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I. DIỄN BIẾN LŨ VÀ TRIỀU CƯỜNG ĐẾN NAY
1.1. Diễn biến lũ thượng nguồn sông Mê Công
Nhìn chung, mực nước tại trạm Kratie trong mùa lũ năm 2020 ở mức thấp.
Trong tháng 8 và giữa tháng 9 do ảnh hưởng của ATNĐ và bão số 4, và số 5 mực
nước có tăng mạnh. Tuy vậy, mực nước hiện nay vẫn đang ở mức thấp, đến ngày
07/10 mực nước 7 giờ tại Kratie đạt 13,96 m (< 2,99 m so với TBNN (16,95 m),
> 1,55 m so với năm 2019 (12,41 m), > 1,33 m so với năm 2015 (15,29 m)).

Hình 1. Diễn biến mực nước tại Kratie đến ngày 07/10/2020
1.2. Diễn biến lũ tại Tân Châu và Châu Đốc
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Lũ đầu nguồn sông Cửu Long năm 2020 từ đầu mùa lũ đến nay ở mức thấp
và biến động mạnh theo triều, mực nước cao nhất từ đầu mùa tới nay đạt vào
ngày 22/9 tại Tân Châu 2,25 m, tại Châu Đốc 2,24 m. Sau đó, mực nước giảm
theo triều đến ngày 26/9. Đến nay, mực nước có xu thế biến đổi chậm theo triều
tại Tân Châu đạt 2,09 m (< 1,70 m so với TBNN (3,79 m), < 0,39 m so với năm
2019 (2,48 m), < 0,09 m so với năm 2015 (2,18 m)); tại Châu Đốc đạt 2,06 m (<
1,36 m so với TBNN (3,42 m), < 0,37 m so với năm 2019 (2,43 m), > 0,15 m so
với năm 2015 (1,91 m)).

Hình 2. Mực nước lớn nhất ngày tại Tân Châu đến ngày 06/10/2020

Hình 3. Mực nước lớn nhất ngày tại Châu Đốc đến ngày 06/10/2020
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1.3. Diễn biến mưa dự báo tháng 10/2020
Theo kết quả dự báo của Trung tâm Đại dương và Khí quyển Quốc gia Hoa
Kỳ (NOAA), mưa dự báo trong tháng 10 ở mức cao hơn TBNN, chuẩn sai mưa
dương biến đổi từ 0,15 – 2 mm/ngày.

Nguồn: http://www.cpc.ncep.noaa.gov

Hình 4. Chuẩn sai mưa dự báo tháng 10/2020 trên lưu vực hạ lưu sông Mê
Công
Theo kết quả dự báo của Trung tâm Đại dương và Khí quyển Quốc gia Hoa Kỳ
(NOAA): Lượng mưa ngày dự báo trên khu vực hạ lưu sông Mê Công trong 6 ngày tới
ở mức cao do ảnh hưởng của ATNĐ. Mưa lớn từ 30 – 125 mm tập trung ở khu vực
Trung và Hạ Lào kèo dài 2 ngày từ 07 – 08/10. Sau đó lượng mưa giảm mạnh xuống
phổ biến dưới 20 mm, nhiều nơi không xuất hiện mưa vào các ngày sau đó. (Xem Hình
5). Với lượng mưa được dự báo như trên, nhận định dòng chảy trên sông Mê Công
khu vực Hạ Lào và CamPuchia sẽ tăng mạnh vào tuần tới, nguồn nước về ĐBSCL
sẽ được bổ sung một lượng đáng kể vào thời kỳ giữa tháng 10.
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Nguồn: http://www.cpc.ncep.noaa.gov

Hình 5. Dự báo mưa từ ngày 07/10 đến 12/10/2020 khu vực hạ lưu sông Mê Công

1.4. Triều dự báo lớn nhất tháng 10/2020
Đỉnh triều giữa tháng 10/2020 dự báo ở mức cao hơn năm 2019, và cao hơn
TBNN. Đỉnh triều tại Trần Đề đợt kỳ triều giữa tháng 10 ở mức 2,33 m, cao
hơn 0,34 m so với cùng kỳ năm 2019.
Bảng 1. Đặc trưng triều dự báo đầu tháng 10, và giữa tháng 10/2020
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Viện Kỹ thuật biển

Với mức triều ven biển dự báo như trên, kết hợp lũ đầu nguồn đổ về, Viện
Quy hoạch Thủy lợi Miền Nam nhận định mực nước lớn nhất kỳ giữa tháng 10
(18 – 20/10) tại Cần Thơ đạt 2,20 m, tại Mỹ Thuận đạt 2,15 m.
II. NHẬN ĐỊNH LŨ CHÍNH VỤ VÀ TRIỀU CƯỜNG GIỮA THÁNG 10
2.1. Lũ trên vùng Đồng bằng sông Cửu Long
a. Nhận định lũ chính vụ trên dòng chính sông Cửu Long
Mực nước đầu nguồn sông Cửu Long tăng trở lại vào tuần 2 tháng 10 và
nhiều khả năng đạt đỉnh lũ chính vụ vào khoảng ngày 18 – 20/10. Viện Quy hoạch
Thủy lợi Miền Nam nhận định đỉnh lũ ĐBSCL như sau:
- Khả năng 1: Trong trường hợp mưa và triều như dự báo như trên, nhận
định Đỉnh lũ chính vụ năm 2020 tại Tân Châu ở mức 2,3 – 2,5 m, tại Châu Đốc
ở mức 2,2 – 2,4 m (xấp xỉ và cao hơn đỉnh ngày 22/9/2020).
- Khả năng 2: Từ nay đến 15/10/2020 lượng mưa cao và kéo dài hơn dự
báo trên lưu vực sông Mê Công, nhận định Đỉnh lũ chính vụ năm 2020 tại Tân
Châu ở mức 2,5 – 2,8 m, tại Châu Đốc ở mức 2,4 – 2,7 m.
b. Nhận định lũ chính vụ khu vực nội đồng
Vùng thượng: Các huyện đầu nguồn như huyện An Phú, Tân Châu của An
Giang, Hồng Ngự, Tx. Hồng Ngự và Tân Hồng của Đồng Tháp chịu ảnh hưởng
mạnh của lũ thượng nguồn. Mực nước lũ cuối tháng 9 ở mức dưới BĐ1 từ 0,9 –
1,2 m.
Vùng giữa: Các khu vực phía trên giáp vùng Thượng chịu ảnh hưởng mạnh
của lũ mực nước dao động ở mức BĐ1 – BĐ2. Các khu phía dưới chịu ảnh hưởng
mạnh của triều cường mực nước lớn nhất mùa lũ ở mức BĐ2, và trên mức BĐ2
từ 5 – 10 cm.
Vùng ven biển: Các khu vực ảnh hưởng mạnh của triều mực nước lớn nhất
mùa lũ ở mức BĐ3 và trên BĐ3 từ 5 – 10 cm.
III. KHẢ NĂNG ẢNH HƯỞNG DO LŨ VÀ TRIỀU CƯỜNG KỲ NÀY
Đối với vùng Thượng: Ứng với mức lũ nhận định ở dưới BĐ1, thì hầu hết
các ô bao bảo vệ sản xuất (lúa Thu Đông, cây ăn trái, nuôi trồng thủy sản,…) cơ
bản đều đủ cao trình và đảm bảo an toàn.
Đối với vùng Giữa và Ven Biển: Mực nước có khả năng đạt mức BĐ3. Các
khu vực chịu ảnh hưởng mạnh của triều và cả triều và lũ, đặc biệt các tỉnh thành
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như: Tp. Cần Thơ, Vĩnh Long, Hậu Giang, Bạc Liêu, Sóc Trăng và Bến Tre cần
hết sức đề phòng trong thời gian triều cường đạt đỉnh.
IV. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
Lũ đến đầu tháng 10 vẫn ở mức thấp, triều cường giữa tháng 10 ở mức cao
hơn cùng kỳ năm 2019. Về cơ bản không ảnh hưởng đến sản xuất vụ Thu Đông
năm 2020.
Một số khu vực trung tâm thành phố, thị xã, thị trấn thuộc các tỉnh vùng Ven
Biển hiện nay cốt nền đang ở mức thấp cần đề phòng khi triều cường đạt đỉnh.
Trên đây là nhận định lũ của Viện QHTL Miền Nam. Việc nhận định lũ trung
và dài hạn cần được tiến hành cập nhật thường xuyên. Vì vậy, kiến nghị các địa
phương phải theo dõi chặt chẽ các thông tin dự báo từ các tổ chức như MRC,
Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, Đài Khí tượng Thủy văn
tỉnh, Dự báo nguồn nước vùng ĐBSCL của Viện Quy hoạch Thủy lợi Miền Nam...
để xây dựng kế hoạch ứng phó nhanh chóng và kịp thời.
VIỆN TRƯỞNG
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