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MỞ ĐẦU
Lưu vực sông Đồng Nai là hệ thống sông lớn thứ 3 của Việt Nam, sau hệ
thống sông Hồng-Thái Bình và sông Mê Kông. Tuy nhiên, do diện tích lưu vực nằm
gần trọn trong nước nên hệ thống sông Đồng Nai được biết đến như là hệ thống sông
nội địa lớn nhất nước ta. Sông Đồng Nai chảy qua địa phận hành chính của 9
tỉnh/thành phố là: Lâm Đồng, Đắc Nông, Bình Phước (thượng lưu), Bình Thuận,
Đồng Nai (Trung lưu), Bình Dương, Tây Ninh, TP. Hồ Chí Minh, Long An (hạ lưu).
Ngoài ra, hai tỉnh vùng phụ cận ven biển có liên đến sử dụng nguồn nước của lưu vực
là Ninh Thuận và Bà Rịa – Vũng Tàu.
Sông Đồng Nai có vai trò rất quan trọng trong phát triển kinh tế-xã hội các tỉnh
miền Đông Nam bộ, nơi có vùng kinh tế trọng điểm phía Nam – vùng kinh tế có tốc
độ tăng trưởng và năng động nhất so cả nước. Nhu cầu nước của các ngành kinh tế,
cho dân sinh và đô thị của các tỉnh/thành phố ngày một tăng, trong khi nguồn nước
của lưu vực lại có hạn. Mặt khác, để thu hút nguồn vốn đầu tư để đẩy nhanh quá trình
tăng trưởng và phát triển kinh tế, đôi lúc các địa phương đã vô tình xem nhẹ các tác
động tiêu cực đến môi trường nên đôi lúc đã phải trả giá.
Hiện tại, vấn đề thể chế và tổ chức quản lý tài nguyên nước và lưu vực sông
vẫn còn để ngỏ, nhiều bất cập chưa tạo được sự thống nhất giữa các Bộ, Ngành và các
tỉnh trong lưu vực. Chúng ta đã ban hành Luật tài nguyên nước có hiệu lực từ năm
1999, nhưng thực sự chưa đi vào cuộc sống. Nhiều bất cập trong quản lý, sử dụng và
bảo vệ tài nguyên nước vẫn đang diễn ra hàng ngày. Trong thực tế, hiện nay chúng ta
chưa có cơ quan, tổ chức nào có đủ quyền hạn và chịu trách nhiệm về quản lý lưu vực
sông.
Nguồn nước nói chung và trong lưu vực nói riêng đang ngày càng cạn kiệt, đặc
biệt trong điều kiện biến đổi khí hậu, nước biển dâng đã và đang diễn ra. Vì vậy, để
phát triển bền vững, chúng ta cần làm cho các cấp, các ngành và cộng đồng nhận thức
được tầm quan trọng của nước đối với sự sống và bảo vệ nguồn nước.
Năm 2010, tình hình thời tiết có nhiều biến động trái quy luật, thiên tai lũ lụt
xẩy ra tại một số nơi trong lưu vực, gây khó khăn cho sản xuất và đời sống của nhân
dân. Trong báo cáo này sẽ đề cập đến những vấn đề của lưu vực trong năm 2010, đó là
những vấn đề:
-

Khái quát chung về lưu vực
Tình hình phát triển kinh tế xã hội
Tình hình hạn hán và lũ lụt
Tình hình xâm nhập mặn và chua phèn
Tình hình xả thải và ô nhiễm nguồn nước
Tình hình sạt lở
Tình hình cấp phép khai thác nguồn nước
Tình hình bảo vệ nguồn nước
Tình hình quy hoạch và thực hiện quy hoạch
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Chương 1:
1.1

KHÁI QUÁT CHUNG VỀ LƯU VỰC

Vị trí địa lý

Lưu vực sông Đồng Nai (LVSĐN) hay lưu vực sông Đồng Nai và phụ cận
(LVSĐN&PC) nằm trên vùng đất liên quan đến 11 tỉnh/thành là Đắc Nông, Lâm
Đồng, Bình Phước, Bình Dương, Đồng Nai, Tây Ninh, TP. Hồ Chí Minh, Long An,
Ninh Thuận, Bình Thuận và Bà Rịa-Vũng Tàu, với tổng diện tích 49.643,53 km2. Vị
trí LVSĐN được xác định:
- Phía Bắc và Tây-Bắc giáp Campuchia, một đất nước có quan hệ nhiều mặt
với Việt Nam về chính trị, kinh tế, văn hoá, v.v. Thủ đô Phnom Penh của Campuchia
chỉ cách TP.HCM 300km.
- Phía Đông-Nam giáp biển Đông, nơi có các tuyến hàng hải quốc tế nhộn
nhịp. Biển Đông là biển giàu tài nguyên hải sản, dầu mỏ, khí đốt,...
- Phía Tây-Nam giáp Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) có tiềm năng lớn
về lương thực, thuỷ sản và cây ăn trái. Khoảng cách giữa TP.HCM và TP.Cần Thơ trung tâm của ĐBSCL chỉ khoảng 170 km.
- Phía Bắc và Đông-Bắc giáp với vùng Tây Nguyên có tiềm năng lớn về cây
công nghiệp dài ngày.
Hạ lưu LVSĐN nằm tại đầu mối giao thông đường thuỷ từ sông ra biển, với
các điều kiện thuận lợi để trở thành đầu mối giao lưu với các vùng trong nước và quốc
tế. LVSĐN còn nằm cạnh các tuyến đường quốc tế quan trọng, và là điểm trung
chuyển trên các đường hàng không quốc tế từ Bắc xuống Nam, Đông qua Tây bán cầu,
trên đường bộ xuyên Á nối liền giữa các nước Đông Nam Á.

Hình 1-1: Vị trí lưu vực sông Đồng Nai và vùng phụ cận

1.2

Đặc điểm địa hình

LVSĐN&PC có địa hình thấp dần theo 3 hướng chính là Đông Bắc-Tây Nam
(thượng lưu xuống hạ lưu dòng chính Đồng Nai), Đông-Tây (dòng chính Đồng Nai
qua sông Bé, sông Sài Gòn và Vàm Cỏ) và Tây Bắc-Đông Nam (đất liền ra ven biển).
Một cách tổng quát, địa hình LVSĐN&PC gồm nhiều loại: vùng núi, trung du, đồng
bằng và vùng ven biển.
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Địa hình vùng núi phân bố chủ yếu ở thượng và trung lưu các dòng chính,
chiếm gần 50% diện tích toàn lưu vực và có cao độ mặt đất từ vài trăm mét đến trên
2.000 m so với mực nước biển. Dạng địa hình này phù hợp với cây công nghiệp dài
ngày và rau màu. Đây cũng là vùng có diện tích đất lâm nghiệp chiếm tỷ trọng lớn
trong lưu vực và là nơi thuận lợi bố trí các công trình khai thác tổng hợp (thuỷ năng và
cấp nước) quy mô lớn.
Địa hình vùng trung du phân bố chủ yếu ở hạ trung lưu dòng chính Đồng
Nai (sau Tà Lài), trung và hạ lưu sông Bé, hạ lưu sông La Ngà, thượng lưu sông Sài
Gòn, chiếm hơn 30% diện tích toàn lưu vực, có đặc trưng là dạng gò đồi lượn sóng xen
kẽ các đồng bằng nhỏ hẹp ven sông, thích hợp với nhiều loại cây trồng ngắn và dài
ngày.
Địa hình vùng đồng bằng nằm ở hạ lưu tiếp giáp với ĐBSCL và biển Đông,
chiếm gần 20% tổng diện tích toàn lưu vực, có đặc trưng khá bằng phẳng với cao độ
địa hình từ vài chục mét xuống đến dưới 1 m, thích hợp cây trồng ngắn ngày.
Vùng phụ cận ven biển là một dãy đất hẹp chạy dọc theo bờ biển phía Đông
dãy Trường Sơn, với các dãy núi nhô ra tận biển Đông tạo nên sự cắt xẻ riêng biệt tạo
nên những đồng bằng nhỏ hẹp hạ lưu các con sông ngắn và dốc, các dãy núi và mỏm
núi cao mà hầu hết là đá và đá phong hoá ăn lan ra tận biển.

1.3

Đặc điểm thổ nhưỡng

Nằm trong vùng có địa hình và địa chất biến đổi phức tạp, thổ nhưỡng trên lưu
vực cũng rất đa dạng, có thể phân thành 10 nhóm đất chính được phân bố chủ yếu trên
các địa bàn như trong Bảng 1-1. Trong đó, nhóm đất đỏ vàng có diện tích lớn nhất gần
3 triệu ha (chiếm trên 51% diện tích tự nhiên), kế đến là nhóm đất xám khoảng 1,2
triệu ha (chiếm gần 23% diện tích tự nhiên), còn lại là các loại đất khác (chiếm khoảng
19%). Các loại đất có vấn đề (đất cát, đất mặn, đất phèn, đất trơ sỏi đá) chiếm gần 10%
diện tích tự nhiên.
Bảng 1-1: Phân bố nhóm đất trong lưu vực
Nhóm đất

Ao hồ, sông suối
1. Đất cát
2. Đất mặn
3. Đất phèn
4. Đất phù sa
5. Đất xám
6. Đất đen
7. Đất đỏ vàng
8. Đất mùn trên núi
9. Đất dốc tụ
10. Đất xói mòn trơ sỏi đá
Tổng

Địa bàn phân bố tập trung

Diện tích Tỷ lệ (%)
(ha) (1)
Hầu hết các tỉnh
96.616,28
1,74
Bà Rịa -Vũng Tàu, Bình Thuận
164.222,90
2,96
Long An, TP. Hồ Chí Minh
105.947,12
1,91
Long An, TP. Hồ Chí Minh, Đồng Nai
307.850,86
5,55
Bình Thuận, Long An
270.878,80
4,89
Tây Ninh, Bình Dương, Đồng Nai, Bình Thuận 1.263.558,96
22,79
Đồng Nai, Đắc Nông, Lâm Đồng
108.158,65
1,95
Lâm Đồng, Bình Phước, Đắc Nông, Đồng Nai 2.847.436,41
51,36
Lâm Đồng (ở độ cao trên 1.500 m )
212.764,45
3,84
Lâm Đồng, Đồng Nai, Bình Dương
120.090,06
2,17
Đồng Nai, Lâm Đồng
46.420,52
0,84
5.543.945,00
100,00

Ghi chú: (1) Diện tích đất trong bảng này được tính theo tổng diện tích các tỉnh trong LVSĐN&PC

Thổ nhưỡng đa dạng là một trong những điều kiện thuận lợi cho đa dạng hoá
cây trồng trên lưu vực, đặc biệt các cây công nghiệp có giá trị kinh tế cao như cao su,
tiêu, cà phê, chè.

1.4

Đặc điểm khí hậu

Đặc điểm cơ bản của khí hậu trên toàn lưu vực là sự phân hoá theo mùa sâu
sắc của chế độ mưa, với 2 mùa rõ rệt trong năm: mùa mưa và mùa khô.
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Về nhiệt độ, lưu vực chịu ảnh hưởng trực tiếp chế độ nhiệt đới gió mùa với
nhiệt độ trung bình năm toàn lưu vực khoảng 25oC. Song, do nền địa hình biến đổi
mạnh mẽ và phức tạp nên nhiệt độ trên lưu vực cũng hình thành sự phân hoá nhiệt độ
giữa các vùng khá rõ nét.
Về độ ẩm, nằm trong vùng nhiệt đới gió mùa nên lưu vực có độ ẩm không khí
khá cao, trung bình năm đạt từ 80-86%, tuỳ từng khu vực, thay đổi theo mùa và cao độ
địa hình.
Về bốc hơi, lượng bốc hơi bình quân năm trên lưu vực đạt từ 600-1.350 mm,
tuỳ nơi. Vùng mưa nhiều, độ ẩm cao như cao nguyên Bảo Lộc có lượng bốc hơi thấp,
khoảng 640 mm/năm. Vùng mưa ít, nắng gió quanh năm như ven biển và cửa sông có
lượng bốc hơi cao, từ 1.200-1.350 mm/năm.
Mưa trên LVSĐN&PC chịu ảnh hưởng bởi quy luật gió mùa với hai mùa gió
gây mưa chính là Tây-Nam và Đông-Bắc. Hàng năm, lượng mưa bình quân trên toàn
lưu vực đạt khoảng 2.100 mm, nhưng do có sự khác nhau của địa hình mà chế độ mưa
thay đổi khá lớn theo không gian, thời gian và hình thành một số vùng có mưa đặc biệt
trong lưu vực.
- Vùng mưa lớn trên lưu vực nằm ở trung lưu sông Đồng Nai (thượng nguồn
nhánh Da R’gna, Đa Tẻ, Đambri, sông Bé…), với lượng mưa có thể đạt từ 2.500-3.000
mm, thậm chí trên 3.000 mm.
- Vùng mưa trên trung bình trên lưu vực nằm ở trung-hạ lưu sông Bé, hạ lưu
La Ngà, hạ trung lưu sông Đồng Nai với lượng mưa từ 2.200 -2.500 mm.
- Vùng mưa dưới trung bình trên lưu vực phân bố chủ yếu ở cao nguyên Đà
Lạt, thượng nguồn Đa Nhim, lưu vực sông Sài Gòn, hạ lưu Đồng Nai-Sài Gòn, với
lượng mưa từ 1.600-2.000 mm.
- Vùng mưa nhỏ trên lưu vực nằm vùng cửa sông Đồng Nai và hạ lưu sông
Vàm Cỏ, với lượng mưa chỉ đạt từ 1.000-1.500 mm.
- Mùa mưa trên lưu vực thường bắt đầu từ nửa cuối tháng IV và kết thúc vào
nửa đầu tháng XI, kéo dài khoảng 6 tháng. Lượng mưa bình quân tháng cao nhất
thường rơi vào tháng VIII và IX, đạt từ 200-600 mm/tháng và là tháng có khả năng
gây lũ cao.
- Mùa khô trên lưu vực bắt đầu từ nửa cuối tháng XI và kéo dài đến nửa đầu
tháng IV năm sau. Trong các tháng này, lượng mưa bình quân nhỏ nhất rơi vào tháng I
và II, chỉ còn từ vài mm đến vài chục mm, thậm chí có năm không có mưa. Lượng
mưa nhỏ trong mùa khô là nguyên nhân chính dẫn đến dòng chảy cạn kiệt trên các
sông suối trên lưu vực.
- Mùa mưa năm 2010 có diễn biến bất thường, đầu mùa có một số trận mưa
sớm, sau đó là thời gian không mưa tạo ra thời gian khô hạn kéo dài và mùa mưa kết
thúc muộn hơn so trung bình nhiều năm. Tổng lượng mưa trong lưu vực hầu hết đều
thấp hơn trung bình nhiều năm

1.5

Mạng lưới sông ngòi

LVSĐN&PC bao gồm lưu vực hệ thống sông Đồng Nai và lưu vực các sông
nhỏ ven biển. Hệ thống sông Đồng Nai bao gồm dòng chính Đồng Nai và 4 sông
nhánh là La Ngà, sông Bé, Sài Gòn và Vàm Cỏ. Sông Vàm Cỏ là tên gọi chung của hai
nhánh sông lớn Vàm Cỏ Đông và Vàm Cỏ Tây. (Xem Hình 1-2,)
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Hình 1-2: Vị trí các lưu vực sông thuộc LVSĐN&VPC
Các đặc trưng cơ bản của các lưu vực sông được tổng hợp như bản dưới
Flv
∑Li
Ls
B
Hbq Jmax Jbq
2
Kđ
TT Lưu vực sông
(km )
(km) (km)
(m)
(độ) (độ)
(km)
1 Đồng Nai
13.821,95 628 22,0 0,04 561,89 47,34 6,29 15.963,40
2 La Ngà
4.100,00 290 1,1 0,05 456,53 50,81 5,79 3.930,00
3 Bé
7.650,00 350 20,8 0,06 233,45 43,04 4,29 6.351,20
4 Sài Gòn
4.934,46 280 16,2 0,06 42,96 26,08 1,33 3.585,20
5 Vàm Cỏ Đông
6.155,49 283 15,0 0,05 18,25 51,20 0,79 4.819,20
6 Vàm Cỏ Tây
6.983,71 235 8,2 0,03
2,27 4,29 0,42 4.949,60
7 Thị Vải
728,97 73,0 9,9 0,14 47,02 37,77 1,68 1.138,10
8 Dinh Bà Rịa
576,60 39,0 14,6 0,38 61,57 38,70 2,50
729,40
9 Ray
1.347,10 101 13,3 0,13 96,93 35,93 1,65
961,10
10 Ven biển Xuyên Mộc
53,28
30,14 24,83 2,06
15,90
11 Đu Đủ
278,10 28,8 9,6 0,33 66,21 34,28 2,16
191,90
12 Cô Kiều
186,71 19,5 9,7 0,50 91,00 34,84 4,19
112,90
13 Dinh Hàm Tân
884,26 59,0 15,2 0,26 112,25 39,90 3,44
649,90
14 Phan
662,80 53,0 12,7 0,24 88,91 40,43 3,49
504,10
15 Cà Ty
889,57 87,0 10,4 0,12 149,06 47,22 5,09
759,40
16 Quao
839,28 48,0 17,7 0,37 225,62 40,09 6,38
701,00
17 LVS KV Bàu Trắng
451,68
106,48 29,32 2,65
30,70
18 Lũy
2.003,87 87,0 23,3 0,27 320,20 46,93 8,60 1.721,50
19 Lòng Sông
500,69 53,0 9,6 0,18 411,63 42,28 10,13 1.005,60
20 Ven biển Ninh Thuận 2
427,31
297,49 44,53 11,82
652,60
21 Cái Phan Rang
2.964,81 105 28,0 0,27 431,27 53,64 10,52 4.980,70
22 Ven biển Ninh Thuận 1
367,29 24,7 14,7 0,60 195,97 43,50 18,85
592,50
Ghi chú :
F:
Diện tích lưu vực (km2)
Ls:
Chiều dài sông chính (chiều dài đường nước chảy theo dòng chính từ nguồn đến cửa
sông)(km)
B:
Chiều rộng bình quân lưu vực (km)
Kđ:
Hệ số hình dạng của lưu vực
Hbq: Độ cao bình quân lưu vực (m)
Jmax: Độ dốc lớn nhất lưu vực
Jbq: Độ dốc bình quân lưu vực
∑Li: Tổng chiều dài sông suối (km)
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D
1,15
0,96
0,87
0,79
1,13
2,58
1,57
1,28
0,72
0,30
0,69
0,60
0,73
0,75
0,84
0,82
0,06
0,85
1,98
1,53
1,69
1,63

D:
Cấp 1:
Cấp 2:
Cấp 3:
Cấp 4:

Mật độ lưới sông (km/km2)
D = 1,5 - 2 Mật độ sông, suối rất dày
D = 1 – 1,5 Mật độ sông, suối dày
D = 0,5 - 1 Mật độ sông, suối tương đối dày
D < 0,5 Mật độ sông, suối thưa

Hệ thống sông ngòi thuộc LVSĐN&PC chảy qua vùng đất có địa hình biến
đổi nên nhìn chung có độ dốc tương đối lớn, đặc biệt là sông chính Đồng Nai (6,29o),
sông Bé (4,29o), sông La Ngà (5,79o), và các lưu vực sông ven biển như sông Cà Ty
(5,09o), Quao (6,83o), Cái-Phan Rang (10,52o),… Địa hình dốc là một trở ngại lớn
không những trong phát triển kinh tế-xã hội mà còn trong quản lý chống xói mòn lưu
vực và quản lý ứng phó với lũ lụt... Chính địa hình dốc tạo nên đặc trưng lũ của
LVSĐN&PC là lên nhanh và xuống nhanh, khác hẳn với lũ ĐBSCL là lên chậm và
xuống chậm. Sông rạch trong lưu vực cũng không phải là những tuyến giao thông thuỷ
lý tưởng, và hầu hết vùng thượng-trung lưu không thể khai thác dòng sông phục vụ
cho giao thông thủy. Tuy nhiên, địa hình dốc lại là nơi thuận lợi để xây dựng các công
trình hồ chứa có dung tích lớn nhằm điều tiết nguồn nước tự nhiên phân bố không cân
đối trong năm. Bên cạnh đó, địa hình dốc là tiềm năng lớn cho phát triển thuỷ điện.
Mặc dù LVSĐN&PC có địa hình dốc nhưng vẫn có vùng hạ lưu khá bằng
phẳng với diện tích rộng khoảng trên 10.000 km2 (chiếm khoảng 1/4 diện tích toàn
vùng). Sông rạch ở vùng hạ lưu là những tuyến giao thông thuỷ rất quan trọng với
nhiều cảng sông, cảng biển. Tuy nhiên, do nằm ở hạ lưu chịu tác động trực tiếp của
triều biển Đông nên việc mặn xâm nhập sâu hơn trong những điều kiện nguồn nước ở
thượng lưu không đủ cung cấp đã, đang và sẽ tác động không nhỏ đến các hoạt động
cấp nước trong vùng.
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Chương 2:

TÌNH HÌNH PHÁT TRIỂN KINH TẾ XÃ HỘI

2.1

Tình hình phát triển kinh tế

2.1.1

Tổng sản phẩm GDP

Theo báo cáo tổng kết của các tỉnh, tổng sản phẩm GDP đều tăng so cùng kỳ.
Tốc độ tăng trưởng chung về kinh tế như sau:
1. Tỉnh Bình Phước có GDP chín tháng đầu năm 2010 đạt được 4.376,9 tỷ đồng, tăng
10,8% so với cùng kỳ. Trong đó, nông lâm ngư nghiệp mặc dù gặp khó khăn do thời
tiết và dịch bệnh nhưng vẫn đạt mức tăng trưởng 6,02% và chiếm 48,7% cơ cấu kinh
tế; công nghiêp-xây dựng tăng 12,1%, chiếm 22%; dịch vụ tăng 18,58%, chiếm 29,3%.
2. Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu theo báo cáo của Chủ tịch UBND tỉnh thì tổng sản phẩm
trong nước GDP cả năm tăng 15% so với năm 2009, giá trị sản xuất ngành công nghiệp
xây dựng tăng 19,93%; thương mại dịch vụ tăng 325%; nông - lâm - ngư nghiệp
5,19%.
3. Tỉnh Bình Thuận theo báo cáo của tỉnh, năm 2010 tốc độ tăng GDP đạt khoảng
11,5% (đạt 95,8% so với kế hoạch). Trong đó, tốc độ tăng trưởng của ngành công
nghiệp - xây dựng là 11,2% (đạt 81,2% so với kế hoạch); ngành dịch vụ đạt 15,9% (đạt
106% so với kế hoạch); ngành nông lâm ngư đạt 6,2% (đạt 110,7% so với kế hoạch).
4. Tỉnh Đồng Nai tính trong 10 tháng đầu năm thì tốc độ tăng trưởng GDP đạt được
13%, trong đó ngành công nghiêp-xây dựng với giá trị sản xuất là 87.871,5 tỷ đồng,
tăng 17,37% so cùng kỳ (đạt 86,6% so với kế hoạch), ngành dịch vụ tăng 13,6% (đạt
93,8% so với mục tiêu) nhưng ngành nông lâm ngư chỉ đạt với tốc độ tăng trưởng là
2,46% (đạt 54,7% so với kế hoạch).
5. Tỉnh Lâm Đồng đã đề ra chỉ tiêu phải đạt được về tốc độ tăng trưởng GDP đối với
ngành công nghiêp- xây dựng, nông lâm ngư nghiệp, dịch vụ trong năm 2010 lần lượt
là 18,5%, 9% và 17%. Theo báo cáo tổng kết 5 tháng đầu năm của tỉnh thì tốc độ tăng
trưởng của ngành công nghiệp chỉ đạt khoảng 11,5%, nhưng dịch vụ chỉ trong 5 tháng
đầu đã dạt được 26,4% so với cùng kỳ do lượng khách du lich tăng 31% so với cùng
kỳ
6. Tỉnh Ninh Thuận: Theo báo cáo tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh đến cuối tháng 10
(trước khi lũ lụt xảy ra vào ngày 30/10-02/11) ổn định và có nhiều chuyển biến tốt,
kinh tế phát triển khá toàn diện, tốc độ tăng trưởng đạt khá và cao hơn nhiều so với tốc
độ tăng trưởng của 10 tháng đầu năm 2009. So với cùng kỳ thì giá trị sản xuất công
nghiệp tăng khoảng 45,6% .
7. Tỉnh Bình Dương với sự phối hợp tích cực của các ngành, các cấp trong việc triển
khai đồng bộ các giải pháp thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, GDP chín
tháng đầu năm 2010 tăng 13% so với cùng kỳ. Trong đó, giá trị sản xuất công nghiệp
ước đạt 74.050 tỷ đồng, tăng 19,3% so với cùng kỳ. Về các ngành thương mại – dịch
vụ ước thực hiện 30.986 tỷ dồng, tăng 30,2% so vói cùng kỳ. Riêng nông nghiệp, do
thời tiết thay đổi và dịch bệnh nên diện tích gieo trồng và sản phẩm chăn nuôi bị giảm,
năng suất cây trồng có tăng nhưng không đáng kể, nhìn chung giá trị sản xuất về nông
nghiệp có phần giảm so với cùng kỳ
8. Thành phố Hồ Chí Minh: Theo báo cáo tình hình kinh tế-xã hội TP năm 2010, kinh
tế TP hiện đã phục hồi và tăng trưởng khá. GDP trên địa bàn TP đạt 418 tỉ đồng, tăng
11,8% so với cùng kỳ, vượt 18% so với chỉ tiêu HĐND TP đề ra; Trong đó công
nghiệp – xây dựng chiếm 45,3%, nông lâm ngư chiếm 1,1% và dịch vụ chiếm 53,6%.
Trong 11,8% tăng trưởng chung của nền kinh tế, khu vực dịch vụ vẫn giữ mức đóng góp
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cao nhất là 6,56 điểm phần trăm, tiếp theo là công nghiệp và xây dựng 5,15 điểm phần
trăm, cuối cùng là khu vực nông, lâm nghiệp, thủy sản là 0,07 điểm phần trăm.
9. Tỉnh Tây Ninh: qua 9 tháng đầu năm 2010, kinh tế tăng trưởng tích cực với tốc độ
tăng trưởng là 16,74% so với cùng kỳ, trong đó giá trị sản xuất công nghiệp – xây
dựng đạt 5.552 tỷ đồng tăng 16,9% so với cùng kỳ.

2.1.2

Tình hình phát triển công nghiệp

Nhìn chung, công nghiệp của các tỉnh đều đạt tốc độ tăng trưởng cao nhất là đối
với các ngành công nghiệp chủ lực, chỉ riêng ngành công nghiệp điện không đạt cao
do những mùa khô đầu năm 2010 kéo dài làm giảm sản lượng điện. Chủ trương phủ
kín lấp đầy các khu, cụm công nghiệp vẫn tiếp tục thực hiện, nhất là đối với các tỉnh
thành lân cận TPHCM
1. Tỉnh Đồng Nai: các ngành tăng bình quân 8 -10% so với cùng kỳ, đặc biệt có ngành
chế biến nông sản thực phẩm, dệt may, giày dép và cơ khí co tốc độ tăng 20% so với
cùng kỳ
2. Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu: Các khu công nghiệp đã thu hút được nhiều dự án đầu tư
mới, nâng tỷ lệ lấp đầy các khu công nghiệp đến tháng 9/2010 đạt 36,31% (đạt 90,78%
so nghị quyết); đã thu hút thêm 3.020 lao động trong KCN, nâng tổng số lao động trong
KCN lên 32.200 người.
3. Tỉnh Tây Ninh: Giá trị sản xuất công nghiệp đều tăng hầu hết ở các ngành so tháng
trước: sản xuất lương thực thực phẩm (+0,5%), sản xuất sản phẩm từ kim loại (+7%),
dệt may (+6,8%), ngành sản xuất chất khoáng phi kim loại (+6,9%), sản xuất sản phẩm
từ cao su, plastic (+3,4%).
4. Tỉnh Bình Thuận: Giá trị sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp năm 2010 ước
đạt 93,1% kế hoạch năm, tăng 8,3% so với năm trước; không tính thủy điện tăng
13,9%. Trong đó, kinh tế nhà nước giảm 2,2% (riêng giá trị sản xuất thủy điện chiếm
27,7% giá trị sản xuất công nghiệp và giảm 3,9%); kinh tế ngoài nhà nước tăng 13,9%,
khu vực có vốn đầu tư nước ngoài tăng 10,1%. Một số sản phẩm tăng cao như: may
mặc tăng 17,3%, muối hạt tăng 16,9%, hạt điều nhân tăng 19,2%, đường các loại tăng
21,9%; các sản phẩm chủ yếu khác tăng trưởng khoảng 6-15%; nước đá tăng 3,3%,
trang in tăng 4,6%.
5. Tỉnh Bình Dương: Các ngành có giá trị sản xuất tăng khá cao so với cùng kỳ là: sản
phẩm từ cao su – plastic tăng 38,8%; chế biến gỗ và sản phẩm từ gỗ tăng 37,3%; sản
phẩm từ kim loại tăng 29,2%; thiết bị điện – điện tử, máy vi tính tăng 26,2%, dệt tăng
22,4%,….Nhiều doanh nghiệp công nghiệp đã chú trọng đầu tư đổi mới thiết bị để
nâng cao chất lượng sản phẩm.
6. Tỉnh Bình Phước: Nhìn chung sản xuất công nghiệp tăng đều ở tất cả các thành
phần kinh tế, riêng khu vực NN mặc dù các nhà máy điện giảm sản lượng do thiếu
nước nhưng nhờ có nhà máy xi măng đi vào hoạt động với giá trị sản xuất mỗi tháng
chiếm khoảng hơn 35% giá trị sản xuất công nghiệp của tỉnh nên giá trị sản xuất vẫn
giữ mức tăng trưởng ổn định, đồng thời góp phần đẩy nhanh tốc độ phát triển công
nghiệp của tỉnh.
7. Tỉnh Ninh Thuận: giá trị sản xuất công nghiệp các ngành tiếp tục ổn định và bình
quân tăng từ 13% – 45% so cùng kỳ; như: hải sản chế biến, may công nghiệp, đá ốp lát
Granite, xi măng, nước, ngay cả sản phẩm nhân hạt điều đang khôi phục ổn định lại
sản xuất nhưng lũy kế 10 tháng đầu năm 2010 giá trị sản xuất cũng tăng 27,6% so với
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cùng kỳ và đạt 79,4% kế hoạch. Trong tháng 10, tỉnh đã công bố quy hoạch địa điểm
xây dựng 02 Nhà máy điện hạt nhân
8. Tỉnh Lâm Đồng: Loại trừ sản lượng của các nhà máy thủy điện Đa Nhim-Hàm
Thuận-Đa Mi và thủy điện Đại Ninh thì tốc độ tăng trưởng ngành công nghiệp tính đến
2 quý đầu năm 2010 là 20,43%; Trong đó, kinh tế nhà nước chỉ tăng 2,52% so với
cùng kỳ, do sản lượng điện của các nhà máy thuỷ điện giảm.
Bên cạnh các ngành công nghiệp có giá trị sản xuất tăng cao như: khai thác mỏ
(tăng 84,79% so cùng kỳ), thì công nghiệp chế biến chỉ có một số sản phẩm như chè,
rượu, rau, lụa, gỗ, gạch..(tăng 16,85% so cùng kỳ) còn các sản phẩm khác lại giảm so
cùng kỳ như: cà phê chế biến giảm 51,14%; sản phẩm thêu đan giảm 27,88%; phân vi
sinh giảm 46,63%.
9. TPHCM: Sản xuất công nghiệp trên địa bàn thành phố năm 2010 phục hồi mạnh sau
năm 2009 đầy khó khăn do chịu ảnh hưởng của khủng hoảng kinh tế thế giới, đặc biệt
trong 3 tháng cuối năm.
Xét về ngành, có 23/27 ngành sản xuất tăng, trong đó có 10 ngành tăng cao hơn
mức tăng chung. Nhóm ngành cơ khí dẫn đầu về tốc độ tăng, ngoài ra còn có ngành cao
su plastic, sản xuất và phân phối điện. Mức tăng một số ngành có tỷ trọng lớn như sau:
thực phẩm đồ uống , dệt may, hóa chất, vật liệu xây dựng, trong đó thực phẩm dồ uống
chiếm tỷ trọng cao nhất. Đáng lưu ý có 2 ngành đang có xu hướng tăng chậm và giảm là
lắp ráp xe ô tô và sản phẩm điện tử, chủ yếu từ khu vực có vốn đầu tư nước ngoài do
không cạnh tranh nổi với hàng ngọai nhập. Các ngành sản xuất giảm vẫn là những ngành
tỷ trọng thấp gồm có khai thác than, thiết bị văn phòng, sửa chữa phương tiện vận tải và
sản xuất phân phối nước.

2.1.3

Tình hình phát triển Nông nghiệp

Năm 2010 là năm khó khăn đối với sự phát triển ngành nông lâm thủy, đông
thời cũng là năm chuyển đổi mạnh về cơ cấu cây trồng
Do chịu ảnh hưởng của thời tiết không thuận lợi nên năng suất cây trồng tăng
không đáng kể và một số cây trồng có năng suất giảm nhiều so cùng kỳ như: nắng hạn
kéo dài ảnh hưởng vụ Hè Thu của tỉnh Bình Thuận, mưa lũ trong những tháng vừa qua
đã ảnh hưởng nghiêm trọng các vụ lúa mùa và vườn cây ăn trái của các tỉnh, nặng nhất
là Ninh Thuận và gần 10000 cây cao su của Bình Dương bị gãy đổ
Xuất hiện nhiều bệnh hại đối với cây trồng: 1.018 ha lúa bị nhiễm rầy nâu, tập
trung ở Hóc Môn, Củ Chi, Bình Chánh, Nhà Bè, Bình Tân, trong đó 821 ha nhiễm nhẹ,
chỉ có 30 ha bị nhiễm nặng; Ở Bình Dương ảnh hưởng dến 28.000 ha, gồm: lúa 2.900
ha, rau màu 1.400 ha, cây điều 1.300 ha, cây ăn trái 1.000 ha, cây tiêu 100 ha và cây
cao su là 21.300 ha. Riêng bệnh vàng rụng lá trên cây cao su do nấm Corynespora đã
làm giảm sản lượng mủ, rụng lá và thậm chí chết cây đã ảnh hưởng đến 5.700 ha cao
su của tỉnh Bình Dương; 6.800 ha cao su tỉnh Bình Phước
Các tỉnh đã có những dự án chuyển đổi cơ cấu cây trồng cho phù hợp với thời
tiết, nguồn nước và nhu cầu thị trường nhằm tăng GDP ngành trồng trọt và đảm bảo
kinh tế được bền vững như: Tỉnh Bình Thuận đã chuyển đổi 1.190 ha ruộng 1 vụ sản
xuất kém hiệu quả và đất trồng cây hàng năm khác sang trồng thanh long; chuyển
4.110 ha trồng điều kém hiệu quả và đất lâm nghiệp sang trồng cao su. Hiện nay, thanh
long trở thành cây trồng xóa đói, giảm nghèo và giúp nhiều hộ nông dân vươn lên giàu
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có của tỉnh Bình Thuân, nhưng nguồn điện không đủ để cho các nhà vườn chong đèn
cho thanh long ra quả trái vụ, ảnh hưởng lớn đến năng suất, thu nhập của bà con.
Diện tích trồng điều và cây hàng năm của Bình Dương cũng giảm so với năm
2009 do được chuyển sang trồng cây cao su.
Triển khai thực hiện đạt 100% kế hoạch những vùng rau sạch an toàn ở các
vùng ven thành phố và vùng ven đô thị các tỉnh
Chăn nuôi gia cầm ổn định nhưng dịch heo tai xanh đã làm giá sản xuất chăn
nuôi giảm mạnh, chỉ ổn đinh và có chiều hướng tăng lại vào 2 tháng cuối năm 2010.
Ngoài ra, chăn nuôi gia súc giảm do một số hộ ở nội thành TPHCM và trung tâm một
số tỉnh đã chuyển cá cảnh hoặc trồng hoa kiểng.
Thủy sản nước ngọt phát triển ổn định. Thủy sản nước lợ cũng được chú trọng
đầu tư, nhưng do thời tiết, các trận mưa lớn đã phần nào làm ảnh hưởng đên sản xuất.
Năm 2010, công tác phòng, chống cháy rừng được triển khai chặt chẽ nên
không có thiệt hại xảy ra. Công tác truy quét chống phá rừng được tăng cường tại các
điểm nóng, vùng giáp ranh nên giảm khá nhiều, bình quân giảm 12% so với năm
ngoái. Hoàn thành công tác cắm mốc ranh giới quy hoạch 3 loại rừng.

2.2

Tình hình phát triển văn hóa xã hội

2.2.1

Tình hình phát triển văn hóa, giáo dục

Năm 2010 là năm chẵn có nhiều ngày kỷ niệm lớn, các địa phương đã tập trung
tuyên truyền và tổ chức các hoạt động văn hóa với nhiều hoạt động phong phú, tạo
không khí vui tươi, phấn khởi, nhất là tổ chức thành công lễ kỷ niệm 35 năm Giải
phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2010) và các hoạt
động chào mừng đại lễ 1000 năm Thăng Long – Hà Nội.
Phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa tiếp tục phát triển
khá toàn diện, số lượng hộ gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hoá được nâng lên
Trong lĩnh vực giáo dục, Thủ tướng Chính phủ đã thống nhất chủ trương giao
đất để mở rộng hoặc xây dựng thêm các trường đại học như: tỉnh Bình Dương xây
dựng trường Đại học Việt Đức; trường Đại học Quốc tế Miền Đông, trường Đại học
Kinh tế - Kỹ thuật Bình Dương; Tuy nhiên dự án di dòi các trường ĐH-CĐ thuộc
TPHCM ra ngoại thành theo quyết đinh 127/2007/QĐ-TTg vẫn chưa thực hiện được.
Đẩy mạnh ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin trong chỉ đạo, điều
hành, nghiệp vụ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa – hiện đại hóa đất nước. Các tỉnh
trong lưu vực sông Đồng Nai đều thiết lập trang thông tin điện tử và đi vào hoạt động.
Hệ thống Hội nghị truyền hình đã đi vào hoạt động phục vụ các cuộc họp trực
tuyến của Chính phủ, các bộ, ngành với UBND tỉnh và UBND tỉnh với các địa
phương.
Trong lĩnh vực cải cách nền hành chính quốc gia đã hực hiện các giai đoạn của
Đề án 30 theo đúng tiến độ chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ; Thực hiện tốt công tác
rà soát, cải cách thủ tục hành chính ở các cơ quan hành chánh các cấp; Đơn giản hóa
các thủ tục hành chính trong giải quyết công việc cho tổ chức, công dân theo cơ chế
một cửa, chú trọng nhân rộng thực hiện cải cách hành chính một cửa liên thông.

2.2.2

Tình hình phát triển y tế, văn hóa

Khắc phục kịp thời hậu quả do cơn lũ lịch sử trong năm nay cho các tỉnh bị ảnh
hưởng: Ninh Thuận, Bình Thuận, Lâm Đồng, Bình Phước và một phần tỉnh Bình
Dương, Bà Rịa Vũng Tàu
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Công tác đền ơn đáp nghĩa, hoạt động bảo trợ xã hội, chăm sóc bảo vệ trẻ em
được quan tâm thực hiện.
Thực hiện chương trình xóa đói giảm nghèo bằng cách cho các hộ nghèo vay
vốn sản xuất; tỉ lệ hộ nghèo đến nay ước còn 1,7% trong tỉnh Bình Dương, tỉnh Bà Rịa
– Vũng Tàu có 1.445 hộ thoát nghèo nên tỷ lệ nghèo chỉ còn 21,69%, còn 3,9% thuộc
tỉnh Bình Thuận, còn 1,89% trong tỉnh Tây Ninh …
Các chương trình mục tiêu y tế quốc gia triển khai thực hiện đúng theo quy
định; mạng lưới y tế cơ sở từng bước được củng cố và hoàn thiện trên toàn lưu vực.
Vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm thường xuyên kiểm soát, tuy nhiên vẫn chưa
đạt hiệu quả tuyệt đối.
Ngăn chận kịp thời dịch sốt xuất huyết, dịch tả và bệnh tay chân miệng.
Quan tâm thực hiện tốt công tác khám, chữa bệnh miễn phí cho trẻ em dưới 6
tuổi.
Tiếp tục kiến nghị Trung ương bổ sung nguồn vốn trái phiếu Chính phủ cho các
dự án đầu tư, xây dựng, cải tạo, nâng cấp các bệnh viện đa khoa và chuyên khoa tuyến
tỉnh, huyện
Quan tâm giải quyết kịp thời các tranh chấp lao động tập thể và đình công, bảo
vệ quyền lợi người lao động đồng thời giúp doanh nghiệp ổn định sản xuất.
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Chương 3:

TÌNH HÌNH HẠN HÁN VÀ LŨ LỤT

3.1

Tình hình lũ lụt

3.1.1

Phân vùng có nguy cơ sinh lũ

1. Vùng có nguy cơ sinh lũ cao
Nguyên nhân chính gây lũ là do mưa, mưa lớn và có cường độ lớn, nước tập
trung nhanh gây lũ lụt trên diện rộng thuộc khu vực thượng nguồn sông Đồng Nai,
sông Bé, sông La Ngà. Đây là nơi có lượng mưa trung bình hàng năm lớn (trên 2.400
mm), cường độ cao và số ngày có lượng mưa lớn (50-100 m) trung bình từ 10-15
ngày/năm, lũ lụt xảy ra ở nhiều nơi chưa được kiểm soát triệt để. Mưa lớn thường xảy
vào tháng VIII hoặc IX thuộc phần đất đai của các huyện: Cát Tiên,(tỉnh Lâm Đồng),
Tân Uyên (tỉnh Bình Dương); Tà Lài, Phú Điền (tỉnh Đồng Nai); Võ Xu, Tánh Linh,
Đức Linh (tỉnh Bình Thuận). Module đỉnh lũ trung bình từ 0,3-0,5 m3/s.km2 và module
đỉnh lũ lịch sử từ 1,0-5,0 m3/s.km2
2. Vùng có nguy cơ sinh lũ vừa
Thuộc phần đất đai của các tỉnh: Bình Phước, Bình Dương, Tây Ninh và Đồng
Nai. Nguyên nhân chính gây lũ là do mưa, đây là nơi có lượng mưa trung bình hàng
năm khá lớn (1.900-2.400 mm), với số ngày có lượng mưa lớn (50-100 mm) trung
bình từ 7-10 ngày/năm, thuộc lưu vực sông Sài Gòn, sông Bé, sông Đồng Nai và sông
La Ngà. Lũ lụt gây thiệt hại đến sản xuất nông nghiệp, các tiện nghi công cộng và nhà
cửa của nhân dân. Module đỉnh lũ trung bình khoảng 0,2-0,5 m3/s.km2 và module đỉnh
lũ lịch sử từ 0,5-3 m3/s.km2.
3. Vùng có nguy cơ sinh lũ thấp
Thuộc khu vực thượng lưu sông Đồng Nai, La Ngà, sông Bé, ven biển Đông
với đặc tính là thời gian lũ duy trì đỉnh lũ ngắn, diện ngập không lớn; và khu vực hạ
lưu sông Vàm Cỏ Đông, sông Sài Gòn, sông Đồng Nai, với đặc tính là lũ lên chậm, lũ
lụt ở một số nơi đã được khống chế nhờ công trình chứa nước thượng nguồn. Nguyên
nhân chính gây lũ là do mưa, đây là nơi có lượng mưa trung bình hàng năm từ 1.0001.900 mm, với số ngày có lượng mưa lớn (50-100 mm) trung bình từ 4-7 ngày/năm.
Module đỉnh lũ trung bình từ 0,05-0,20 m3/s.km2 và module đỉnh lũ lịch sử từ 0,5-1,0
m3/s.km2
4. Vùng ngập lũ - triều
Đây là vùng đất thấp thuộc hạ lưu sông Đồng Nai, Sài Gòn và Vàm Cỏ Đông.
Nguyên nhân chính gây ngập do đất thấp ảnh hưởng thủy triều (đỉnh triều cường) gặp
lũ Đồng bằng sông Cửu Long chuyển về. Thời gian ngập vài tuần trong tháng X và XI.
Gây thiệt hại cho sản xuất nông nghiệp là chính. Các khu vực đó là: i) ở hạ lưu sông
Đồng Nai: phần đất thuộc huyện Long Thành, Nhơn Trạch (tỉnh Đồng Nai), Thủ Đức,
Nhà Bè, Cần Giờ và ven kênh Thày Cai (Tp.HCM); ii) ở hạ lưu sông Sài Gòn: phần
đất thuộc huyện: Củ Chi, Hóc Môn (Tp.HCM) và Thuận An (tỉnh Sông Bé); iii) ở hạ
lưu sông Vàm Cỏ Đông: thuộc phần đất các huyện: Đức Hoà, Đức Huệ, Bến Lức, Thủ
Thừa, Cần Giuộc, Tân Trụ (tỉnh Long An).

3.1.2

Tình hình ngập lũ năm 2010

Năm 2010 được cảnh báo là năm biến đổi khí hậu mạnh trong khu vực cũng
như trên toàn thế giới. Hệ quả thời tiết xảy ra là đan xen những khu vực mưa lớn, lụt
lội với những khu vực thiếu hụt lượng mưa gây hạn hán. Vừa qua, miền Trung nước ta
đang phải chống chọi với đợt lũ được coi là lịch sử, trong khi đó các tỉnh Tây Nguyên,
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trên các con sông, suối, mực nước còn rất thấp, hồ đập đang thiếu hụt nước khá
nghiêm trọng, nhất là hồ chứa của các công trình thủy điện. Nằm trong khu vực chịu
ảnh hưởng đó, lưu vực sông Đồng Nai cũng đang bị chi phối bởi thời tiết rất bất
thường. Chế độ mưa, lũ, thủy văn có thể nói là bất lợi cho sản suất và đời sống.
Từ đầu năm 2010 đến nay, tình hình diễn biến mưa trên địa bàn tỉnh Đắk
Nông hết sức phức tạp, hầu hết các khu vực từ tháng 2 đến tháng 9 lượng mưa liên tục
đạt thấp hơn trung bình nhiều năm (TBNN). Các khu vực thiếu hụt lượng mưa nghiêm
trọng là huyện Đắk Song, Tuy Đức, Kiến Đức và Gia Nghĩa. Lượng mưa tích luỹ năm
so với TBNN tính đến 10 ngày đầu tháng 10, ở các huyện như sau: Tại Đắk Song mới
chỉ đạt 43%, Tuy Đức 45%, Đắk R’lấp 54%, Gia Nghĩa 55%, các nơi khác đạt từ 60
đến 90%. Điều đặc biệt là diễn biến mưa cũng không có quy luật, bất thường, số đợt
mưa lớn xảy ra trong năm giảm so với năm 2009, diện mưa không rộng và mang tính
cục bộ. Do vậy, lượng nước tập trung tạo dòng chảy không lớn.
Theo quy luật, hết tháng 10 hàng năm là tỉnh Đắk Nông đã chuyển sang thời
kỳ mùa khô, tuy nhiên thời tiết ở các khu vực vẫn còn có khả năng có mưa, riêng đối
với các khu vực phía Bắc tỉnh còn có ngày có mưa, các khu vực phía Nam tỉnh khả
năng mưa lớn xảy ra là rất ít. Năm 2010 được nhận định là mùa mưa kết thúc muộn,
tính chất mưa biến động bất thường, khó lường.
Trong khi đó tỉnh Lâm Đồng trong những ngày đầu tháng 11 chịu ảnh hưởng
của áp thấp nhiệt đới gần bờ, kết hợp với gió Đông Bắc mạnh và nhiễu động trong đới
gió đông trên cao làm cho mưa lớn xảy ra trên diện rộng. Do mưa lớn kéo dài nên mực
nước các hồ trên lưu vực đã đến mức báo động và xin xả lũ đồng loạt trong thời gian
ngắn làm cho tình trạng ngập lụt xảy ra nhiều nơi. Nước các hồ thuỷ điện đã làm cho
hàng ngàn hecta hoa màu, hàng trăm ngôi nhà bị sập và chìm trong nước. Nặng nhất là
hai huyện Đơn Dương và Đức Trọng cũng bị thiệt hại 1.000ha rau, 400ha lúa đang
mùa thu hoạch, cuốn trôi hàng trăm gia súc và hàng ngàn gia cầm.
Đồng Nai là tỉnh ít chịu ảnh hưởng của các trận áp thấp nhiệt đới, nhưng cuối
năm 2010 Đồng Nai chịu ảnh hưởng mạnh của nhiều ngày mưa lớn kéo dài làm cho
các vùng thấp trên địa bàn ngập trầm trọng gây thiệt hại nặng.
Bà Rịa – Vũng Tàu: Mới đây, ở Bà Rịa – Vũng Tàu xảy ra đợt mưa lớn trong
nhiều ngày, khiến hàng trăm hecta lúa, hoa màu và vùng nuôi tôm công nghiệpở phía
hạ nguồn Sông Ray thuộc các huyện Châu Đức, Xuyên Mộc và Đất Đỏ bị ngập nặng,
thiệt hại hàng tỷ đồng. Theo nhận xét của cư dân ở đây, thì hiện tượng thời tiết này là
chưa từng có. Nguyên nhân lụt là do có mưa lớn kéo dài nhiều ngày. Điều không thể
ngờ, là trước đó chưa lâu, tất cả các hồ thủy lợi trong vùng còn ở mực nước chết, đe
dọa thiếu nước sản xuất cho vụ sau.
Trong năm 2010, Bình Phước đã gánh chịu một trân lũ lớn nhất trong 30 năm
qua. Trên địa bàn tỉnh nhiều nơi chìm ngập trong nước gây thiệt hại nặng. Tổng lượng
mưa đo được ở các trạm đo mưa như sau: Bù Nho 298 mm, Bình Long 151 mm, Đồng
Xoài 200,8mm, Bù Đốp 127.6mm, Bù Đăng 269,2mm, Phước Long 216,2mm, Lộc
Ninh 161,7 mm; chỉ tính riêng ngày 11/10/2010 từ 7 giờ đến 19 giờ tổng lượng mưa
đo được tại trạm Bù Nho (thượng nguồn của suối Rạt) là 95mm, đã gây ngập lụt cục
bộ tại một số xã, phường trên địa bàn huyện Đồng Phú và thị xã Đồng Xoài.
Trên địa bàn tỉnh Bình Dương do tình hình mưa lũ kết hợp triều cường dâng
cao khiến nhiều khu vực thấp trũng ở huyện Thuận An bị sạt lở, vỡ bờ bao ở nhiều
tuyến đê kè xung yếu, gây ngập úng 35 ha hoa màu, hàng chục căn nhà ngập sâu. Tại
khu phố Hòa Long, thị trấn Lái Thiêu, các kênh, rạch bị ngập do các công trình đê
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sông Sài Gòn chưa hoạt động, một số chưa tháo đê quai khiến nhiều khu vực nước
mưa không thoát ra được khi triều rút nên gây ngập kéo dài.
Thành phố Hồ Chí Minh năm nay cũng chịu ảnh hưởng của thời tiết khắc
nghiệt như các tỉnh thành khác trong lưu vực. Mưa lớn kết hợp với triều cường làm
cho TP. Hồ Chí Minh thường xuyên xảy ra tình trạng vỡ bờ bao ven sông Sài Gòn và
ngập úng.
Theo thống kê từ Ban chỉ huy phòng chống lụt bão TP.HCM, trong 6 tháng
đầu năm 2010, trên địa bàn TP đã xảy ra 5 đợt lốc xoáy, mưa giông và 1 đợt triều
cường cao trên báo động II. Kết quả đã làm chết 1 người, thiệt hại 77 căn nhà, bể 5
đoạn bờ bao, ngập trên 14 ha đất nông nghiệp, thiệt hại trên 3,3 tấn muối, giá trị thiệt
hại trên 3,2 tỷ đồng.
Ninh Thuận tuy năm nay mùa mưa đến muộn nhưng đã gánh chịu nhiều trận
lũ lớn gây thiệt hại nhiều về người và của. Điển hình là cuối tháng 11, theo thống kê có
2 người dân mất tích; 1.137 nhà dân bị ngập, 58 nhà sập, đổ, hư hỏng, tốc mái; 8.036
ha (lúa: 6.374 ha, hành tỏi: 20 ha, bắp: 60 ha, mía: 7ha, nho: 200 ha, táo: 200 ha, rau
màu các loại: 1.175 ha) bị ngập hư hại. 8 chiếc tàu thuyền bị chìm; 68,3ha diện tích
tôm, cá bị thiệt hại. Hồ Phước Trung đang thi công bị vỡ; hồ Ông Kinh vượt mức tràn
tự do 1,2m đang tổ chức di dời dân vùng hạ lưu; hồ Bầu Zôn vượt mức tràn tự do 1,2m
phải mở tràn sự cố vai trái của tràn xả lũ để thoát lũ... Tỉnh huy động hàng nghìn chiến
sĩ, người dân ở các địa phương tập trung mọi nguồn lực cho việc hộ đê sông Dinh....
Tại Bình Thuận, Chánh văn phòng ban chỉ huy phòng chống lụt bão và tìm
kiếm cứu nạn tỉnh cho biết trong trận lũ vào đầu tháng 9 vừa qua Tuy Phong và Tánh
Linh là hai huyện thiệt hại nặng nhất của đợt mưa lũ những ngày qua. Có hai trường
hợp bị lũ cuốn tại huyện Tuy Phong và Hàm Thuận Bắc. Theo ước tính sơ bộ, toàn
tỉnh có khoảng 400 ngôi nhà bị ngập, gần 40 căn nhà bị sập và hư hỏng nặng, gần 5km
đường giao thông bị sạt lở và 15 tàu neo đậu tại cửa sông ở Tuy Phong bị lũ làm chìm.
Ngoài ra còn nhiều thiệt hại về lúa và hoa màu chưa thể thống kê chính xác.

3.2

Tình hình hạn hán

3.2.1

Đặc điểm chung

Tình hình hạn hán ở LVSĐN khá khắc nghiệt do 2 nguyên nhân chính
- Khách quan: có một mùa khô không mưa hoặc mưa rất ít kéo dài, địa hình
dốc đã hạn chế khả năng trữ nước mưa;
- Chủ quan: xu thế sử dụng nước ngày càng gia tăng theo nhịp độ phát triển
kinh tế và dân số, cùng với các hoạt động phát triển kinh tế-xã hội theo hướng khai
thác nhiều hơn là bảo vệ tài nguyên và vấn đề quy hoạch và sử dụng nguồn nước chưa
hợp lý làm cho dòng chảy cơ bản ở một số sông suối bị suy giảm.
Xét theo dòng chảy kiệt, module kiệt bình quân tháng kiệt nhất của LVSĐN
vào khoảng 2-3 l/s.km2. Thượng Da Nhim, lưu vực sông Sài Gòn và các sông suối nhỏ
như la Buông, Suối Cả là những nơi có dòng chảy kiệt dồi dào hơn cả, đạt module từ
5-8 l/s.km2. Lưu vực La Ngà, thượng Da Dung, trung lưu sông Đồng Nai có module
kiệt khá, từ 3-5 l/s.km2. Lưu vực sông Bé và sông Vàm Cỏ Đông có module kiệt trung
bình, từ 2-3 l/s.km2. Hạ lưu vực Da Nhim, một số suối nhỏ thuộc hạ lưu vực sông Bé...
có module kiệt nhỏ nhất, từ 0,5-2,0 l/s.km2. Ở các vùng này, với các lưu vực có diện
tích dưới 100 km2, thường là cho module kiệt dưới 0,5 l/s.km2, thậm chí bằng không.
Từ tháng II-IV là khoảng thời gian kiệt nhất, trong đó, tháng III và IV chiếm
đến 85-95% trường hợp là tháng kiệt nhất trong năm.
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Theo tài liệu thống kê nhiều năm, tháng III có tần số xuất hiện tháng kiệt nhất
cao hơn các tháng khác, với 60-70%, thậm chí trên 75% trường hợp, ngoại trừ sông
Vàm Cỏ Đông tháng IV có xu thế cao hơn. Tháng IV, với 20-30% trường hợp và
tháng II với dưới 5% trường hợp. Một vài nơi, tháng V cũng có thể là tháng kiệt nhất
nhưng rất hiếm gặp, chỉ 1-2 trường hợp trong hàng chục năm và ở từng lưu vực riêng
rẽ. Tuy nhiên, dòng chảy ngày kiệt nhất trong năm lại thường rơi vào tháng IV, trong
khoảng thời gian từ đầu đến giữa tháng, với trên 60% trường hợp. Kế đến, tháng III và
V cũng có khả năng cho kiệt ngày nhỏ nhất trong năm, với từ 15-25% trường hợp cho
tháng III và 20-30% trường hợp cho tháng V. Không thấy kiệt ngày rơi vào tháng II
hay tháng VI. Nếu xét theo thời đoạn, thì gần như 100% trường hợp kiệt ngày rơi vào
khoảng từ 20/III-10/V (khoảng 50 ngày). Những năm kiệt xuất hiện vào cuối tháng V
thường là những năm kiệt lịch sử, như 1977, 1987, 1998, gần đây nhất có các năm
2004, 2005, 2007 và hiện nay năm 2010.

3.2.2

Tình hình hạn hán năm 2010

Năm 2010 sản xuất nông nghiệp trên địa bàn lưu vực hệ thống sông Đồng Nai
gặp không ít khó khăn do hạn hán kéo dài nên thiếu nước tưới, tình hình sâu bệnh phát
triển làm cho năng suất cây trồng giảm.
1.Tỉnh Đăk Nông
Với mùa khô đến sớm và kết thúc muộn, trong mùa khô không có mưa, thời
tiết lại nắng nóng gay gắt nên đã dẫn đến khô hạn trên diện rộng. Theo thống kê ngày
15-3, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Đắk Nông cho biết: Trong bốn
tháng qua, tại nhiều địa phương trong tỉnh không có mưa, thời tiết lại nắng nóng gay
gắt nên đã dẫn đến khô hạn trên diện rộng. Trên địa bàn tỉnh đã có 305 ha lúa nước vụ
đông xuân bị khô hạn nặng, trong đó huyện Tuy Đức có 106 ha, huyện Krông Nô 100
ha, Cư Giút 40 ha, Đắc Song 34 ha và huyện Đắc Glong 25 ha.
Bên cạnh đó, tình hình khô hạn và nắng nóng gay gắt cũng làm cạn kiệt nguồn
nước tưới cho hàng nghìn ha cà phê trên địa bàn. Hiện đã có từ 3.000-5.000 ha cà phê
tại hai huyện Đắc Min và Cư Giút thiếu nước tưới, có khả năng gây thiệt hại đến 50%
sản lượng và vườn cây.
Tỉnh Đăk Nông hiện có 70 nghìn ha cà phê và 3.853 ha lúa nước vụ đông xuân
2009-2010 đang bước vào thời kỳ làm đòng. Theo khuyến cáo của ngành nông nghiệp
tỉnh thì trong giai đoạn cuối tháng 3, đầu tháng 4 tới là thời kỳ cao điểm của mùa khô
ở Tây Nguyên, lúc đó tình trạng khô hạn còn gay gắt hơn./.
2. Tỉnh Lâm Đồng
Theo Trung tâm Khí tượng thủy văn Lâm Đồng, với hầu hết các vùng trong
tỉnh, mùa mưa thường bắt đầu từ trung tuần tháng 4 và kết thúc vào cuối tháng 10 hoặc
giữa tháng 11; mùa khô bắt đầu từ tháng 11 và kết thúc vào tháng 3. Trong mùa mưa ở
Lâm Đồng, tháng nào cũng có mưa trên 150mm; càng về giữa mùa thì lượng mưa càng
lớn; ở tháng đạt cực đại, lượng mưa lên đến 300 – 400mm. Tuy nhiên, năm 2010, mặc
dầu đã đến tuần đầu tháng 10 (cuối mùa mưa), lượng mưa trong khu vực chỉ đạt
khoảng 60% tổng lượng mưa trung bình nhiều năm trước đây. Trừ Đà Lạt (có lượng
mưa trung bình bằng lượng mưa trung bình hằng năm), năm nay hầu hết các địa
phương khác trong tỉnh đều có lượng mưa chỉ đạt từ 35% - 60% so với lượng mưa
trung bình các năm trước. Như vậy, Lâm Đồng đã đi qua một “mùa” khô hạn ngay
trong mùa mưa từ tháng 4 đến nay. Đây có thể xem là “mùa” khô hạn ngay trong mùa
mưa lần đầu tiên xảy ra ở tỉnh Lâm Đồng từ trước đến nay
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Do đó, đến thời điểm này, hầu hết các hồ nước thủy lợi trên địa bàn tỉnh đều
nằm dưới mực nước dâng trung bình hằng năm. Cụ thể, trong những ngày đầu tháng
10 vừa qua, so với mực nước dâng bình thường hằng năm thì mực nước hồ Tuyền Lâm
(TP.Đà Lạt) đã thấp hơn 2m, hồ Đạ Hàm (huyện Đạ Tẻh) thấp hơn 1,3m, hồ Pró (Đơn
Dương) thấp hơn 2m, hồ Ka La (Di Linh) thấp hơn 0,7m.
3. Tỉnh Đồng Nai
Mùa khô hạn đến sớm và kết thúc muộn cùng với thời tiết nắng gay gắt nên
khô hạn xảy ra trên diện rộng. Giữa vụ đông - xuân, đa số lúa ở giai đoạn đẻ nhánh
làm đòng, cây bắp đang thời kỳ trổ cờ, phun râu. Đây là lúc cây lúa, bắp cần nước
nhất, nhưng ở nhiều vùng nắng nóng kéo dài đã làm nước ở các hồ đập, suối bị cạn
kiệt không còn khả năng tưới.
Gần 100 hécta ta lúa, bắp ở cánh đồng Đông Hải, Lộ Đức thuộc xã Hố Nai 3
lấy nước từ hồ Thanh Niên, hồ 3-2 nhưng hiện nước hồ đã cạn, không đủ khả năng cấp
nước. Nếu không có mưa trái vụ trong tháng 3 thì rất nhiều nông dân ở đây sẽ không
có thu hoạch vụ đông - xuân.
Theo Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh, để giảm bớt hạn hán ở
những vùng có nguy cơ thiếu nước nông dân không nên xuống giống vụ xuân - hè, hè thu sớm trong tháng 3-2010, phải sang tháng 4 có mưa mới xuống giống. Đối với cây
trồng lâu năm, giải pháp chống hạn tốt nhất là nông dân lắp đặt hệ thống tưới tiết kiệm.
Dự báo cuối tháng 3 sẽ là thời điểm nắng nóng khô hạn nhất trong năm, vì thế các địa
phương và bà con nông dân phải chủ động, dự trữ nguồn nước tưới để giảm thiệt hại
do khô hạn.
4. Tỉnh Bà Rịa_Vũng Tàu
Ba tháng đầu năm 2010, sản xuất nông nghiệp gặp không ít khó khăn… do ảnh
hưởng của hạn hán. Theo nhận định của ngành nông nghiệp, với mức độ tác động sâu
sắc của biến đổi khí hậu, năm nay là năm đầy thử thách của ngành nông nghiệp. Tại
thời điểm này, nhiều địa phương trong tỉnh đang đối mặt với nguy cơ hạn hán. Một
trong những địa bàn đang bị ảnh hưởng nặng nề bởi tình trạng khô hạn là xã Phước
Tân, huyện Xuyên Mộc. Theo báo cáo của Hội Nông dân xã Phước Tân, hiện nay ba
cánh đồng sản xuất nông nghiệp lớn của xã gồm: Tân Rú, bàu Sara và bưng Laja với
tổng diện tích gần 45ha đang ở trong tình trạng thiếu nước trầm trọng. Các loại cây
trồng đang thời kỳ cần nước như: lúa, đậu, bắp… đều bị thiếu nước, dần khô héo.
Theo Chi cục Quản lý thủy nông, toàn tỉnh có 17 hồ chứa nước thủy lợi, tổng
dung tích thiết kế là 99,23 triệu m3 và 14 đập dâng. Tuy nhiên, tỷ lệ thủy lợi hóa còn
thấp, chỉ đạt 25% diện tích đất lúa được tưới tiêu chủ động; tạo nguồn nước tưới cho
25% đất màu và 10.000ha đất cây lâu năm (cà phê, cây ăn quả...). Trong vụ đông xuân 2009-2010, Chi cục đã phối hợp với các địa phương sửa chữa các công trình thủy
lợi hư hỏng và nạo vét kênh mương phục vụ tốt việc tưới nước cho các diện tích sản
xuất lúa đông - xuân. Nhờ vậy, trữ lượng nước tại các công trình thủy lợi đã bảo đảm
tưới cho tổng diện tích 4.564 ha, đạt 104% kế hoạch và hơn 1.393 ha diện tích cây
trồng các loại. Tuy nhiên, sau khi tưới phục vụ vụ đông - xuân, trữ lượng nước tại các
công trình thủy lợi còn lại hiện đều ở mực nước “chết”.
5. Tỉnh Bình Phước
Nắng nóng, khô hạn kéo dài gần 3 tháng đầu năm đã ảnh hưởng nặng đến các
loại cây trồng trên địa bàn tỉnh Bình Phước. Hàng loạt các loại cây trồng như: tiêu, cà
phê, ca cao, cây ăn trái đang bước vào mùa vụ mới nhưng nắng nóng, khô hạn đã ảnh
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hưởng nghiêm trọng đến năng suất. Tình trạng khô hạn quá mức làm cây trồng chết
dần. Toàn tỉnh hiện có gần 11 nghìn ha tiêu, trên 11 nghìn ha cà phê, 13.000 ha ca cao
và gần 10 nghìn ha cây ăn trái. Đây là những cây trồng chủ lực, song sức chịu hạn
kém, đặc biệt như tiêu, cà phê nhu cầu nước tưới là không thể thiếu khiến nhiều chủ
vườn lo lắng thất thu. Hầu hết các giếng đào đều hụt nước nghiêm trọng, nhiều nơi
giếng trơ cả đáy. Chỉ tính đến cuối tháng 3 vừa qua, trên địa bàn 8 huyện, thị xã của
tỉnh Bình Phước đã có tới 8.701 ha cây trồng các loại bị thiệt hại, trong đó có: 1.688 ha
lúa, rau màu và cây hằng năm. Trong tổng diện tích kể trên, có 969 ha bị mất trắng,
719 ha bị giảm năng suất từ 30 đến 70%. Cây lâu năm bị thiệt hại cũng lên tới 7.013
ha, trong đó diện tích bị mất trắng là 1.364 ha và 5.649 ha bị giảm năng suất từ 30 đến
70%.
6. Tỉnh Bình Dương
Vào những tháng đầu năm nắng hạn xảy ra trên diện rộng. Mùa khô năm nay
đến sớm và kết thúc muộn làm cho tình trạng khô hạn trên địa bàn tỉnh càng trở nên
gay gắt hơn. Ngay trong cả mùa mưa nhưng lượng mưa đầu mùa không lớn, hầu hết
các hồ chứa trên địa bàn tỉnh Bình Dương mực nước xuống dưới mực nước chết. Gây
ra tình trạng khô hạn trên diện rộng, hàng trăm hecta hoa màu khô cháy, hàng ngàn
hecta lúa nước chịu hạn.
7. Tỉnh Tây Ninh
Hàng trăm hecta hoa màu, lúa nước bị cháy khô. Ngay cả khi trong giữa mùa
mưa nhưng cái nắng vẫn gay gắt làm cho tình trạng khô hạn trên địa bàn tỉnh càng
nghiêm trọng. Mùa khô đến sớm và kết thúc muộn làm cho Tây Ninh gặp nhiều khó
khăn trong sản xuất nông nghiệp.
Hồ Dầu Tiếng thiếu nước trầm trọng, đến cuối mùa mưa nhưng mực nước
trong hồ vẫn còn gần mực nước chết.
8. Tại TP. Hồ Chí Minh
Trong mùa khô hạn, với cái nắng gay gắt lên đến 400C làm cho thời tiết trở
nên khó chịu, ô nhiễm không khí càng trở nên nặng hơn. Trong khi đó các vùng ven
sản xuất nông nghiệp thiếu nước tưới làm cho sản suất khó khăn, năng xuất thấp.
9. Tại Bình Thuận và Ninh Thuận
Với mùa khô đến sớm kéo dài làm cho vùng đất khô hạn này càng trở nên
thiếu nước trầm trọng. Khô hạn kéo dài làm cho sản xuất nông nghiệp ở đây gặp nhiều
khó khăn. Các hồ chứa trên địa bàn tỉnh Bình Thuận và Ninh thuận vẫn nằm dưới mực
nước chết khi đã cuối mùa mưa.

Báo cáo tình hình lưu vực năm 2010

19

Chương 4:

TÌNH HÌNH XÂM NHẬP MẶN VÀ CHUA PHÈN

4.1

Tình hình xâm nhập mặn

4.1.1

Đặc điểm chính

Hệ thống sông Đồng Nai nằm gần biển, các sông có lòng dẫn lớn và địa hình
vùng hạ lưu tương đối thấp nên các sông trong lưu vực như dòng chính sông Đồng
Nai, sông Sài Gòn, Vàm Cỏ cùng các sông ven biển như sông Cái – Phan Rang, Cà
Ty, Dinh – Hàm Tân, Dinh – Vũng Tàu,… chịu tác động mạnh mẽ của xâm nhập mặn
nhất là vào các tháng mùa khô. Riêng đối với sông Thị Vải thì hầu như toàn bộ sông là
nước mặn và lợ quanh năm.
Quá trình xâm nhập mặn ở vùng hạ lưu vực phụ thuộc nhiều vào tốc độ truyền
chiều, lượng mưa và thời gian mưa trong lưu vực, lưu lượng nước phát sinh từ vùng
thượng lưu cũng như lưu lượng nước lấy đi trong suốt các tuyến sông → tác động từ
quá trình điều tiết của các công trình kiểm soát nước. Thông thường trong lưu vực vào
các tháng mùa khô từ tháng 2 đến tháng 4 thì lưu lượng dòng chảy vùng thượng lưu
giảm, trong khi nhu cầu dùng nước tăng làm tăng lượng nước sử dụng dọc các sông
làm cho mặn xâm nhập sâu hơn nội địa, vào mùa mưa thì lượng nước tăng, nhất là vào
tháng 9, 10 thì mặn sẽ bị đẩy lùi ra xa hơn.
Theo các kết quả giám sát độ mặn đã được thực hiện được trong thời gian qua
thì mặn trên các sông từ khi có các công trình lớn như Dầu Tiếng, Trị An, Thác Mơ –
Cần Đơn – Sork Phu Miêng như sau:
- Trên sông Đồng Nai mặn 4g/l lên đến khu vực Long Tân (thuộc huyện Long Thành
tỉnh Đồng Nai).
- Trên sông Sài Gòn mặn 4g/l lên đến khu vực ngã ba Rạch Chiếc (thuộc Quận 2
TpHCM).
- Trên sông Vàm Cỏ mặn 4g/l lên đến Xuân Khánh (thuộc huyện Đức Hòa tỉnh Long
An) trên nhánh Vàm Cỏ Đông và Tuyên Nhơn (thuộc huyện Thạnh Hóa tỉnh Long An)
trên nhánh Vàm Cỏ Tây.
Tuy vậy khi so sánh với các ranh mặn trước khi có những công trình lớn thì tình
hình xâm nhập mặn đã có nhiều cải thiện và đã hạn chế được nhiều tác hại đối với tình
hình sản xuất và đời sống người dân trong vùng.
Trong các năm gần đây thì năm 2005 là năm mặn xâm nhập sâu nhất vào nội
địa do ảnh hưởng của hạn hán năm 2004. Diễn biến của khí tượng thủy văn năm 2010
cho thấy khả năng xâm nhập mặn cũng diễn ra gay gắt cho vùng hạ lưu vực sông Đồng
Nai và vùng phụ cận.

4.1.2

Diễn biến xâm nhập mặn

1. Dòng chính sông Đồng Nai
Sông Đồng Nai gần biển lại có lòng dẫn lớn nên hiện tượng xâm nhập mặn xảy
ra nhiều tại vùng hạ lưu của sông nhất là đoạn từ phà Cát Lái (Quận 2) trở về hợp lưu
với sông Sài Gòn. Trong năm 2010 lượng mưa trong khu vực chỉ ở mức trung bình
thấp, thời gian kiệt nhất trên sông kéo dài hơn các năm trước 2 tháng, thời gian từ
tháng 2 đến tháng 5 là thời điểm mặn xâm nhập sâu nhất
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Trong năm 2010, tại Cát Lái độ mặn cao từ tháng 2 đến tháng 7 (độ mặn vượt
ngưỡng 1g/l) và cực đại trong tháng 3 và 4 là 5,2 g/l và 5,26 g/l (tương ứng độ dẫn 938
mS/m và 948 mS/m). Như vậy khi xét với cùng kỳ năm 2009 thì mặn 2010 gấp
khoảng 1,5 lần tương đương với năm kiệt nhất trong thời 5 năm gần đây là năm 2005.
Xâm nhập mặn tại Biên Hòa (cầu Đồng Nai – Tp Biên Hòa) vẫn chưa cao, giá trị độ
dẫn điện cao nhất tại đây trong tháng 6 là 10,27 mS/m (độ mặn khoảng 0,1 g/l), tuy
vậy giá trị này cũng cao khoảng 2 lần so với năm 2009. Trong giai đoạn 2005 – 2010,
xâm nhập mặn mạnh nhất trong năm 2005 và 2010 với giá trị trung bình cao nhất trong
tháng 2 tới 300 mS/m (độ mặn khoảng 2 g/l).
2. Sông Sài Gòn
Tương tự như sông Đồng Nai, sông Sài Gòn cũng bị xâm nhập mặn trong mùa
khô, thấy rõ nhất tại Tân Thuận Đông (Cảng Tân Thuận – Quận 7) và yếu hơn tại Bình
Phước (cầu Bình Phước – Quận Thủ Đức). Trong năm 2010, độ dẫn điện lớn nhất vào
tháng 4 tại Bình Phước là 449 mS/m (độ mặn tương ứng là 2,38 g/l) và Tân Thuận
Đông là 672 mS/m (tuơng ứng độ mặn là 3,62 g/l). Mặn xâm nhập nhiều vào thời điểm
từ tháng 2 đến tháng 5 và mạnh nhất trong các tháng khô kiệt nhất (tháng 2, 3 hay
tháng 4) sau đó giảm dần vào mùa mưa. Trong giai đọan 2005 – 2010, xâm nhập mặn
mạnh nhất trong năm 2005 và 2010, trong các năm khác mặn có xu hướng yếu hơn
nhưng không thay đổi nhiều giữa các năm.
Tuy nhiên, ảnh hưởng của mặn đến khả năng sử dụng nước trên sông Sài Gòn
có thể không cao, do phần diện tích nhiễm mặn là khu vực thành phố, không có các
hoạt động canh tác nông nghiệp cũng như các hoạt động dùng nguồn nước ngoại trừ
nhu cầu cấp nước sinh hoạt tại Bến Than (nhà máy nước Tân Hiệp). Để kiểm soát xâm
nhập mặn trên sông Sài Gòn, trong những năm gần đây, hồ Dầu Tiếng đã xả nước đẩy
mặn trên sông Sài Gòn khi độ mặn tại Bến Than vượt ngưỡng cho phép cấp nước sinh
hoạt.
3. Sông Vàm Cỏ
Sông Vàm Cỏ là sông nằm gần biển, sông có lòng dẫn lớn, tốc độ dòng không
cao. Do đó hiện tượng xâm nhập mặn diễn ra khá gay gắt trên sông vào mùa khô. Mặn
xâm nhập khá cao, vào những năm hạn mặn 1 g/l xâm nhập gần đến Mộc Hóa trên
Vàm Cỏ Tây và Xuân Khánh (bến phà Xuân Khánh – Huyện Đức Hòa) trên Vàm Cỏ
Đông.
Nói chung, nguồn nước sông Vàm Cỏ bị xâm nhập mặn vào mùa khô gây khó
khăn nhiều cho việc sử dụng nước cho dân sinh, kinh tế. Trong năm 2010, mặn xâm
nhập trong mùa khô từ tháng 1 đến tháng 7, 8 (kéo dài hơn các năm trước 2 tháng) cao
nhất tại Xuân Khánh vào tháng 4 với độ dẫn điện tới 213 mS/m (tương đương độ mặn
khỏang 1,07 g/l), tại Tuyên Nhơn mặn cực đại vào tháng 4 và tháng 5 với giá trị độ
dẫn điện là 407 mS/m và 516 mS/m (tương ứng với độ mặn 2,13 g/l và 2,75 g/l).
Trong giai đọan 2005 – 2010, xâm nhập mặn mạnh nhất trong năm 2005 lên tới 2.000
mS/m (khoảng 13,5 g/l) tại Tân An (cầu Tân An – Tp Tân An), kế tiếp là năm 2010
vào tháng 4 với giá trị tại Tân An là 1.397 mS/m (ứng với 8,03 g/l), tại Bến Lức là
1.283 mS/m (ứng với 7,33 g/l).
4. Các sông ven biển
- Sông Cái Phan Rang
Sông Cái là sông vùng ven biển Nam Trung Bộ, sông có chiều dài trung bình,
vùng thượng lưu lực là vùng đất đá nên sông có độ dẫn điện trung bình (ngoại trừ khu
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vực gần biển bị ảnh hưởng bởi hiện tượng phong hóa và nước biển nên giá trị độ dẫn
gia tăng). Như vậy ngoại trừ khu vực hạ lưu sông Cái (gần thành phố Phan Rang –
Tháp Chàm) bị nhiễm mặn thì hầu như hiện tượng xâm nhập mặn không xảy ra với
sông Cái – Phan Rang.
- Sông Lũy
Tương tự như các sông khác trong vùng Nam Trung Bộ, nhìn chung sông Lũy
có độ dẫn điện trung bình và biến thiên tăng dần khi xuống gần biển, độ dẫn có giá trị
từ 20 – 100 mS/m, giá trị này tăng ở khu vực hạ lưu do ảnh hưởng của nước biển và
quá trình phong hóa diễn ra mạnh ở vùng gần biển làm tăng hàm lượng các chất hòa
tan trong nguồn nước. Độ dẫn điện trong mùa mưa thấp hơn mùa khô do nước mưa
làm hòa tan bớt hàm lượng chất hòa tan trong nước sông.
- Sông Ray
Nguồn nước sông Ray không bị nhiễm mặn (ngoại trừ khu vực hạ lưu phía sau
hợp lưu với suối Giàu. Giá trị độ dẫn điện của nước sông Ray ở mức trung bình (<20
mS/m), ngay cả trong các tháng mùa khô đã cho thấy hiện tượng xâm nhập mặn đã
không xảy ra, giá trị độ dẫn điện biến thiên theo xu hướng tăng dần từ thượng lưu
xuống hạ lưu của sông, càng gần khu vực đổ ra biển thì độ dẫn điện càng cao.
- Sông Thị Vải
Lưu vực sông Thị Vải (TV) chỉ rộng khoảng 300 km2, phần thượng nguồn là
các suối nhỏ, dòng chảy không đáng kể, đặc biệt là trong mùa khô. Sông Thị Vải chỉ
dài 40 km, đoạn cuối đổ ra vịnh Gành Rái. Có thể coi sông Thị Vải như là sông cụt,
hình thành như là vịnh Gành Rái kéo dài vào đất liền. Do đó hầu như toàn bộ sông là
nước mặn và lợ, với độ mặn >4 g/l, tại khu vực gần biển độ mặn >10 g/l.

4.2

Tình hình chua phèn

4.2.1

Đặc điểm chính

Do ảnh hưởng từ cấu trúc đất phèn khu vực Củ Chi, Trảng Bàng ven sông Sài
Gòn, khu vực Long An ven sông Vàm Cỏ, nên nhiều sông trong hệ thống sông bị tác
động của nước phèn như sông Vàm Cỏ Tây, sông Sài Gòn... Nước chua phèn là một
hiện tượng nhiễm bẩn tự nhiên, nhìn chung tình hình nhiễm chua phèn trong lưu vực
không nghiêm trọng, chỉ có một vài vùng trũng thấp trong lưu vực là bị nhiễm phèn
chủ yếu là khu vực Lê Minh Xuân – Thầy Cai – An Hạ. Tác hại chủ yếu của các vùng
phèn là ảnh hưởng đến phát triển nông nghiệp và một phần tác độn đến khả năng sử
dụng nguồn nước mặt trong vùng.
Hàng năm phèn thường xuất hiện vào đầu và cuối mùa mưa, nhưng giai đoạn
đầu mùa mưa (tháng 5, 6) là phèn xuất hiện nhiều nhất do các trận mưa đầu mùa với
lượng mưa lớn đã hoàn tan lượng phèn tiềm tàng trong lớp đất bề mặt đang ngưng tụ
trong thời gian dài mùa khô và tất cả cùng theo nước mưa chảy vào các kênh rạch nội
đồng trước khi chảy ra các sông làm cho nước sông bị nhiễm phèn.

4.2.2

Diễn biến chua phèn

1. Dòng chính sông Đồng Nai
Sông Đồng Nai không có hiện tượng nhiễm phèn, hầu hết giá trị pH của nước
sông Đồng Nai dao động trong khoảng giá trị 5,92 – 6,98, đạt yêu cầu về nguồn nước
loại A cho nước mặt theo QCVN 08:2008/BTNMT là mức quy định có thể dùng cho
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cấp nước sinh hoạt . Chỉ có tại Cát Lái vào tháng 10/2009 có giá trị pH là 4,97 nguyên
nhân có thể là do nhiễm bẩn cục bộ.
2. Sông La Ngà
Nước sông La Ngà có giá trị pH nằm trong khoảng trung tính (pH ≈ 5,93 –
7,02) và phù hợp với nguồn A1 theo QCVN 08:2008/BTNMT.
3. Sông Bé
Sông Bé không chịu ảnh hưởng của chua phèn. Giá trị pH của sông Bé nằm
trong khoảng 6,02 – 7,02.
4. Sông Sài Gòn
Do chảy qua khu vực đất phèn vùng Củ Chi nên hiện tượng nhiễm phèn thường
xuyên tác động đến sông Sài Gòn. Trong năm 2009, hiện tượng nhiễm phèn trên sông
Sài Gòn xuất hiện vào các tháng đầu mùa mưa tại cầu Phú Cường –
Thủ Dầu Một, giá trị pH tại đây dao động trong khoảng 5,65 – 6,55, thấp hơn
ngưỡng cho phép của nguồn loại A của QCVN 08:2008/BTNMT và chỉ đạt nguồn loại
B. Ngoài vị trí Thủ Dầu Một, tại vị trí cầu Bến Củi – Dầu Tiếng và cầu Bình Phước –
Thủ Đức giá trị pH cũng tương đối thấp xấp xỉ với mức pH ≈ 5,5 là mức cho phép của
nguồn loại B theo QCVN 08:2008/BTNMT là nguồn nước có thể cấp cho thủy lợi và
các hoạt động kinh tế khác. Trong giai đoạn 2004-2009, năm 2005 là năm có ảnh
hưởng của phèn là mạnh nhất và các năm sau thì mức độ nhiễm giảm dần theo từng
năm. Do ảnh hưởng của hiện tượng nhiễm phèn tự nhiên, xét theo thành phần pH thì
phần lớn nguồn nước sông Sài Gòn chỉ đạt mức loại B.
Khu vực hạ lưu sông Sài Gòn (từ phía sau cầu Bình Phước) do ảnh hưởng từ
chua phèn nên nguồn khoáng hóa tương đối cao trong các tháng mùa khô và không
phù hợp cho việc cấp nước dùng cho thủy lợi. Tác động của phèn đến chất lượng nước
sông Sài Gòn là không cao, hàm lượng sắt (Fe) của nước sông Sài Gòn dao động trong
khoảng 1 – 5 mg/l, hàm lượng nhôm (Al) dao động trong khoảng 0,05 – 0,2 mg/l. Tuy
nhiên, đây lại là một vấn đề cho nguồn cấp nước sông Sài Gòn của các nhà máy nước
Tân Hiệp (tại Bến Than) của TpHCM và nhà máy nước Thủ Dầu Một của tỉnh Bình
Dương.
Nói chung, nguồn nước sông Sài Gòn bị nhiễm phèn vào mùa mưa tại vùng
trung lưu.
5. Sông Vàm Cỏ
Sông Vàm Cỏ Tây chịu ảnh hưởng của nguồn nước chua phèn tiêu thoát từ khu
vực Đồng Tháp Mười và vùng kẹp giữa hai sông Vàm Cỏ nên nước thường bị nhiễm
phèn vào cuối mùa khô, đầu mùa mưa, kéo dài từ tháng 5 đến tháng 9 hàng năm.
Trên sông Vàm Cỏ Đông, do ảnh hưởng của hiện tượng rửa trôi phèn từ vùng
Bắc Đông – Rạch Chanh, Bo Bo, Trà Cú Thượng đã làm cho nước sông bị nhiễm phèn
trong các tháng mùa mưa nhất là tại vị trí Xuân Khánh – Đức Hòa.
Trong năm 2009, giá trị pH trên sông Vàm Cỏ dao động trong khoảng 3,71 đến
6,92 các khu vực bị ảnh hưởng nước phèn là Xuân Khánh, Bến Lức trên sông Vàm Cỏ
Đông và Tân An trên sông Vàm Cỏ Tây, bị nhiễm phèn từ tháng 5 đến tháng 9 với giá
trị pH trung bình 4 – 5.
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Trong giai đoạn 2004-2009, không có các xu hướng biến động pH một cách rõ
ràng. Nguồn nước sông Vàm Cỏ có thành phần pH chỉ gần đạt mức nguồn B2 theo
QCVN 08:2008/BTNMT.
Do ảnh hưởng của phèn nên hàm lượng nhôm trong nước sông Vàm Cỏ khá
cao. Các kết quả giám sát trong các năm trước cho thấy hàm lượng nhôm vượt quá
mức 0,5 mg/l trong suốt mùa mưa tại hầu hết vị trí giám sát, giá trị tổng sắt dao động
ổn định trong khoảng 0,5 – 4 mg/l là mức trung bình của các sông trong lưu vực.
Nói chung, nguồn nước sông Vàm Cỏ bị nhiễm phèn vào mùa mưa gây khó
khăn nhiều cho việc sử dụng nước cho dân sinh, kinh tế.
6. Các sông ven biển
- Sông cái Phan Rang
Sông Cái – Phan Rang là sông vùng ven biển Nam Trung Bộ, sông có chiều dài
trung bình, vùng thượng lưu lực là vùng đất đá nên sông không bị nhiễm phèn.
- Sông Lũy
Tương tự như các sông khác trong vùng Nam Trung Bộ, nhìn chung nước sông
Lũy tương đối ổn định và khá tốt. Do sông không chảy qua vùng đất bị nhiễm phèn
nên giá trị pH dao động từ 6,5 – 8,0 là giá trị thích hợp cho các nguồn cấp nước cho
dân sinh kinh tế. Các thành phần khác trong nguồn nước sông Lũy như tổng sắt, nhôm
đều khá thấp, hoàn toàn tương đồng với đánh giá về khả năng nhiễm phèn.
- Sông Ray
Tương tự như các sông nhỏ khác trong vùng nguồn nước sông Ray không bị
nhiễm phèn. Giá trị pH thì nằm trong khoảng 6,5 – 8,0 cho thấy khi xét về thành phần
pH thì nước sông Ray phù hợp với nguồn A1 QCVN 08:2008/BTNMT.
- Sông Thị Vải
Nguồn nước mặn sông Thị Vải có môi trường trung tính, nhưng tại vị trí Thị
Vải – xã Long Thọ huyện Nhơn Trạch (thượng nguồn sông Thị Vải) có giá trị pH lại
hơi thấp (pH dao động trong khoảng 4,39 – 7,6), có thể do ảnh hưởng của đất phèn khu
vực Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai.

Báo cáo tình hình lưu vực năm 2010

24

Chương 5:

TÌNH HÌNH XẢ THẢI VÀ Ô NHIỄM

5.1

Tình hình xả thải

5.1.1

Nước thải

1. Nước thải công nghiệp và y tế
Trong lưu vực hiện nay trên 100 khu công nghiệp với lượng nước thải thống kê
được là 1.832.854 m3/ngày.đêm và khoảng 30% lượng nước thải này không được xử lý
đạt yêu cầu. Theo thống kê của các cơ quan chuyên môn thì 51,4% lượng nước thải
này tập trung vào khu vực hạ lưu vực thuộc vùng hạ lưu sông Đồng Nai và sông Sài
Gòn gây nên áp lực lớn của khu vực này. Ngoài ra trong vùng còn các các nguồn nước
thải khác như nước thải từ các hoạt động sản xuất công nghiệp (chủ yếu là các nghành
nghề ô nhiễm đan xen trong khu dân cư như xi mạ, dệt nhuộm,...) và dịch vụ y tế là
các nguồn ô nhiễm tiềm tàng cho các đô thị trong lưu vực mà TpHCM là những trường
hợp điển hình.
Hiện nay chỉ riêng TpHCM lượng nước thải từ công nghiệp và dịch vụ y tế đã
là 184.000 m3/ngày đêm tương ứng với lưu lượng khoảng 2 m3/s chiếm khoảng 20%
lượng nước thải thành phố. Hơn nữa các nguồn nước thải này phân bố rải rác và phân
tán tại nhiều nơi trong thành phố. Mặc dù một số nhà máy lớn, các bệnh viện lớn đã có
hệ thống tập trung nước thải và xử lý nhưng các xưởng, cơ sở sản xuất nhỏ lẻ, các cơ
sở y tế tư nhân, nhỏ vẫn chưa có biện pháp xử lý nguồn nước thải ô nhiễm này. Chỉ
tính riêng trường hợp bệnh viện, hiện nay trong toàn thành phố đã có khoảng 100 bệnh
viện, trong đó đa số là các bệnh viện tư với quy mô vừa và nhỏ nằm xen lẫn trong các
khu dân cư, nguồn nước thải từ các bệnh viện này đang là nguồn ô nhiễm nghiêm
trọng cho nguồn tài nguyên nước của TpHCM và vùng lân cận.
Tương tự như TpHCM, các đô thị lớn khác và có công nghiệp phát triển trong
vùng như Biên Hòa, Thủ Dầu Một cũng đang phải đối đầu với tình trạng nguồn nước
thải ô nhiễm này. Theo đánh giá của tỉnh Bình Dương thì chỉ có 65% lượng nước thải
y tế của các bệnh viện tuyến huyện được xử lý. Đối với Đồng Nai thì tải lượng ô
nhiểm tính toán được từ nước thải y tế đối với TSS là 670 kg/ngày, COD là 180
kg/ngày và BOD 5 là 131 kg/ngày.
2. Nước thải đô thị
Trong lưu vực có các đô thị lớn như Tp Hồ Chí Minh, Tp Biên Hòa, Tp Thủ
Dầu Một,... là những đô thị có dân số đông, sống tập trung. Lượng nước thải sinh hoạt
của các đô thị này hầu như không được xử lý mà được thải trực tiếp ra môi trường và
làm ô nhiễm môi trường nước. Theo thống kê hiện lưu lượng nước thải sinh hoạt trên
toàn lưu vực là khoảng 2.732.436 m3/ngày.đêm. Còn nếu theo tính toán lượng nước
dùng trong sinh hoạt của Viện Quy hoạch xây dựng là khoảng 78.700.000 m3/ngày
đêm thì lượng nước thải sinh hoạt là 66.895.000 m3/ngày đêm (85% lượng nước
dùng), tương ứng với lưu lượng 774 m3/s. Trong khi đó nước thải sinh hoạt này chỉ
được xử lý sơ bộ một phần tại các hộ gia đình (bể tự hoại), chưa kể các trường hợp bể
tự hoại bị hỏng hay xây dựng không đúng quy cách, thậm trí có những gia đình không
có bể tự hoại toàn bộ nước thải sinh hoạt được thải trực tiếp ra ngoài. Chính nguồn
nước thải này với bản chất là có nhiều thành phần hữu cơ và dinh dưỡng đã làm kênh
rạch đô thị trong vùng trở nên phú dưỡng hóa và thừa chất hữu cơ, tạo điều kiện cho
các vi khuẩn hiếu khí phát triển làm cho nguồn nước trở nên đen, thối và ô nhiễm trầm
trọng. Trường hợp hệ thống kênh Nhiêu Lộc – Thị Nghè, Tàu Hủ của TpHCM, suối
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Săn Máu của thành phố Biên Hòa, suối Cam Ly, hồ Xuân Hương của thành phố Đà
Lạt là những điển hình về nguồn ô nhiễm này.
Ngoài ra tại các đô thị còn vấn đề nan giải là nước mưa và nước triều thường
dâng lên trong mùa mưa gây ngập úng và hòa tan những chất ô nhiễm trên bề mặt đất
trôi ra các kênh rạch và hòa vào các sông gây ô nhiễm nguồn nước trong vùng.

5.1.2

Chất thải rắn

1. Chất thải rắn đô thị
Chất thải rắn đô thị như rác sinh hoạt, phế liệu,... và rác y tế. Các nguồn chất
thải rắn theo các dòng nước chảy ra các cống, kênh nước hay đổ trực tiếp ra sông rạch
là một trong những nguồn gây ô nhiễm nguồn nước. Hiện nay trong toàn lưu vực
lượng rác đô thị thải ra khoảng 5.000 tấn/ngày, trong đó chỉ có khoảng 80 – 90% là
được chuyển đến bãi rác để xử lý, số còn lại bị thải trực tiếp ra môi trường mà chủ yếu
là các con sông trong vùng. Hầu hết rác thải đô thị chưa được phân loại tại nguồn mà
được thu gom lẫn lộn, sau đó vận chuyển đến bãi chôn lấp. Hiện tượng đổ rác bừa bãi
xuống mương rãnh vẫn còn phổ biến, gây ô nhiễm nguồn nước và úng ngập khi có
mưa. Việc xử lý rác sinh hoạt chủ yếu vẫn là đổ ở các bãi rác lộ thiên, không hợp vệ
sinh, thiếu sự kiểm soát chặt chẽ nên mùi hôi và nước rác gây ô nhiễm nghiêm trọng
môi trường đất, nước, không khí, ảnh hưởng sức khỏe cộng đồng, hệ sinh thái. Tỷ lệ
rác thải được tái chế, chế biến thành phân bón là rất thấp, hiệu quả hoạt động của các
nhà máy chế biến rác thành phân hữu cơ chưa cao.
2. Chất thải rắn sản xuất
Chất thải rắn sản xuất như rác công nghiệp, rác nông nghiệp và các chất dư thừa
cho quá trình chế biến, sản xuất,... Đây là nguồn thải cực kỳ nguy hiểm do chứa nhiều
độc tố và các thành phần khó phân hủy như kim loại nặng, các chất hữu cơ mạch vòng,
polyme,... Do đó đây là nguồn ô nhiễm quan trọng đối với nguồn tài nguyên nước.
Hiện nay phần lớn nguồn rác thải sản xuất do các đơn vị sản xuất tự xử lý với hình
thức chủ yếu là chôn lấp hay đốt bỏ,... Trong cả lưu vực chưa tỉnh nào có bãi rác chôn
lấp chất thải công nghiệp được quy hoạch đạt yêu cầu kỹ thuật. Phần lớn chất thải
nguy hại chưa được phân loại riêng, còn chôn lấp chung với rác sinh hoạt hay chôn tại
công ty sản xuất.

5.1.3

Hóa chất nông nghiệp

Trong nông nghiệp, hiện nay có khá nhiều loại hóa chất nông nghiệp được sử
dụng như là phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, thuốc tăng trưởng,... Các loại hóa chất
này trước đây thường là các chất có độc tố cao và chu kỳ phân hủy dài nên gây tác hại
rất xấu đến môi trường. Chính vì vậy trong thời gian qua các ban nghành đã có các
biện pháp hạn chế ô nhiễm như là ban hành danh mục các loại thuốc bảo vệ thực vật ít
nguy hại cho môi trường, cấm các loại hóa chất có độc tính cao, vận động sử dụng
IPM trong canh tác. Tuy vậy do yếu tố lợi nhuận và trình độ nhận biết yếu kém, một số
hộ dân vẫn sử dụng các loại thuốc trừ sâu bị cấm sử dụng nhập lậu do giá thành rẻ,
hiệu quả nhanh.
Các nguồn ô nhiễm từ hóa chất nông nghiệp hòa tan vào nguồn nước mặt qua
nước nội đồng, nước triều và chảy trực tiếp ra các sông gần khu vực sản xuất nông
nghiệp và làm ô nhiễm nguồn nước.
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5.1.4

Giao thông thủy và sự cố tràn dầu

Khu vực hạ lưu có nhiều sông rạch là các tuyến đượng thủy lớn nhỏ, đặc biệt là
tuyến sông Sài Gòn, Đồng Nai, Nhà Bè – Lòng Tàu, Thị Vải – Cái Mép là nơi có
nhiều cảng lớn, nơi ra vào thường xuyên của các tàu thuyền.
Nguồn nước thải từ các tàu là nguồn ô nhiễm tiềm tàng do có nhiều dầu mỡ và
các chất ô nhiễm khác. Ngoài ra sự cố tại nạn tàu thuyền, nhất là các tàu chở dầu luôn
là mối hiểm họa đối với môi trường nói chung và nguồn tài nguyên nước mặt trong
vùng nói riêng.

5.2

Tình hình ô nhiễm

5.2.1

Hệ thống sông Đồng Nai

1. Dòng chính
Trong năm 2010, hàm lượng phù sa dao động trong khoảng từ vài chục đến 300
mg/l. Trong mùa mưa, sông Đồng Nai tại Tà Lài và Thiện Tân khá cao (từ 100 – 150
mg/l) vượt quá ngưỡng cho phép do ảnh hưởng của hiện tượng xói mòn bề mặt lưu
vực trong vùng. Cá biệt là tại Thiện Tân giá trị TSS vào tháng 10 và 11 cao khoảng
200 – 250 mg/l nguyên nhân có thể có ảnh hưởng từ các hoạt động thượng lưu. Trong
mùa khô, hàm lượng phù sa tại Cát Lái khoảng 90 mg/l cao hơn hẳn các vị trí khác ở
phía trên. Nguyên nhân do các họat động phát triển phía hạ lưu như mật độ giao thông
thủy cao, khai thác cát,... làm gia tăng xói lở bờ và hậu quả là gia tăng hàm lượng chất
rắn lơ lửng ở Cát Lái. Trong giai đọan 2005 – 2010, không có thay đổi đáng kể nào đối
với hàm lượng phù sa với giá trị trung điểm cho cả sông khoảng 90 mg/l, thấp hơn
sông Tiền và sông Hậu ở Đồng bằng sông Cửu Long.
Trong năm 2010 ở vùng thượng lưu và trung lưu sông Đồng Nai các thành phần
dinh dưỡng khá thấp. Hầu hết các giá trị amôni đều nhỏ hơn 0,1 mgNH 4 -N/l, ngoại trừ
tại Cát Lái và Biên Hòa tại một số tháng có amôni biến thiên trong khoảng từ 0,1 đến
0,2 mgNH 4 -N/l. Các giá trị này đều thấp hơn giới hạn cho bảo tồn thủy sinh và tưới
tiêu (các giới hạn cột A2 – 0,2 mg/l và giới hạn cột B1 – 0,5 mgNH 4 -N/l trong QCVN
08:2008). Hàm lượng nitrát đều nhỏ hơn 1,2 mgNO 3 -N/l (hàm lượng nitrit rất nhỏ, hầu
như không phát hiện). Trên sông Đồng Nai, tại Cát Lái chịu ảnh hưởng của Biên Hòa
và khu vực Quận 2 và 9 của thành phố Hồ Chí Minh nên có các thành phần amôni
cũng như nitrát cao các vị trí khác ở phía trên. Tuy nhiên, vẫn thấp hơn rất nhiều so
với các giới hạn bảo tồn thủy sinh và tưới tiêu (các giới hạn cột A2 – 2 mgNO 3 -N/l và
giới hạn cột B1 – 5mgNO 3 -N/l trong QCVN 08:2008). Hàm lượng phốtphát trên sông
Đồng Nai rất thấp, nhỏ hơn nhiều so với ngay cả giới hạn cấp nước sinh hoạt (cột A1 –
0,1mgPO 4 -P/l – QCVN 08:2008). Hàm lượng nitrát, tổng ntiơ và phốtpho không có
thay đổi nhiều trong giai đoạn 2005 – 2010.
Chất hữu cơ (BOD 5 , COD) nước sông Đồng Nai trong năm 2010 còn thấp và
đạt tiêu chuẩn cho bảo vệ thủy sinh (cột A2 - QCVN 08:2008/BTNMT là 15 mg/l đối
với COD và 6 mg/l đối với BOD 5 ). COD dao động trong khoảng từ 1,86 đến 10,38
mg/l, BOD 5 lớn nhất là 6,3 mg/l. Tại Biên Hòa và Cát Lái có các giá trị DO <4mg/l,
mặt khác tại đây COD cũng cao hơn các vị trí khác trên sông Đồng Nai cho thấy chất
lượng nước vùng hạ lưu (từ Biên Hòa xuống đến ngã ba Cát Lái – hợp lưu với sông
Sài Gòn) bị tác động của khu vực thượng lưu, trước hết là của thành phố Biên Hòa và
khu vực Quận 2, 9 của thành phố Hồ Chí Minh. Có xu hướng gia tăng thấy rõ của chất
hữu cơ của nước sông Đồng Nai trong giai đoạn 2005 – 2010, nhất là tại Cát Lái, mặc
dù vẫn còn thấp hơn giới hạn cho phép của nguồn nước cấp cho sinh họat (cột A1 Báo cáo tình hình lưu vực năm 2010
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QCVN 08:2008/BTNMT là 10 mg/l đối với COD và 4 mg/l đối với BOD 5 ). Điều này
cho thấy các họat động phát triển phía thượng lưu của các tỉnh Đồng Nai, Bình Dương
đã gây ra các tác động đến vùng hạ lưu của sông.
Nước sông Đồng Nai tại các vị trí giám sát có Coliform nằm trong giới hạn của
nguồn loại A1 theo QCVN 08:2008 là 2.500 MPN/100ml, một số giá trị tại Biên Hòa
xấp xỉ mức loại A2 là 5.000MPN/100ml, và tại Cát Lái phần lớn giá trị đều xấp xỉ và
vượt mức 10.000 MPN/100ml của nguồn B2, lọai nước không thể sử dụng cho bất cứ
mục đích gì ngoài cho giao thông thủy. Có thể thấy rõ tại Cát Lái, thành phần vi sinh
cả Coliform cũng như E.Coli đều cao hơn hẳn các vị trí khác trên sông Đồng Nai và
vượt các giới hạn trong QCVN 08:2008.
Nói chung nguồn nước sông Đồng Nai có chất lượng nước khá tốt, các thành
phần dinh dưỡng chất hữu cơ đều đạt yêu cầu cho nguồn cấp nước sinh hoạt. Có xu
hướng gia tăng chất hữu cơ mặc dù hàm lượng vẫn còn thấp. Trong số các vị trí, Cát
Lái là vị trí có chất lượng nước xấu nhất với hàm lượng cao của chất hữu cơ, vi sinh.
Nói chung, nguồn nước sông Đồng Nai có thể sử dụng được cho các mục đích khác
nhau (cấp nước sinh họat có xử lý, nuôi trồng thủy sản, nước tưới), ngoại trừ tại Cát
Lái. Tác động của các họat động phát triển ở thượng lưu đến vùng hạ lưu có xu hướng
gia tăng trong những năm gần đây.
2. Sông La Ngà
Hàm lượng phù sa (TSS) không cao do có các hồ chứa thủy điện phía thượng
lưu, với giá trị trong khoảng 23 – 265 mg/l, trong những năm gần đây không có thay
đổi nhiều. Trong năm 2010 nước sông La Ngà có tổng nitơ dao động trong khoảng từ
0,571 đến 1,729 mg/l, tổng phốtpho dao động từ 0,024 đến 0,285 mg/l, COD nhỏ hơn
7,64 mg/l, BOD 5 <4,71 mg/l, DO >5,32 mg/l và vi sinh nhỏ hơn 24.000 MPN/100ml.
Tại vị trí Cầu La Ngà – Định Quán, sông La Ngà chịu ảnh hưởng của các họat
động sản xuất như nước thải của nhà máy Công ty Men thực phẩm Mauri La Ngà và
Công ty Cổ phần Mía đường La Ngà làm khu vực này bị ô nhiễm, tuy nhiên các mẫu
quan trắc không lấy vào các thời điểm này nên không phát hiện ô nhiễm. Các kết quả
quan trắc COD và BOD 5 giai đọan 2005 – 2010 cho thấy có xu hướng gia tăng chất
hữu cơ trên sông La Ngà, mặc dù vẫn thấp hơn giới hạn nguồn A1 trong QCVN
08:2008.
3. Sông Bé
Trên sông Bé các bậc thang hầu như hoàn chỉnh, các khu vực khai thác cũng đi
vào ổn định nên thành phần TSS không thay đổi nhiều trong giai đoạn 2005 – 2010,
ngay cả trong thời điểm ngăn dòng của hồ Phước Hòa. Vào mùa khô TSS thấp chỉ
khoảng 20 – 30 mg/l nhưng vào mùa mưa do rửa trôi bề mặt giá trị TSS tăng cao
khoảng 100 – 200 mg/l. Trong năm 2010 giá trị TSS trên sông Bé biến thiên trong
khoảng 27 – 151 mg/l, tương tự như các năm trước.
Sông Bé là một chi lưu của sông Đồng Nai, nằm hoàn toàn trong vùng núi và
trung du, trong lưu vực sông Bé phần lớn diện tích là rừng và khu vực canh tác nông
nghiệp ngoại trừ thị xã Đồng Xoài và một số trung tâm các huyện như Bình Long,
Phước Long,…Các hoạt động phát triển đô thị, sản xuất tác động đến nguồn nước sông
Bé ở mức độ nhỏ với các thành phần dinh dưỡng cũng như hữu cơ và vi sinh có hàm
lượng thấp. Tổng Nitơ dao động từ 0,236 – 1,086 mg/l, tổng phốtpho <0,296 mg/l,
COD <8,85 mg/l, BOD 5 <5,51 mg/l, DO >3,46 mg/l, số lượng vi sinh nhỏ hơn 900
MPN/100ml. Trong giai đọan 2005 – 2010, thành phần chất hữu cơ (COD và BOD5 )
có xu hướng gia tăng, mặc dù nồng độ vẫn còn thấp. Nhìn chung nguồn nước sông Bé
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khá tốt, với một số các thành phần chất lượng nước chính đạt yêu cầu cho nguồn cấp
nước sinh họat hay nuôi trồng thủy sản (A1 và A2 của QCVN 08:2008). Nguồn nước
này cũng rất tốt khi sử dụng làm nước tưới
4. Sông Sài Gòn
Hàm lượng phù sa (TSS) trên sông Sài Gòn trong năm 2010 cũng nhỏ, biến
thiên trong khoảng từ 23 đến 269 mg/l. Các vi trí ngay bên dưới hồ Dầu Tiếng và tại
Thủ Dầu Một đều có hàm lượng TSS thấp, trong khi đó các vị trí ở hạ lưu tại cầu Bình
Phước và cảng Tân Thuận tại khu vực TpHCM có hàm lượng TSS cao hơn. Trong các
tháng mùa khô, hàm lượng phù sa cũng cao ở hạ lưu, nguyên nhân ở đây có thể thấy
ảnh hưởng của các kênh rạch tiêu thoát của nội ô thành phố HCM. Mặt khác khu vực
này cũng có mật độ giao thông thủy rất cao, nên việc gây xói lở cũng góp phần làm gia
tăng hàm lượng phù sa trong sông Sài Gòn.
Do ảnh hưởng từ nước thải đô thị và sản xuất của TpHCM và nước thải công
nghiệp từ các khu công nghiệp trong vùng thượng lưu (khu vực Bến Cát và Thuận An
tỉnh Bình Dương, Củ Chi của TpHCM, Trảng Bàng của tỉnh Tây Ninh) nước sông Sài
Gòn đang bị ô nhiễm nhất là khu vực hạ lưu. Kết quả trong năm 2010 cho thấy các giá
trị dinh dưỡng, hữu cơ, vi sinh đặc biệt tăng cao tại vị trí cầu Bình Phước và cảng Tân
Thuận cho thấy nước sông Sài Gòn đã bị ô nhiễm trong khu vực hạ lưu (đoạn chảy qua
địa phận TpHCM từ cửa Vàm Thuật – Bến Cát đến Tân Thuận Đông). Các thành phần
nitrít (NO 2 -) khá cao tới 0,4 mg/l cao gấp khoảng 10 lần so với tiêu chuẩn nước tưới
(0,04 mg/l-giới hạn cột B1, QCVN 08:2008) chủ yếu tại hai vị trí thuộc TpHCM là
Bình Phước và Tân Thuận Đông. Thành phần amôni với đa số các giá trị lớn hơn 0,05
mg/l và cao nhất tại Tân Thuận Đông trong các tháng 9, 10, 11 tới 1,2 mg/l, vượt rất
xa các giới hạn cho phép của nước thủy sản, nước tưới và ngay cả với nước chỉ sử
dụng cho giao thông thủy trong QCVN 08:2008. Các thành phần dinh dưỡng sông Sài
Gòn khá cao, không có biến động nhiều trong giai đoạn 2005 – 2010.
Các thành phần hữu cơ như COD, BOD 5 , DO và vi sinh có giá trị khá cao.
COD dao động trong khoảng 1,74 – 11,1 mg/l, BOD 5 dao động trong khoảng 1,16 –
9,73 mg/l, đa số giá trị DO <7mg/l. Các kết quả COD và BOD 5 trong giai đoạn 2005 –
2010 cho thấy xu hướng gia tăng các thành phần ô nhiễm hữu cơ trong nguồn nước
sông Sài Gòn, nhất là khu vực hạ lưu tại Bình Phước và Tân Thuận Đông. Số lượng vi
sinh trên sông Sài Gòn trong năm 2010 tương tự như các năm trước, dao động trong
khoảng rộng từ không phát hiện đến 290.000 MPN/100ml, vượt xa giới hạn của nước
tưới (7.500 MPN/100ml - B1, QCVN 08:2008) và thậm chí cho yêu cầu giao thông
thủy (10.000 MPN/100ml- B2, QCVN 08:2008), cho thấy nguồn nước sông Sài Gòn
đang bị ô nhiễm vi sinh do việc xả các loại chất thải từ các trang trại chăn nuôi dọc hai
bên sông Sài Gòn cũng như trong các khu vực Bến Dược, Bến Súc, Rạch Tra, Bến Cát,
Vàm Thuật,… và nguồn nước thải đô thị từ TpHCM và tỉnh Bình Dương.
Nói chung, nguồn nước sông Sài Gòn bị ô nhiễm do tác động của việc phát
triển đô thị và sản xuất công nghiệp trong vùng. Vùng hạ lưu bị tác động mạnh mẽ của
nguồn thải TpHCM, khu vực sản xuất công nghiệp phía thượng lưu của Bình Dương,
Đồng Nai, Tây Ninh. Nước sông Sài Gòn có chất lượng nước kém, gây trở ngại cho
việc sử dụng nước sông Sài Gòn là nguồn cấp cho nhà máy nước Tân Hiệp (Bến
Than). Khả năng sử dụng tưới, nuôi trồng thủy sản cũng bị hạn chế. Các diễn biến
BOD 5 , COD, DO trong giai đoạn 2005 – 2010 cho thấy chất lượng nước sông Sài Gòn
ngày càng bị suy giảm chủ yếu là dạng ô nhiễm hữu cơ và vi sinh.

Báo cáo tình hình lưu vực năm 2010

29

5. Sông Vàm Cỏ
Do sông có tốc độ dòng chảy nhỏ và lưu vực bằng phẳng, phù sa (TSS) của
sông Vàm Cỏ có hàm lượng thấp và khá ổn định. Trong năm 2010, TSS dao động từ
21 đến 143 mg/l, không có biến động nhiều giữa các năm.
Do ảnh hưởng của nguồn nước từ hệ thống kênh tiêu vùng Hóc Môn – Bắc
Bình Chánh của TpHCM qua các tuyến kênh Thầy Cai – An Hạ – Kênh Xáng – Chợ
Đệm nên tại Bến Lức hàm lượng thành phần dinh dưỡng tăng cao so với các vị trí
khác. Kết quả cho thấy amôni tại đây khá cao (giá trị cực đại là 1,248 mg/l,. Các thành
phần tổng nitơ biến thiên trong khoảng 0,452 đến 2,224 mg/l và phốtpho trong khoảng
0,019 đến 0,260 mg/l.
Thành phần chất hữu cơ ở mức trung bình, giá trị biến thiên trong khoảng 3,35
đến 12,56 mg/l đối với COD, khoảng 1,3 đến 8,36 mg/l đối với BOD 5 . Các thành phần
hữu cơ thường cao trong mùa khô, phần lớn giá trị thấp hơn giới hạn bảo vệ thủy sinh
(6 mg/l-cột A2-QCVN 08:2008) và có xu hướng gia tăng trong những năm gần đây,
nhất là năm 2009 và 2010. Thành phần vi sinh trong nước sông Vàm Cỏ không ổn
định và có xu hướng tăng dần từ Gò Dầu đến Bến Lức đối với nhánh Vàm Cỏ Đông và
từ Tuyên Nhơn đến Tân An đối với nhánh Vàm Cỏ Tây, do gia tăng tác động của các
hoạt động phát triển ở các khu vực này. Nhìn chung, số lượng Coliform ở các vị trí dao
động trong khoảng 9-24.000MPN/100ml vượt quá ngưỡng 10.000 MPN/100ml của
nguồn loại B2 theo QCVN 08:2008.
Sông Vàm Cỏ đang chịu tác động của các họat động phát triển sản xuất ngày
càng gia tăng. Các nhà máy, cơ sở sản xuất nhỏ trên lưu vực sông có các hệ thống xử
lý nước thải kém hiệu quả hoặc được thải bỏ thẳng vào nguồn nước đang làm gia tăng
tình trạng ô nhiễm trên sông Vàm Cỏ như các nhà máy đường Hiệp Hòa, nhà máy
đường Ấn Độ, nhà máy đường Tây Ninh, khu dệt nhuộm Formosa và nước thải các
khu công nghiệp lân cận Trảng Bàng, Đức Hòa, Bến Lức…

5.2.2

Các sông ven biển

1. Sông Cái Phan Rang
Sông Cái là sông vùng ven biển Nam Trung Bộ, sông có chiều dài trung bình,
vùng thượng lưu lực là vùng đất đá nên hàm lượng phù sa thấp. Chất lượng nước khu
vực dòng chính sông Cái và các chi lưu có chất lượng khá tốt. Các thành phần ô nhiễm
hữu cơ như DO, BOD 5 , thành phần dinh dưỡng như nitrát đều khá ổn định và thấp.
Kết quả quan trắc của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Ninh Thuận cho thấy hầu hết
những thông số quan trắc đều đạt ngưỡng nguồn loại A theo QCVN 08:2008/BTNMT.
Riêng thành phần nitrít và amôni của thu vực cuối sông Cái tăng nhẹ trong thời gian
qua, nhưng vẫn đạt mức loại nguồn loại B, nguyên nhân của hiện tượng này có thể là
do lượng nước thải sinh hoạt và nước thải sản xuất tăng trong khu vực Phan Rang làm
ảnh hưởng xấu đến chất lượng nước sông Cái.
Riêng thành phần vi sinh là thành phần chịu tác động nhiều từ nước thải sinh
hoạt và nước thải trong quá trình chăn nuôi gia súc thì lại có xu hướng giảm trong
những năm gần đây, nguyên nhân chủ yếu là do người dân có ý thức hơn và vệ sinh
môi trường nông thôn đã được cải thiện. Nhưng nhìn chung số lượng Coliform trên
sông Cái vẫn vượt ngưỡng nguồn A trên phần lớn tuyến sông Cái, cá biệt tại khu vực
gần biển có giá trị vượt nguỡng nguồn B. Tương tự như dòng chính sông Cái, chất
lượng nước trong kênh Nam và kênh Bắc còn khá tốt, các thành phần pH, DO, BOD 5 ,
nitrát đều đạt ngưỡng loại A. Nhưng các thành phần nitrít, amôni đều vượt ngưỡng loại
A và chỉ đạt ngưỡng nguồn loại B. Thành phần vi sinh Coliform tại một số nơi vượt
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ngưỡng loại B từ 3 – 8 lần cho thấy mức độ nhiễm bẩn vi sinh đang diễn ra gay gắt tại
các kênh nội đồng này.
Như vậy nhìn chung chất lượng nước sông Cái vẫn còn khá tốt và ổn định.
Ngoại trừ khu vực hạ lưu sông Cái (gần thành phố Phan Rang – Tháp Chàm) bị ô
nhiễm nhẹ do ảnh hưởng từ nguồn nước thải sinh hoạt và sản xuất. Ngoài ra chất
lượng nước sông Cái đã có một số biểu hiện ô nhiễm thành phần nitrít, amôni và
Coliform .
2. Sông Lũy
Hàm lượng phù sa thấp là đặc điểm chung của các nguồn nước sông vùng Nam
Trung Bộ, nguyên nhân chủ yếu là do các sông ngắn, thượng lưu vực nhỏ và chủ yếu
là vùng núi đá nên không có khả năng bổ sung phù sa. Giá trị TSS của sông Lũy cũng
vậy, giá trị thường chỉ khoảng 30 – 50 mg/l là một giá trị khá thấp.
Nước sông Lũy chưa có các dấu hiệu ô nhiễm, các thành phần ô nhiễm hữu cơ
và chất dinh dưỡng đều khá thấp so với ngưỡng A của QCVN 08:2008/BTNMT. Giá
trị COD dao động 1 – 3 mg/l, BOD 5 <2 mg/l cho thấy nguồn nước chưa bị ô nhiễm
thành phần hữu cơ. Các thành phần nitrát, phốtphát đều có hàm lượng thấp cho thấy
nguồn nước chưa bị phú dưỡng hóa. Tuy vậy khi xét về thành phần vi sinh thì nước
sông Lũy có một số vấn đề cần được quan tâm. Số lượng khuẩn Coliform trong nước
sông Lũy thường cao gấp 2 – 3 ngưỡng A1, nhất là vào mùa khô, cá biệt tại một số vị
trí gần các khu dân cư xuất hiện khuẩn E.Coliform trong nguồn nước sông Lũy.
3. Sông Ray
Tương tự như các sông nhỏ khác trong vùng chất lượng nguồn nước sông Ray ở
mức trung bình và khá ổn định. Giá trị TSS và độ đục trong mùa mưa cao hơn mùa
khô. Điều này chứng tỏ rằng thành phần TSS và độ đục chịu ảnh hưởng nhiều từ hiện
tượng rửa trôi phù sa bề mặt thường xảy ra tại khu vực thượng lưu trong mùa mưa.
Nguyên nhân chủ yếu của hiện tượng này là do phần lớn thảm thực vật tự nhiên che
phủ bề mặt trong vùng đã bị khai thác, thay thế vào đó là các đất rừng tái sinh, đất
nông nghiệp, lâm nghiệp đã làm gia tăng mức độ xói lở bề mặt tại các nơi có độ dốc
cao, nhất là vào các tháng mùa mưa.
Các kết quả đánh giá cho thấy nước sông Ray khá nghèo dinh dưỡng, giá trị
tổng nitơ <1 mg/l, tổng phốtpho <0,2 mg/l, các thành phần khác như nitrát, nitrít,
phốtphát đều có giá trị rất thấp so với các sông khác. Ngoài ra chưa phát hiện thấy các
dấu hiệu ô nhiễm chất thải công nghiệp, nguyên nhân có thể là do trong vùng chưa có
các các hoạt động công nghiệp với quy mô tập trung. Nhưng các số liệu về vi sinh thu
được đều khá cao, hầu hết các số liệu Coliform đều lớn hơn 104 MPN/100mL.
4. Sông Thị Vải
Thành phần TSS sông Thị Vải khá nhỏ, dao động trong khoảng 27 – 119 mg/l.
Nguồn nước mặn sông Thị Vải có môi trường trung tính, độ mặn biến thiên trong
khoảng 10 đến 30 g/l cho TV1 (gần Vedan) và từ 2-20 g/l cho khu vực hợp lưu với
suối Cả.
Khu vực phía trên của sông Thị Vải, nơi chưa chịu tác động nhiều của nước thải
các nhà máy, có hàm lượng các chất dinh dưỡng nhỏ hơn tại Vedan khoảng 2 lần vào
những năm trước đây. Sau khi bị phát hiện xả thẳng nước thải ra sông Thị Vải trong
năm 2008 và phải có xử lý nước thải trước khi thải ra sông, trong năm nay tình hình
chất lượng môi trường nước sông Thị Vải đã được cải thiện đáng kể. Trong năm 2010
hàm lượng amôni (NH 4 +) và tổng nitơ đã giảm rất nhiều so với các năm trước, tuy
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nhiên vẫn cao hơn giới hạn cho phép cho việc nuôi trồng thủy sản (0,1 mg/l - QCVN
10:2008). Chất hữu cơ (COD và BOD 5 ), mặc dù giảm nhiều so với các năm trước,
những vẫn vượt xa giới hạn cho nuôi trồng thủy sản của nước biển ven bờ (QCVN
10:2008). Các thành phần nitơ và photpho trong năm 2010 cũng giảm rất nhiều so với
các năm trước từ trên 10 mg/l xuống 1 mg/l cho nitơ và từ 0,2 xuống 0,1 mg/l cho
photpho.
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Chương 6:

TÌNH HÌNH SẠT LỞ

6.1

Sông Đồng Nai

6.1.1

Thượng lưu hồ Trị An

Bờ sông Đồng Nai tại thôn Cát Lợi xã Phước Cát 1, huyện Cát Tiên, tỉnh Lâm
Đồng bị sạt lở bờ sông, đe dọa đến tài sản, tính mạng của người dân đang sống ven
sông. Nguyên nhân của hiện tượng này là do lụt lớn liên tục trong nhiều năm, trong khi
người dân phá cây chắn sóng để lấy đất sản xuất dọc bờ sông và nhất là nạn khai thác
cát bừa bãi tại đây đã khiến tình trạng sạt lở trở nên đặc biệt nghiêm trọng. Hiện tại, bờ
sông Đồng Nai có điểm chỉ còn cách nhà dân khoảng hơn 10 mét. Tình trạng này cũng
xảy ra khá phổ biến trên chiều dài hơn 4 km bờ sông thuộc các thôn Cát Lâm, Cát
Lương 1, Cát Lương 2... của xã Phước Cát 1.
Hiện tượng sạt lở bờ sông La Ngà có 6 điểm sạt lở, dài khoảng 400 m, với độ
sâu 3m, chủ yếu là ở các điểm cong, bờ sông dốc đứng. Vào tháng 7/2006 cả một
mảng bờ sông La Ngà đã bị nứt và đổ xuống sông. Tại hiện trường, điểm sạt lở được
xác định nằm ở bờ nam sông La Ngà, cách cầu Tà Pao khoảng 200m về phía hạ lưu.
Nơi bờ sông sạt lở đã ăn sâu vào hành lang tuyến đường giao thông nông thôn (thôn 1
– Đồng Kho) nên rất nguy hiểm. Theo BCH PCBL & TKCN huyện thì do mưa lớn kết
hợp với xả lũ của hồ thủy điện Hàm Thuận, mực nước sông La Ngà dâng cao và sau
khi nước rút, mạch nước ngầm từ khu dân cư chảy ra đã gây ra sạt lở bờ sông.Tuy
nhiên một nguyên nhân khác chưa được đề cập đến chính là việc khai thác cát trên
sông đã làm thay đổi dòng chảy, tiềm ẩn nhiều nguy cơ sạt lở bờ sông.

6.1.2

Từ Trị An đến cù lao Rùa

Bờ sông Đồng Nai từ Nhà máy thuỷ điện Trị An đến cù lao Rùa có chiều dài
khoảng 45km, có nhiều cù lao lớn như cù lao Bạch Đằng, cù lao Rùa chia cắt dòng
sông. Trong mùa mưa khi hồ Trị An xả lũ, lưu lượng sông Đồng Nai lớn, lưu tốc dòng
chảy mạnh nên nhiều đoạn bờ bị xói lở và có mái dốc gần như thẳng đứng, điển hình
như các đoạn bờ sông dài khoảng 1km thuộc khu vực xã Tân An, đoạn bờ dài khoảng
800m thuộc xã Bình Lợi, huyện Vĩnh Cửu, Đồng Nai, đoạn bờ dài 200m thuộc xã Tân
Mỹ, huyện Tân Uyên, Bình Dương và các đoạn đường bờ trên cù lao Rùa, nhất là đoạn
đuôi cù lao. Hiện nay chưa có một công trình bảo vệ bờ nào được xây dựng do các
đoạn sạt lở đều xa các khu dân cư .
Trong thời gian qua dọc hai bờ sông Đồng Nai đang bị sạt lở nghiêm trọng,
nhất là đoạn Tân Uyên, Vĩnh Cửu. Tại một số xã thuộc địa phận TP.Biên Hòa, nhiều
đoạn bờ sông bị sạt lở nham nhở, đe dọa đến cả nhà cửa, tài sản và tính mạng của
người dân... Đoạn sông Đồng Nai thuộc ấp 2, xã Bình Lợi (TP.Biên Hòa) có nhiều
điểm sạt lở ăn sâu vào bên cạnh đường giao thông cực kỳ nguy hiểm. Từ mép sạt lở
xuống mặt nước sâu gần 10m, nhiều đoạn sạt lở cuốn theo luôn cả hàng cây lớn. Bờ
sông lồi lõm uốn lượn đủ hình thù nham nhở. Bờ sông đất bị nứt liên tục, hở hàm ếch.
Một số khu vực ven bờ sông Đồng Nai thuộc xã Bình Lợi đã mất hàng chục ngàn mét
vuông đất trồng trọt.
Bờ sông Đồng Nai phía địa bàn huyện Tân Uyên (Bình Dương) đã xuất hiện
nhiều điểm sạt lở mới nghiêm trọng. Bờ sông Đồng Nai đang bị sạt lở 6 đoạn với chiều
dài khoảng 3,7km, đe dọa nghiêm trọng hai con đường độc đạo về huyện Tân Uyên
(Bình Dương) là ĐT746 và 747; có đoạn sông lấn đến đường ĐT746 chỉ còn 3m. Phía
bờ sông Đồng Nai ở Bình Dương xuất hiện 500 điểm sạt lở, có đoạn người dân tự làm
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kè nhưng chỉ một thời gian ngắn thì kè bê tông hay sắt thép đều bị dòng sông cuốn
trôi.
Nguyên nhân khiến cho bờ sông Đồng Nai bị sạt lở nhiều là do tình trạng khai
thác cát bừa bãi diễn ra trong thời gian dài, trong đó có những đơn vị được cấp phép
hoạt động khai thác và cả những đối tượng khai thác cát trái phép. Bên cạnh đó, dòng
sông còn chịu sự tác động của hoạt động tàu bè, xà lan chở đá suốt ngày làm cho đất
bờ sông vốn rất yếu phải chịu thêm áp lực của nước, bờ bị sạt lở cùng với sự gia tăng
của hoạt động xe tải, xe ben, xe container trên đường ĐT746 nằm sát bờ sông, làm cho
nhiều đoạn đường bị lún sâu và sạt lở.

6.1.3

Từ cù lao Rùa đến cù lao Ba Xang, Ba Xê

Đoạn đường bờ từ cù lao Rùa đến cầu Ghềnh tương đối ổn định do một số
đoạn bị sạt lở đã được Nhà nước và nhân dân đầu tư xây dựng các công trình bảo vệ
bờ nên không còn bị sạt lở, nhưng phần hạ lưu cầu Ghềnh trên bờ cù lao Phố có một
đoạn dài khoảng 800m bị sạt lở rất mạnh. Nguyên nhân là do phía hạ lưu cầu tồn tại
một bãi đá ngầm khá lớn nên khi nước chảy vào đoạn sông này thì hướng dòng chảy
đâm trực tiếp vào bờ cù lao Phố gây nên sạt lở. Hiện nay các ngành chức năng đang
phá bãi đá ngầm và trong tương lai bờ cù lao Phố sẽ không bị sạt lở nữa. Khu vực cầu
Đồng Nai, tuy không bị sạt lở nhưng hai bên thượng và hạ lưu cầu do xây dựng nhiều
công trình như các cầu cảng đã lấn chiếm lòng sông làm cho phần hạ lưu cầu đang có
nguy cơ bị sạt lở như tại các khu vực đầu cù lao Ba Xang, Ba Xê.

6.1.4

Từ cù lao Ba Xang, Ba Xê đến ngã ba mũi Đèn đỏ

Từ cuối các cù lao Ba Xang, Ba Xê đến ngã ba mũi Đèn đỏ có chiều dài
khoảng 35km, sông Đồng Nai bị các cù lao lớn như cù lao phường Long Phước, Quận
9 thành phố Hồ Chí Minh, cù lao Đại Phước, huyện Nhơn Trạch, Đồng Nai chia cắt.
Tuy có nhiều nhánh phân và nhập lưu nhưng bờ sông ít bị sạt lở là do lòng sông rộng,
chỉ trừ một vài đoạn ngắn đầu cù lao phường Long Phước là bị sạt lở nhẹ. Trên cù lao
Đại Phước, cách đây 8 năm một đoạn đường bờ rạch Giông (rạch nối vào sông Đồng
Nai), khu vực cầu Phước Lý bị sạt lở mạnh, sau đó Nhà nước đã đầu tư xây dựng kè
bảo vệ bờ dài hơn 300m và hiện nay khu vực này đã ổn định. Đoạn giáp với mũi Đèn
Đỏ, lòng sông rất rộng, khá ổn định và một số công trình lớn như Nhà máy xi măng
Sao Mai, cầu cảng container Cát Lái đã được xây dựng.

6.2

Sông Nhà Bè

6.2.1

Từ mũi Đèn đỏ đến mũi Nhà Bè

Từ mũi Đèn đỏ đến mũi Nhà Bè hay còn gọi là sông Nhà Bè có chiều dài chỉ
khoảng 10km, nhưng đây là một vị trí đặc biệt vì là nơi giao thoa mạnh nhất giữa
nguồn triều biển Đông và dòng nước thượng nguồn trên hệ thống sông Đồng Nai - Sài
Gòn. Đoạn sông này rất rộng, trung bình là hơn 1 kilômét. Trước đây dọc theo bờ phải
sông Nhà Bè, đoạn mũi Đèn đỏ và đoạn tổng kho xăng dầu Nhà Bè là những nơi có tốc
độ xói lở bờ rất mạnh và nhanh, nhưng hiện nay dọc theo các đoạn bị sạt lở đều đã
được xây dựng cầu cảng hay kè bảo vệ bờ nên bờ tương đối ổn định, không còn bị sạt
lở nữa.

6.2.2

Từ mũi Nhà Bè đến cửa Soài Rạp

Từ mũi Nhà Bè đến cửa Soài Rạp hay còn gọi là sông Soài Rạp có chiều dài
khoảng 45km, nhưng dòng sông có hai hình thái đặc trưng khác nhau: từ mũi Nhà Bè
đến ngã ba sông Vàm Cỏ, chiều rộng sông trung bình khoảng 800m, lòng sông sâu có
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nhiều đoạn đường bờ bị sạt lở với những mức độ khác nhau, nhất là tại các ngã ba
sông, kênh, rạch đổ vào sông Soài Rạp, còn từ ngã ba sông Vàm Cỏ đến cửa sông,
chiều rộng trung bình sông khoảng 1,4km, nhưng lòng sông rất nông, nhất là tại cửa
sông, nhiều chỗ chỉ còn sâu 6m và khi triều rút thì hầu hết ghe thuyền đều đi lại rất
khó khăn. Nguyên nhân bồi lấp vùng cửa và trong sông là do phù sa từ sông Vàm Cỏ
đổ về vào mùa lũ và dòng chảy ven bờ mang bùn cát vào bờ trong các mùa gió Đông Bắc và Tây - Nam.

6.2.3

Sông Làng Tàu – Ngã bẩy

Sông Lòng Tàu từ ngã ba mũi Nhà Bè đến sông Ngã Bảy và đổ ra biển Đông
tại vịnh Gành Rái có chiều dài khoảng 75km, lòng sông hẹp chiều rộng trung bình
vùng trong sông khoảng 400m, còn tại cửa sông lòng sông khá rộng, nhiều đoạn lớn
hơn 1,5km. Sông Lòng Tàu - Ngã Bảy rất sâu, độ sâu trung bình khoảng 15m vì thế
đây là tuyến luồng chính của đường thủy quốc tế của tàu bè từ các nơi trên thế giới ra
vào các cảng trên sông Sài Gòn. Sông Lòng Tàu - Ngã Bảy tuy cũng có một số đoạn bị
sạt lở mà nguyên nhân chính là do sóng tàu, nhưng được xem là khá ổn định và trong
một hai thập kỷ qua không có một biến động nào lớn về các đặc trưng hình thái và
lòng dẫn của sông.

6.2.4

Sông Mương Chuối

Sông Mương Chuối là đoạn nối tiếp của sông Phú Xuân nằm trên địa phận
huyện Nhà Bè và đổ ra sông Soài Rạp có chiều dài khoảng 4km. Khi triều rút, dòng
nước từ sông Phú Xuân và các rạch Bà Chiêm, rạch Phước Kiểng đổ vào sông Mương
Chuối rất mạnh, nhất là tại khu vực cầu Mương Chuối làm cho đường bờ đoạn này bị
sạt lở rất nhanh và mạnh, chỉ trong vòng 2 năm một đoạn bờ dài hàng ngàn mét đã bị
sạt lở làm thiệt hại rất lớn tài sản vật chất của nhân dân. Hiện nay, Nhà nước đã đầu tư
xây dựng kè bảo vệ bờ tại khu vực cầu Mương Chuối tại ấp Phú Xuân, Nhà Bè với
chiều dài hơn 700m và công trình hiện nay đang được thi công.

6.3

Sông Sài Gòn

6.3.1

Từ Dầu Tiếng đến Bến Dược

Sông Sài Gòn từ hồ Dầu Tiếng đến Bến Dược, Củ Chi có chiều dài khoảng
25km, dòng sông uốn lượn, có nhiều đoạn sông cong gấp khúc. Chiều rộng lòng sông
nhỏ, hai bên bờ có nhiều đá tảng lớn, cây cối cao, rậm rạp và một số ghềnh, thác.
Trong vùng này có hai đoạn ngắn bị sạt lở: một đoạn phía bờ hữu dài khoảng 40m tại
ấp 2, xã Bến Củi, huyện Dương Minh Châu (ngay bến đò Bến Củi) và đoạn bờ hữu dài
80m ngay đền Bến Dược, Củ Chi là bị sạt lở, còn lại các đoạn khác tương đối ổn định.
Nguyên nhân làm cho bờ sông bị sạt lở là do các tác động của con người như chặt phá
cây hai bên bờ, lấn chiếm bờ sông hay khai thác cát bừa bãi.

6.3.2

Từ Bến Dược đến cầu Bình Phước

Từ Bến Dược, Củ Chi đến cầu Bình Phước có chiều dài khoảng 60km, có
nhiều đoạn sông cong. Dọc hai bên bờ sông có nhiều khu đô thị, nhà cửa, các công
trình xây dựng. Trong thị xã Thủ Dầu Một, tại một số ngã ba kênh rạch nhỏ đổ ra sông
Sài Gòn, bờ sông bị sạt lở, tuy nhiên,Nhà nước đã đầu tư xây dựng một số kè nhỏ bảo
vệ bờ, số còn lại người dân tự làm để bảo vệ nhà cửa của họ nên bờ sông không bị biến
động nhiều. Từ thượng lưu cầu Bình Phước khoảng 1,5km đến cầu, trong những năm
trước đây bị sạt lở tại nhiều đoạn như nhà hàng Thanh Cảnh, kho vôi Tấn Phát, nhưng
Báo cáo tình hình lưu vực năm 2010

35

từ năm 2003 đến nay nhà hàng Thanh Cảnh đã đầu tư xây dựng kè bảo vệ bờ nên đoạn
này hiện nay đã ổn định và không còn bị sạt lở nữa.

6.3.3

Từ cầu Bình Phước đến cầu Sài Gòn

Đoạn đường bờ sông từ cầu Bình Phước đến cầu Sài Gòn có chiều dài khoảng
20km là đoạn bị sạt lở mạnh nhất của sông Sài Gòn. Khu vực nhà thờ Fatima cách đây
hơn 10 năm đã bị sạt lở rất mạnh làm thiệt hại vật chất rất nặng nề, sau đó nhà thờ đã
đầu tư xây dựng kè bảo vệ với chiều dài 80m. Đến năm 1999 bờ kè đã bắt đầu hư
hỏng, bị võng xuống và đến năm 2002 thì bị sụp hoàn toàn. Năm 2003, nhà thờ đã cho
xây dựng lại kè mới lấn ra sông 6m và đoạn này hiện nay đã ổn định, tuy nhiên còn
một đoạn tiếp theo dài 60m đang tiềm ẩn nguy cơ sạt lở cao.
Bán đảo Thanh Đa bao gồm vòng cung bán đảo và kênh Thanh Đa là khu vực
trọng điểm sạt lở của sông Sài Gòn. Đã có nhiều đợt sạt lở gây thiệt hại rất lớn về
người và vật chất, gây nên những hậu quả hết sức nghiêm trọng như khu vực nhà thờ
La San Mai Thôn, hội quán APT, Hợp tác xã Tiền Phong, khách sạn sông Sài Gòn,
nhà hàng Hoàng Ty, sân quần vợt Lý Hoàng, quán cháo vịt Bích Liên, kho tang vật
công an Bình Thạnh, đầu cầu Kinh (kênh Thanh Đa). Đoạn bờ khu vực An Phú, An
Khánh thuộc Quận 2, trước đây cũng là những đoạn trọng điểm sạt lở, nhưng hiện nay
nhiều đoạn kè đã được xây dựng góp phần vào việc ổn định khu vực này. Ngoài ra,
một đoạn bờ sông dài 150m trong khoảng từ kênh Thanh Đa đến cầu Sài Gòn thuộc
Tổng công ty than miền Nam cũng là nơi có nguy cơ sạt lở rất cao.
Tóm lại, hiện nay khu vực cầu Bình Phước, khu vực nhà thờ Fatima, khu vực
bán đảo Bình Quới, Thanh Đa, thuộc các phường 27 và 28 quận Bình Thạnh, khu vực
bờ kênh Thanh Đa phường 26 quận Bình Thạnh, khu vực sông Sài Gòn phường 25,
Bình Thạnh là những nơi có nguy cơ sạt lở rất cao và bờ sông có thể sụp đổ bất cứ lúc
nào với thiệt hại là không thể lường trước được.

6.3.4

Từ cầu cầu Sài Gòn đến ngã ba mũi Đền đỏ

Từ cầu cầu Sài Gòn đến ngã ba đền đỏ Đoạn đường bờ phải từ cầu Sài Gòn
đến mũi Đèn đỏ là nơi tập trung hầu hết các cầu cảng, bến cảng, kho tàng cơ sở vật
chất rất hiện đại, còn bờ trái là các khu dân cư kéo dài hàng chục kilômét nên đã được
đầu tư xây dựng các bờ kè bảo vệ bờ rất vững chắc và mặc dù trên đoạn này hàng ngày
có hàng trăm tàu bè lớn nhỏ ra vào các cảng nh ng đoạn bờ này rất ổn định và chưa có
một đợt sạt lở nào.

6.4

Sông Vàm Cỏ

Sông Vàm Cỏ là hợp lưu của hai sông Vàm Cỏ Đông, Vàm Cỏ Tây tại xã Nhật
Ninh, huyện Tân Trụ, tỉnh Long An và chảy ra sông Soài Rạp. Từ đoạn hợp lưu đến
sông Soài Rạp lòng sông rộng (trung bình từ 300-500m), hai bên bờ dừa nước phát
triển mạnh và hầu như rất ít bị sạt lở. Hai bên bờ sông Vàm Cỏ Đông, đê bao được đắp
tại các huyện Bến Lức, Cần Đước, Tân Trụ còn tại các huyện Đức Hoà, Đức Huệ thì
chưa có đê bao nên vào mùa lũ, nước lũ thường tràn bờ. Bờ sông Vàm Cỏ chỉ bị sạt lở
mạnh tại khu vực ấp 2, xã An Thạnh, huyện Bến Lức và một số đoạn ven sông khác
nhưng mức độ nhẹ, không nghiêm trọng. Vào mùa khô, lưu lượng của sông Vàm Cỏ
rất nhỏ, nhưng vào mùa lũ lưu lượng khá lớn, lưu tốc dòng chảy mạnh mang một khối
lượng rất lớn phù sa, bùn cát từ thượng nguồn đổ về và bồi lắng dọc theo sông và tại
vùng cửa sông làm cho không những cửa sông Soài Rạp ngày càng nông dần mà vùng
trong sông cũng bị bồi lấp lòng sông nâng cao dần, vì thế hiện nay sông Vàm Cỏ còn
đang được phép khai thác cát để xây dựng. Nhờ phù sa sông Vàm Cỏ mà các đồng lúa
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thuộc các huyện Tân Trụ, Cần Đước, Châu Thành, tỉnh Long An, các huyện Gò Công
Đông, Gò Công Tây, tỉnh Tiền Giang rất xanh tốt và cho năng suất rất cao. Đường bờ
sông Vàm Cỏ tương đối ổn định, ít bị sạt lở, tuy nhiên dọc theo hai bên bờ có rất ít
công trình xây dựng kiên cố và cũng không có nhiều nhà cửa.
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Chương 7:
7.1

TÌNH HÌNH CẤP PHÉP KHAI THÁC NGUỒN
NƯỚC VÀ XẢ THẢI

Các văn bản pháp luật

+ Luật Tài nguyên nước số 08/1998/QH10 ngày 20/5/1998 có hiệu lực ngày
01/1/1999;
+ Nghị định số 149/2004/NĐ-CP ngày 27/7/2004 của Chính phủ Quy định
việc cấp phép thăm dò, khai thác, sử dụng TNN, xả nước thải vào nguồn nước có hiệu
lực ngày 18/8/2004;
+ Quyết định 59/2006/QĐ-Bộ Tài chính ngày 25/10/2006 của Bộ trưởng Bộ
Tài chính về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm
định, lệ phí cấp phép, thăm dò, khai thác, sử dụng TNN, xả nước thải vào nguồn nước
và hành nghề khoan nước dưới đất có hiệu lực ngày 25/11/2006;
+ Thông tư 02/2005/TT-BTNMT, ngày 24/6/2005 của Bộ trưởng Bộ Tài
nguyên và Môi trường hướng dẫn thực hiện Nghị định số 149/2004/NĐ-CP ngày
27/7/2004 của Chính phủ Quy định việc cấp phép thăm dò, khai thác, sử dụng TNN,
xả nước thải vào nguồn nước có hiệu lực ngày 26/7/2005.Tình hình cấp phép khai thác
và xả nước các địa phương

7.2

Tình hình cấp phép khai thác và xả nước thải

7.2.1

Tỉnh Ninh Thuận

Tính đến tháng 10/2010 tỉnh Ninh Thuận đã cấp được 07 giấp phép các loại,
bao gồm: 03 giấp phép khai thác và sử dụng nước dưới đất, 02 giấp phép khai thác sử
dụng nước mặt, 02 giấp phép xả thải vào nguồn nước. Cụ thể như sau:
1. Giấy phép khai thác sử dụng nước dưới đất: 03 giấy phép
- Công ty cổ phần Vinaconex 17, lưu lượng khai thác 82m3/ngày đêm;
- Công ty cổ phần du lịch Sài Gòn - Ninh Chữ, lưu lượng khai thác 20m3/ngày
đêm;
- Xí nghiệp cấp nước Đông Mỹ Hải, lưu lượng khai thác 2.426 m3/ngày đêm;
2. Giấy phép khai thác sử dụng nước mặt: 02 giấy phép
- Xí nghiệp cấp nước Đông Mỹ Hải, lưu lượng khai thác 1.720 m3/ngày đêm;
- Công ty cổ phần cấp nước Ninh Thuận, lưu lượng khai thác 5.000 m3/ngày
đêm;
3. Giấy phép xả thải vào nguồn nước: 02 giấy phép
- Công ty cổ phần cấp nước Ninh Thuận, lưu lượng xả thải 153 m3/ngày đêm;
- Công ty cổ phần cấp nước Ninh Thuận, lưu lượng xả thải 1.563 m3/ngày
đêm;

7.2.2

Tỉnh Lâm Đồng

Tỉnh Lâm Đồng tính đến nay đã cấp phép được 02 giấp phép khai thác sử
dụng nước mặt, 22 giấy phép khai thác sử dụng nước dưới đất. Theo nhận định của sở
TN-MT tỉnh Lâm Đồng, tình hình khai thác nước dưới đất chưa được cấp phép trên địa
bàn tỉnh còn phổ biến, tỉ lệ giấp phép cấp trên tổng số đối tượng cần phải cấp ước đạt
30%.
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7.2.3

Tỉnh Tây Ninh

Theo thông tin nhận được từ sở Tài nguyên và Môi trường, hiện nay đã cấp 01
giấy phép xả thải vào nguồn nước ở KCN Linh Trung 3, từ 2005 đến nay đã cấp nhiều
giấy phép khai thác nước dưới đất với tổng lưu lượng là 92.700 m3/ngày đêm

7.2.4

Thành phố Hồ Chí Minh

Theo điều tra, thống kê tình hình khai thác nước trên địa bàn TP năm 2008,
cho thấy mỗi ngày lượng nước khai thác từ nước mặt khoảng 1,2 triệu m3/ngày đêm
(từ sông Đồng Nai khoảng 900.000 m3/ngày, sông Sài Gòn khoảng 300.000m3/ngày),
nước dưới đất 582.000 m3/ngày (có 707 doanh nghiệp được sở cấp giấy phép với tổng
khối lượng nước khai thác khoảng 327.000m3/ngày). Còn lại là số giếng khai thác
trong các hộ dân không phải xin phép nhưng phải đăng ký khai thác tại cấp xã (hiện
nay đã đăng ký khoảng 32.000 giếng) và các đơn vị sản xuất quy mô vừa và nhỏ khai
thác chưa có phép.

7.2.5

Tỉnh Bình Thuận

Trong năm 2010, tỉnh Bình Thuận đã cấp phép, gia hạn 51 giấy phép khai
thác, sử dụng tài nguyên nước và xả thải vào nguồn nước. Trong đó có 24 giấy phép
khai thác nước dưới đất; 3 giấy phép khai thác, sử dụng nước măt; 5 giấp phép xả nước
thải vào nguồn nước; 17 giấy phép gia hạn khai thác nước dưới đất; 01 giấy phép hành
nghề khoan nước dưới đất và 01 giấy phép thăm dò nước dưới đất.

7.2.6

Tỉnh Đồng Nai

Theo Báo cáo của Sở Tài nguyên và Môi trường, trong năm 2010 tỉnh đã cấp
được tổng cộng 55 giấy phép. Trong đó gồm 06 giấy phép thăm dò nước dưới đất, 32
giấy phép khai thác nước dưới đất có tổng lưu lượng là 25.326 m3/ngày đêm, 07 giấy
phép khai thác nước mặt có tổng lưu lượng là 23.120 m3/ngày đêm và 10 giấy phép xả
thải vào nguồn nước (trong đó có 02 giấy phép gia hạn) có tổng lưu lượng là 11.576
m3/ngày đêm.

7.2.7

Tỉnh Bình Phước

Theo Báo cáo của Sở Tài nguyên và Môi trường, tính đến tháng 8 năm 2008,
trên địa bàn tỉnh mới cấp được 9 giấy phép hoạt động tài nguyên nước, trong đó có 02
giấy phép hoạt động thăm dò nước dưới đất; 04 giấy phép hoạt động khai thác nước
dưới đất và 03 giấy phép hành nghề khoan nước dưới đất.
Báo cáo cũng cho thấy, trên địa bàn tỉnh việc triển khai cấp giấy phép còn gặp
khó khăn do hạn chế trong công tác tuyên truyền pháp luật về tài nguyên nước và thực
hiện biện pháp xử lý hành chính chưa kiên quyết nên còn nhiều tổ chức, cá nhân hành
nghề khoan nước dưới đất chưa làm thủ tục đăng ký xin cấp phép. Hiện lĩnh vực tài
nguyên nước chưa xử phạt trường hợp vi phạm nào.
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Chương 8:
8.1

TÌNH HÌNH BẢO VỆ NGUỒN NƯỚC

Hệ thống giám sát, quan trắc

Cho đến nay, các hoạt động liên quan đến quan trắc và phân tích môi trường
nước đã và đang thực hiện tại lưu vực sông Đồng Nai có thể chia thành 4 nhóm như
sau:
- Nhóm 1: Các hoạt động giám sát chất lượng nước phục vụ cho ngành NNPTNT do
Bộ NNPTNT quản lý.
- Nhóm 2: Các hoạt động quan trắc môi trường nước do Bộ TNMT quản lý bao gồm
mạng lưới quan trắc môi trường quốc gia của Tổng Cục Môi trường quản lý (Trạm
Vùng 2 và Vùng 3),các hoạt động quan trắc môi trường thuộc mạng lưới quan trắc khí
tượng thủy văn và môi trường quốc gia do Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn
Trung ương quản lý, ác hoạt động quan trắc môi trường nước do Cục Quản lý Tài
nguyên Nước quản lý.
- Nhóm 3: Các hoạt động quan trắc môi trường thuộc mạng lưới quan trắc môi trường
của các tỉnh/thành phố trên lưu vực sông Đồng Nai.
- Nhóm 4: Các hoạt động quan trắc môi trường trong khuôn khổ các chương trình, đề
tài, dự án khác.
Mỗi nhóm có những mục tiêu quan trắc khác nhau và điều kiện thực hiện quan
trắc khác nhau do đó chưa thống nhất được với nhau về vị trí các điểm quan trắc, tần
suất và thời gian quan trắc, các thông số quan trắc, phương pháp quan trắc và phân
tích, phương pháp lưu trữ và xử lý số liệu quan trắc

8.1.1

Mạng giám sát của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Nhằm mục đích điều tra khảo sát chất lượng nước mặt hệ thống sông Đồng Nai
– Sài Gòn, từ năm 1999 đến năm 2003, Phân Viện Khảo sát Quy hoạch Thủy lợi Nam
Bộ (nay là Viện Quy hoạch thủy lợi Miền Nam) được Bộ NNPTNT giao cho nhiệm vụ
thực hiện dự án “Điều tra cơ bản chất lượng nước vùng hạ lưu sông Đồng Nai – Sài
Gòn”. Kết quả nghiên cứu của dự án trên đã cho chúng ta thấy được bức tranh sơ bộ về
chất lượng nước mặt của các sông chính trong hệ thống. Tuy vậy diễn biến chất lượng
nước mặt trong vùng diễn biến rất phức tạp và công tác điều tra cần được tiến hành
thường xuyên trong thời gian dài. Nhằm giải quyết vấn đề này với sự chấp thuận của
Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, từ tháng 7 năm 2004, mạng giám sát chất
lượng nước mặt trong khu vực hạ lưu sông Đồng Nai – Sài Gòn đã được vận hành trở
lại bởi Viện Quy hoạch thủy lợi Miền Nam với quy mô 19 trạm.
Mạng giám sát hiện có 20 trạm phân bố trên các sông thuộc hệ thống sông
Đồng Nai bao gồm 4 trạm trên dòng chính Đồng Nai (Tà Lài, Thiện Tân, cầu Đồng
Nai – Biên Hòa, Cát Lái), 2 trạm trên sông Bé (Cần Đơn, cầu Phước Hòa), 4 trạm trên
sông Sài Gòn (cầu Bến Củi – Dầu Tiếng, cầu Phú Cường – Thủ Dầu Một, cầu Bình
Phước – Thủ Đức, cảng Tân Thuận – Quận 7), 2 trạm trên sông La Ngà (Tà Pao, cầu
La Ngà), 2 trạm trên sông Thị Vải (thượng nguồn sông Thị Vải, Vedan), 5 trạm trên
sông Vàm Cỏ (cầu Gò Dầu, Xuân Khánh, Bến Lức, Tuyên Nhơn, Tân An) và một trạm
trên sông Lá Buông (cầu Lá Buông).
Ngoài ra để thực hiện công tác quy hoạch, trong khuôn khổ các quy hoạch thủy
lợi các hoạt động khảo sát chất lượng nước trên các lưu vực cũng được tiến hành song
song.
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8.1.2

Mạng giám sát của Bộ TN&MT

Các trạm quan trắc này đã xây dựng chương trình quan trắc môi trường hàng
năm và thực hiện quan trắc liên tục từ năm 1995 đến nay. Từ đó đến nay, mạng lưới
quan trắc và phân tích môi trường quốc gia được đầu tư mở rộng thêm một số trạm và
không chỉ dừng lại trong phạm vi quản lý của Cục Bảo vệ Môi trường mà còn mở rộng
thêm ở một số bộ phận khác như Cục Quản lý Tài nguyên nước, và các trạm quan trắc
môi trường thuộc mạng lưới quan trắc khí tượng, thủy văn và môi trường của Bộ
TNMT.
Các Trạm quan trắc và phân tích môi trường quốc gia (Trạm Vùng 2 và Vùng
3) đảm nhận việc quan trắc và phân tích môi trường nước tại một số vị trí trên hệ thống
sông Đồng Nai từ năm 1995 đến nay. Tại khu vực TpHCM có 6 điểm là cầu Bình
Phước (sông Sài Gòn), cầu Trương Minh Giảng, cầu Bông (, cầu Điện Biên Phủ, cầu
Ba Son (kênh Nhiêu Lộc – Thị Nghè), cầu Phú Xuân (rạch Phú Xuân – Tỉnh lộ 15).
Khu vực tỉnh Long An có 10 điểm là cầu Bến Lức (sông Vàm Cỏ Đông), cầu Tân An,
Bình Cư, bến đò Chú Tiết (sông Vàm Cỏ Tây), đập Bảo Định và cầu Mới (nội thị Tân
An) và 4 điểm tại khu vực Chùa Nổi (Mộc Hóa – Đồng Tháp Mười). Khu vực tỉnh
Đồng Nai có 3 điểm, khu vực tỉnh Bình Dương có 7 điểm, khu vực tỉnh Bà Rịa – Vũng
Tàu có 3 điểm.
Các trạm quan trắc thuộc mạng lưới quan trắc khí tượng và thủy văn quốc gia
được bố trí theo các trạm thủy văn do Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Tây Nguyên,
khu vực Nam Trung Bộ và Nam Bộ quản lý.

8.1.3

Mạng giám sát của các tỉnh

1. Tỉnh Đắc Nông
Công tác quan trắc môi trường nước trên địa bàn tỉnh do Trung tâm Quan trắc
và Phân tích Môi trường trực thuộc Sở TNMT đảm nhiệm. Đến nay, mạng lưới quan
trắc chất lượng nước trên địa bàn tỉnh đã tiến hành quan trắc các tuyến sông khu vực
thượng nguồn sông Đồng Nai.
2. Tỉnh Lâm Đồng
Công tác quan trắc môi trường nước trên địa bàn tỉnh do Trung tâm Quan trắc
và Phân tích Môi trường trực thuộc Sở TNMT đảm nhiệm. Đến nay, mạng lưới quan
trắc chất lượng nước trên địa bàn tỉnh đã tiến hành quan trắc trên hầu hết các tuyến
sông suối và hồ chứa lớn trong tỉnh.
3. Tỉnh Ninh Thuận
Công tác quan trắc môi trường nước trên địa bàn tỉnh do Trung tâm Quan trắc
và Phân tích Môi trường trực thuộc Sở TNMT đảm nhiệm. Đến nay, mạng lưới quan
trắc chất lượng nước trên địa bàn tỉnh đã tiến hành quan trắc sông Cái – Phan Rang và
hai tuyến kênh dẫn nước Nam và Bắc.
4. Tỉnh Bình Thuận
Công tác quan trắc môi trường nước trên địa bàn tỉnh do Trung tâm Quan trắc
và Phân tích Môi trường trực thuộc Sở TNMT đảm nhiệm. Đến nay, mạng lưới quan
trắc chất lượng nước trên địa bàn tỉnh đã tiến hành quan trắc các sông chính trong tỉnh
như Cà Ty, Phan, Lũy,…
5. Tỉnh Bình Phước
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Quan trắc nước mặt hàng năm trên địa bàn tỉnh Bình Phước được tiến hành
hàng năm với 80 điểm. Trong đó, thượng nguồn lưu vực Sông Đồng Nai là 20 điểm,
thượng nguồn lưu vực sông Sài Gòn là 20 điểm và lưu vực sông Bé là 40 điểm.
6. Tỉnh Bình Dương
Công tác quan trắc môi trường nước trên địa bàn tỉnh do Trung tâm Quan trắc
và Phân tích Môi trường trực thuộc Sở TNMT đảm nhiệm. Đến nay, mạng lưới quan
trắc chất lượng nước trên địa bàn tỉnh đã tiến hành quan trắc 24 điểm bao gồm 9 điểm
trên sông Sài Gòn và các chi lưu, 9 điểm trên sông Đồng Nai và các chi lưu, 2 điểm
trên sông Bé và 4 điểm trên sông Thị Tín.
7. Tỉnh Đồng Nai
Công tác quan trắc chất lượng môi trường nước trên địa bàn tỉnh được giao trực
tiếp cho Trạm Quan trắc và Phân tích Môi trường (1998), sau đó sát nhập vào Trung
tâm Quan trắc và Kỹ thuật Môi trường (2004). Khu vực quan trắc gồm vùng hồ Trị An
(11 vị trí), dòng chính sông Đồng Nai (28 vị trí) và một số sông nhánh.
8. Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu
Công tác quan trắc môi trường nước trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu được
tiến hành từ năm 2002 do Trung tâm Quan trắc và Phân tích Môi trường trực thuộc Sở
TNMT đảm nhiệm. Đến nay, mạng lưới quan trắc chất lượng nước trên địa bàn tỉnh đã
thiết lập được 14 điểm quan trắc nước sông, 8 điểm quan trắc nước hồ, và 9 điểm quan
trắc nước biển ven bờ.
9. Thành phố Hồ Chí Minh
Quan trắc thủy văn và môi trường vùng hạ lưu sông Sài Gòn – Đồng Nai: từ
năm 1993, TpHCM đã có hệ thống quan trắc chất lượng nước và thủy văn vùng hạ lưu
hệ thống sông Sài Gòn – Đồng Nai, đến năm 1997 hệ thống quan trắc hoạt động ổn
định gồm 8 trạm, trên ông Sài Gòn có 3 trạm ( Phú Cường, Bình Phước, Phú An), trên
sông Đồng Nai là Hóa An, trên sông Chợ Đệm là Bình Điền, trên sông Nhà Bè – Soài
Rạp là Nhà Bè và Lý Nhơn, sông Lòng Tàu là Tam Thôn Hiệp. Từ 2005bổ sung thêm
Cát Lái trên sông Đồng Nai và cửa sông Vàm Cỏ trên sông Soài Rạp.
Quan trắc chất lượng nước kênh rạch nội thành: Từ năm 2001, hệ thống quan
trắc chất lượng môi trường nước bổ sung thêm 10 trạm quan trắc chất lượng nước của
các kênh rạch chính trong khu vực nội thành. Trên kênh Tham Lương – Bến Cát –
Vàm Thuật có 2 trạm là cầu Tham Lương, cầu An Lộc. Kênh Nhiêu Lộc – Thị Nghè
có 2 trạm là cầu Lê Văn Sỹ, cầu Điện Biên Phủ. Kênh Tàu Hũ – Bến Nghé – Đôi – Tẻ
có 4 trạm là cầu Chà Và, cầu Nhị Thiên Đường, Bến Phú Định, rạch Ruột Ngựa. Kênh
Tân Hóa – Lò Gốm có 2 trạm là cầu Ông Buông, cầu Hòa Bình.
Ngoài ra TpHCM còn thường xuyên phố hợp với các tỉnh lân cận như Bình
Dương, Đồng Nai, Long An và Tây Ninh tiến hành các hoạt động khảo sát các tuyến
kênh rạch liên tỉnh để đánh giá tình hình ô nhiễm nguồn nước.
10. Tỉnh Tây Ninh
Công tác quan trắc môi trường nước trên địa bàn tỉnh được tiến hành từ năm
2002 do Trung tâm Quan trắc và Phân tích Môi trường trực thuộc Sở TNMT đảm
nhiệm. Đến nay, mạng lưới quan trắc chất lượng nước trên địa bàn tỉnh đã thiết lập
được 8 điểm quan trắc nước sông.
11. Tỉnh Long An
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Công tác quan trắc môi trường nước trên địa bàn tỉnh do Trung tâm Quan trắc
và Phân tích Môi trường trực thuộc Sở TNMT đảm nhiệm. Đến nay, mạng lưới quan
trắc chất lượng nước trên địa bàn tỉnh đã tiến hành quan trắc nước mặt trên sông Vàm
Cỏ Đông và Vàm Cỏ Tây.

8.2

Đánh giá công tác giám sát, quan trắc

Có khá nhiều chương trình quan trắc môi trường nước đã và đang được triển
khai thực hiện trên lưu vực sông Đồng Nai do nhiều cơ quan quản lý khác nhau, tuy
nhiên nhìn chung chưa có tính thống nhất cao, thể hiện qua một số mặt:
- Mục tiêu quan trắc: Mặc dù đa số các chương trình đều có một chung một mục tiêu là
nhằm đánh giá hiện trạng và theo dõi diễn biến chất lượng nước trên từng phạm vi khu
vực quan trắc, tuy nhiên vẫn bị gò bó trong phạm vi quản lý của từng địa phương,
chưa thật sự hướng đến mục tiêu chung là để phục vụ công tác quản lý thống nhất và
tổng hợp môi trường lưu vực sông.
- Tổ chức thực hiện và lập kế hoạch quan trắc chưa thống nhất, mang tính cục bộ,
manh múng, chồng chéo lẫn nhau.
- Kỹ thuật quan trắc chưa thống nhất (cả về các mặt phương pháp quan trắc, tiêu chí
lựa chọn điểm quan trắc, các nhóm chỉ thị và thông số quan trắc, tần suất quan trắc,
thời gian quan trắc, thiết bị quan trắc, QA/QC trong quan trắc...), nhất là đối với các
trạm quan trắc địa phương.
Lưu vực sông Đồng Nai là một địa bàn rất bức xúc về vấn đề ô nhiễm môi
trường nước, tuy nhiên cho đến nay vẫn chưa thấy vai trò rõ ràng của Mạng lưới quan
trắc và phân tích môi trường quốc gia áp dụng đối với lưu vực này đúng nghĩa là mạng
quan trắc quốc gia, bởi vì số điểm quan trắc hiện có còn quá ít. Hơn nữa, việc bố trí
các điểm quan trắc của mạng quốc gia đối với lưu vực này chưa thật sự hợp lý (được
thiết kế từ năm 1994, đến nay đã có quá nhiều biến động cả về mặt môi trường lẫn về
mặt nhận thức cũng như phương pháp luận quan trắc so với lúc thiết kế ban đầu).
Sự kết hợp giữa quan trắc thủy văn và quan trắc môi trường chưa được tổ chức
thực hiện tốt (trừ trường hợp của TpHCM), mặc dù hiện nay đã được quy về một đầu
mối quản lý nhà nước thống nhất là Bộ TNMT. Mạng quan trắc khí tượng thủy văn
trước đây gần đây mở rộng thêm chức năng quan trắc môi trường, song chỉ dừng lại ở
một vài thông số hóa lý đơn giản, nên kết quả quan trắc chưa thể đánh giá được diễn
biến chất lượng môi trường nước. Ngược lại, mạng quan trắc chất lượng môi trường
thì tập trung phần lớn cho quan trắc các thông số môi trường mà thôi, chưa gắn với
quan trắc thủy văn, do đó gặp nhiều khó khăn trong khâu phân tích và xử lý số liệu
quan trắc, lại càng khó khăn hơn cho công tác dự báo diễn biến môi trường bằng các
mô hình toán.
Sự kết hợp giữa mạng quan trắc quốc gia và mạng quan trắc địa phương chưa
thật sự nhịp nhàng, nhiều chỗ còn chồng chéo, lấn cấn. Do chưa phân định rõ ràng khu
vực nào, tuyến nào, điểm nào thuộc về mạng quan trắc quốc gia; khu vực nào thuộc về
mạng quan trắc địa phương, và do thiếu thông tin lẫn nhau nên dẫn đến tình trạng bố
trí kế hoạch quan trắc chồng chéo lẫn nhau.
Năng lực quan trắc tại các địa phương chưa đáp ứng các yêu cầu khách quan
đối với công tác quản lý tổng hợp môi trường toàn lưu vực. Trừ các trạm quan trắc môi
trường của các Bộ và một số ít trạm quan trắc địa phương như TpHCM, Đồng Nai,
Long An được đầu tư trang bị máy móc thiết bị và phòng thí nghiệm phục vụ công tác
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quan trắc môi trường nước tương đối phù hợp, nhiều địa phương trên lưu vực hiện nay
vẫn chưa có đủ điều kiện để có thể chủ động tiến hành công tác quan trắc mà thường
phải nhờ đến với các đơn vị tư vấn dịch vụ phân tích xét nghiệm. Ngay cả các địa
phương có được sự đầu tư tương đối lớn về mạng lưới quan trắc vẫn còn gặp nhiều
khó khăn trong việc phân tích các thông số độc hại trong môi trường nước (chẳng hạn
như thuốc bảo vệ thực vật, kim loại nặng, dầu mỡ,…) do hạn chế về thiết bị phân tích
và nhân lực. Hơn nữa, số điểm quan trắc còn khá thưa, chưa phủ khắp toàn bộ lưu vực
sông (nhất là ở khu vực thượng nguồn và trung lưu), tần suất quan trắc nhìn chung còn
rất thấp và thiếu tính liên tục, các nhóm chỉ thị và thông số quan trắc còn thiếu và ít
(chủ yếu quan trắc các thông số vật lý và hóa học đơn giản, ít quan trắc các thông số
độc hại, chưa quan trắc thủy sinh đầy đủ, chưa kết hợp giữa quan trắc chất lượng nước
với quan trắc thủy văn và quan trắc bùn đáy,…). Do vậy, các kết quả quan trắc có
được cho đến nay mặc dù khá nhiều, song để sử dụng các số liệu đó cho công tác mô
hình hóa hay để hỗ trợ cho quá trình ra quyết định về vấn đề môi trường lưu vực sông
là rất khó.
Tổ chức hệ thống lưu trữ số liệu quan trắc chưa nhất quán, phần lớn phụ thuộc
vào cơ quan quản lý trực tiếp, chưa xây dựng được tổ chức lưu trữ dữ liệu quan trắc
mang tính hệ thống cho toàn bộ lưu vực sông. Kỹ thuật lưu trữ và xử lý số liệu còn
nhiều hạn chế. Phần lớn các hệ thống lưu trữ số liệu hiện nay đã sử dụng máy tính như
là một công cụ lưu trữ dữ liệu, tuy nhiên các số liệu quan trắc thường mới chỉ được lưu
trữ ở dạng số liệu thô trên các phầm mềm thông dụng như Excel, Word. Chưa sử dụng
các phầm mềm GIS để quản lý số liệu theo không gian địa lý.
Chế độ báo cáo kết quả quan trắc chưa thống nhất từ trung ương đến địa
phương. Đối với các trạm quan trắc thuộc mạng quan trắc của các Bộ, chế độ báo cáo
là báo cáo từng đợt và báo cáo tổng kết năm, trong khi đối với các trạm quan trắc địa
phương thì yêu cầu báo cáo kết quả quan trắc rất khác nhau tùy theo tình hình quan
trắc của từng địa phương, có khi hàng tuần hoặc hàng tháng (TpHCM), hàng quý hoặc
mỗi năm một lần.
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Chương 9:

TÌNH HÌNH QUY HOẠCH VÀ THỰC HIỆN
QUY HOẠCH

9.1

Tình hình quy hoạch

9.1.1

Các quy hoạch theo lưu vực

Trong khoảng 15 năm trở lại đây, các nghiên cứu quy hoạch theo lưu vực đã
được thực hiện trên dòng chính lưu vực sông Đồng Nai; các lưu vực sông nhánh và
các lưu vực sông ven biển. Điển hình có các nghiên cứu quy hoạch sau đây:
1.
Quy hoạch tổng thể lưu vực sông Đồng Nai và vùng phụ cận ven biển do JICA
thực hiện (Công ty Nippon Koei) năm 1994-1996 với Viện Quy hoạch Thủy lợi miền
Nam là có quan đối tác chính. Quy họach nhằm giải quyết nhóm vấn đề chính là: (1)
Vấn đề phát triển tưới; (2). Vấn đề cấp nước; Vấn đề phát triển thủy điện và (4) Vấn
đề chuyển nước khỏi lưu vực sang phía Đông (ven biển) và phía Tây (Long An).
- Về phát triển tưới: Quy hoạch đã tính toán cân bằng nước đáp ứng cho những nơi có
tiềm năng để phát triển nông nghiệp như lưu vực La Ngà, lưu vực Sài Gòn, lưu vực
Vàm Cỏ Đông và lưu vực sông Lũy. Hiện tại, lưu vực sông Lũy đã nhận nước từ công
trình Đại Ninh chuyển sang để phát triển hệ thống tưới Phan Rí-Phan Thiết trong giai
đoạn 1; Lưu vực sông Sài Gòn và Vàm Cỏ Đông sẽ được nhận thêm nguồn nước từ
công trình thủy lợi tổng hợp Phước Hòa đang xây dựng và lưu vực sông La Ngà sẽ
được mở rộng tưới khi xây dựng đập dâng Tà Pao.
- Về cấp nước cho sinh hoạt và công nghiệp: Quy hoạch đã dự báo nhu cầu nước cho
sinh hoạt và công nghiệp trong tương lai, đặc biệt là tại hành lang dọc theo quốc lộ 51
thuộc hai tỉnh Đồng Nai và Bà Rịa Vũng Tàu; từ đó đề xuất các giải pháp công trình
cấp nước.
- Về phát triển thủy điện: Quy hoạch đề xuất sơ đồ phát triển các bậc thang thủy điện
trên dòng chính sông Đồng Nai và các phụ lưu sông La Ngà và sông Bé. Sơ đồ này cơ
bản phù hợp với nghiên cứu trước đây và hiện nay của Viện Quy hoạch Thủy lợi miền
Nam. Điểm khác biệt so với hiện nay là việc chuyển nước sang phía Tây. Quy hoạch
xác định việc chuyển nước sang phía Tây được thực hiện từ công trình Srok Phu
Miêng trên sông Bé sang hồ Dầu Tiếng trên sông Sài Gòn; trong khi thực tế hiện nay
việc chuyển nước này đã được quyết định là từ công trình thủy lợi tổng hợp Phước
Hòa (Công trình Phước Hòa là bậc thang cuối cùng trên sông Bé đã được khởi công
xây dựng vào mùa khô 2008).
- Về chuyển nước lưu vực: Được thực hiện bằng việc chuyển nước từ sông Đồng Nai
sang các lưu vực sông ven biển thông qua phát triển các nhà máy thủy điện trên dòng
chính và từ dòng nhánh sông Bé sang phía Tây (sang sông Sài Gòn và từ sông Sài Gòn
sang sông Vàm Cỏ Đông).
2.
Quy hoạch sử dụng tổng hợp nguồn nước lưu vực sông La Ngà do Viện Quy
hoạch Thủy lợi miền Nam thực hiện từ 1999- 2001. Quy hoạch đã nghiên cứu giải
pháp thủy lợi và đề xuất danh mục công trình tại các sông suối nhỏ của lưu vực để
phục vụ phát triển kinh tế xã hội của 3 tỉnh Lâm Đồng, Bình Thuận và Đồng Nai.
Ngoài ra, quy hoạch cũng xem xét đề xuất xây dựng các công trình xây dựng trên dòng
chính để tận dụng dòng chảy sau nhà máy thủy điện Hàm Thuận-Đa Mi (Hồ La Ngà 3
và các đập dâng Tà Pao, Võ Đắt). Quy hoạch đã được Bộ Nông nghiệp và Phát triển
nông thôn phê duyệt năm 2006.
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3.
Quy hoạch sử dụng tổng hợp nguồn nước lưu vực sông Sài Gòn do Viện Quy
hoạch Thủy lợi miền Nam thực hiện từ 1999 – 2001. Quy hoạch đã nghiên cứu giải
pháp thủy lợi và đề xuất danh mục công trình tại các sông suối nhỏ của lưu vực để
phục vụ phát triển kinh tế xã hội của 5 tỉnh là Bình Dương, Bình Phước, Tây Ninh,
Long An và TP. Hồ Chí Minh. Quy hoạch đã cân bằng phân bổ nguồn nước khi có
chuyển nước từ công trình Phước Hòa (của lưu vực sông Bé)
4.
Quy hoạch sử dụng tổng hợp nguồn nước lưu vực sông Bé do Viện Quy hoạch
Thủy lợi miền Nam thực hiện từ 2000 – 2002. Quy hoạch đã nghiên cứu giải pháp
thủy lợi và đề xuất danh mục công trình tại các sông suối nhỏ của lưu vực để phục vụ
phát triển kinh tế xã hội của hai tỉnh Bình Dương và Bình Phước. Đặc biệt, quy hoạch
đề nghị xây dựng công trình Phước Hòa trên sông Bé chuyển nước về hồ Dầu Tiếng để
điều tiết nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng tổng hợp của nguồn nước.
5
Quy hoạch sử dụng tổng hợp nguồn nước lưu vực sông Lũy do Viện Quy hoạch
Thủy lợi miền Nam thực hiện từ 2000-2002. Quy hoạch đã nghiên cứu giải pháp thủy
lợi và đề xuất danh mục công trình tại các sông suối nhỏ của lưu vực để phục vụ phát
triển kinh tế xã hội của tỉnh Bình Thuận. Đặc biệt là giải pháp công trình nhằm tận
dụng có hiệu quả nguồn nước từ công trình thủy điện Đại Ninh chuyển về sông Lũy để
tưới cho dự án Phan Rí-Phan Thiết.
6 Quy hoạch sử dụng tổng hợp nguồn nước lưu vực hai sông Vàm Cỏ do Viện Quy
hoạch Thủy lợi miền Nam thực hiện từ 2001-2004. Quy hoạch đã nghiên cứu giải pháp
thủy lợi và đề xuất danh mục công trình để phục vụ phát triển kinh tế xã hội của hai
tỉnh Tây Ninh, Long An và TP. Hồ Chí Minh. Đặc biệt là giải pháp công trình khi
được tiếp thêm nguồn nước từ công trình Phước Hòa thông qua hồ Dầu Tiếng để phát
triển khu tưới Đức Hòa và Đức Huệ.
7 Quy hoạch sử dụng tổng hợp và bảo vệ nguồn nước lưu vực các sông phục vụ phát
triển kinh tế xã hội ven trục đường Quốc lộ 51 do Viện Quy hoạch Thủy lợi miền Nam
thực hiện (2002-2007). Quy hoạch đề xuất giải pháp công trình thủy lợi để cấp nước
cho phát triển công nghiệp và đô thị dọc theo quốc lộ 51 thuộc hai tỉnh Đồng Nai và
Bà Rịa-Vũng Tàu và nghiên cứu giải pháp giảm nhẹ ô nhiễm, cải thiện môi trường
nước sông Thị Vải.
(8)
Quy hoạch sử dụng tổng hợp nguồn nước lưu vực sông Đồng Nai (2008) do
Viện Quy hoạch Thủy lợi miền Nam thực hiện (2001-2007). Quy hoạch này được thực
hiện theo 2 giai đoạn. Giai đoạn đầu (2001-2006) mang tên Quy hoạch phòng chống lũ
lưu vực sông Đồng Nai và giai đoạn 2 (2007-2008) có tên Quy hoạch sử dụng tổng
hợp nguồn nước lưu vực sông Đồng Nai. Quy hoạch có đề xuất giai đoạn phát triển
các công trình còn lại trên bậc thang sông Đồng Nai và các công trình thủy lợi trên các
sông suối của các lưu vực nhằm mở rộng diện tích tưới và cấp nước cho sinh hoạt và
công nghiệp.

9.1.2

Các quy hoạch theo vùng

Cùng với các quy hoạch theo lưu vực sông, một số quy hoạch thủy lợi theo các
vùng kinh tế hay theo địa bàn hành chính của tỉnh cũng được thực hiện, đó là:
1. Rà soát quy hoạch thuỷ lợi phục vụ phát triển kinh tế-xã hội vùng Kinh tế Trọng
điểm phía Nam (Viện Quy hoạch Thuỷ lợi miền Nam, 2006). Quy hoạch đề xuất phát
triển thủy lợi phục vụ cho phát triển kinh tế, xã hội vùng kinh tế trọng điểm phía Nam
– vùng có tốc độ phát triển kinh tế nhanh và năng động nhất so cả nước.
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2.
Quy hoạch thủy lợi chi tiết vùng ven biên giới Việt Nam-Cam Pu Chia từ Đắc
Lắc đến Tây Ninh (Viện Quy hoạch Thuỷ lợi miền Nam, 2008). Quy hoạch đề xuất
xây dựng công trình thủy lợi trên các sông suối nhỏ nhằm phục vụ sản xuất, ổn định
đời sống dân cư và củng cố an ninh quốc phòng vùng biên giới.
3. Quy hoạch thủy lợi vùng ven biển Đông Nam bộ phục vụ chuyển đổi sản xuất từ
Ninh Thuận đến TP. Hồ Chí Minh (Viện Quy hoạch Thuỷ lợi miền Nam, 2008). Quy
hoạch đề xuất xây dựng công trình thủy lợi trên các sông suối vùng ven biển và tiếp
nhận nước từ lưu vực khác chuyển về.
4
Dự án Củng cố nâng cấp đê biển hiện có và rà soát quy hoạch để hoàn thiện hệ
thống đê biển các tỉnh từ Quảng Ngãi trở vào (Viện Khoa học Thủy lợi miền Nam chủ
trì, 2008). Các tỉnh Ninh Thuận, Bình Thuận, Bà Rịa-Vũng Tàu và thành phố Hồ Chí
Minh thuộc dự án này.
Gần đây, Tổng Cục Thủy lợi đã đề xuất ý tưởng xây dựng tuyến đê biển Vũng
Tàu – Gò Công với chiều dài 32 km từ Vũng Tàu đến Gò Công - Tiền Giang (xem
hình vẽ). Đề xuất này đã được Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
đồng ý để đề xuất các đề tài nghiên cứu làm cơ sở khoa học cho việc xem xét quy
hoạch, Công văn số: 7175/TB-BNN-VP ngày 29/12/2010
Theo đó, nếu tuyến đê được thực hiện sẽ đạt được mục tiêu chống lũ lụt, ngập
úng và xâm nhập mặn cho toàn vùng TP. Hồ Chí Minh, trước mắt và lâu dài, tăng
cường khả năng thoát lũ, chống xâm nhập mặn cho vùng Đồng tháp mười trong điều
kiện biến đổi khí hậu và nước biển dâng; Chống xâm nhập mặn cho khu vực Gò Công,
Long An; phòng chống thiên tai và các tác động từ biển cho toàn bộ khu vực TP. Hồ
Chí Minh và vùng Đồng tháp mười, rút ngắn khoảng cách giao thông, tạo sự liên kết
giữa các tỉnh miền Tây với Vũng Tầu và các tỉnh ở Nam Trung Bộ, mở rộng các khu
đô thị mới cho TP. Hồ Chí Minh, Vũng Tàu, Long An, Tiền Giang, phát triển du lịch,
điện năng và phát triển kinh tế xã hội cho khu vực.
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9.1.3

Các quy hoạch theo tỉnh

1. Rà soát quy hoạch thủy lợi tỉnh Bình Dương (2003) do Công ty tư vấn xây dựng
thủy lợi 2 thực hiện năm 2003. Quy hoạch đã kế thừa và phát triển các quy hoạch thủy
lợi tỉnh Sông Bé do Viện Quy hoạch Thủy lợi miền Nam thực hiện trước đây và đáp
ứng nhu cầu phát triển và chuyển dịch kinh tế của tỉnh Bình Dương đến năm 2010.
Tuy nhiên, do sự chuyển dịch mạnh từ nền kinh tế nông nghiệp sang phát triển công
nghiệp và dịch vụ của tỉnh Bình Dương những năm gần đây đã kéo theo một số vấn đề
mới phát sinh như nhu cầu nước cho sinh hoạt và đô thị tăng cao, vấn đề tiêu thoát
nước và xử lý ô nhiễm nguồn nước tại các khu công nghiệp và đô thị mới.
2.
Quy hoạch tiêu nước Tp Hồ Chí Minh do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông
thôn thực hiện năm 2008 đã được Thủ tướng chính phủ phê duyệt tại Quyết định số
1547/QĐ-TTg ngày 28/10/2008 và Quy hoạch chi tiết Tp. Hồ chí Minh do Cơ sở 2 Đại
học Thủy lợi thực hiện năm 2010. Cả 2 quy hoạch trên với mục tiêu giải quyết vấn đề
tiêu nước cho Tp. HCM – vấn đề đang là bài toán nan giải của thành phố hiện nay.
Hiện tại, Tp.HCM và tỉnh Long An đang triển khai thực hiện các bước chuẩn bị đầu tư
để xây dựng các cống và đê bao do quy hoạch đề xuất.
3.
Rà soát Quy hoạch thủy lợi tỉnh Bình Phước đến năm 2020 do Viện Quy hoạch
Thủy lợi miền Nam thực hiện năm 2010. Quy hoạch thực hiện nhằm Rà soát lại Quy
hoạch thủy lợi tỉnh Bình Phước thực hiện đã được tỉnh phê duyệt năm 2005 và đáp ứng
kịp thời vấn đề chuyển dịch đất nông nghiệp (một số diện tích đất lâm nghiệp chuyển
sang đất cây hàng năm) và chuyển dịch kinh tế của tỉnh trong giai đoạn mới.
4.
Rà soát quy hoạch thủy lợi tỉnh Đồng Nai (2004-2006) do Viện Quy hoạch
Thủy lợi miền Nam thực hiện đã được tỉnh Đồng Nai phê duyệt. Hiện tại, tỉnh đang
thực hiện các dự án theo đề xuất của quy hoạch
5.
Rà soát quy hoạch thủy lợi tỉnh Tây Ninh (2005-2008) do Viện Quy hoạch Thủy
lợi miền Nam thực hiện đã được tỉnh phê duyệt. Vấn đề hiện nay của tỉnh Tây Ninh là
khai thác có hiệu quả nguồn nước của hồ Dầu Tiếng sau khi được tiếp nước từ công
trình Phước Hòa trên sông Bé.
6.
Rà soát quy hoạch thủy lợi tỉnh Ninh Thuận (2005 -2008) do Viện quy hoạch
Thủy lợi miền Nam thực hiện đã được tỉnh phê duyệt. Hiện tại, tỉnh đang triển khai các
bước để xây dựng công trình theo quy hoạch đề xuất.
7.
Rà soát quy hoạch thủy lơi tỉnh Lâm Đồng (2006-2008) do Viện Quy hoạch
Thuỷ lợi miền Nam thực hiện. Quy hoạch đang được tỉnh Lâm Đồng xem xét phê
duyệt
8.
Quy hoạch thủy lợi tỉnh Đắc Nông do Viện Khoa học Thủy lợi Việt nam thực
hiện. Quy hoạch đề ra giải pháp khai thác nguồn nước trên các sông suối nhằm đáp
ứng nhu cầu phát triển kinh tế xã hội của tỉnh mới được thành lập.
9.
Rà soát quy hoạch thủy lợi chi tiết vùng Bình Thuận do Viện Quy hoạch thực
hiện năm 2009-2010). Quy hoạch là sự kế thừa và phát triển các quy hoạch lưu vực
sông của tỉnh Bình Thuận đã được thực hiện trong các năm gần đây. Theo quy hoạch,
công trình hồ chứa nước đa mục tiêu La Ngà 3 tiếp tục được đề xuất xây dựng. Tuy
nhiên, nếu xây dựng hồ La Ngà 3 sẽ làm ngập nhà máy thủy điện La Ngâu đang xây
dựng. Đây là vấn đề mâu thuẫn chưa được thống nhất các ngành và đã được Thủ tướng
chỉ đạo xem xét giải quyết trong thời gian tới
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10.
Rà soát quy hoạch tỉnh Bà Rịa Vũng tàu đến năm 2020 do Viện Quy hoạch thực
hiện năm 2010 và sẽ hoàn thành vào quý I năm 2011. Quy hoạch sẽ xem xét, đánh giá
các công trình thủy lợi đã xây dựng và đưa ra giải pháp khai thác mang lại hiệu quả
cao nhất.

9.2

Tình hình thực hiện quy hoạch

9.2.1

Các quy hoạch lưu vực sông lớn và quy hoạch vùng

Đến năm 2010, nhiều công trình đã xây dựng và đi vào hoạt động trên dòng
chính sông Đồng Nai và các lưu vực sông nhánh trên cơ sở Quy hoạch sử dụng tổng
hợp nguồn nước các lưu vực sông đã được lập..
1.
Dòng chính sông Đồng Nai: Hiện có 3 công trình là Thủy điện Đa Nhim, Thủy
điện Trị An và Đại Ninh. Công trình Đa Nhim ngoài phát điện với công suất lắp máy
160 MW còn chuyển nước sang lưu vực sông Phan tỉnh Ninh Thuận tưới 12.800 ha và
Công trình Đại Ninh ngoài phát điện với công suất lắp máy 300 MW còn chuyển nước
sang lưu vực sông Lũy tỉnh Bình Thuận để tưới cho đồng bằng Phan Rí-Phan Thiết
giai đoạn I: 17.700 ha. Ngoài ra, công trình thủy điện Đồng nai 3 đã đưa tổ máy số 1
vào hoạt động với công suất 60.000 MW; các công trình thủy điện Đồng nai 4 và
Đồng Nai 2 đang được xây dựng.
Theo quy hoạch, trên dòng chính sông Đồng Nai dự kiến còn 3 bậc thang Đồng
Nai 5, Đồng Nai 6 và Đồng Nai 8. Tuy nhiên, các nghiên cứu gần đây đã chia bậc
thang Đồng Nai 6 làm 2 bậc nhỏ (ĐN6A và ĐN6B) và Đồng Nai 8 thành 5 bậc nhỏ.
Nếu chỉ xét riêng về sản lượng điện, việc chia nhỏ này không ảnh hưởng nhiều. Nhưng
nếu xét về sử dụng tổng thể nguồn nước sẽ không có lợi.
2.
Sông La Ngà: Hiện có 2 công trình đang hoạt động là Thủy điện Hàm Thuận và
Đa Mi với công suất 475 MW.
Theo quy hoạch, trên sông La Ngà sẽ xây dựng hồ chứa La Ngà 3 và các đập
dâng Tà Pao và Võ Đắt. Tuy nhiên, trên một nhánh thượng lưu của hồ La Ngà 3 đang
xúc tiến xây dựng công trình thủy điện La Ngâu để tận dụng nguồn nước sau thủy điện
Hàm Thuận – Đa Mi. Việc xây dựng công trình thủy điện La Ngâu chỉ đơn thuần để
phát điện, không có tác dụng điều tiết nguồn nước và trái với quy hoạch sử dụng tổng
hợp nguồn nước lưu vực sông La Ngà đã được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông
thôn phê duyệt. Công trình thủy điện La Ngâu sẽ bị ngập trong lòng hồ La ngà 3 nếu
được xây dựng. Đây là tranh chấp lớn nhất về sử dung nguồn nước hiện đã được Thủ
tướng Chính phủ chỉ đạo Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Nông Nghiệp và Phát triển
nông thôn, Bộ Công thương và UBND tỉnh Bình Thuận phối hợp giải quyết trong thời
gian tới.
3.
Sông Bé: Các công trình trên lưu vực Sông Bé thực hiện đúng theo quy hoạch.
Hiện có 3 công trình là Thủy điện Thác Mơ, Thủy điện Cần Đơn và Thủy điện Srok
Phumiêng với công suất lắp máy 273 MW. Ngoài phát điện, các công trình này còn tạo
nguồn tưới với diện tích 11.600 ha của tỉnh Bình Phước được lấy trực tiếp từ hồ.
Hiện tại, bậc thang cuối cùng của lưu vực là công trình thủy lợi tổng hợp Phước
Hòa đang được xây dựng. Ngoài nhiệm vụ cấp nước (sinh hoạt, công nghiệp) và tưới
cho bản thân lưu vực; công trình còn chuyển nước sang hồ Dầu Tiếng để từ đó cấp
nước và phát triển tưới cho lưu vực sông Sài Gòn và Vàm Cỏ Đông.
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4. Sông Sài Gòn: Hiện công trình thủy lợi Dầu Tiếng được xây dựng từ năm 1980
đang phát huy tưới 64.000 ha trực tiếp cho tỉnh Tây Ninh và TP. Hồ Chí Minh.
Hiện tại, Công trình Dầu Tiếng đang được hiện đại hóa và nâng cấp để tiếp nhận
nguồn nước chuyển về từ công trình thủy lợi tổng hợp Phước Hòa trên sông Bé.
5.

Sông Vàm Cỏ Đông:

Vùng tưới của công trình Dầu Tiếng phần lớn nằm trong lưu vực sông Vàm Cỏ
Đông và phát huy hiệu quả khá tốt. Hiện tại, các khu tưới Tân Biên và Đức Hòa đang
được xây dựng để đón nhận nguồn nước bổ sung từ công trình Phước Hòa giai đoạn 1.
Theo quy hoạch, bên hữu sông Vàm Cỏ Đông sẽ được tiếp thêm nguồn nước từ
công trình Phước Hòa bằng giải pháp làm cầu máng vượt sông Vàm Cỏ Đông trong
giai đoạn 2. Theo đó, phần lớn diện tích của khu vực này sẽ được tưới tự chảy. Tuy
nhiên, hiện nay cũng chưa xác định được thời gian đầu tư giai đoạn 2 của công trình
Phước Hòa. Do đó, tỉnh Tây Ninh đã và đang đầu tư một số trạm bơm trong vùng tưới
tự chảy để tận dụng nguồn nước của sông Vàm Cỏ Đông.

9.2.2

Các quy hoạch lưu vực sông nhỏ và quy hoạch tỉnh

Nhìn chung, các tỉnh trong lưu vực đã bám sát các quy hoạch được xác lập và
đã đầu tư xây dựng hàng loạt công trình thủy lợi lớn nhỏ với các loại hình khác nhau
đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế xã hội của địa phương trong các năm qua.
Một số công trình thủy lợi tiêu biểu đã và đang xây dựng gần đây có thể kể ra
như: hồ chứa nước Tân Giang, hồ chứa nước Sông Trâu và hồ chứa nước Tân Mỹ
thuộc tỉnh Ninh Thuận; Hồ chứa nước Lòng Sông, hồ chứa nước Sông Móng và hồ
chứa nước Sông Dinh 3 thuộc tỉnh Bình Thuận; Hồ chứa nước Đá Đen và hồ chứa
nước Sông Ray thuộc tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu; hồ chứa nước Cầu Mới thuộc tỉnh
Đồng Nai; Hồ Đồng Xoài thuộc tỉnh Bình Phước

9.3

Tình hình quản lý quy hoạch

Hiện tại, chức năng quản lý tổng hợp tài nguyên nước theo lưu vực sông được
quy định trong Nghị định số 120/2008/NĐ-CP ngày 01/12/2008 về Quản lý lưu vực
sông và do Bộ Tài nguyên và Môi trường chịu trách nhiệm chính. Tuy nhiên, cho đến
nay vẫn chưa thực hiện được các nội dung quan trọng được quy định trong Nghị định
như: Xây dựng quy hoạch tài nguyên nước các lưu vực sông; Thành lập Ủy ban lưu
vực sông nên các vấn đề của lưu vực đã và đang diễn ra chưa được quan tâm giải
quyết hoặc có giải quyết cũng chưa triệt để, thiếu dự phối hợp của các Bộ, Ngành và
địa phương.
Ban Quản lý quy hoạch lưu vực sông Đồng Nai trực thuộc Bộ Nông nghiệp và
Phát triển nông thôn thực hiện nhiệm vụ quy hoạch và không có chức năng quản lý
quy hoạch lưu vực sông. Tuy nhiên, các năm qua Văn phòng Ban đã có những tư vấn
cho Bộ và các tỉnh trong lưu vực những vấn đề liên quan đến khai thác sử dụng nguồn
nước, vấn đề phát triển thủy lợi, thủy điện trong lưu vực và vấn đề chuyển nước ra
khỏi lưu vực.
Ban Quản lý quy hoạch lưu vực sông Đồng Nai hiện là thành viên của Tổ chức
lưu vực sông Châu Á (NABRO) và hàng năm tham gia các hoạt động của NABRO.
Năm 2010, Văn phòng Ban đã tổ chức cho một số thành viên đi thăm, học hỏi kinh
nghiệm quản lý lưu vực sông tại Selangor, Malaysia. Đây là chuyến đi rất bổ ích, giúp
cho Ban có thêm kinh nghiệm, để định ra phương hướng hoạt động trong các năm tới.
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Dưới đây là một số hình ảnh hoạt động của Đoàn trong chuyến thăm quan tại
Ban Quản lý Lưu vực Selangor, Malaysia.
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Chương 10:
10.1

KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

Kết luận

1.
Nước là tài nguyên quan trọng chỉ đứng sau tài nguyên con người. Nhu cầu nước
sử dụng nước càng ngày càng tăng, đặc biệt cho nhu cầu sinh hoạt của con người. Vì
vậy, tài nguyên nước cần phải được quản lý, khai thác, sử dụng và bảo vệ một cách
khoa học và hợp lý vì mục tiêu phát triển bền vững.
2.
Quản lý tổng hợp tài nguyên nước theo lưu vực sông là cách quản lý khoa học
đảm bảo cho sự phát triển kinh tế xã hội trong lưu vực một cách bền vững. Để có cơ sở
cho công tác quản lý và phát triển tài nguyên nước, xây dựng quy hoạch tổng hợp các
lưu vực sông là việc làm cần thiết và cấp bách trong giai đoạn hiện nay.
3.
Để quản lý, điều phối các hoạt động liên quan đến khai thác, sử dụng và bảo vệ
tài nguyên nước trong một lưu vực cần thiết phải do một cơ quan có đủ thẩm quyền và
năng lực chuyên môn trong lĩnh vực tài nguyên nước chịu trách nhiệm.
4.
Thể chế quản lý tài nguyên nước và lưu vực sông như hiện nay còn thiếu và
chậm triển khai thực hiện. Tổ chức quản lý lưu vực sông hiện nay chưa phù hợp, còn
phân tán và chồng chéo giữa các Bộ, Ngành nên chưa tập hợp được sức mạnh để đảm
đương nhiệm vụ quản lý ngày càng nhiều vấn đề nẩy sinh và phức tạp.
5.
Sông Đồng Nai được đánh giá có tổng lượng dòng chảy vào loại trung bình của
nước ta với 32 tỷ m3/năm. Tuy nhiên, theo quy hoạch, cho phép xây dựng nhiều công
trình bậc thang lợi dụng tổng hợp nguồn nước để điều tiết không chỉ đáp ứng nhu cầu
phát triển của lưu vực mà còn có thể chuyển nước sang các sông ven biển để tăng thêm
hiệu quả sử dụng của nguồn nước.
6.
Vấn đề ô nhiễm nguồn nước ngày càng trở nên phức tạp do nhu cầu phát triển
và tăng trưởng kinh tế nhanh của các địa phương nhưng xem nhẹ tác động đến môi
trường. Sự phối hợp giữa các địa phương trong bảo vệ nguồn nước chưa nhiều và chưa
mang lại hiệu quả mặc dù đã có hẳng một Ban quản lý môi trường lưu vực sông Đồng
Nai với sự thành phần là lãnh đạo các tỉnh trong lưu vực.

10.2

Kiến nghị

1.
Luật tài nguyên nước được xây dựng từ năm 1998, đến nay tình hình thực tế đã
có quá nhiều thay đổi nên cần thiết phải có những điều chỉnh, sửa đổi cho phù hợp
2. Trong lưu vực đã, đang và sẽ có nhiều vấn đề liên quan đến tài nguyên nước và
lưu vực sông đòi hỏi phải có giải pháp khắc phục. Kiện toàn Tổ chức lại bộ máy quản
lý lưu vực sông từ các lưu vực sông lớn đến các chi lưu là yêu cầu khách quan và cấp
bachs. Bên cạnh đó cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức
của cộng đồng trong việc quản lý, quy hoạch và bảo vệ tài nguyên nước. Dần dần đưa
công tác này vào chương trình giáo dục phổ thông.
3.
Quy hoạch tổng hợp tài nguyên nước của lưu vực cần phải xem là cơ sở làm căn
cứ để xây dựng các quy hoạch chuyên ngành và quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế
xã hội để thay cho quan điểm trước đây coi quy hoạch tài nguyên nước nhằm phục vụ
các chuyên ngành khác và quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội.
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4.
Tài nguyên nhước của lưu vực có hạn và ngày càng cạn kiệt, đặc biệt trong điều
kiện biến đổi khí hậu – nước biển dâng. Vì vậy, việc chuyển nước khỏi lưu vực cần
được xem xét thận trọng và phải xét đến lợi ích tổng hợp của mỗi m3 nước chuyển đi
cũng như phải tính đến nhu cầu phát triển nội tại của lưu vực trong tương lai.
5.
Hiện tại đã có nhiều công trình đã và đang được xây dựng trong sơ đồ bậc
thang dòng chính sông Đồng Nai và các dòng nhánh. Sự phối hợp vận hành các công
trình này trong mùa lũ cũng như mùa khô chưa được xem xét nghiên cứu để giảm
thiểu tác hại đến sản xuất và dời sống của nhân dân trong lưu vực. Đây là vấn đề khó,
phức tạp và liên quan trực tiếp đến sản lượng điện của các nhà máy thủy điện do EVN
và một số ngành quản lý. Vấn đề này cần được quan tâm nghiên cứu kỹ trong thời gian
tới.
6.
Việc xem xét chia nhỏ các bậc thang thủy điện ĐN6 và ĐN8 đang được thực
hiện cần được xem xét thận trọng và tham khảo ý kiến rộng rãi các cấp, các ngành và
các nhà khoa học trước khi xây dựng.
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