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1 Đánh giá dòng chảy lũ đến ngày 1/7/2017 trên dòng chính sông Mê Công 

Theo số liệu cập nhật mới nhất của chương trình lũ thuộc Ủy hội sông Mê Công 

Quốc tế, mực nước tại các trạm trên sông Mê Công như sau: 

- Tại trạm Kratie, đây là trạm cửa ngõ của dòng chảy sông Mê Công đi vào lãnh 

thổ của Camphuchia và Việt Nam, kết quả dự báo mực nước cho thấy diễn biến mực 

nước trong tháng 6 cao hơn trung bình nhiều năm có thời điểm xấp xỉ và cao hơn 

lũ lịch sử năm 2000. Tuy nhiên, xu thế những ngày cuối tháng 6 và đầu tháng 7 dòng 

chảy có xu thế đi xuống và mức chênh lệch so với trung bình nhiều năm giảm so với 

thời gian đầu tháng 6.  

 

Hình 1. Diễn biến mực nước lúc 7 giờ sáng tại Kratie đến ngày 1/7/2017 

 

Hình 2. Diễn biến mực nước lúc 7 giờ sáng tại trạm Prek Kdam đến ngày 1/7/2017 
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- Tại trạm Prek Kdam (Hình 2)-trạm này đại diện cho xu thế mực nước tại Biển 

Hồ-Camphuchia, mực nước có xu thế tăng trong tháng 6, cao hơn so với mực nước 

trung bình nhiều năm (TBNN) ở nửa đầu tháng 6 và xấp xỉ mực nước TBNN ở cuối 

tháng 6 và đầu tháng 7.  

- Đánh giá chung, tại hai trạm Tân Châu (Hình 3) và Châu Đốc (Hình 4) mực 

nước vẫn ảnh hưởng mạnh bởi thủy triều, về xu thế trong tháng 6 có xu thế tăng, giá trị 

đỉnh triều cao hơn nhiều so với TBNN ở cả hai trạm, hiện nay xu thế mực nước đang 

giảm do triều xuống. 

 

 

Hình 3. Diễn biến mực nước lúc 7 giờ sáng tại trạm Tân Châu đến ngày 1/7/2017 

 

Hình 4. Diễn biến mực nước lúc 7 giờ sáng tại trạm Châu Đốc đến ngày 1/7/2017 
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2 Dự báo của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương 

Theo bản tin dự báo Khí tượng Thủy văn thời hạn mùa, số 445/BTMUA-DBTƯ 

ngày 13/6/2017 cho thấy: 

- Mùa lũ 2017 ở thượng nguồn sông Mê Công và đầu nguồn sông Cửu Long khả 

năng đến sớm hơn so với TBNN. 

- Đến cuối tháng 7/2017, mực nước đầu nguồn sông Cửu Long tại Tân Châu, 

Châu Đốc có khả năng ở mức 2,5 – 3,0 m. 

 - Đỉnh lũ năm ở đầu nguồn sông Cửu Long khả năng ở mức BĐ2 – BĐ3 (sông 

Tiền tại Tân Châu: 4,0 – 4,5 m; sông Hậu tại Châu Đốc: 3,5 – 4,0 m), tương đương 

đỉnh lũ TBNN, thời gian xuất hiện đỉnh lũ năm vào khoảng nửa đầu tháng 10/2017. 

3 Dự báo thủy triều ven biển Đông và biển Tây năm 2017 

Đánh giá chung thủy triều sẽ có xu thế tăng vào các tháng cuối năm. Cụ thể đỉnh 

triều dự báo lớn nhất rơi vào nửa đầu tháng 12/2017. Đối với tháng 10/2017 đỉnh triều 

thứ nhất ở các trạm ven Biển Đông giao động xấp xỉ 1,5 m, đỉnh triều cuối tháng có xu 

thế cao hơn xấp xỉ 1,7 m ở các trạm. 

 

Hình 5. Mực nước triều lớn nhất các trạm ven Biển Đông từ tháng 7-12/2017 

 

Hình 6. Mực nước triều lớn nhất các trạm ven Biển Tây từ tháng 7-12/2017 
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4 Dự báo diễn biến mực nước lũ năm 2017 nội đồng vùng ĐBSCL 

4.1 Cơ sở xây dựng dự báo lũ dài hạn vùng nội đồng ĐBSCL 

- Căn cứ dự báo lũ trên dòng chính của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn 

Trung Ương về giá trị mực nước dự báo cuối tháng 7, và dự báo giá trị và thời điểm 

xuất hiện đỉnh lũ chính vụ năm 2017. 

- Thống kê và phân tích giá trị và dạng lũ tại Kratie trong lịch sử, đề xuất dạng lũ 

và giá trị đỉnh lũ tại Kratie, mô phỏng diễn toán lũ về ĐBSCL với giá trị lũ mô phỏng 

tương đương với nhận định của Trung tâm Dự báo Khí Tượng thủy văn Trung Ương.  

- Dự báo thủy triều năm 2017 do Viện Quy hoạch Thủy lợi Miền Nam thực hiện. 

4.2 Kết quả mô phỏng dự báo lũ cuối tháng 7 đầu tháng 8  

Kết quả tính toán dự báo cho thấy, cuối tháng 7 đầu tháng 8/2017 mực nước lớn 

nhất phổ biến ở khu vực ven biên giới thuộc các huyện Tân Hồng, TX. Hồng Ngự, 

Hồng Ngự của Đồng Tháp và Tân Châu, An Phú của An Giang, giá trị phổ biến từ 3,0 

m – 3,5 m. Khu vực ven sông Hậu thuộc Đồng Tháp, An Giang và các huyện Tân 

Hưng, Vĩnh Hưng của Long An dự báo mực nước biến đổi từ phổ biến từ 2 – 2,5 m. 

Các khu vực khác nhỏ hơn 2 m. 

 

 

4.3 Diễn biến mực nước lớn nhất mùa lũ 2017 dự báo theo không gian  

Dự báo mực nước lớn nhất mùa lũ 2017 xảy ra ở các tỉnh ven biên giới như Đồng 

Tháp, An Giang và Long An. Theo đó, tại khu vực đầu nguồn các huyện Tân Hồng, 

Hồng Ngự của tỉnh Đồng Tháp giá trị mực nước lớn nhất biến đổi từ 4 đến 4,5 m; các 
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huyện giáp biên giới như Tân Hưng và Vĩnh Hưng của Long An, các huyện Tịnh Biên 

và Châu Đốc của An Giang mực nước phổ biến lớn hơn 3,0m.  

Các tỉnh còn lại như: 

- Tại Kiên Giang, khu vực giáp với An Giang, mực nước lớn nhất dự báo từ 1,5 

đến 2 m; các khu vực còn lại như Tứ giác Hà Tiên, ven biển Tây, mực nước lớn nhất 

dự báo nhỏ hơn 1,5 m. 

-  Tại TP. Cần Thơ, ở khu vực ven sông Hậu, mực nước lớn nhất dự báo phổ biến 

từ 2 đến 2,5 m, các khu vực khác từ 1,5m đến 2 m.  

- Tại Hậu Giang, xu thế mực nước lớn nhất tương tự như TP. Cần Thơ: khu vực 

giáp sông Hậu từ 2,0 đến 2,5 m và khu vực khác nhỏ hơn 2 m.  

- Tại Sóc Trăng, ở  khu vực giáp sông Hậu, mực nước lớn nhất dự báo biến đổi từ 

1,5 đến 2 m; khu vực khác nhỏ hơn 1,5 m. 

- Tại Bạc Liêu và Cà Mau, ở khu vực phía nội đồng và ven biển Tây của Cà Mau 

mực nước lớn nhất dự báo nhỏ hơn 1 m; riêng khu vực ven biển Đông dự báo đỉnh xấp 

xỉ 2,0 m. 

- Đối với Vĩnh Long, mực nước lớn nhất trên toàn tỉnh biến đổi từ 2,0 đến 2,5 m, 

xu thế giảm dần ra biển. 

- Ở Trà Vinh, mực nước lớn nhất xấp xỉ 2,0 m khu vực ven sông, khu vực nội 

đồng do kiểm soát của hệ thống Nam Măng Thít mực nước lớn nhất dự báo 1,5 m.  

- Tại Bến Tre, khu vực phía Bắc như các huyện Châu Thành, Chợ Lách mực 

nước dự báo lớn nhất xấp xỉ 2 m, các khu vực khác dự báo mực nước cao nhất xấp xỉ 

1,5 m. 

- Ở Tiền Giang, khu vực giáp Đồng Tháp như các huyện Cái Bè, Cai Lậy mực 

nước lớn nhất dự báo từ 2,0 m đến 2,5 m; khu vực còn lại dự báo từ 1,5m đến 2 m.  
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Hình 7. Mực nước lớn nhất mùa lũ dự báo năm 2017 vùng ĐBSCL 

4.3.1 Diễn biến mực nước lũ max tại tỉnh An Giang 

Mực nước lớn nhất ven sông Hậu và dọc kênh Vĩnh Tế ở các huyện Tịnh Biên, 

và Châu Đốc, An Phú và Phú Tân. Mực nước tại các huyện Châu Phú, Tri Tôn, Châu 

Thành và huyện Thoại Sơn, v.v… có xu thế giảm dần vào phía nội đồng. 

Bảng 1: Mực nước lũ max và cao trình đê bao các huyện đầu nguồn – tỉnh An Giang 

TT Huyện 
Hmax dự 

báo (m) 

Cao trình đê bao tối 

thiểu cho lúa Thu Đông 

(m) 

Ghi chú 

1 Huyện An Phú 4,0  4,5 4,5  5,0  

2 Huyện Tân Châu 3,5  4,0 4,0  4,5  

3 Tp. Châu Đốc 3,0  3,5 3,5  4,0  

4 Huyện Tịnh Biên 2,5  3,0 3,0  3,5  

5 Huyện Châu Phú 2,5  3,0 3,0  3,5  
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Hình 8. Mực nước lớn nhất dự báo khu vực tỉnh An Giang năm 2017 

4.3.2 Diễn biến mực nước lũ max tại tỉnh Đồng Tháp 

Các huyện, thị xã ven biên giới và các huyện dọc sông Tiền phía thượng nguồn là 

nơi có mực nước max lớn nhất do ảnh hưởng của lũ thượng nguồn.  

Bảng 2: Mực nước lũ max và cao trình đê bao các huyện đầu nguồn – tỉnh Đồng Tháp 

TT Huyện 
Hmax dự 

báo (m) 

Cao trình đê bao tối 

thiểu cho lúa Thu Đông 

(m) 

Ghi chú 

1 Huyện Hồng Ngự 4,0  4,5 4,5  5,0  

2 Tx. Hồng Ngự 4,0  4,5 4,5  5,0  

3 Huyện Tân Hồng 4,0  4,5 4,5  5,0  

4 Huyện Tam Nông 3,5  4,0 4,0  4,5  

5 Huyện Thanh Bình 3,0  3,5 3,5  4,0  
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Hình 9. Mực nước lớn nhất dự báo khu vực tỉnh Đồng Tháp năm 2017 

4.3.3 Diễn biến mực nước lũ max tại tỉnh Long An 

Khu vực ven biên giới của Tân Hưng và Vĩnh Hưng mực nước dự báo lớn hơn 

3,0 m, xu thế giảm dần vào trong nội vùng, khu vực thượng lưu sông Vàm Cỏ Tây 

mực nước dự báo phổ biến từ 2,5 đến 3 m. 

Bảng 3: Mực nước lũ max và cao trình đê bao các huyện đầu nguồn – tỉnh Long An 

TT Huyện 
Hmax dự 

báo (m) 

Cao trình đê bao tối 

thiểu cho lúa Thu Đông 

(m) 

Ghi chú 

1 Huyện Tân Hưng 3,5  4,0 4,0  4,5  

2 Huyện Vĩnh Hưng 3,0  3,5 3,5  4,0  

3 TX. Kiến Tường 2,5  3,0 3,0  3,5  

4 Huyện Mộc Hóa 2,0  2,5 2,5  3,0  

5 Huyện Tân Thạnh 2,0  2,5 2,5  3,0  
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5 Kết luận và kiến nghị 

5.1 Kết luận 

Theo nhận định của Trung tâm khí tượng thủy văn Trung ương: Đỉnh lũ năm ở 

đầu nguồn sông Cửu Long ở mức BĐ2 – BĐ3, tương đương đỉnh lũ TBNN, nhưng 

tiềm ẩn nguy cơ lũ có khả năng đến sớm hơn TBNN.  

Kết quả diễn toán lũ cho thấy: 

- Khu vực ven biên giới giá trị lớn nhất dự báo từ 4,0 đến 4,5 m phổ biến ở Đồng 

Tháp và An Giang. Xu thế giảm dần từ 3,5 - 4 m ở khu vực ven sông Hậu và ven biên 

giới của Long An, An Giang.  

- Khu vực trung tâm của ĐBSCL dự báo mực nước lớn nhất từ 2,5- 3 m, một số 

khu vực biến đổi từ 2,0-2,5 m. Các khu vực còn lại thấp hơn 2 m. 

- Giá trị mực nước dự báo lớn nhất cụ thể cho từng khu vực làm có cơ sở để các 

địa phương rà soát lại hiện trạng đê bao xem có đảm bảo ổn định hay không để có các 

biện pháp gia cố, hoặc giảm diện tích xuống giống cho phù hợp. 

5.2 Kiến nghị 

Trên cơ sở kết quả dự báo như trên, kiến nghị các địa phương một số việc như 

sau:  
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- Tiến hành ra soát các tuyến đê bao chưa đủ cao trình, các tuyến đê bao xung 

yếu, các tuyến mới đắp, v.v… xây dựng kế hoạch chuẩn bị nhân lực, vật lực nhằm ứng 

phó kịp thời trong mùa lũ. 

- Tình hình cực đoan về thời tiết trong điều kiện hiện nay xuất hiện nhiều hơn và 

tính chất khốc liệt hơn, các địa phương cần theo dõi chặt chẽ dự báo lũ của các đơn vị 

dự báo như Đài Khí tượng Thủy văn Khu vực Nam Bộ, Trung tâm Dự báo KTTV TW, 

dự báo lũ nội đồng của Viện Quy hoạch Thủy lợi Miền Nam để có giải pháp ứng phó 

kịp thời.  

Để đề phòng lũ về sớm có thể gây ảnh hưởng đến việc thu hoạch vụ lúa Hè Thu 

cũng như sản xuất vụ lúa Thu Đông ở các tỉnh đầu nguồn như: An Giang, Đồng Tháp, 

Long An cần xây dựng kế hoạch và chuẩn bị nhân lực và vật lực ứng phó bảo vệ sản 

xuất. Một số địa phương có khả năng ảnh hưởng của lũ sớm cần lưu ý: 

- Đối với tỉnh An Giang: Xây dựng kế hoạch bảo vệ lúa Thu Đông và đẩy nhanh 

thu hoạch lúa Hè Thu ở các huyện đầu nguồn như: huyện An Phú, TX. Tân Châu, Tp. 

Châu Đốc và huyện Tịnh Biên. 

- Đối với tỉnh Đồng Tháp: Các huyện đầu nguồn như: huyện Hồng Ngự, TX. 

Hồng Ngự và huyện Tân Hồng cần hạn chế việc xuống giống lúa Thu Đông trên nền 

đê bao lửng ở thời điểm hiện nay. Các diện tích đã xuống giống thì cần xây dựng kế 

hoạch ứng phó và bảo vệ sản xuất.  

- Đối với tỉnh Long An: Các huyện đầu nguồn như: huyện Tân Hưng, huyện Vĩnh 

Hưng xây dựng kế hoạch ứng phó và bảo vệ các diện tích lúa Thu Đông và đẩy nhanh 

thu hoạch lúa Hè Thu. 

Các địa phương khác: Theo dõi chặt chẽ công tác dự báo lũ của các cơ quan 

Trung ương, chủ động xây dựng kế hoạch ứng phó phù hợp cho địa phương mình. 

Dự báo mùa hay dự báo dài hạn luôn tiềm ẩn sự không chắc chắn, do kết quả 

dự báo tình hình lũ trên sông Mê Công sẽ phụ thuộc chặt chẽ vào kết quả dự báo Bão 

đi vào Biển Đông, hay dự báo hoạt động của gió mùa Tây Nam vì đây là hai yếu tố 

then chốt ảnh hưởng tới lượng mưa trên lưu vực sông Mê Công. Ngoài ra, vận hành 

của hệ thống thủy điện trên dòng chính và dòng nhánh cũng là yếu tố không chắc chắn 

do thiếu thông tin. Chính vì vậy, kết quả dựa báo này sẽ phải tiếp tục cập nhật và cung 

cấp liên tục. Khi Trung tâm Dự báo KTTV Trung Ương ra bản tin về dự báo mùa mới. 

Viện Quy hoạch Thủy lợi Miền Nam sẽ tiến hành tính toán xác định dạng lũ và diễn 

toán lũ để cung cấp thông tin cho các cấp Lãnh đạo và các địa phương. 

                                                                                    VIỆN QUY HOẠCH  

                                                                                 THỦY LỢI MIỀN NAM 



Báo cáo Khí tượng – Thủy văn  
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