nhiễu động thời tiết, ảnh hưởng của cao 

áp lạnh phía Bắc, gây mưa, gió mùa Đông Bắc trên Biển Đông cấp 5, 6, gây mưa, đẩy 

mặn vào sông, nguồn nước sông nhiễm mặn sớm. Tổng lượng mưa năm lớn hơn TBNN. 
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- Mùa mưa đến sớm, từ giữa tháng 2 đến đầu tháng 3 xuất hiện nhiều trận mưa lớn, 

cùng với nhiều hoạt động của áp thấp nhiệt đới. Tổng lượng mưa từ tháng 6 đến tháng 10 

đạt khoảng 75 % tổng lượng mưa năm.  

- Mùa mưa năm 2011 kết thúc muộn rất có lợi cho nhu cầu dùng nước cũng như đẩy 

mặn. 

 Năm 2012:  

- Trong các tháng 1, 2, 3 năm 2012, đã xuất hiện nhiễu động thời tiết gây mưa, bổ xung 

nguồn nước tốt có lợi cho sản xuất nông nghiệp trong KVTP. HCM. Nhiễu động thời tiết 

gây mưa lớn (80-120 mm) vào ngày 1 tháng 4/2012 tại Thành phố HCM. 

- Cao áp lạnh phía Bắc hoạt động mạnh gây băng tuyết ở Sa Pa, Hoàng Liên Sơn, gây 

mưa phùn, mưa trái vụ ở Đông Nam bộ và TP. Hồ Chí Minh từ 10 đến 20 mm các ngày 

25-26/1, Ngày 13-14 và ngày 16-17/2, xuất hiện áp thấp phía Đông đảo Trường Sa, tan 

ngày 20/2, gây mưa trên Thành phố từ 20-40 mm, vùng Bình Dương, Bình Phước mưa 

lớn 50-70 mm, ngày 25/3 lúc 15h30’-16h20’ xuất hiện trận lốc mưa lớn (25 mm) trên 

diện rộng đổ nhiều cây gây ngập nhiều nơi trên TP. Ngày 26/3 xuất hiện áp thấp thứ 2, 

ngày 29 mạnh lên thành bão số 1 ảnh hưởng gây mưa trên TP. Mùa mưa năm 2012 đến 

sớm. 

- Quý II năm 2012, tại Thành phố HCM có biến động bất thường, trời khô nóng xen lẫn 

nhiều tình huống thời tiết gây mưa, mùa mưa dến sớm hơn TBNN, với các đặc điểm: 

Thời tiết khô hạn, không mưa, nước trên nguồn sông về nhỏ, dao động thủy triều lớn, 

nhiều lần gió mùa Đông Bắc mạnh, XNM vào trong sông lớn hơn TBNN. Xuất hiện áp 

thấp trên Biển Đông vào ngày 2/4, 9, 15 và 24/6 cùng với áp lạnh phía Bắc gây gió mùa 

Đông Bắc mạnh cấp 5, cấp 6, gây mưa và đẩy mặn vào sông ngòi mạnh hơn. 

 Năm 2013: 

- Tổng lượng mưa năm: rất nhiều trận mưa lớn trong mùa mưa do ảnh hưởng của bão 

và áp thấp nhiệt đới. Lượng mưa năm lớn hơn trung bình nhiều năm. 

- Từ tháng I khu vực Thành phố đã có mưa lớn. Mùa mưa năm 2013 đến sớm hơn 

chừng 1 tháng so với TBNN. Thời gian bắt đầu mùa mưa năm 2013 đến sớm nhưng kết 

thúc muộn hơn. 

- Lượng mưa mùa chiếm khoảng 90% tổng lượng mưa năm. Trong đó, lượng mưa từ 

tháng IX đến tháng XI chiếm tỷ lệ lớn. Đây là nguyên nhân chính gây nên hiện tượng 

XNM vào các sông-rạch Thành phố trong mùa mưa năm 2013 nhỏ. 

- Năm 2013 mùa mưa trên Thành phố kết thúc muộn, đây là điều tiện lợi cho nhu cầu 

dùng nước cho nông nghiệp, thủy lợi của Thành phố. 

- Lượng mưa mùa khô nhỏ, chiếm khoảng 10% tổng lượng mưa năm. Như đã nói ở 

trên, vì mùa mưa năm 2013 hầu như mưa liên tục trên các khu vực Thành phố. Đây là 
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nguyên nhân chính mà xâm nhập mặn nhỏ trên các sông – rạch Thành phố mùa khô năm 

2013. 

- Hạn hán trong mùa mưa (hạn Bà Chằng): Năm 2013, hiện tượng hạn Bà Chằng xuất 

hiện không rõ lắm trên Thành phố mà chỉ ghi nhận có một số đợt ít mưa trong mùa mưa.  

 Năm 2014: 

- Tổng lượng mưa năm: rất nhiều trận mưa lớn trong mùa mưa do ảnh hưởng của bão 

và áp thấp nhiệt đới. Lượng mưa năm lớn hơn trung bình nhiều năm. 

- Từ tháng I khu vực Thành phố đã có mưa lớn. Mùa mưa năm 2014 đến sớm hơn 

chừng 1 tháng so với TBNN. Thời gian bắt đầu mùa mưa năm 2014 đến sớm nhưng kết 

thúc muộn hơn. 

- Lượng mưa mùa chiếm khoảng 90% tổng lượng mưa năm. Trong đó, lượng mưa từ 

tháng IX đến tháng XI chiếm tỷ lệ lớn. Chính yếu tố này là nguyên nhân chính gây nên 

hiện tượng XNM mùa mưa năm 2014 vào các sông-rạch của Thành phố nhỏ. 

- Năm 2014 mùa mưa trên Thành phố kết thúc muộn, đây là điều thuận lợi cho nhu cầu 

dùng nước cho nông nghiệp, thủy lợi của Thành phố. 

- Lượng mưa mùa khô nhỏ, chiếm khoảng 10% tổng lượng mưa năm. Như đã nói ở 

trên, vì mùa mưa năm 2014 hầu như mưa liên tục trên các khu vực Thành phố. Đây là 

nguyên nhân chính mà xâm nhập mặn nhỏ trên các sông – rạch Thành phố mùa khô năm 

2014. 

- Hạn hán trong mùa mưa (hạn Bà Chằng): Năm 2014, hiện tượng hạn Bà Chằng xuất 

hiện không rõ lắm trên Thành phố mà chỉ ghi nhận có một số đợt ít mưa trong mùa mưa.  

 Năm 2015: 

- Tại khu vực Thành phố, không xuất hiện nhiều cơn mưa rải rác như mọi năm, nhưng 

mỗi trận mưa thường rất lớn, kéo dài. Điển hình là cơn mưa lịch sử ngày chiều 15/9 đã 

gây ngập nặng trên phạm vi rộng thuộc địa bàn Thành phố.  

- Mưa năm nay đến trễ hơn mọi năm, nguyên nhân do gió mùa Tây Nam chỉ hoạt động 

ở tầng thấp, tầng gần mặt đất, chưa ổn định và do áp cao cận nhiệt đới không chế ở trên 

cao.  

 Năm 2016 : 

- Khu vực phía Nam từ tháng 1-5/2016 phổ biến thiếu hụt so với TBNN; tháng 6/2016 

mưa tăng dần tại khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ.  

- Khô hạn gay gắt vẫn hoành hành tại Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ trong những 

tháng đầu năm 2016. 

- Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ cho biết với lượng mưa trên 200 mm, trận 

mưa chiều 26/9 lập kỷ lục số liệu của Đài từ ngày thành lập năm 1976 đến nay. Sau trận 
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mưa trên địa bàn Thành phố đã xảy ra ngập tại 59 tuyến đường, chiều sâu ngập từ 0,10 m 

đến 0,50 m; diện tích ngập từ 100 m2 đến 30.000 m2. 

 Năm 2017:  

- Mùa mưa năm 2017 ở Nam bộ kéo đến cuối tháng 12, có nhiều ngày mưa to, lượng 

mưa vùng ven biển là 1060mm, cao hơn TBNN là 425,3mm; vùng núi 1214,1mm, cao 

hơn TBNN  từ 568,1mm; với 50 - 60 ngày mưa. 

- Mùa lũ năm 2017 trên các sông suối bắt đầu sớm hơn TBNN, từ đầu tháng 09 và kết 

thúc vào cuối tháng 12, mực nước bình quân mùa lũ năm 2017 trên các sông cao hơn 

TBNN. 

 Năm 2018:  

- Các tháng mùa khô, hiện tượng khô hạn không quá gay gắt nhưng cũng ảnh hưởng 

nhiều đến chất lượng nông sản tại các vùng ngoại thành khu vực Thành phố, đặc biệt tại 

các huyện Bình Chánh, Củ Chi, Hóc Môn. 

- Lượng mưa trong tháng 1 và tháng 2 tại khu vực TP. HCM phổ biến ở mức cao hơn 

trung bình nhiều năm do xuất hiện các đợt mưa trái mùa. Tháng 3 và tháng 4, lượng mưa 

phổ biến ở mức xấp xỉ trung bình nhiều năm cùng thời kỳ. 

- Do ảnh hưởng bão số 9, ngày 25/11 là trận mưa lớn chưa từng có ở TP. HCM về thời 

gian và lưu lượng nước. Theo đó, lượng mưa đo được ở các trạm đều ở mức cao, quận 1 

là 301 mm, huyện Nhà Bè là 345 mm, huyện Cần Giờ là 293 mm, và cao nhất ở quận Tân 

Bình là 407,6 mm. Trước đó, vào ngày 23/9/2016, TP. HCM có một trận mưa rất to. Theo 

Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ vũ lượng đo tại trạm Mạc Đỉnh Chi (204,3 

mm), Thanh Đa (172,2 mm), Cầu Bông (133,3 mm), Phước Long (115,4 mm). Đây là 

trận mưa lớn nhất trong 40 năm qua. Đối chiếu lượng mưa thì còn thấp hơp đợt mưa do 

ảnh hưởng bão số 9. 

II.5. Mực nước: 

 Năm 2007:  

  Nhìn chung, diễn biến của yếu tố mực nước trong các sông– rạch khu vực TP. 

Trong năm 2007 mực nước lớn do mưa lũ và triều cường. Những ngày triều cường, mực 

nước trong các sông-rạch tương đối cao gây ngập cục bộ một số nơi trong khu vực, những 

trận úng ngập lớn xẩy ra ngoài nguyên nhân thủy triều còn do lũ lớn trên nguồn sông 

Đồng Nai, Sài Gòn đổ về, trận lũ bão tháng 10, tháng 11 đã phải 2 lần xả lũ qua hồ Trị 

An, Dầu Tiếng khoảng 1500 m3/s làm nước sông Sài Gòn Đồng Nai dâng cao hơn khoảng 

15 cm. Kỳ triều cường lớn nhất năm diễn ra ngày 24-25/12/2007 làm mực nước sông Sài 

Gòn dâng cao đến 1,45-1,50 m, trị số lớn nhất trong khoảng 50 năm nay. 
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 Năm 2008:  

  Những ngày triều cường trung tuần tháng 1 và từ tháng 10 đến tháng 12, mực nước 

trong các sông-rạch tương đối cao đã gây ngập cục bộ một số nơi do ảnh hưởng của dao 

động triều. Nhìn chung, diễn biến của yếu tố mực nước trong các sông-rạch KVTP. HCM. 

Trong năm 2008 bình thường, không có đột biến lớn. 

 Năm 2009:  

  Những đợt triều cường diễn ra vào trung tuần tháng 1 và từ tháng 10 đến tháng 

12/2009, mực nước trong các sông-rạch tương đối cao cùng với dao động thủy triều và 

mưa úng tại chỗ đã gây ngập, úng cục bộ một số nơi trong khu vực. Tháng 11-12 có nước 

triều cao nhất trong vòng 50 năm nay. Năm 2009, diễn biến mực nước trong các sông–

rạch TP HCM bình thường,  

 Năm 2010:  

  Những ngày triều cường giữa tháng 1 và từ tháng 10 đến tháng 12. Mùa khô năm 

2010, năm 2011 lượng nước ở thượng nguồn về đến các hồ chứa Trị An, Dầu tiếng, Thác 

Mơ những tháng này nhỏ hơn TBNN. Mực nước thượng nguồn thấp hơn TBNN, mặn 

xâm nhập sâu. Hồ Trị An, Dầu Tiếng, Thác Mơ đã phải xả nước để bổ sung nguồn nước 

đẩy mặn và cấp nước cho sông Sài Gòn, Đồng Nai, cho nhà máy nước Tân Hiệp, Bình 

Dương, Biên Hòa và cho Thành phố Hồ Chí Minh. Năm 2010, diễn biến mực nước trong 

sông-rạch TP. HCM bình thường. 

 Năm 2011:  

  Dao động thủy triều quy định đến chế độ mực nước trên các sông–rạch Thành phố. 

Đỉnh triều trong tháng 1 lên cao, biên độ lớn, vào tháng 2 và 3 sau đó cả đỉnh và biên độ 

triều giảm xuống mức trung bình. Mực nước cao nhất tháng 1-2 trên các sông Sài Gòn, 

Đồng Nai trong khoảng 1,2-1,25 m, trên các kênh rạch chừng 1,2-1,3 m. Cuối quý mực 

nước cao nhất trên sông Đồng Nai, Sài Gòn trong khoảng 1,1-1,2 m, không chênh lệch 

nhiều với mực nước trong các kênh rạch. Mực nước trong quý 1 thấp hơn TBNN, ít có 

thay đổi đột biến về trị số. Chế độ dòng chảy 2 chiều diễn ra thường xuyên liên tục. Nước 

nguồn về giảm, mực nước sông xuống thấp hơn TBNN, mặn xâm nhập vào sâu, cách cửa 

lấy nước nhà máy nước Biên Hòa (Đồng Nai), Bình Dương, Tân Hiệp (Sài Gòn) chừng 3-

5 km. 

 Năm 2012: 

   Vào mùa khô, mực nước trên các sông-rạch của Thành phố HCM dao động theo 

thủy triều. Mực nước đỉnh triều giảm dần từ tháng 4 đến tháng 6. Trên các sông Sài Gòn, 

Đồng Nai, tháng 4 mực nước cao nhất trong khoảng 1,15-1,20 m, trên các kênh rạch 

chừng 1,20-1,25 m. Vào đầu tháng 6 xuất hiện ”siêu trăng” làm mực nước triều cao gây 

ngập nhẹ một số vùng trũng ven sông Đồng Nai, Sài Gòn. Khi có mưa, lượng nước 
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nguồn, mực nước sông cao hơn TBNN, mặn xâm nhập vào sông giảm. Tháng 10/2012 

nước thượng nguồn lớn, các hồ Trị An, Phước Hòa, Dầu tiếng xả lũ, cùng với mưa lớn 

triều cường gây ngập nặng trên khu vực Tp. Hồ Chí Minh (H=1,61m). 

 Năm 2013: 

   Những ngày triều cường trong tháng X đến tháng XII, kết hợp với nước nguồn mà 

mực nước trong các sông–rạch đạt đến độ cao lịch sử (1,68m-20/X và 1,62m 5/XII) gây 

ngập sâu trên diện rộng, vỡ bờ bao, gây thiệt hại một số khu vực trũng ven sông. Nước 

đến hồ nhiều nên việc xả lũ của hồ Trị An, Dầu Tiếng có ảnh hưởng đến Thành phố trong 

năm 2013. Nhìn chung, diễn biến của yếu tố mực nước trong các sông – rạch khu vực TP. 

Trong năm 2013 đã có những bất bình thường, tháng X, XII có nước triều cao nhất lịch sử 

trong vòng 60 năm qua. 

 Năm 2014: 

   Những ngày triều cường trong tháng X đến tháng XII, kết hợp với nước nguồn mà 

mực nước trong các sông–rạch đạt đến độ cao lịch sử (1,65m-10/X và 1,59m ngày 9/XI) 

gây ngập trên diện rộng, gây thiệt hại một số khu vực trũng ven sông. Nước đến hồ nhiều 

nên việc xả lũ của hồ Trị An, Dầu Tiếng có ảnh hưởng đến Thành phố trong năm 2014. 

 Nhìn chung, diễn biến của yếu tố mực nước trong các sông rạch khu vực TP. 

Trong năm 2014 đã có những bất bình thường, tháng X, XI có nước triều cao lịch sử trong 

nhiều năm qua. 

 Năm 2015:  

  Mực nước triều vùng hạ lưu sông Đồng Nai – Sài Gòn trong quý I, quý II năm 

2015 còn khá thấp, không có diễn biến phức tạp hay bất thường cho nên không gây khó 

khăn nhiều cho việc kiểm soát xâm nhập mặn trên hệ sông rạch khu vực Thành phố.  

Sang quý III, có thể thấy mực nước triều vùng hạ lưu sông Đồng Nai – Sài Gòn 

tăng dần từ tháng 7 qua tháng 9 năm 2015, xuất hiện nhiều trận mưa lớn và kéo dài, kèm 

theo dông lốc và gió giật mạnh, gây ảnh hưởng không nhỏ đến khu vực. 

Quý IV triều cường dâng cao, xuất hiện nhiều trận mưa lớn, mưa to và kéo dài, gây 

ngập nặng nhiều nơi trong khu vực. Đặc biệt, mực nước triều vùng hạ lưu hệ thống sông 

Đồng Nai – Sài Gòn đạt đỉnh điểm vào tuần cuối với mực nước trạm Nhà Bè là 1,63m, 

trạm Phú An là 1,61m (cùng ngày 27/11/2015, vượt BĐIII).  

 Năm 2016:  

Như đa phần các thành phố thuộc khu vực đồng bằng, thành phố Hồ Chí Minh phải 

đối mặt với những thách thức nghiêm trọng do biến đổi đổi khí hậu gây ra. Hiện nay 

Thành phố đã thường xuyên bị ngập lụt, mực nước biển dâng sẽ tiếp tục tác động đến 

thành phố. Mưa lớn và thiếu hồ lưu trữ nước cũng là nguyên nhân dẫn đến ngập lụt. Vấn 

đề này sẽ trở nên nghiêm trọng hơn khi lượng mưa gia tăng do biến đổi khí hậu. 
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Vùng hạ lưu sông Sài Gòn - Đồng Nai  chịu ảnh hưởng đợt triều cường mạnh vào 

giữa tháng 11, 12 với mực nước tại hầu hết các trạm đều lên xấp xỉ, hoặc cao hơn mức 

BĐIII.  Điển hình như tháng 11 năm 2016, mực nước triều ở vùng hạ lưu sông Đồng Nai-

Sài Gòn vượt mức báo động III, tại trạm Phú An là 1,62m và trạm Nhà Bè là 1,68m (ngày 

15/11/2016).  

 Năm 2017:  

Khu vực TP. HCM chịu tác động mạnh mẽ của thủy triều biển Đông, chế độ thủy 

văn dòng chính sông Đồng Nai và chế độ mưa. Thủy triều từ biển Đông truyền vào khu 

vực TP. HCM thông qua 2 cửa chính là Xoài Rạp và Lòng Tàu, đều từ vịnh Gành Rái. Do 

cả 2 sông đều có lòng sông rộng và sâu, thủy triều từ biển khi truyền vào 2 sông này hầu 

như rất ít bị biến dạng khi vào đến khu vực TP. HCM. 

Mức triều cường cũng đạt kỉ lục tại tram đo Phú An với mức nước 1,71m, vượt 

mức báo động III 0,21m. Đây là mức đỉnh triều cao nhất được đo kể từ năm 1960. 

Lượng mưa năm 2017 đạt mức 548.6mm vào tháng 10 được ghi nhận tại trạm đo 

Bình Chánh. Một số quận chịu thiệt hại do mưa bão, sạt lở gây ra như Thủ Đức, Gò Vấp, 

Bình Tân, Cần Giờ. 

 Năm 2018:  

Quý I/2018, mực nước triều vượt mức báo động III, cao nhất tại trạm Phú An là 

1,71m và trạm Nhà Bè là 1,70m (02/02/2018). Thời tiết tại khu vực TP. HCM nắng nóng, 

không mưa.  

Quý II/2018, thời điểm giao mùa ở Nam bộ nói chung và TP. HCM nói riêng, diễn 

biến thời tiết khí hậu có sự chuyển giao giữa cái nóng oi bức trong khoảng thời gian tháng 

4 và bắt đầu chuyển mưa khi đến thời điểm tháng 6. Mực nước triều vùng hạ lưu sông 

Đồng Nai - Sài Gòn vượt mức báo động II vào những ngày đầu tuần I (02/04/2018) và 

cuối tuần II (17-18/04/2018). Kết quả đo mực nước cao nhất tại trạm Phú An là 1,44m và 

trạm Nhà Bè là 1,43m. 

Quý III/2018, mực nước triều vùng hạ lưu sông Đồng Nai - Sài Gòn vượt báo động 

II vào thời điểm tháng 09/2018. Kết quả đo mực nước cao nhất tại trạm Phú An là 1,44m 

(29/09/2018) và trạm Nhà Bè là 1,45m (13/09/2018). 

Quý IV/2018, thời điểm tháng 10/2018, mực nước triều Max vùng hạ lưu sông 

Đồng Nai - Sài Gòn vượt BĐ-III, kết quả đo mực nước cao nhất tại trạm Phú An là 1,67m 

(11/10/2018) và trạm Nhà Bè là 1,67m (10/10/2018). 
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II.6. Tình hình xâm nhập mặn (XNM): 

Tình hình xâm nhập mặn ở vùng hạ lưu rất nhạy cảm với các khai thác nguồn nước 

cả ở thượng và hạ lưu và tình hình mưa tại chỗ, trong đó thay đổi lưu lượng từ thượng lưu 

theo mùa đã quyết định ranh mặn trên các triền sông. Những khu vực thường xuyên bị 

ảnh hưởng mặn trong mùa khô gồm có các huyện Duyên Hải, Nhà Bè, Bình Chánh và 

Thủ Đức (TP. HCM), Cần Giuộc, Bến Lức của Long An, Long Thành (Đồng Nai) và 

Châu Thành  (Bà Rịa-Vũng Tàu). Trong điều kiện tự nhiên như: lòng sông sâu, độ dốc 

thấp, biên độ triều lớn, nước mặn từ biển theo dòng triều xâm nhập rất sâu trên sông về 

phía thượng lưu, đặc biệt là trong các tháng giữa và cuối mùa khô (tháng III-IV). Mặn 

xâm nhập sâu trong mùa kiệt xảy ra đồng thời với mùa khô không mưa kéo dài gây khó 

khăn cho sản xuất nông nghiệp và sinh hoạt của người dân vùng hạ lưu.  

Trên sông Đồng Nai: độ mặn 1,0 g/l trung bình hàng năm có thể lên đến cầu Đồng 

Nai (cách biển khoảng 117 km), độ mặn 0,3 g/l có thể lên đến Biên Hòa và độ mặn 0,1 g/l 

có thể vượt qua trạm bơm Hóa An vài km. Trên sông Sài Gòn: độ mặn 1,0 g/l có thể lên 

đến Tương Bình Hiệp (cách biển khoảng 145 km), cách vị trí trạm bơm Bến Than 2-3 km 

về phía thượng lưu, độ mặn 0,3 g/l có thể lên đến ấp Thuận và độ mặn 0,1 g/l có thể lên 

đến Bến Đông. Sau khi có các hồ Dầu Tiếng, Trị An, Thác Mơ tình hình xâm nhập mặn 

có những biến đổi lớn. Các kết quả khảo sát mặn trong những năm qua cho thấy ranh mặn 

4,0 g/l đã bị đẩy lùi xuống hạ lưu 20-25km (trên Cát Lái 3-5km) và mặn 1g/l luôn dưới 

Long Tân (cách Bến Gỗ 10 km).  

Diễn biến tình hình độ mặn qua các năm trên sông rạch tại khu vực Thành Phố Hồ 

Chí Minh như sau: 

 Năm 2007:  

  Quá trình xâm nhập mặn (XNM) vào các sông-rạch khu vực TP. HCM mùa khô 

2008 diễn ra phù hợp với quy luật của các yếu tố khí hậu đã nêu và có những nét chính 

sau: 

- Những ngày cuối tháng 12/2007 và tuần đầu tháng 1/2008, XNM gia tăng với 

cường độ rất mạnh trong các sông–rạch khu vực Thành phố. Diễn biến này có ảnh hưởng 

đến thời vụ gieo trồng lúa Đông Xuân. 

- Sau khi XNM đạt giá trị cực đại, sự giảm dần mặn rất chậm theo cả không gian 

lẫn thời gian do lưu lượng nước từ các hồ chứa thượng nguồn và do mưa từ sau tháng 4 

còn nhỏ. 

- XNM chỉ thực sự triết giảm vào tuần cuối tháng VI đến đầu tháng VII khi mùa 

mưa trong khu vực đã bắt đầu được hơn một tháng. 

- XNM mùa đầu mùa khô năm 2007 duy trì trên các sông-rạch với thời gian từ 

tháng 2 đến tháng 4 và chỉ hết mặn vào tuần cuối tháng VIII (ngoại trừ phía Nam Cần 

Giờ). 
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- Cho đến cuối tháng XII, XNM 4g/l mùa khô 2007-2008 vẫn chưa ghi nhận được 

sự xâm nhập mặn trở lại vào các sông-rạch phía trên mũi Nhà Bè. 

 Năm 2008: 

  - XNM diễn biến theo thủy triều, cường độ xâm nhập theo thời gian và đạt giá trị 

cực đại vào tuần cuối tháng 3. Độ mặn lớn nhất năm 2008 xuất hiện trong kỳ tuần 1 tháng 

2 đến hết tháng 4/2008.  

  - Diễn biến XNM không chỉ giới hạn ảnh hưởng bất lợi trong ngành Nông nghiệp 

mà còn ảnh hưởng đến các nguồn nước cấp trên khu vực. 

 Năm 2009:  

  Tình hình xâm nhập mặn (XNM) trong các sông–rạch KVTP. HCM mùa khô–

2009 kết thúc sớm, diễn biến độ mặn có những nét chính sau: 

- Những ngày cuối tháng XII/2008 và tuần đầu tháng I/2009, XNM trong các 

sông–rạch khu vực TP. XNM tăng lên rất mạnh. Diễn biến XNM ảnh hưởng đến thời vụ 

lúa Đông Xuân mới gieo trồng trong khu vực đã cảnh báo trong báo cáo định kỳ tuần giữa 

tháng 1 năm 2009. 

- XNM diễn biến theo thủy triều, cường độ xâm nhập theo thời gian và đạt giá trị 

cực đại (Smax) xuất hiện trong kỳ tuần 1 và 2 tháng 2. Hết tuần đầu tháng V/2009 độ mặn 

giảm. Diễn biến XNM ảnh hưởng đến nhu cầu cấp nước và bất lợi cho ngành Nông 

nghiệp. 

- Quy luật thủy triều và lượng nước trên nguồn quyết định đến diễn biến XNM, độ 

mặn lớn nhất xuất hiện vào tháng II, rồi giảm nhanh trong tháng V đến hết mặn trên khu 

vực xung quanh Thành phố HCM. 

- XNM mùa khô năm 2009 duy trì trong 5 tháng (tuần 2 tháng 12/2008 đến tuần 1 

tháng 5/2009). 

- Mùa khô năm 2009 cũng xuất hiện hiện tượng tái XNM nhưng tồn tại trong thời 

gian ngắn. 

 Năm 2010:  

  XNM mùa khô–2010 trên các sông–rạch KVTP HCM có những nét chính sau: 

- Những ngày cuối tháng 12/2009 và tuần đầu tháng I/2010, XNM tăng cao rất 

mạnh. Diễn biến này ảnh hưởng đến thời vụ lúa Đông Xuân mới gieo trồng trong khu vực 

đã cảnh báo trong báo cáo định kỳ số 4 tuần đầu tháng 1 năm 2010. 

- XNM diễn biến theo thủy triều, cường độ xâm nhập theo thời gian và đạt giá trị 

cực đại vào tuần cuối tháng 3. Những giá trị độ mặn lớn nhất (Smax) xuất hiện từ tuần 1 

tháng 2 đến hết tháng 4/2010 đạt đến giá trị lớn nhất năm 2010. Diễn biến XNM không 

chỉ giới hạn ảnh hưởng bất lợi trong ngành Nông nghiệp mà còn ảnh hưởng đến các 

nguồn nước cấp trên khu vực. 
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- Sau XNM đạt giá trị cực đại thì quy luật thủy triều vẫn duy trì và làm mặn giảm 

chậm theo cả không gian lẫn thời gian, XNM giảm nhỏ sau tháng 4 khi lượng nước 

thượng nguồn đổ về và mưa tại chỗ đủ lớn, vào tuần cuối tháng 6 đầu tháng 7 khi mùa 

mưa đã bắt đầu được hơn 2 tháng, hết mặn vào tuần cuối tháng 8. XNM vào KVTP. HCM 

lớn nhất trong 3 tháng từ tháng 2 đến tháng 4. 

 Năm 2011:  

  Diễn biến XNM trên các sông-rạch khu vực TP. HCM phụ thuộc vào các yếu tố 

chính như: triều cường đẩy mặn vào sông, lượng nước trên thượng nguồn, lượng mưa tại 

chỗ… Những nét chính về diễn biến của xâm nhập mặn trong năm như sau: 

- Đầu quý I thời tiết khô, nóng, không mưa, giữa và cuối quý cao áp lạnh và gió 

mùa Đông Bắc mạnh chi phối liên tục, XNM vào sâu và tăng nhanh trên các sông–rạch 

của Thành phố, bất lợi cho việc dùng nước phục vụ gieo trồng trong nông nghiệp. 

- Cuối tháng 12/2010 đầu năm 2011 XNM tăng rất nhanh, ảnh hưởng xấu đến cấp 

nước, gieo trồng trong  nông nghiệp. Cuối quý 1, XNM tại các nơi đều cao bằng với cùng 

kỳ của năm 2010 và đạt đến giá trị max năm. Độ mặn thực sự ảnh hưởng từ tháng 1 đến 

tháng 5. Độ mặn giảm dần và hết mặn vào tháng 8.  

 Năm 2012:  

  - Do mùa mưa năm 2012 đến sớm hơn TBNN, XNM vào sông-rạch của Thành phố 

tăng chậm hơn bình thường, đây là điều thuận lợi cho thời vụ gieo trồng cây nông nghiệp. 

- Các giá trị của độ mặn trong quý I, II năm 2012 tại các nơi xung quanh Thành 

phố đều xấp xỉ và nhỏ hơn giá trị TBNN. 

 Năm 2013:  

  Tình hình xâm nhập mặn (XNM) trong các sông–rạch khu vực TP. HCM đầu mùa 

khô–2013 kết thúc sớm, quy luật chung về diễn biến độ mặn có những nét chính sau: 

- Những ngày cuối tháng XII/2012 và tuần đầu tháng I/2013, XNM trong các 

sông–rạch khu vực TP. XNM tăng cao rất mạnh. Diễn biến này ảnh hưởng đến thời vụ lúa 

Đông Xuân mới gieo trồng trong khu vực. 

- XNM tiếp tục diễn biến theo thủy triều, cường độ xâm nhập theo thời gian và đạt 

giá trị cực đại vào tuần cuối tháng III. Những giá trị độ mặn lớn nhất (Smax) xuất hiện 

trong kỳ tuần 3 tháng II đến giữa tháng V/2013 đây là những giá trị lớn nhất năm 2013. 

Diễn biến XNM không chỉ giới hạn ảnh hưởng bất lợi trong ngành Nông nghiệp mà còn 

ảnh hưởng đến các nguồn nước cấp trên khu vực. 

- Sau khi XNM đạt giá trị cực đại diễn biến mặn vẫn theo quy luật thủy triều và 

triết giảm rất chậm theo cả không gian lẫn thời gian, mặn bị đẩy về hạ lưu do nước các hồ 

chứa thượng nguồn đổ về và do mưa từ sau tháng IV. 
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- XNM chỉ thực sự triết giảm mạnh vào tuần cuối tháng VI bước sang đầu tháng 

VII khi mùa mưa trong khu vực đã bắt đầu được hơn 2 tháng. 

- XNM mùa khô năm 2013 duy trì trên các sông – rạch với thời gian từ tháng II 

đến tháng IV và chỉ hết mặn vào tuần cuối tháng VIII (ngoại trừ phía Nam Cần Giờ). 

- Hiện tượng tái XNM trong các sông–rạch khu vực năm 2013 cũng được ghi nhận 

nhưng chỉ giới hạn trong thời gian ngắn (tuần cuối tháng XII). 

 Năm 2014:  

  Diễn biến quá trình XNM năm 2014 với những đặc điểm chính sau: 

- XNM trong các sông–rạch khu vực Tp. HCM tăng mạnh vào những ngày đầu 

tháng I/2014. Đó được xác định là thời điểm bắt đầu mặn trong năm.   

- Cường độ xâm nhập biến đổi theo thời gian và đạt giá trị cực đại vào tuần giữa 

tháng III.  

- Diễn biến mặn vẫn theo quy luật thủy triều và triết giảm rất chậm theo cả không 

gian lẫn thời gian, mặn bị đẩy về hạ lưu do nước các hồ chứa thượng nguồn đổ về và do 

mưa từ sau tháng IV. 

- XNM chỉ thực sự triết giảm mạnh vào tuần cuối tháng VI bước sang đầu tháng 

VII khi mùa mưa trong khu vực đã bắt đầu được hơn 2 tháng. 

- XNM mùa khô năm 2014 duy trì trên các sông – rạch với thời gian từ tháng II 

đến tháng IV và chỉ hết mặn vào tuần cuối tháng VIII (ngoại trừ phía Nam Cần Giờ). 

 Năm 2015:  

  - Diễn biến XNM trên các sông rạch Thành phố Hồ Chí Minh năm 2015 diễn ra 

hết sức phức tạp. Theo kết quả khảo sát thực đo cho thấy, giá trị nồng độ mặn trong năm 

2015 cao hơn so với mặn năm 2014 và cũng cao hơn so với nồng độ mặn của TBNN.  

  - Vào mùa khô 2015, khi thủy triều lên cao, xâm nhập mặn lại càng lấn sâu hơn 

vào trong nội đồng, điều đó đã gây ảnh hưởng không nhỏ đến chất lượng nguồn nước tưới 

tiêu và sinh hoạt của người dân.  

 - XNM bắt đầu tăng từ tuần đầu tháng I/2015 và đạt Max tại tuần cuối tháng 

III/2015, biến động nhẹ trong tháng IV và giảm ở thời điểm giao mùa khô – mưa vào 

những ngày cuối tháng V.  

     - Sau đó, nồng độ mặn giảm theo triều và tác động của dòng chảy từ thượng nguồn 

đổ về kết hợp mưa lớn dẫn đến giá trị mặn giảm đáng kể. 

 Năm 2016:  

Có thể nói, năm 2016 là năm mà quá trình xâm nhập mặn tại Thành phố diễn ra hết 

sức khốc liệt. XNM lấn sâu, dao động mạnh, diễn biến phức tạp và khó lường. Nhiều nhà 

máy nước tại TP. HCM buộc phải ngưng lấy nước thô từ sông Sài Gòn, sông Đồng Nai 

nhiều lần bởi xâm nhập mặn ngày càng khốc liệt, khiến cho hoạt động khai thác nước 

sạch cung cấp cho thành phố gặp nhiều khó khăn.  
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Độ mặn nước sông Sài Gòn từ cuối tháng 1-2016 đến nay thường xuyên vượt 

ngưỡng 150 mg/lít và ngưỡng 200 mg/lít nhiều giờ mỗi ngày. Nhiều thời điểm, đặc biệt là 

ngay trong tết Nguyên đán, độ mặn tại Hòa Phú vượt quy chuẩn khá cao buộc nhà máy 

nước Tân Hiệp phải ngừng lấy nước thô trong nhiều giờ.  

Trong khi đó, trên sông Đồng Nai, xâm nhập mặn cũng đã ảnh hưởng trực tiếp đến 

trạm bơm nước thô của nhà máy nước Bình An (nằm ở khu vực hạ lưu gần Cầu Đồng 

Nai, Biên Hòa). Có nhiều ngày độ mặn liên tục tăng cao vượt 250 mg/lít, buộc nhà máy 

nước Bình An phải tạm ngừng khai thác nước thô và gián đoạn hoạt động sản xuất. 

 Năm 2017:  

Vấn đề nổi cộm trong năm 2017 là sự xuất hiện của hiện tượng mưa trái mùa diễn 

ra một cách khá thường xuyên, dẫn đến lưu lượng tại các hồ chứa thượng lưu luôn trong 

tình trạng báo động xả lũ. Điều đó dẫn đến việc mặn được đẩy ra xa khu nội đồng và giảm 

đáng kể so với hằng năm. Giá trị mặn theo từng quý trong năm 2017 đạt trị số cao nhất ở 

quý I và thấp nhất ở quý III. 

 Mưa trái mùa trong mùa khô ảnh hưởng nhiều đến đời sống người dân, tuy nhiên, 

những cơn mưa này đã mang đến nhiều lợi ích đáng kể, làm tình hình xâm nhập mặn 

được giảm đáng kể, độ mặn trung bình đã thấp hơn rất nhiều so với mùa khô năm 2015, 

2016 và mặn TBNN cùng thời kỳ.  

 Năm 2018:  

 Có thể nói, tình hình xâm nhập mặn trên các sông rạch khu vực Thành phố Hồ Chí 

Minh năm 2018 diễn biến không có nhiều phức tạp như năm 2016, thấp hơn mặn 2017 và 

TBNN. Trong những năm gần đây, tình hình xâm nhập mặn có chiều hướng phức tạp hơn 

thể hiện ở nồng độ mặn có xu hướng tăng, thời gian xâm nhập mặn đến sớm và kết thúc 

muộn, mức độ xâm nhập mặn sâu rộng hơn. Tuy nhiên, từ kết quả khảo sát cho thấy xâm 

nhập mặn năm 2018 không quá găng go như nhiều năm trước đây. Đặc trưng mặn 2018 

cũng ở mức tương đối thấp. 

 Khu vực Nam Bình Chánh: 

 Năm 2007:  

  Do hệ thống cống các kênh A, B, C, cống An Hạ điều tiết mà trên các kênh-rạch 

phía thượng lưu các cống An Hạ, cống kênh B, C và hệ thống cống thủy lợi Hóc Môn–

Bắc Bình Chánh không còn chịu ảnh hưởng mặn từ tháng 6. 

Ranh mặn 1g/l: XNM quý 3 và quý 4/2007 không còn tác động đến khu vực Bắc 

Bình Chánh-Hóc Môn, Củ Chi. Tại cầu Ông Thìn: Không còn xâm nhập mặn 1g/l từ tuần 

cuối tháng 7 đến tuần giữa tháng 11. Tại Chợ Đệm: Không còn xâm nhập mặn 1g/l từ 

tháng 6 đến tháng 12. 
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 Năm 2008:  

 Hệ thống cống điều tiết của cống An Hạ, cống kinh A, B, C và hệ thống cống thủy 

lợi Hóc Môn–Bắc Bình Chánh, chia 2 vùng nước: vùng ngoài công trình bị nhiễm mặn, 

vùng trong công trình hết nhiễm mặn. 

Ranh mặn 4g/l: hệ thống cống trên điều tiết làm XNM mùa khô 2008 ở khu vực 

nam Bình Chánh vào đến kinh C, vùng kênh Xáng, kênh An Hạ gần như không nhiễm 

mặn cả năm. Tại cầu Ông Thìn: mặn 4g/l duy trì đến hết tháng 5. Tại Chợ Đệm: mặn 4g/l 

duy trì đến hết tuần đầu tháng 5.  

Thời gian độ mặn nước sông ≤1g/l,  tại cầu Ông Thìn: mặn ≤1g/l duy trì từ cuối 

tháng 8 đến hết tháng 9. Tại chợ Đệm: mặn ≤ 1g/l duy trì từ giữa tháng 8 đến đầu tháng 

12. 

 Năm 2009:  

  Hệ thống các cống thủy lợi Hóc Môn–Bắc Bình Chánh điều tiết đã chia vùng nằm 

ngoài các cống sẽ bị nhiễm mặn, vùng trong cống không bị nhiễm mặn. Mùa khô 2009, 

ranh mặn 4g/l khu vực nam Bình Chánh vào đến vùng cửa sông Chợ Đệm, Nước Lên.  

  Tại cầu Ông Thìn: XNM >4g/l duy trì đến giữa tháng V. Thời gian độ mặn nước 

sông ≤1g/l duy trì 4 tháng, từ giữa tháng 7 đến giữa tháng 10. 

 Năm 2010:  

  Hệ thống cống điều tiết trên các kênh–rạch như cống An Hạ, cống kinh B, C và hệ 

thống cống thủy lợi Hóc Môn-Bắc Bình Chánh, ngăn vùng nước ngoài cống bị nhiễm 

mặn, trong cống hết nhiễm mặn. 

Ranh mặn 4g/l ảnh hưởng trên khu vực từ nam Bình Chánh đến kinh C, vùng kênh 

Xáng, kênh An Hạ gần như không nhiễm mặn cả năm. Tại cầu Ông Thìn mặn 4g/l duy trì 

đến hết tháng 5, Tại Chợ Đệm mặn 4g/l duy trì đến hết tuần đầu tháng 5. 

Thời gian độ mặn nước sông ≤1g/l tại cầu Ông Thìn duy trì từ cuối tháng 6 đến 

giữa tháng 11 và tại Chợ Đệm mặn ≤1g/l duy trì từ giữa tháng 6 đến đầu tháng 12. 

 Năm 2011: 

   Mức mặn (S ≥2 g/l) đã ảnh hưởng đến các khu vực phía ngoài hệ thống cống thủy 

lợi Hóc Môn–Bình Chánh từ cuối tháng 2, sớm hơn năm 2010 khoảng 1 tháng. Vùng 

trong các cống An Hạ, cống Kênh A, cống Kênh B, cống Kênh C… ngăn mặn, thoát nước 

mà các vùng trong cống không còn nhiễm mặn. 

Ranh mặn ≥4 g/l vào đến vùng cầu Ông Thìn từ đầu năm. XNM qua sông Nước 

Mặn  lớn làm độ mặn tại Cầu Ông Thìn tăng nhanh đạt đến đến 13-14 g/l. Lớn nhất trong 

nhiều năm gần đây. 

Khi độ mặn tăng cao, XNM từ hướng sông Vàm Cỏ vào vùng kênh An Hạ cũng 

đóng góp phần đáng kể vào độ mặn tại khu vực Bình Chánh. 
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 Năm 2012: 

  Các vùng nằm ngoài hệ thống cống thủy lợi Hóc Môn–Bình Chánh, cống Kênh A, 

cống Kênh B và cống Kênh C có độ mặn cao nhất trong khoảng 2-3 g/l, ít thay đổi. Vùng 

chợ Đệm độ mặn >2g/l chỉ xuất hiện trong tháng 4, tháng 6-8 hết mặn. 

 Khu vực Nam Bình Chánh độ mặn tương đối cao và ít biến đổi (tại cầu Ông Thìn  S 

>4g/l chỉ xuất hiện trong tháng 4). Giảm nhanh trong tháng 5, tháng 7 và 8 ảnh hưởng của 

XNM không đáng kể, độ mặn quý II nhỏ hơn TBNN kết thúc sớm hơn TBNN khoảng 1 

tháng. Biên độ dao động độ mặn từ tuần lớn nhất đến tuần nhỏ nhất trong quý II trong 

khoảng 2-3 lần. Trong quý II/2012 ranh mặn 4 mg/l chưa vào đến khu vực Chợ Đệm. 

 Năm 2013: 

Giới hạn XNM: Do hệ thống cống điều tiết trên các kênh–rạch như cống An Hạ, 

cống kênh B, C và hệ thống cống thủy lợi Hóc Môn–Bắc Bình Chánh, chia vùng nước 

ngoài công trình còn bị nhiễm mặn, trong công trình hết nhiễm mặn. 

Ranh mặn 4g/l: chính hệ thống cống điều tiết trên ngăn cách mà ranh giới XNM 

mùa khô 2013 khu vực nam Bình Chánh còn ảnh hưởng đến kênh C, vùng kênh Xáng, 

kênh An Hạ gần như không nhiễm mặn cả năm. Tại cầu Ông Thìn: mặn 4g/l duy trì đến 

hết tháng V và tại Chợ Đệm duy trì đến hết tuần đầu tháng V. 

Thời gian độ mặn nước sông ≤1g/l: Tại cầu Ông Thìn mặn ≤1g/l duy trì từ cuối 

tháng VI đến giữa tháng XI và tại chợ Đệm: mặn ≤1g/l duy trì từ giữa tháng VI đến đầu 

tháng XII. 

 Năm 2014:  

  Tình hình xâm nhập mặn (XNM) trong các sông–rạch khu vực Tp. HCM đầu mùa 

khô–2014 kết thúc sớm, quy luật chung về diễn biến độ mặn có những nét chính sau: 

Những ngày cuối tháng XII/2014 và tuần đầu tháng I/2014, XNM trong các sông–

rạch khu vực Tp. XNM tăng cao rất mạnh. Diễn biến này ảnh hưởng đến thời vụ lúa Đông 

Xuân mới gieo trồng trong khu vực. 

XNM tiếp tục diễn biến theo thủy triều, cường độ xâm nhập theo thời gian và đạt 

giá trị cực đại vào tuần cuối tháng III. Những giá trị độ mặn lớn nhất (Smax) xuất hiện 

trong kỳ tuần 3 tháng II đến giữa tháng V/2014 đây là những giá trị lớn nhất năm 2014 

(bảng 2). Diễn biến XNM không chỉ giới hạn ảnh hưởng bất lợi trong ngành Nông nghiệp 

mà còn ảnh hưởng đến các nguồn nước cấp trên khu vực. 

Sau khi XNM đạt giá trị cực đại diễn biến mặn vẫn theo quy luật thủy triều và triết 

giảm rất chậm theo cả không gian lẫn thời gian, mặn bị đẩy về hạ lưu do nước các hồ 

chứa thượng nguồn đổ về và do mưa từ sau tháng V. 

XNM chỉ thực sự triết giảm mạnh vào tuần cuối tháng VI bước sang đầu tháng VII 

khi mùa mưa trong khu vực đã bắt đầu được hơn 2 tháng. Mùa khô năm 2014, mặn duy trì 

trên các sông – rạch với thời gian từ tháng II đến tháng IV và chỉ hết mặn vào tuần cuối 
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tháng VIII (ngoại trừ phía Nam Cần Giờ). Hiện tượng tái XNM trong các sông–rạch khu 

vực năm 2014 cũng được ghi nhận nhưng chỉ giới hạn trong thời gian ngắn (tuần cuối 

tháng XII). 

 Năm 2015: 

 Cầu Ông Thìn: Tại khu vực Cầu Ông Thìn, diễn biến thay đổi nồng độ mặn theo 

quý trong năm cũng tương tự như vị trí Mũi Nhà Bè khi quý I là thời điểm đạt nồng độ 

mặn cao nhất (Max = 12,78g/l, BQ = 8,50g/l). Quý II, quý III mặn giảm đáng kể và đạt 

giá trị thấp nhất ở quý III (Max = 3,94g/l, BQ = 1,36g/l). Sau đó, mặn tăng nhẹ ở quý IV 

nhưng thấp hơn so với quý I và quý II. Giá trị nồng độ mặn năm 2015 nơi đây (Max = 

12,78g/l, BQ = 3,95g/l) cao hơn so với mặn năm 2014 (Max = 9,80g/l, BQ = 2,72g/l) 

nhưng thấp hơn mặn TBNN về trị số mặn lớn nhất (Max = 14,30g/l, BQ = 3,78g/l). 

 Cống Kênh C: Diễn biến mặn tại Kênh C-Chợ Đệm giống 2 trạm khảo sát trên, 

điều đặc biệt nơi đây là biên độ dao động nồng độ mặn quý III và quý IV khá lớn, giá trị 

mặn quý IV cao hơn gấp 3 lần mặn quý III (quý III là thời điểm mặn nới đây thấp nhất). 

Mặn năm 2015 tại Kênh C (Max = 7,62g/l, BQ = 2,37g/l) cao hơn so với mặn năm 2014 

(Max = 5,90g/l, BQ = 1,58g/l) và cao  hơn mặn TBNN về giá trị mặn bình quân (Max = 

8,10g/l, BQ = 1,14g/l). 

 Kênh Xáng-An Hạ: Đây là vị trí có thường có nồng độ thấp nhất thuộc khu vực 

Nam Bình Chánh. Khác với diễn biến mặn của các trạm khác, nới đây đạt giá trị mặn lớn 

nhất thuộc quý II và thấp nhất ở quý IV. Giá trị mặn năm 2015 cao hơn mặn 2014 và 

TBNN về trị số mặn bình quân. 

 Năm 2016: 

Cầu Ông Thìn: Tại khu vực Cầu Ông Thìn, diễn biến nồng độ mặn thay đổi theo 

quý trong năm cũng tương tự như vị trí Mũi Nhà Bè khi quý I là thời điểm đạt nồng độ 

mặn cao nhất (Max = 14,79g/l, BQ = 10,23g/l). Quý II, quý III mặn giảm đáng kể và đạt 

giá trị thấp nhất ở quý III (Max = 3,01g/l, BQ = 1,40g/l). Sau đó, mặn tăng nhẹ ở quý IV 

nhưng thấp hơn so với quý I và quý II. Đặc trưng giá trị nồng độ mặn năm 2016 nơi đây 

(Max = 14,79g/l, BQ = 5,12g/l) cao hơn so với đặc trưng giá trị mặn năm 2015 (Max = 

12,78g/l, BQ = 3,95g/l) và cũng cao hơn mặn TBNN (Max = 14,30g/l, BQ = 3,78g/l). 

Cống Kênh C: Diễn biến mặn tại Kênh C-Chợ Đệm tương tự trạm Cát lái, giá trị 

mặn quý IV thấp nhất và cao nhất là thời điểm quý I năm 2016. Mặn năm 2016 tại Kênh 

C (Max = 8,75g/l, BQ = 3,14g/l), cao hơn so với mặn năm 2015 (Max = 7,62g/l, BQ = 

2,37g/l) và cao hơn mặn TBNN (Max = 8,10g/l, BQ = 1,14g/l). 

Kênh Xáng-An Hạ: Đây là vị trí có thường có nồng độ thấp nhất thuộc khu vực 

Nam Bình Chánh. Khác với diễn biến mặn của các trạm khác, nới đây đạt giá trị mặn lớn 
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nhất thuộc quý II và thấp nhất ở quý IV. Giá trị đặc trưng độ mặn năm 2016 cao hơn mặn 

2015 và TBNN. 

 Năm 2017: 

- Cầu Ông Thìn: Tại khu vực Cầu Ông Thìn, diễn biến nồng độ mặn thay đổi theo 

quý trong năm cũng tương tự như vị trí Mũi Nhà Bè khi quý I là thời điểm đạt nồng độ 

mặn cao nhất (Max = 8,67g/l, BQ = 4,72g/l). Quý II, mặn giảm qua từng tuần trong quý. 

Quý III, mặn đạt giá trị thấp nhất (Max = 0,68g/l, BQ = 0,48g/l). Sau đó, mặn tăng khi 

bước sang điểm giao mùa quý IV (Max = 2,77g/l, BQ = 0,74g/l). Đặc trưng giá trị nồng 

độ mặn năm 2017 (Max = 8,67g/l, BQ = 2,18g/l), thấp hơn so với đặc trưng giá trị mặn 

năm 2016 (Max = 14,79g/l, BQ = 5,12g/l), thấp hơn mặn TBNN (Max = 14,30g/l, BQ = 

3,78g/l). 

- Cống Kênh C-Chợ Đệm: Mặn cao nhất là thời điểm quý I, giảm dần ở quý II và 

đạt Min ở quý III. Đặc trưng mặn năm 2017 tại Kênh C (Max = 3,75g/l, BQ = 1,03g/l), 

thấp hơn so với mặn năm 2016 (Max = 8,75g/l, BQ = 3,14g/l), thấp hơn mặn TBNN (Max 

= 8,10g/l, BQ = 1,14g/l). 

- Kênh Xáng – An Hạ: Đây là vị trí có thường có nồng độ thấp nhất tại khu vực 

Nam Bình Chánh. Mặn đạt giá trị mặn lớn nhất thuộc quý I và thấp nhất ở quý IV. Giá trị 

đặc trưng độ mặn năm 2017 (Max = 1,58g/l, BQ = 0,31g/l), thấp hơn mặn 2016 (Max = 

5,54g/l, BQ = 1,44g/l) và TBNN (Max = 4,80g/l, BQ = 0,46g/l). 

 Năm 2018: 

- Cầu Ông Thìn: Tại khu vực Cầu Ông Thìn, diễn biến nồng độ mặn thay đổi theo 

quý trong năm cũng tương tự như vị trí Mũi Nhà Bè khi quý I là thời điểm đạt nồng độ 

mặn cao nhất (Max = 7,83g/l, BQ = 4,92g/l). Quý II, mặn giảm qua từng tuần trong quý. 

Quý III, mặn đạt giá trị thấp nhất (Max = 2,21g/l, BQ = 0,85g/l). Sau đó, mặn tăng khi 

bước sang điểm giao mùa quý IV (Max = 4,69g/l, BQ = 1,35g/l). Đặc trưng giá trị nồng 

độ mặn năm 2018 (Max = 7,83g/l, BQ = 2,43g/l), thấp hơn so với đặc trưng giá trị mặn 

năm 2017 về giá trị mặn Max (Max = 8,67g/l, BQ = 2,18g/l), thấp hơn mặn TBNN (Max 

= 14,30g/l, BQ = 3,78g/l). 

- Cống Kênh C: Mặn cao nhất là thời điểm quý I, giảm dần ở quý II và đạt Min ở 

quý IV (thời điểm tuần đầu tháng 10). Đặc trưng mặn năm 2018 tại Kênh C (Max = 

3,75g/l, BQ = 1,17g/l), cao hơn so với mặn năm 2017 (Max = 3,75g/l, BQ = 1,17g/l), thấp 

hơn mặn TBNN (Max = 8,10g/l, BQ = 1,14g/l). 

- Kênh Xáng-An Hạ: Đây là vị trí có thường có nồng độ thấp nhất tại khu vực 

Nam Bình Chánh. Mặn đạt giá trị mặn lớn nhất thuộc quý II  và thấp nhất ở quý IV. Giá 

trị đặc trưng độ mặn năm 2018 (Max = 1,49g/l, BQ = 0,33g/l), thấp hơn mặn 2017 về giá 
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trị mặn Max (Max = 1,58g/l, BQ = 0,31g/l) và thấp hơn mặn TBNN (Max = 4,80g/l, BQ 

= 0,46g/l). 

 Khu vực Bắc Cần Giờ và Nam Nhà Bè: 

 Năm 2007: Từ tháng 1 đến trung tuần tháng 9, hầu hết thời gian nước sông-rạch trong 

khu vực luôn có độ mặn S ≥ 4g/l. Nước sông trong khu vực chỉ hoàn toàn hết mặn (S < 

1g/l) vào tuần đầu tháng 10. Độ mặn S ≥4g/l bắt đầu xuất hiện lại trong các sông-rạch vào 

tuần cuối tháng 12/2007. 

 Năm 2008: Từ tháng 6 đến trung tuần tháng 9, hầu hết thời gian nước sông–rạch trong 

khu vực luôn không có độ mặn S ≥ 4g/l phía trên mũi Nhà Bè. Nước sông trong khu vực 

đã hết mặn (ngọt với S< 1g/l) vào tuần đầu tháng 8 từ phía trên mũi Nhà Bè. Với độ mặn 

S ≥ 4g/l bắt đầu xuất hiện lại trong các sông–rạch lên phía trên Mũi Nhà Bè vào tuần đầu 

tháng 1/2008. 

 Năm 2009: Từ tháng 1 đến trung tuần tháng 9, hầu hết thời gian nước sông-rạch trong 

khu vực luôn có độ mặn S ≥4g/l. Từ tháng 9 đến tuần đầu tháng 10 hết mặn (S<1g/l). Độ 

mặn S ≥4g/l xuất hiện trở lại sớm, từ tuần cuối tháng 10/2009. 

 Năm 2010: Từ tháng 1 đến trung tuần tháng 9, hầu hết thời gian nước sông-rạch trong 

khu vực luôn có độ mặn S ≥4g/l. Nước sông trong khu vực chỉ hoàn toàn ngọt (S <1g/l) 

vào tuần đầu tháng 10. Độ mặn S ≥4g/l bắt đầu xuất hiện trong các sông–rạch khu vực 

vào tuần cuối tháng 12/2010.  

 Năm 2011: Độ mặn trung bình của nước sông–rạch trong khu vực luôn trong khoảng 

12-15 g/l, duy trì liên tục trong quý 1/2011, cuối tháng 3 và đầu tháng 4 độ mặn đạt đến 

trị số cao nhất năm. Dao động của sự XNM qua dòng sông Lòng Tàu mạnh hơn sự XNM 

vào phía sông Soài Rạp. XNM qua cả 2 sông Lòng Tàu và Soài Rạp đều cao hơn TBNN 

khoảng 1,5 lần. 

 Năm 2012: Độ mặn trung bình ở phía nam mũi Nhà Bè ở mức 5-10 g/l trong quý I và 

quý II năm. 

 Năm 2013: Từ tháng I đến trung tuần tháng IX, hầu hết thời gian nước sông–rạch 

trong khu vực luôn có độ mặn S ≥ 4g/l. Nước sông trong khu vực chỉ hoàn toàn ngọt (S < 

1g/l) vào tuần đầu tháng X. Độ mặn S ≥ 4g/l bắt đầu xuất hiện trong các sông–rạch khu 

vực vào tuần cuối tháng XII/2013. 

 Năm 2014: Độ mặn S ≥ 4g/l hầu hết thời gian nước sông – rạch trong khu vực luôn có 

trong khoảng từ tháng I đến trung tuần tháng IX. Độ mặn S ≥ 4g/l bắt đầu xuất hiện trên 

các sông rạch khu vực vào tuần giữa tháng XII/2014. 
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 Năm 2015: Độ mặn trung bình của nước sông–rạch trong khu vực luôn trong khoảng 

10-15 g/l, duy trì liên tục trong quý 1/2015. Đến cuối tháng 3 và đầu tháng 4 độ mặn đạt 

đến trị số cao nhất năm. XNM qua cả 2 sông Lòng Tàu và Soài Rạp đều cao hơn TBNN 

khoảng 1,5-2 lần. 

 Năm 2016: Độ mặn lớn nhất của nước sông–rạch trong khu vực luôn ở mức cao, duy 

trì liên tục từ giữa tháng 1 đến cuối tháng 3. Quá trình XNM luôn diễn ra liên tục trong 

giai đoạn mùa kiệt qua dòng sông Lòng Tàu và sông Soài Rạp.  

 Năm 2017: XNM diễn ra trên khu vực qua dòng sông Lòng Tàu và sông Soài Rạp 

luôn diễn ra hết sức khốc liệt và nhiều diễn biến phức tạp. Đối với năm 2017, thì XNM có 

phần giảm nhẹ và không căng thẳng như TBNN.  

 Năm 2018: Độ mặn trung bình của hệ kênh rạch trên sông Lòng Tàu trong khoảng 8-

10 g/l, thấp hơn so với những năm trước và TBNN. Mặn đạt trị số cao nhất ở quý I và 

thấp nhất ở thời điểm quý III trong năm. Diễn biến xâm nhập mặn không có nhiều phức 

tạp. 

 Hệ sông Nhà Bè – Đồng Nai: 

 Năm 2007: Giới hạn XNM (S ≥ 1g/l): hạ lưu khu vực cầu Đồng Nai (L   90 km). 

Ranh mặn 4g/l xuất hiện khu vực cửa sông Sài Gòn, Cát Lái (L = 70 km). Tại Cát Lái: 

mặn 4g/l khống chế trong tháng 4. Tại Nhà Bè mặn 4g/l khống chế trong tháng 2 đến hết 

tuần 2 tháng 5. Thời gian độ mặn nước sông ≤ 1g/l tại Cát Lái bắt đầu từ tuần 3 tháng 7 

và tại Nhà Bè bắt đầu từ tuần 3 tháng 10 nhưng rất ngắn (2 tuần). 

 Năm 2008: Tháng 6 kết thúc giới hạn XNM (S ≥1g/l): ở phía hạ lưu cầu Đồng Nai 

(L86 km). Không còn ranh mặn 4g/l lên trên khu vực Mũi Nhà Bè. Tại Cát Lái đã hết 

mặn 1g/l từ tuần đầu tháng 7. Tại Nhà Bè hết mặn 1g/l từ tuần cuối tháng 7 đến tuần đầu 

tháng 11. Thời gian độ mặn nước sông ≤ 1g/l: Tại Cát Lái bắt đầu từ tuần đầu tháng 7 đến 

hết tháng 12 và tại Nhà Bè là bắt đầu từ tuần cuối tháng 7 đến tuần đầu tháng 11. 

 Năm 2009: Giới hạn XNM (S ≥1g/l): ở hạ lưu khu vực cầu Đồng Nai. Ranh mặn 4g/l 

đến khu vực cửa sông Sài Gòn và phía trên phà Cát Lái (L = 70 km). Tại Cát Lái độ mặn 

lớn nhất từ đầu tháng I đến tuần cuối tháng 2. Tại Nhà Bè, mặn 4g/l   khống chế trong 4 

tháng từ tuần đầu tháng 1 đến hết tuần đầu tháng 5. Thời gian độ mặn nước sông ≤ 1g/l, 

tại Cát Lái bắt đầu từ tuần 3 tháng 5 đến hết năm (trên 7 tháng). Tại Nhà Bè, ắt đầu từ 

cuối tháng 6 đến hết tháng 10 (4 tháng). 

 Năm 2010: Giới hạn XNM (S ≥ 1g/l): hạ lưu khu vực cầu Đồng Nai (L   90 km). 

Ranh mặn 4g/l, xấp xỉ khu vực cửa sông Sài Gòn, Cát Lái (L = 70 km). Tại Cát Lái, mặn 

max duy trì từ cuối tháng I và nửa đầu tháng II. Tại Nhà Bè, mặn 4g/l   duy trì từ tuần 2 
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tháng II đến hết tháng IV. Thời gian độ mặn nước sông ≤ 1g/l: Tại Cát Lái bắt đầu từ tuần 

3 tháng VII đến cuối năm. Tại Nhà Bè bắt đầu từ tháng XII đến hết tháng II năm sau. 

 Năm 2011: Tại Nhà Bè, độ mặn ≥ 4 g/l tồn tại trong cả quý. Từ tuần 3 tháng 1 độ mặn 

≥ 4 g/l đã vượt qua Cát Lái đẩy lên Long Đại, lớn hơn gần gấp đôi và sớm hơn cùng kỳ 

năm 2010 khoảng 2 tuần. XNM trên sông Sài Gòn-Đồng Nai trong quý 1/2011 lớn hơn độ 

mặn trung bình của nhiều năm gần đây trong khoảng 1,5 đến 2 lần, sớm hơn khoảng 1 

tháng.  

 Năm 2012: Tại Nhà Bè mức mặn (S 4g/l) chỉ duy trì hết tuần 1 tháng 4, cao nhất chỉ 

đến 7,9g/l, tháng 7-8 độ mặn chỉ còn 0,5-1g/l, có lúc hết mặn, do mưa và nước nguồn lớn, 

độ mặn giảm rất nhanh. Dao động độ mặn từ cao nhất (tháng 4) đến thấp nhất (tháng 8). 

Tại Cát Lái xâm nhập mặn 2 g/l duy trì trong 4 tháng, từ tháng 6 đến tháng 8 hết mặn. 

 Năm 2013: Giới hạn XNM (S ≥ 1g/l): hạ lưu khu vực cầu Đồng Nai (L   90 km). 

Ranh mặn 4g/l, xuất hiện khu vực cửa sông Sài Gòn, Cát Lái (L = 70 km). Tại Cát Lái: 

mặn max khống chế trong cuối tháng I và nửa đầu tháng II. Tại Nhà Bè: mặn 4g/l khống 

chế trong 2 tuần tháng II đến hết tháng IV. Thời gian độ mặn nước sông ≤ 1g/l : Tại Cát 

Lái, bắt đầu từ tuần 3 tháng VII và tại Nhà Bè bắt đầu từ tháng XII đến hết tháng II năm 

sau. 

 Năm 2014: Giới hạn XNM (S ≥ 1g/l): hạ lưu khu vực cầu Đồng Nai (L   90 km). 

Ranh mặn 4g/l tại khu vực cửa sông Sài Gòn, Cát Lái (L = 70 km) : Tại Cát Lái, mặn max 

khống chế trong cuối tháng I và nửa đầu tháng II. Tại Nhà Bè, mặn 4g/l khống chế trong 2 

tuần cuối tháng II đến đầu tháng III. Thời gian độ mặn nước sông ≤ 1g/l: Tại Cát Lái bắt 

đầu từ tuần 2 tháng V. Tại Nhà Bè bắt đầu từ tháng VII đến giữa tháng XI. 

 Năm 2015: Tại Nhà Bè mức mặn (S 4g/l) kéo dài từ tuần cuối tháng 12 năm ngoái 

đến hết tháng 4, cao nhất là 14,5g/l, tháng 7-8 độ mặn còn <5,0g/l. Dao động độ mặn từ 

cao nhất (tháng 3) đến thấp nhất (tháng 11). 

 Năm 2016: Mũi Nhà Bè: Nồng độ mặn cao nhất là ở quý I (Max = 15,20g/l, BQ = 

10,52g/l), đây là thời điểm có giá trị mặn cao nhất, XNM lấn sâu và nhiều diễn biến phức 

tạp nhất trong năm 2016. Mặn giảm ở quý II (Max = 13,27g/l, BQ = 6,96g/l) và đạt giá trị 

thấp nhất ở quý III (Max = 2,95g/l, BQ = 1,24g/l). Sang quý IV nồng độ mặn tăng lên ở 

thời điểm giao mùa cuối tháng 12 năm 2016. Nhìn chung, đặc trưng nồng độ mặn năm 

2016 nơi đây (Max = 15,20g/l, BQ = 4,92g/l) cao hơn so với mặn năm 2015 (Max = 

14,54g/l, BQ = 3,88g/l) và cao hơn giá trị mặn TBNN (Max = 13,10g/l, BQ = 3,41g/l). 

 Năm 2017: Nồng độ mặn cao nhất trong năm là ở quý I (Max = 9,68g/l, BQ = 

5,73g/l). Mặn giảm ở quý II (Max = 6,46g/l, BQ = 1,82g/l) và đạt giá trị thấp nhất ở quý 

III (Max = 1,51g/l, BQ = 0,25g/l). Sang quý IV nồng độ mặn tăng lên ở thời điểm giao 
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mùa cuối tháng 12 năm 2017 (Max = 5,08g/l, BQ = 1,13g/l). Nhìn chung, đặc trưng nồng 

độ mặn năm 2017 nơi đây (Max = 9,68g/l, BQ = 5,73g/l) thấp hơn so với mặn năm 2016 

(Max = 15,20g/l, BQ = 4,92g/l) và cao hơn đặc trưng mặn TBNN (Max = 13,10g/l, BQ = 

3,41g/l). 

 Năm 2018: Nồng độ mặn cao nhất trong năm là ở quý I (Max = 7,33g/l, BQ = 

4,59g/l). Mặn giảm ở quý II (Max = 5,27g/l, BQ = 1,56g/l) và đạt giá trị thấp nhất ở quý 

III (Max = 2,76g/l, BQ = 0,56g/l). Sang quý IV nồng độ mặn tăng lên ở thời điểm giao 

mùa cuối tháng 12 (Max = 6,97g/l, BQ = 1,52g/l). Nhìn chung, đặc trưng nồng độ mặn 

năm 2018 nơi đây (Max = 7,33g/l, BQ = 2,06g/l) thấp hơn so với mặn năm 2017 và thấp 

hơn đặc trưng mặn TBNN. 

 Hệ sông Sài Gòn: 

 Năm 2007:  Giới hạn XNM: hạ lưu cửa sông sông Đồng Nai – Sài Gòn. Ranh mặn 

1g/l khu vực phà Thủ Thiêm. Khu vực phà Thủ Thiêm, nước sông hoàn toàn ngọt bắt đầu 

tháng 6. 

 Năm 2008: Giới hạn XNM: Hạ lưu cửa sông Rạch Tra (L 90 km). Ranh mặn 4g/l 

khu vực cầu Sài Gòn (L 70 km). Tại khu Thủ Thiêm, ranh mặn 4g/l nước sông xuất hiện 

trong tuần đầu tháng 4. Tại khu vực Thủ Thiêm, nước sông hoàn toàn ngọt bắt đầu từ tuần 

3 tháng 5. 

 Năm 2009: Giới hạn XNM: Hạ lưu cửa sông Rạch Tra (L 90 km). Ranh mặn 4g/l 

vùng khu vực cửa sông Sài Gòn-Đồng Nai (L70 km). Tại khu vực Thủ Thiêm, độ mặn 

lớn nhất xuất hiện trong cuối tháng 4. Tại khu vực Thủ Thiêm, nước sông hết mặn bắt đầu 

từ tháng 5 (7 tháng). 

 Năm 2010: Giới hạn XNM: Hạ lưu cửa sông Rạch Tra (L 90 km). Ranh mặn 4g/l 

vùng khu vực cửa sông Sài Gòn-Đồng Nai (L 70 km). Tại khu Thủ Thiêm, ranh mặn 

max xuất hiện trong cuối tháng 1 đến tuần đầu tháng 2. Tại khu vực Thủ Thiêm, nước 

sông hoàn toàn ngọt bắt đầu từ tháng 5. 

 Năm 2011: Độ mặn ≥4 g/l đã vào đến vùng phà Thủ Thiêm từ tuần cuối tháng 1 đến 

giữa tháng 5, sớm hơn cùng kỳ năm 2010 hơn 1 tháng và sớm hơn TBNN khoảng 1 

tháng. 

 Năm 2012: Mức mặn (S 1g/l) chỉ xuất hiện trong tuần đầu tháng 4. XNM quý 

II/2012 ít ảnh hưởng đến chất lượng nước trên sông Sài Gòn. 

 Năm 2013: Giới hạn XNM: Hạ lưu cửa sông Rạch Tra (L   90 km). Ranh mặn 4g/l 

vùng khu vực cửa sông Sài Gòn-Đồng Nai (L   70 km). Tại khu Thủ Thiêm, ranh mặn 

max xuất hiện trong cuối tháng I đến tuần đầu tháng II. Tại khu vực Thủ Thiêm, nước 

sông hoàn toàn ngọt bắt đầu từ tháng V. 
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 Năm 2014: Ranh mặn 4g/l vùng khu vực cửa sông Sài Gòn-Đồng Nai (L   70 km). 

Tại khu Thủ Thiêm, ranh mặn max xuất hiện trong cuối tháng I đến tuần đầu tháng II.  

 Năm 2015: Giới hạn XNM: Hạ lưu cửa sông Rạch Tra (L 90 km). Ranh mặn 4g/l 

vùng khu vực cửa sông Sài Gòn-Đồng Nai (L 60 km). Tại khu Thủ Thiêm, mặn đạt đỉnh 

xuất hiện trong cuối tháng 2 và giữa tháng 3. Tại khu vực Thủ Thiêm, nước sông hoàn 

toàn ngọt bắt đầu từ tháng 5. 

 Năm 2016: Tại Cầu Thủ Thiêm, tình hình XNM tại đây có sự dao động tương tự như 

khu vực Cát Lái, quý I mặn lớn nhất và quý III mặn xuống rất thấp. Giá trị nồng độ mặn 

đặc trưng năm 2016 tại Thủ Thiêm (Max = 8,09g/l, BQ = 2,12g/l) cao hơn so với mặn 

năm 2015 (Max = 7,00g/l, BQ = 1,29g/l) và cao hơn mặn TBNN (Max = 7,90g/l, BQ = 

1,54g/l). 

 Năm 2017: Cầu Thủ Thiêm, quý I mặn đạt giá trị lớn nhất và quý III mặn xuống rất 

thấp. Giá trị nồng độ mặn đặc trưng năm 2017 tại Thủ Thiêm (Max = 3,53g/l, BQ = 

0,64g/l), thấp hơn so với mặn năm 2016 (Max = 8,09g/l, BQ = 2,12g/l) và thấp hơn mặn 

TBNN (Max = 7,90g/l, BQ = 1,54g/l). 

 Năm 2018: Quý II mặn đạt giá trị Max lớn nhất (Max = 2,68g/l) và quý III mặn 

xuống rất thấp. Giá trị độ mặn đặc trưng năm 2018 tại Thủ Thiêm (Max = 2,68g/l, BQ = 

0,50g/l), thấp hơn so với mặn năm 2017 và thấp hơn nồng độ mặn TBNN (Max = 7,90g/l, 

BQ = 1,54g/l). 

 Khu vực Quận 2, Quận 9, Cát Lái: 

 Năm 2007: Giới hạn XNM (S≥ 1g/l): ở hạ lưu cửa sông Sài Gòn-Đồng Nai. Ranh mặn 

4g/l nằm ở về phía trên Mũi Nhà Bè đến cửa sông Sài Gòn-Đồng Nai. XNM trên hệ thống 

sông–rạch trong mùa khô năm 2007 đã chấm dứt trước tuần đầu tháng VI. 

 Năm 2008: Giới hạn XNM (S ≥1g/l): LTL 25 và TL 33 (cu) từ đầu năm đến hết tuần 

đầu tháng 5. Ranh mặn 4g/l ảnh hưởng trực tiếp đến vùng trũng ven cửa sông Sài Gòn–

Đồng Nai- Cát Lái. XNM mùa khô năm 2008 hoàn toàn chấm dứt trên hệ thống sông–

rạch vào tuần cuối tháng 5. 

 Năm 2009: Giới hạn XNM (S≥ 1g/l): duy trì từ đầu năm đến hết tuần cuối tháng IV. 

Ranh mặn 4g/l ảnh hưởng trực tiếp đến vùng trũng ven sông từ Cát Lái đến cửa sông Sài 

Gòn–Đồng Nai trong tháng 1 và 2. Năm 2009 hoàn toàn chấm dứt XNM từ giữa tháng 5 

đến giữa tháng 10. 

 Năm 2010: Giới hạn XNM (S ≥1g/l): duy trì từ đầu năm đến hết tuần cuối tháng 4. 

Ranh mặn 4g/l ảnh hưởng trực tiếp đến vùng xung quanh cửa sông Sài Gòn-Đồng Nai-

Cát Lái. XNM mùa khô năm 2010 hoàn toàn chấm dứt vào tuần cuối tháng 5. 
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 Năm 2011: Mức mặn ≥4 g/l vào đến vùng cửa sông Sài Gòn–Đồng Nai (Q7, Q2, Q9) 

tuần 3 tháng 1/2011. Mức mặn ≥2 g/l tồn tại đã ảnh hưởng đến vùng quận 2, quận 9 ngay 

từ đầu năm, cuối tháng 3 độ mặn tại đây tăng lên ngưỡng 5-6g/l. Khu vực nội đồng quận 

2 quận 9 luôn có độ mặn ≥ 2-5 g/l từ tháng 2/2011. 

 Năm 2012: Mức mặn 1-2 g/l ảnh hưởng đến các kênh-rạch nối với sông Sài Gòn–

Đồng Nai, thời gian có độ mặn nhỏ tồn tại trong thời gian ngắn hơn so với TBNN. Mức 

mặn (S ≥1g/l) vào đến cầu Xây Dựng từ tháng 2 đến tháng 4, sang tháng 6 độ mặn giảm 

rất nhanh còn khoảng 0,5g/l. 

 Năm 2013: Giới hạn XNM (S ≥ 1g/l): Nguyễn Thị Định (LTL 25 cũ) và Nguyễn Duy 

Trinh (TL 33 cũ) duy trì từ đầu năm đến hết tuần cuối tháng IV. Ranh mặn 4g/l ảnh 

hưởng trực tiếp đến vùng trũng ven sông từ Cát Lái đến cửa sông Sài Gòn–Đồng Nai. 

XNM mùa khô năm 2013 hoàn toàn chấm dứt trên hệ thống sông–rạch vào tuần cuối 

tháng V. 

 Năm 2014: Giới hạn XNM (S ≥ 1g/l  ): Nguyễn Thị Định (LTL 25 cũ) và Nguyễn 

Duy Trinh (TL 33 cũ) duy trì từ đầu năm đến hết tuần cuối tháng IV. Ranh mặn 4g/l ảnh 

hưởng trực tiếp đến vùng trũng ven sông từ Cát Lái đến cửa sông Sài Gòn–Đồng Nai. 

XNM mùa khô năm 2014 hoàn toàn chấm dứt trên hệ thống sông–rạch vào tuần cuối 

tháng V. 

 Năm 2015: Mức mặn ≥4 g/l vào đến vùng cửa sông Sài Gòn–Đồng Nai (Q7, Q2, Q9) 

từ tuần đầu tháng 1. Đạt giá trị lớn nhất ở tuần cuối tháng 2 đến giữa tháng 3, thời kỳ cao 

điểm của mùa kiệt. Khu vực nội đồng quận 2 quận 9 luôn có độ mặn ≥ 2-5 g/l từ tháng 

2/2011. 

 Năm 2016: Phà Cát Lái: Nồng độ mặn thấp là ở quý IV (Max = 0,61g/l, BQ = 

0,22g/l), và cao nhất ở quý I (Max = 11,25g/l, BQ = 6,79g/l). Giá trị nồng độ mặn đặc 

trưng năm 2016 tại Cát Lái (Max = 11,25g/l, BQ = 2,84g/l), cao hơn so với mặn năm 

2015 (Max = 10,23g/l, BQ = 1,73g/l) và thấp hơn mặn TBNN về giá trị mặn bình quân 

(Max = 8,10g/l, BQ = 2,15g/l).  

 Năm 2017: Nồng độ mặn thấp ở quý III, giai đoạn cao điểm mùa mưa (Max = 

0,27g/l, BQ = 0,08g/l), mặn cao nhất ở quý I (Max = 4,72g/l, BQ = 2,24g/l). Giá trị nồng 

độ mặn đặc trưng năm 2017 tại phà Cát Lái thấp hơn so với mặn năm 2016 (Max = 

11,25g/l, BQ = 2,84g/l) và thấp hơn mặn TBNN (Max = 8,10g/l, BQ = 2,15g/l). 

 Năm 2018: Nồng độ mặn thấp ở quý III, giai đoạn cao điểm mùa mưa (Max = 

0,51g/l, BQ = 0,14g/l), mặn cao nhất ở quý I (Max = 3,88g/l, BQ = 2,29g/l). Giá trị nồng 

độ mặn đặc trưng năm 2018 tại phà Cát Lái thấp hơn so với mặn năm 2017 và thấp hơn 

mặn TBNN. 



Khảo sát thủy văn xâm nhập mặn trên sông rạch TP. HCM (2007-2018)  

 

  Trang 44 

 

 

Bảng 2: Kết quả tổng hợp độ mặn (2007-2018) trên sông rạch TP. HCM 

Vị trí 
Đặc  

trưng  

Năm (g/l) 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Mũi 

Nhà Bè 

BQ 0,84 2,51 2,03 4,41 4,80 4,64 4,05 3,17 8,36 4,92 2,23 2,06 

Max 4,50 9,50 9,00 12,30 13,10 11,90 13,40 11,00 14,54 15,20 9,68 7,33 

Min 0,00 0,00 0,00 0,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,05 0,05 0,05 

Phà 

Cát Lái 

BQ 0,26 1,53 1,25 2,61 3,62 2,06 2,82 1,95 4,88 2,84 0,89 0,87 

Max 2,20 5,90 5,80 8,10 5,40 7,10 9,20 6,00 10,23 11,25 4,72 3,88 

Min 0,00 0,00 0,00 0,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,04 0,01 0,04 

Cầu 

Thủ 

Thiêm 

BQ 0,15 1,03 0,79 1,89 0,79 1,33 1,63 1,25 3,34 2,12 0,64 0,50 

Max 1,10 4,50 3,70 5,20 3,70 5,20 5,90 4,00 7,00 8,09 3,53 2,68 

Min 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,07 0,05 0,08 

Cầu 

Ông Thìn 

BQ 0,98 3,09 2,63 4,72 5,18 3,79 3,68 2,72 8,50 5,12 2,18 2,43 

Max 3,40 8,80 9,50 14,30 13,90 12,00 11,20 9,80 12,78 14,79 8,67 7,83 

Min 0,00 0,07 0,10 0,30 0,20 0,30 0,00 0,20 0,00 0,36 0,16 0,15 

Cống 

Kênh C 

BQ 0,18 0,32 0,31 1,27 2,35 1,74 1,86 1,58 5,20 3,14 1,03 1,17 

Max 0,80 2,10 3,40 4,60 8,10 5,90 6,30 5,90 7,62 8,75 3,75 3,75 

Min 0,00 0,00 0,00 0,04 0,00 0,20 0,00 0,10 0,00 0,28 0,14 0,33 

K.Xáng+ 

K.An Hạ 

BQ 0,12 0,40 0,35 0,67 0,49 0,52 0,42 0,65 1,37 1,44 0,31 0,33 

Max 0,70 2,70 4,80 3,70 2,30 1,90 2,50 3,50 3,30 5,54 1,58 1,49 

Min 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,04 0,03 0,07 

Cầu  

Rạch Tra 

BQ - - - - - - - - - - - 0,09 

Max - - - - - - - - - - - 0,49 

Min - - - - - - - - - - - 0,03 

          Ghi chú: ’ – ’: không có số liệu 

 Kết luận:  

Từ kết quả trên, có thể thấy rằng giá trị nồng độ mặn trên sông rạch Thành phố 

vùng hạ lưu hệ sông Đồng Nai – Sài Gòn thay đổi qua từng tuần, từng tháng và từng quý 

trong năm. Giá trị mặn theo từng quý trong các năm thường đạt trị số cao nhất ở quý I và 

thấp nhất ở quý III. 

 Tình hình xâm nhập mặn ở vùng hạ lưu sông Đồng Nai – Sài Gòn rất nhạy cảm 

với các khai thác nguồn nước cả ở thượng và hạ lưu và tình hình mưa tại chỗ, trong đó 

thay đổi lưu lượng từ thượng lưu theo mùa đã quyết định ranh mặn trên các triền sông. 

Những khu vực thường xuyên bị ảnh hưởng mặn trong mùa khô gồm có các huyện 

Duyên Hải, Nhà Bè, Bình Chánh và Thủ Đức (TP. HCM), Cần Giuộc, Bến Lức của 

Long An, Long Thành (Đồng Nai) và Châu Thành (Bà Rịa-Vũng Tàu). Trong điều 

kiện tự nhiên như: lòng sông sâu, độ dốc thấp, biên độ triều lớn, nước mặn từ biển 

theo dòng triều xâm nhập rất sâu trên sông về phía thượng lưu, đặc biệt là trong các 

tháng giữa và cuối mùa khô (tháng III-IV). Mặn xâm nhập sâu trong mùa kiệt xảy ra 

đồng thời với mùa khô không mưa kéo dài gây khó khăn cho sản xuất nông nghiệp và 
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sinh hoạt của người dân vùng hạ lưu.  

II.7. Độ chua (pH): 

Độ pH có ý nghĩa quan trọng về mặt môi sinh, trong thiên nhiên pH ảnh hưởng đến 

hoạt động sinh học trong nước, liên quan đến một số đặc tính như tính ăn mòn, hòa tan,… 

chi phối các quá trình xử lý nước như: kết bông tạo cợn, làm mềm, khử sắt diệt khuẩn. Vì 

thế, việc xét nghiệm pH để hoàn chỉnh chất lượng và phù hợp với yêu cầu kỹ thuật đóng 

một vai trò hết sức quan trọng trong kỹ thuật môi trường. 

Diễn biến tình hình độ chua pH qua các năm trên sông rạch tại khu vực Thành Phố 

Hồ Chí Minh như sau: 

  Năm 2007: Nhìn chung, chất lượng nước sông–rạch bị nhiễm phèn vẫn tập trung 

trong vùng trũng ven kênh Thầy Cai–An Hạ khu vực Tây Bắc Thành phố. Diễn biến chua 

(pH) trong các sông–rạch khu vực này chia thành hai thời kỳ tương đối rõ rệt. Mùa mưa, 

độ pH dao động trong khoảng 4,0 <pH <4,50. Mùa khô, độ pH dao động trong khoảng 

4,50 <pH <5,00. Năm 2007 ghi nhận chỉ số pH của nước sông tiếp tục tăng trong cả mùa 

mưa lẫn mùa khô. 

Năm 2008: Chất lượng nước sông–rạch bị nhiễm phèn vẫn tập trung trong vùng 

trũng ven kênh Thầy Cai–An Hạ khu vực Tây Bắc Thành phố. Diễn biến chua (pH) trong 

các sông–rạch khu vực này chia thành hai thời kỳ tương đối rõ rệt. Mùa mưa, độ pH dao 

động trong khoảng 3,7 < pH <4,20. Mùa khô, độ pH dao động trong khoảng 4,50 < pH < 

5,80. Năm 2008 ghi nhận được sự tăng lên của độ pH trong nước sông khu vực trong cả 

mùa mưa lẫn mùa khô. 

Năm 2009: Giai đoạn đầu mùa mưa, độ pH dao động trong khoảng 5,7 <pH <5,80. 

Mùa khô, độ pH dao động trong khoảng 5,80 <pH <6,00. Năm 2009 cũng tiếp tục ghi 

nhận sự tăng lên của  độ pH nước sông trong cả mùa mưa lẫn mùa khô. 

Năm 2010: Chất lượng nước sông-rạch bị nhiễm phèn vẫn tập trung trong vùng 

trũng ven kênh Thầy Cai-An Hạ khu vực Tây Bắc Thành phố. Diễn biến chua (pH) trong 

các sông-rạch khu vực này chia thành hai thời kỳ tương đối rõ rệt. Mùa mưa, độ pH dao 

động trong khoảng 3,7 <pH <4,20. Mùa khô, độ pH dao động trong khoảng 4,50 <pH 

<5,80. Năm 2010 cũng tiếp tục ghi nhận sự tăng lên của độ pH trong nước sông khu vực 

trong cả mùa mưa lẫn mùa khô. 

Năm 2011: Cuối năm 2010 nguồn nước chua ảnh hưởng đến các kênh rạch, vùng 

đất trũng phía Tây–Bắc Thành phố, dọc kênh An Hạ, Kênh Xáng, Kênh C, Rạch Tra và 

sông Sài Gòn, chỉ số pH quan trắc được trong quý 1/2011 cho thấy nguồn nước bị nhiễm 

chua nhẹ trên diện rộng. Vào giữa tháng 2 khi có trận mưa rửa trôi, nhiễm chua tăng lên 

nhưng không nghiêm trọng do khô hạn lại tiếp tục, chỉ số pH dao động trong khoảng 
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5,80÷6,00. Nhiễm chua cục bộ xuất hiện ở một số vùng nhỏ nhưng không có khả năng lan 

xa do đang trong mùa khô hạn không mưa. Vùng nước có độ mặn, độ chua, các chất ô 

nhiễm vô cơ lớn thường có độ dẫn điện lớn. Độ dẫn điện trong khoảng <0,1 mS/m thường 

an toàn cho các nhu cầu dùng nước trong nông nghiệp. Khi Ec >0,5 mS/m phải lưu ý đến 

chất lượng nước dùng trong nông nghiệp. 

Năm 2012: Độ chua (chỉ số pH), trong quý II /2012 trên các kênh rạch vùng đất 

trũng xung quanh kênh An Hạ, Kênh Xáng, Kênh C, Rạch Tra và sông Sài Gòn dao động 

trong khoảng 5,9 ÷ 6,05, nhìn chung nguồn nước bị nhiễm chua nhẹ trên diện rộng ngoại 

trừ một số vùng trũng nhỏ cục bộ có độ chua lớn do đất nhiễm ra. Trị số pH giảm dần từ 

đầu quý đến cuối quý. Trên các kênh Thầy Cai, Rạch Tra, An Hạ, Kênh Xáng, loang lổ 

trên một số đoạn là nước màu vàng, xanh, vẩn đục phù sa do tác động của nước chua 

xuống kênh. Nước nhiễm mặn, nhiễm chua và nước ô nhiễm hóa chất có độ dẫn điện (Ec) 

lớn.  

Năm 2013: Mùa mưa, độ pH dao động trong khoảng 3,7 < pH < 4,20. Mùa khô, độ 

pH dao động trong khoảng 4,50 < pH < 5,80. Năm 2013 cũng tiếp tục ghi nhận sự tăng 

lên của độ pH trong nước sông khu vực trong cả mùa mưa lẫn mùa khô. Đặc trưng độ 

chua cao – thấp nhất tại Bình Lợi – kênh An Hạ trong năm 2013 xem trong bảng 3. 

Năm 2014: Độ pH dao động trong khoảng 3,7 < pH < 4,20 vào mùa mưa. Mùa 

khô, độ pH dao động trong khoảng 4,50 < pH < 5,80. Năm 2014 cũng tiếp tục ghi nhận sự 

tăng lên của độ pH trong nước sông khu vực trong cả mùa mưa lẫn mùa khô. Đặc trưng 

độ chua cao – thấp nhất tại Bình Lợi – kênh An Hạ trong năm 2014 xem trong bảng 3. 

Năm 2015: Nhiễm chua là một trong những nguyên nhân làm giảm chất lượng 

nước trên sông rạch cũng như nguồn nước tưới để phục vụ phát triển nông nghiệp Thành 

phố, gây thiệt hại về năng suất cây trồng. Từ những kết quả quan trắc được, ta thấy độ 

chua pH của nước có sự thay đổi theo thời gian, sự khác nhau giữa các khu vực trong địa 

bàn Thành phố Hồ Chí Minh. Tình hình nhiễm chua năm nay dao động không nhiều và 

vẫn nằm trong ngưỡng cho phép ([pH]=5,5-9, theo QCVN 39:2011/BTNMT Quy chuẩn 

kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước dùng cho tưới tiêu). Nhiễm chua cục bộ xuất hiện ở 

một số vùng nhỏ nhưng không có khả năng lan xa do đang trong mùa khô hạn không 

mưa. 

Năm 2016: Nguồn nước sông–rạch bị nhiễm phèn chủ yếu tập trung trong vùng 

trũng ven kênh Thầy Cai–An Hạ khu vực Tây Bắc Thành phố. Diễn biến chua (pH) trong 

các sông–rạch khu vực này chia thành hai thời kỳ tương đối rõ rệt. Giá trị chua quan trắc 

cho thấy, độ pH cao ở thời điểm quý I và giảm dần đến thời điểm mùa mưa ở Nam bộ. 

Năm 2017: Theo kết quả quan trắc chất lượng nước trên kênh rạch trong khu vực 

TP. HCM năm 2017 cho thấy, độ pH nằm trong phạm vi QCVN 08:2008/BTNMT loại 
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B2. Giai đoạn đầu mùa mưa, độ pH trung bình dao động trong khoảng 5,0 <pH <5,80. 

Mùa khô, độ pH dao động trong khoảng 5,50 <pH <6,50. Có nhiều thời điểm trong giai 

đoạn mùa mưa, quý III và những tuần đầu quý IV, pH xuống thấp tại nhiều khu vực, trong 

đó điển hình là kênh Xáng-An Hạ. 

Năm 2018: Hiện tượng nhiễm chua phèn chủ yếu xảy ra nhiều ở khu vực Bắc Bình 

Chánh, điển hình như vị trí kênh Xáng – An Hạ hay khu vực chợ Đệm. Không chỉ các 

mẫu nước giếng tại các hộ dân bị ô nhiễm, ngay cả mẫu nước giếng được Trung tâm Y tế 

dự phòng giám sát tại các cơ sở cung cấp nước có sử dụng nước giếng khoan cho mục 

đích sản xuất, chế biến thực phẩm (công suất dưới 1.000 m3/ngày đêm) cũng không đạt 

chất lượng.  

Bảng 3: Kết quả tổng hợp độ pH (2007-2018) trên sông rạch TP. HCM 

Vị trí 
Đặc 

trưng 

Năm 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Mũi 

Nhà Bè 

BQ 6,19 6,14 6,28 6,37 6,36 6.02 6.35 6.42 6,55 6,46 6,37 6,63 

Max 6,34 7,31 6,66 6,68 6,44 6.09 6.73 7.14 7,55 7,88 7,44 7,29 

Min 5,50 5,49 5,93 6,19 6,29 5.89 6.02 5.94 6.23 4,31 4,07 5,86 

Phà 

Cát Lái 

BQ 5,90 6,10 6,09 6,07 6,05 6.05 6.09 6.1 6,41 6,36 6,23 6,63 

Max 6,48 7,15 6,39 6,27 6,09 6.13 6.19 6.37 7,98 7,32 7,39 7,02 

Min 5,82 5,75 5,82 5,91 5,92 5.92 5.89 5.89 6.15 4,41 4,61 6,02 

Cầu 

Thủ 

Thiêm 

BQ 6,01 5,99 5,95 5,96 5,95 6.02 6,00 5.98 6,44 6,39 6,27 6,55 

Max 6,19 6,26 6,17 6,08 6,17 6.09 6.09 6.16 8,65 7,80 7,46 7,37 

Min 5,81 520,00 5,78 5,89 5,78 5.89 5.9 5.89 6.39 4,72 5,43 4,80 

Cầu 

Ông Thìn 

BQ 5,36 5,74 5,93 5,95 5,94 5.94 5.94 5.96 6,78 6,59 6,60 6,76 

Max 5,83 6,20 6,20 6,01 5,99 5.99 6.07 6.08 8,50 8,05 7,57 7,28 

Min 5,00 5,14 5,12 5,83 5,89 5.89 5.83 5.85 6.45 4,79 5,23 5,39 

Cống 

Kênh C 

BQ 5,12 5,80 5,91 5,95 5,94 5.95 5.94 5.96 6,68 6,58 6,48 6,95 

Max 5,44 6,38 6,23 6,06 6,01 5.99 6.08 6.07 8,16 7,56 7,48 7,37 

Min 4,80 4,91 5,49 5,84 5,70 5.89 5.84 5.81 6.57 4,67 4,75 4,63 

K.Xáng+ 

K. An Hạ 

BQ 5,19 5,66 5,91 5,94 5,94 5.94 5.94 5.95 5,93 5,78 6,26 6,25 

Max 5,62 6,24 6,23 6,01 6,01 5.99 6.09 6.14 7,43 7,24 7,76 7,06 

Min 4,86 5,14 5,65 5,82 5,83 5.89 5.87 5.83 5.87 2,78 4,69 3,27 

Cầu  

Rạch Tra 

BQ - - - - - - - - - - - 6,27 

Max - - - - - - - - - - - 7,02 

Min - - - - - - - - - - - 4,78 

          Ghi chú: ’ – ’: không có số liệu 
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 Kết luận:  

Nhiều chỉ tiêu hóa học nước thay đổi, ranh giới mặn - nhạt, phèn - không phèn 

cũng biến đổi mạnh. Các nhà nghiên cứu Nguyễn Việt Kỳ, Trịnh Hữu Tuấn, Khoa Địa 

chất dầu khí (ĐH Bách khoa TP HCM), đã có một công trình nghiên cứu nhằm đánh giá 

sơ bộ về sự nhiễm phèn nước dưới đất khu vực TP. HCM. Kết quả cho thấy, hiện nay, do 

mức độ khai thác nước ngầm dưới đất tăng mạnh nên xuất hiện những nhân tố mới hình 

thành nước phèn, làm biến đổi ranh giới nước nhiễm phèn trước đây, tăng khả năng thấm 

xuyên từ các tầng khác bị phèn trước đó hoặc do nước thấm xuyên qua các tầng cách 

nước có chứa các tích tụ phèn. Hiện tượng này thường gặp ở khu vực Hóc Môn, Gò 

Vấp... Sự hạ thấp mực áp lực tầng nước ngầm cũng tạo điều kiện kéo ranh giới nhiễm 

phèn vào sâu trong nội thành. 

Tại TP. HCM, với lưu lượng khai thác nước ngầm hơn 716.000m3/ngày, người dân 

sử dụng nước ngầm có nguy cơ ảnh hưởng sức khỏe (khi sử dụng), chưa kể nạn ô nhiễm, 

lún sụt, ngập nước... Nguồn nước nhiễm phèn nhiều thường ở khu vực Nam Bình Chánh, 

Có những mẫu nước có hàm lượng amoni 19mg/lít, vượt hơn 6 lần tiêu chuẩn cho phép. 

Nhiều mẫu nước có sự xuất hiện của vi khuẩn Ecoli và Coliform (gây bệnh đường ruột). 

Không chỉ các mẫu nước giếng tại các hộ dân bị ô nhiễm, ngay cả mẫu nước giếng 

được Trung tâm Y tế dự phòng giám sát tại các cơ sở cung cấp nước có sử dụng nước 

giếng khoan cho mục đích sản xuất, chế biến thực phẩm (công suất dưới 1.000m3/ngày 

đêm) cũng không đạt chất lượng.  

II.8.  Độ đục (NTU): 

Trong những năm gần đây, mức độ và diện ô nhiễm lan rộng. Như ở vùng Bình 

Chánh ô nhiễm chủ yếu ở kênh C giờ đã sang kênh B, đôi khi cả kênh A, nhiều lúc ô 

nhiễm vùng kênh B và các vùng xung quanh còn đen đậm, hôi còn nặng hơn cả kênh C. 

Các chất thải gây ô nhiễm nguồn nước trên các kênh rạch vùng nội thị. Các vùng kênh C, 

kênh B, kênh Đôi, kênh Tẻ, sông Cần Giuộc đến cầu Ông Thìn ô nhiễm gần như cả năm. 

Nước sông màu đen vẩn đục, mùi hôi. Nước mưa rửa trôi các chất ô nhiễm chưa xử lý 

xuống sông ngòi, kênh rạch, gây ô nhiễm, các kênh rạch nội thị, vùng Kênh C, sông Cần 

Giuộc đến cầu Ông Thìn ô nhiễm cả năm (DO nhỏ).   

Hiện nay, nhiều kênh rạch trên địa bàn TP. HCM bị ô nhiễm nặng, chuyển thành 

màu đen sẫm, bốc mùi hôi thối cùng nhiều rác thải, ruồi, muỗi, gián, chuột khiến đời sống 

của người dân ở khu vực xung quanh kênh bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Xử lý ô nhiễm, trả 

lại chức năng thoát nước thải, giảm ngập nước mưa của các dòng kênh, rạch là vấn đề bức 

thiết đòi hỏi Thành phố Hồ Chí Minh gấp rút thực hiện. Với sự nỗ lực của Thành phố Hồ 

Chí Minh trong việc nạo vét, xây dựng hệ thống cống và bờ kè kiên cố, kênh Nhiêu Lộc - 

Thị Nghè, Tàu Hủ - Bến Nghé từng bị ô nhiễm nghiêm trọng đã được cải thiện đáng kể. 
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Tuy nhiên, hầu hết những kênh, rạch quy mô nhỏ có chức năng thoát nước thải trên địa 

bàn thành phố vẫn đang bị ô nhiễm nặng. 

Ngoài lượng rác thải sinh hoạt chủ yếu do người dân sống hai bên bờ kênh, rạch 

thải xuống, còn có rất nhiều rác thải, nước thải công nghiệp do các cơ sở sản xuất nhỏ lén 

lút đổ xuống. Theo các chuyên gia môi trường, tổng khối lượng rác thải "lơ lửng" trong 

các kênh, rạch khoảng hơn 53.000 tấn. Các loại khí này ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức 

khỏe của người dân sống hai bên bờ sông, kênh rạch cũng như những người điều khiển 

phương tiện đường thủy di chuyển qua khu vực này. Rác ứ đọng còn làm giảm khả năng 

tiêu thoát nước cho lưu vực, gây tình trạng ngập nước khi có triều cường và mưa lớn ảnh 

hưởng nghiêm trọng sức khỏe và đời sống người dân. Những dòng kênh như Ba Bò (quận 

Thủ Đức), kênh Gia Định (quận 12), rạch Xuyên Tâm (quận Bình Thạnh, Gò Vấp), rạch 

Bàu Trâu (giáp ranh giữa quận Tân Phú và quận 6), rạch Phan Văn Hân (quận Bình 

Thạnh), kênh 19/5 chảy qua các quận Tân Bình, Bình Thạnh… từ lâu đã trở thành nỗi ám 

ảnh của người dân về tình trạng ô nhiễm.  

Bảng 4: Kết quả tổng hợp độ đục (2007-2018) trên sông rạch TP. HCM: 

Vị trí 
Đặc 

trưng 

Năm (NTU) 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Mũi  

Nhà Bè 

BQ 292 310 299 336 346 353 365 375 105 100 84 85 

Max 397 476 421 417 421 417 439 436 942 546 362 866 

Min 193 214 190 239 301 295 320 324 98 9 10 6 

Phà  

Cát Lái 

BQ 318 309 297 329 312 352 362 373 72 81 56 71 

Max 325 420 360 412 404 409 429 438 389 420 274 454 

Min 185 234 214 275 298 301 316 323 69 2 2 3 

Cầu  

Thủ 

Thiêm 

BQ 238 318 297 327 319 352 363 373 59 64 36 39 

Max 381 418 391 409 386 409 427 433 450 442 227 204 

Min 196 209 214 278 198 298 311 324 50 7 1 4 

Cầu  

Ông 

Thìn 

BQ 253 304 292 334 345 352 366 375 69 80 74 80 

Max 399 413 423 416 433 411 438 431 480 726 890 431 

Min 148 142 191 249 300 289 362 323 62 5 5 8 

Cống 

Kênh C 

BQ 223 303 285 330 344 352 365 375 71 71 64 67 

Max 378 429 396 414 413 420 433 438 656 316 332 384 

Min 165 232 189 268 301 295 311 297 58 2 5 9 

K.Xáng+ 

K. An 

Hạ 

BQ 218 314 284 334 346 351 364 375 69 76 56 82 

Max 373 451 397 407 415 409 431 432 511 520 230 639 

Min 162 223 182 256 287 297 312 334 60 10 3 4 

Cầu 

Rạch Tra 

BQ - - - - - - - - - - - 35 

Max - - - - - - - - - - - 160 

Min - - - - - - - - - - - 2 

          Ghi chú: ’ – ’: không có số liệu 
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II.9. Độ dẫn điện EC (S/m):  

Tác động ô nhiễm của nước có độ dẫn điện cao thường liên quan đến tính độc hại 

của các ion tan trong nước. Do đó, độ dẫn điện của nước còn tượng trưng cho tổng lượng 

chất rắn hòa tan trong nước.  

Đối với lĩnh vực trồng trọt, trong suốt quá trình tăng trưởng, cây hấp thu khoáng 

chất mà chúng cần. Do vậy duy trì EC ở một mức ổn định là rất quan trọng. Nếu dung 

dịch có chỉ số EC cao thì sự hấp thu nước của cây diễn ra nhanh hơn sự hấp thu khoáng 

chất. Điều này làm nồng độ dung dịch tăng cao và gây ngộ độc cho cây. Khi đó ta phải bổ 

sung thêm nước vào môi trường. Ngược lại, nếu EC thấp, cây sẽ hấp thu khoáng chất 

nhanh hơn hấp thu nước. Khi đó, nồng độ dung dịch giảm mạnh, cây sẽ không được cung 

cấp đầy đủ khoáng chất, chậm lớn và phát triển kém. 

Bảng 5:  Kết quả tổng hợp độ dẫn điện (2007-2018) trên sông rạch TP. HCM 

Vị trí 
Đặc 

trưng 

Năm (S/m) 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Mũi 

Nhà Bè 

BQ 0,18 0,48 0,39 0,82 0,88 0,86 0,75 0,59 0,71 0,83 0,37 0,38 

Max 0,84 1,69 1,88 2,14 2,20 2,05 2,34 1,94 2,40 2,27 1,56 1,32 

Min 0,00 0,01 0,00 0,04 0,00 0,02 0,00 0,00 0,68 0,01 0,01 0,00 

Phà 

Cát Lái 

BQ 0,06 0,30 0,25 0,50 0,68 0,40 0,54 0,37 0,35 0,55 0,16 0,17 

Max 0,43 1,04 1,07 1,63 1,42 1,27 1,67 1,10 1,74 16,13 0,91 0,72 

Min 0,00 0,00 0,00 0,03 0,00 0,01 0,00 0,01 0,31 0,01 0,00 0,01 

Cầu 

Thủ 

Thiêm 

BQ 0,04 0,21 0,15 0,37 0,54 0,27 0,32 0,24 0,27 0,38 0,11 0,10 

Max 0,22 0,84 0,90 0,97 1,45 0,98 1,09 0,75 1,23 1,40 0,59 0,39 

Min 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,25 0,02 0,01 0,02 

Cầu 

Ông 

Thìn 

BQ 0,20 0,58 0,50 0,88 0,94 0,82 0,68 0,50 0,71 0,93 0,36 0,44 

Max 0,65 1,60 1,69 2,43 2,38 2,10 1,96 1,97 2,13 16,39 1,64 1,34 

Min 0,02 0,03 0,03 0,07 0,05 0,07 0,02 0,04 0,58 0,07 0,03 0,03 

Cống 

Kênh C 

BQ 0,05 0,08 0,08 0,25 0,46 0,41 0,36 0,30 0,44 0,56 0,20 0,22 

Max 0,17 0,63 0,98 0,91 1,49 1,10 1,16 1,04 1,32 1,96 0,66 0,68 

Min 0,01 0,01 0,00 0,03 0,02 0,07 0,01 0,04 0,41 0,05 0,03 0,07 

K.Xáng+ 

K.An Hạ 

BQ 0,04 0,09 0,07 0,14 0,11 0,13 0,09 0,13 0,17 0,29 0,08 0,07 

Max 0,90 0,52 0,43 0,80 0,90 0,39 0,49 0,67 0,65 1,43 0,28 0,29 

Min 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00 0,12 0,00 0,01 0,01 

Cầu 

Rạch Tra 

BQ - - - - - - - - - - - 0,02 

Max - - - - - - - - - - - 0,18 

Min - - - - - - - - - - - 0,01 

         Ghi chú: ’ – ’: không có số liệu 
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Phần III: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 

III.1  Kết luận: 

 Năm 2007: Diễn biến các yếu tố khí tượng–thủy văn khu vực trong năm 2007 có 

nhiều bất thường nhưng mạng lưới quan trắc và báo cáo đã khống chế và thực hiện tốt, 

kết quả quan trắc đã phản ảnh trung thực, kịp thời và rõ nét diễn biến của các yếu tố mặn 

và chua (pH), hàm lượng độ đục, mức độ ô nhiễm trong các sông–rạch khu vực, cung cấp 

thông tin phục vụ tốt nhất cho công tác chỉ đạo sản xuất, chống hạn của ngành Nông 

nghiệp Thành phố năm 2007. 

 Năm 2008: Các yếu tố khí tượng–thủy văn khu vực trong năm 2008 có nhiều 

diễn biến bất thường nhưng mạng lưới quan trắc và báo cáo đã thực hiện tốt, kết quả quan 

trắc đã phản ảnh trung thực, kịp thời và rõ nét diễn biến của các yếu tố mặn và chua trong 

các sông–rạch khu vực, cung cấp thông tin phục vụ tốt nhất cho công tác chỉ đạo sản xuất, 

chống hạn của ngành Nông nghiệp Thành phố năm 2008. Báo cáo "Tổng kết khảo sát 

thủy văn nước mặt khu vực Thành phố năm 2008" đã thực hiện đúng so với đề cương đã 

duyệt. 

 Năm 2009: Diễn biến các yếu tố khí tượng–thủy văn khu vực trong năm 2009 có 

nhiều bất thường nhưng bố trí mạng lưới quan trắc và lập báo cáo đã thực hiện tốt, kết quả 

quan trắc đã phản ảnh trung thực, kịp thời và rõ nét diễn biến của các yếu tố mặn và chua 

trong các sông– rạch khu vực, cung cấp thông tin phục vụ tốt nhất cho công tác chỉ đạo 

sản xuất, chống hạn của ngành Nông nghiệp Thành phố năm 2009. Báo cáo "Tổng kết 

khảo sát thủy văn nước mặt khu vực Thành phố năm 2009" đã thực hiện đảm bảo chất 

lượng theo đúng đề cương đã duyệt. 

 Năm 2010: Tuy diễn biến các yếu tố khí tượng–thủy văn khu vực trong năm 2010 

có nhiều bất thường nhưng mạng lưới quan trắc và báo cáo đã thực hiện tốt, kết quả quan 

trắc đã phản ảnh trung thực, kịp thời và rõ nét diễn biến của các yếu tố mặn và chua trong 

các sông– rạch khu vực, cung cấp thông tin phục vụ tốt nhất cho công tác chỉ đạo sản 

xuất, chống hạn của ngành Nông nghiệp Thành phố năm 2010. Báo cáo "Tổng kết khảo 

sát thủy văn nước mặt khu vực Thành phố năm 2010" cố gắng thực hiện đúng so với đề 

cương đã duyệt. 

 Năm 2011: Các hiện tượng khí tượng–thủy văn ghi nhận được trong quý I: Đầu 

quý thời tiết khô hạn, nước nguồn về yếu, mặn xâm nhập sâu, lâu, độ mặn trong sông rạch 

liên tục tăng cao, đạt đến giá trị cao nhất trong nhiều năm gần đây, ảnh hưởng tới chất 

lượng nước cấp cho nhu cầu nông nghiệp, đến cây trồng–vật nuôi và các thành phần kinh 

tế trong khu vực Thành phố Hồ Chí Minh. Công tác quan trắc, tổng hợp, báo cáo số liệu 
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khí tượng–thủy văn bảo đảm tính liên tục và kế thừa để phản ảnh quy luật của quá trình tự 

nhiên. 

 Năm 2012: Công tác quan trắc, tổng hợp, báo cáo số liệu khí tượng–thủy văn bảo 

đảm tính liên tục và kế thừa để phản ảnh quy luật nguyên nhân-hình thành và biến đổi của 

các diễn biến mặn chua. Báo cáo tổng hợp này được thực hiện nhằm đúc rút kinh nghiệm 

phục vụ cho công tác chuyên môn và tổ chức khảo sát đo đạc cho các thời gian sau tốt 

hơn. Năm 2012 thực hiện tổng kết 9 NĂM khi đủ số liệu. 

 Năm 2013: Tuy diễn biến các yếu tố khí tượng–thủy văn khu vực trong năm 2013 

có nhiều bất thường nhưng mạng lưới quan trắc và báo cáo đã thực hiện tốt, kết quả quan 

trắc đã phản ảnh trung thực, kịp thời và rõ nét diễn biến của các yếu tố mặn và chua trong 

các sông– rạch khu vực, cung cấp thông tin phục vụ tốt nhất cho công tác chỉ đạo sản 

xuất, chống hạn của ngành Nông nghiệp Thành phố năm 2013. 

 Năm 2014: Diễn biến các yếu tố khí tượng–thủy văn khu vực trong năm 2014 có 

nhiều bất thường nhưng mạng lưới quan trắc và báo cáo đã thực hiện tốt, kết quả quan 

trắc đã phản ảnh trung thực, kịp thời và rõ nét diễn biến của các yếu tố mặn và chua trong 

các sông– rạch khu vực, cung cấp thông tin phục vụ tốt nhất cho công tác chỉ đạo sản 

xuất, chống hạn của ngành Nông nghiệp Thành phố năm 2014. 

 Năm 2015: Công tác quan trắc, tổng hợp, báo cáo số liệu khí tượng–thủy văn bảo 

đảm tính liên tục và kế thừa để phản ảnh quy luật nguyên nhân-hình thành và biến đổi của 

các diễn biến mặn chua. Báo cáo tổng hợp này được thực hiện nhằm đúc rút kinh nghiệm 

phục vụ cho công tác chuyên môn và tổ chức khảo sát đo đạc cho các thời gian sau tốt 

hơn. Quá trình quan trắc có gặp khó khăn về thời tiết tuy nhiên vẫn bảo đảm tính kịp thời.  

 Năm 2016: Có thể nói, các yếu tố khí tượng–thủy văn khu vực năm 2016 có 

nhiều diễn biến bất thường, khắc nghiệt. Một năm mệt mỏi về vấn đề hạn mặn của khu 

vực phía Nam nói chung và Thành phố nói riêng. Sự cập nhật, chủ động trong quá trình 

theo dõi diễn biến của thời tiết luôn được sát sao, kịp thời. Việc bố trí mạng lưới quan trắc 

và lập báo cáo đã thực hiện tốt, cung cấp thông tin đầy đủ cho công tác chỉ đạo sản xuất.  

 Năm 2017: Diễn biến XNM trên các sông rạch Thành phố Hồ Chí Minh năm 

2017 diễn biến không có nhiều phức tạp như năm 2016. Theo kết quả khảo sát thực đo 

cho thấy, giá trị nồng độ mặn trong năm 2017 thấp hơn so với mặn năm 2015, 2016 và 

mặn TBNN. Các đặc trưng về chất lượng nước như độ mặn, độ chua pH, độ đục, độ dẫn 

điện Ec... thay đổi nhiều theo các tác nhân bên ngoài, nhu cầu phát triển và ý thức đời 

sống của người dân là nguyên nhân làm chất lượng nước ngày càng suy giảm. Sự ảnh 

hưởng rất lớn từ lượng lớn chất thải công nghiệp, sinh hoạt, khu dân cư, khu đô thị... là 

nguyên nhân chính gây ảnh hưởng xấu đến nguồn nước nơi đây, là một trong những 

nguyên nhân gây ra các mầm bệnh gây hại đến sức khỏe của người dân. 



Khảo sát thủy văn xâm nhập mặn trên sông rạch TP. HCM (2007-2018)  

 

  Trang 53 

 

 

Năm 2018: Tình hình xâm nhập mặn trên các sông rạch Thành phố Hồ Chí Minh 

năm 2018 diễn biến không có nhiều phức tạp như năm 2016, thấp hơn mặn 2017 và 

TBNN. Trong những năm gần đây, tình hình xâm nhập mặn có chiều hướng phức tạp hơn 

thể hiện ở nồng độ mặn có xu hướng tăng, thời gian xâm nhập mặn đến sớm và kết thúc 

muộn, mức độ xâm nhập mặn sâu rộng hơn. Số liệu từ Chi cục Thủy lợi TP. HCM cũng 

chỉ ra độ mặn tại huyện Nhà Bè tăng 30-40% so với cùng kỳ năm trước nhưng tăng 80% 

so với nhiều năm gần đây. Theo ghi nhận, mặn xâm nhập sâu trên sông Sài Gòn, tại trạm 

bơm nước thô Hòa Phú (Bến Than, Củ Chi) độ mặn vượt chuẩn 250mg/l buộc Nhà máy 

nước Tân Hiệp phải điều chỉnh chế độ vận hành, ngừng lấy nước thô trong nhiều giờ.  

III.2  Kiến nghị: 

Cùng với sự thay đổi của khí hậu do các hoạt động của con người mà diễn biến 

xâm nhập mặn ngày càng phức tạp hơn. Xâm nhập mặn đã và đang tác động tiêu cực 

đến chất lượng nguồn nước mặt, nước ngầm. Nước sông Sài Gòn có khả năng nhiễm 

mặn vào mùa khô, làm tăng khả năng thiếu nước sạch trên diện rộng. Độ mặn nước 

sông Sài Gòn tăng cao sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến sản lượng và chất lượng nước của 

các nhà máy nước Tân Hiệp và Thủ Đức làm cho đời sống sinh hoạt và sản xuất của 

người dân ở đây càng khó khăn do thiếu nước sạch, nước ngọt. 

Để có thể chủ động kiểm soát mặn cũng như phục vụ cho công tác quản lý, phòng 

chống và giảm thiểu những tác động do xâm nhập mặn đến đời sống nhân dân thì cần 

những công cụ dự báo nhanh và linh hoạt. Do đó cần phải xây dựng được phần mềm dự 

báo mặn để có thể dự báo diễn biến mặn trong những điều kiện cụ thể khác nhau. 

Dự kiến công việc thực hiện trong năm 2019 và những năm tới: 

- Tiếp tục thực hiện khảo sát thực nghiệm bằng biện pháp lấy mẫu thủ công  

nhằm cung cấp số liệu một cách kịp thời, nhanh chóng và đồng bộ; 

- Cập nhật đầy đủ hơn những thông tin về độ mặn, khí tượng, thủy văn, lưu 

lượng nhằm hoàn thiện các báo cáo định kỳ. 

Dự báo mặn là một công việc không đơn giản và sự chính xác của nó phụ thuộc 

rất nhiều vào chất lượng của nguồn dữ liệu đầu vào. Đó là các dữ liệu về địa hình, 

mạng lưới sông, hệ thống công trình kiểm soát triều và thường các dữ liệu này luôn 

thay đổi theo thời gian. Trong đó, quá trình thay đổi địa hình đáy sông do các điều 

kiện tương tác dòng chảy sông biển và các hoạt động khai thác tài nguyên của con 

người. Hơn nữa, do khả năng tài chính có hạn nên các dữ liệu đo đạc thường không có 

đầy đủ tại thời điểm thực hiện dự án. Chính vì vậy, công cụ dự báo cần phải được cập 

nhật các dữ liệu bổ xung trong tương lai để cải thiện dần chất lượng dự báo. 


