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BỘ NÔNG NGHIỆP & PTNT 

VIỆN QUY HOẠCH 

THỦY LỢI MIỀN NAM 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

TP. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 09 năm 2019 

 

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

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

phục vụ sản xuất nông nghiệp 

 

BẢN TIN ĐỘT XUẤT 

ĐÁNH GIÁ DIỄN BIẾN LŨ VÙNG TỨ GIÁC LONG XUYÊN SAU 

KHI XẢ ĐẬP TRÀ SƯ – TỈNH AN GIANG 

 

Chủ nhiệm dự báo lũ: Nguyễn Huy Khôi 

 

I. THÔNG TIN VỀ XẢ ĐẬP TRÀ SƯ 

Hiện nay lũ ĐBSCL đang có xu thế giảm trong 4 ngày qua, mực nước max đến 

ngày 29/0/2019 tại Tân Châu là 3,34 m, tại Châu Đốc là 3,16 m, dự báo tuần tới mực 

nước tiếp tục giảm do lũ thượng nguồn đang giảm mạnh, và triều xuống.  

Mực nước ngày 29/9/2019 thượng lưu đập Trà Sư là +3,50 m, hạ lưu đập là + 

2,40 m, mực nước thượng lưu đập hiện nay vẫn đang ở mức thấp. Theo khoản 1 điều 7 

của Quy trình vận hành hệ thống công trình thủy lợi TGLX, đập được mở sau ngày 30/8 

(sau khi đã thu hoạch xong vụ lúa Hè Thu ở các địa phương). Hiện nay, tỉnh Kiên Giang 

chưa thu hoạch xong vụ lúa Hè Thu, tuy nhiên, lũ ĐBSC năm nay ở mức thấp và đã có 

xu thế xuống. Vì vậy, việc xả đập Trà Sư là phù hợp với QTVH đã được duyệt. Ngoài 

ra, hiện nay do đang chặn dòng thi công 2 cống Trà Sư và Tha La nên chỉ xả 1 đập Trà 

Sư là phù hợp do lũ nhỏ. 

Mặt khác, nhằm chủ động trong việc bảo vệ sản xuất vụ Thu Đông, lấy phù sa, 

cung cấp nước ngọt trong nội vùng và phục vụ dân sinh. Trên cơ sở lấy ý kiến của Sở 

Nông nghiệp và PTNT Kiên Giang về việc vận hành mở đập Trà Sư. Sở Nông nghiệp 

và PTNT tỉnh An Giang đã đề nghị Công ty TNHH Một thành viên Khai thác Thủy lợi 

An Giang thực hiện vận hành mở đập cao su Trà Sư vào lúc 08 giờ 00 phút ngày 

4/10/2019. (Trích công văn số 1712/SNNPTNT-CCTL của Sở Nông nghiệp và PTNT 

tỉnh An Giang về việc vận hành xả đập Trà Sư kiểm soát lũ năm 2019). 

II. DIỄN BIẾN LŨ VÙNG TGLX SAU KHI XẢ ĐẬP 

Các địa phương nằm trong vùng ảnh hưởng khi xả đập bao gồm: Tp. Châu Đốc, 

huyện Tịnh Biên, huyện Châu Phú, huyện Tri Tôn, huyện Châu Thành và huyện Thoại 
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Sơn của tỉnh An Giang; huyện Hòn Đất, huyện Tân Hiệp, huyện Châu Thành và Tp. 

Rạch Giá tỉnh Kiên Giang mức độ ảnh hưởng thấp hơn. 

Khu vực gia tăng mực nước nhiều nhất vẫn là sau đập Trà Sư với mức gia tăng 

sẽ tăng và mở rộng dần so với ngày bắt đầu xả đập, khu vực ven kênh Vĩnh Tê có xu thế 

giảm do lượng lũ tháo về đập Trà Sư. 

  

Hình 1. Biến đổi chênh lệch mực nước lũ sau khi xả đập Trà Sư 1 và 3 ngày so với 

trường hợp không xả đập Trà Sư 

 

Hình 2. Vị trí các điểm đánh giá mực nước 

Sau xả lũ 1 – 3 ngày mực nước hạ lưu đập Trà Sư tăng từ 20 – 40 cm, tại Ngã 3 

kênh Trà Sư với kênh Đào gia tăng 10 – 20 cm, tại Ngã 3 kênh Trà Sư với kênh Cần 
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Thảo tăng 5 – 10 cm, tại Tri Tôn mực nước không tăng ngược lại còn bị giảm trong thời 

gian xả đập do triều xuống và lũ đang giảm mạnh. Tại Hòn Đất, Tân Hiệp của tỉnh Kiên 

Giang cũng không bị gia tăng mực nước sau khi xả đập, ngược lại mực nước sau thời 

gian xả đập vẫn bị giảm theo triều. 

III. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 

Thời gian xả đập theo thống nhất giữa 2 tỉnh An Giang và Kiên Giang là phù hợp 

với quy trình vận hành công trình thủy lợi vùng TGLX đã được phê duyệt. Những ngày 

đầu sau khi xả lũ mực nước lũ các huyện/thị như: Tp. Châu Đốc, huyện Tịnh Biên, huyện 

Châu Phú mực nước lên khá nhanh, tuy nhiên cao độ dâng mực nước là không cao chỉ 

ở mức 10 – 20 cm. Riêng khu vực sau đập mực nước dâng cao ở mức 20 – 40 cm. Các 

khu vực khác như Tri Tôn tỉnh An Giang, Tân Hiệp, Hòn Đất của tỉnh Kiên Giang hầu 

như mực nước không dâng lên sau khi xả đập. 

VIỆN TRƯỞNG 

Nơi nhận: 

- Quý Lãnh đạo Bộ NN&PTNT; 

- Quý Lãnh đạo Tổng cục Thủy lợi; 

- Quý Lãnh đạo các sở NN&PTNT 13 tỉnh vùng ĐBSCL; 

- Ban lãnh đạo Viện QHTLMN; 

- Website: www.siwrp.org.vn; 

- Lưu P. KHCN&MT. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thông tin chi tiết liên hệ:   

- Chủ nhiệm dự báo: Nguyễn Huy Khôi  - DĐ: 0913.106.641;  Email: nhkhoihl@yahoo.com 

- Dự báo viên:  Trần Mạnh Thứ - DĐ: 0989.053.041;  Email: manhthuwru@gmail.com 

                         Trần Đức Đông - DĐ: 0989.872.205;  Email: tranducdongvn@yahoo.com.vn 
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