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BÁO CÁO NHẬN ĐỊNH DIỄN BIẾN NGUỒN NƯỚC  

CUỐI MÙA LŨ VÀ ĐẦU MÙA KHÔ NĂM 2019 

 

I. DIỄN BIẾN LŨ ĐẾN NGÀY 22 THÁNG 10 NĂM 2018 

1.1. Diễn biến lũ thượng nguồn  

Lũ thượng nguồn sông Mê Công tăng mạnh từ đầu tháng 7 và đạt đỉnh vào 

thời gian cuối tháng 8. Sau đó mực nước có xu thế giảm, đến tuần cuối tháng 9 

mực nước trên các trạm dòng chính sông Mê Công đều ở mức thấp hơn TBNN, 

mực nước tiếp tục giảm mạnh trong tháng 10 với cường suất trung bình từ 15 – 

20 cm/ngày. Đến nay, mực nước thấp hơn nhiều so với TBNN. Cụ thể, mực nước 

ngày 22/10 tại trạm Paske đạt 3,82 m thấp hơn TBNN 1,61 m; tại trạm Stung 

Treng đạt 4,56 m thấp hơn TBNN 1,37 m; tại trạm Kratie đạt 11,39 m thấp hơn 

TBNN 3,36 m; tại trạm Prek Kdam đạt 6,88 m thấp hơn TBNN 1,14 m [xem Hình 

1 đến Hình 4]. 

 

Hình 1: Diễn biến mực nước tại trạm Pakse đến ngày 22/10/2018 
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Hình 2: Diễn biến mực nước tại trạm Stung treng đến ngày 22/10/2018 

 

Hình 3: Diễn biến mực nước tại Kratie đến ngày 22/10/2018 

 

Hình 4: Diễn biến mực nước tại Prek Kdam đến ngày 22/10/2018 
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1.2. Dung tích Biển Hồ đến ngày 22/10/2018 

Dựa vào đường quan hệ F-Z-V để tính ra dung tích biển hồ, kết quả tính 

như bảng dưới đây: 

Bảng 1. Dung tích Biển Hồ ngày 22/10 các năm  

Năm Mực nước (m) Dung tích (tỷ m3) 

1998 6,02 28,3 

2015 5,54 24,7 

2016 6,91 39,1 

2018 6,88 38,5 

TBNN 8,02 53,2 

Dung tích Biển Hồ năm 2018 đến ngày 22/10 khoảng 38,5 tỷ m3, thấp hơn  

dung tích TBNN (53,2 tỷ m3) 14,7 tỷ m3, thấp hơn dung tích năm 2016 (39,1 tỷ 

m3) 0,6 tỷ m3, nhưng cao hơn năm 1998 (28,3 tỷ m3) 10,2 tỷ m3, và cao hơn năm 

2015 (24,7 tỷ m3) 13,8 tỷ m3. 

1.3. Diễn biến lũ ĐBSCL 

Lũ ĐBSCL tăng mạnh vào nửa đầu mùa lũ và đạt đỉnh lũ chính vụ vào ngày 

9, 10 tháng 9, tại Tân Châu mực nước đạt 4,09 m, tại Châu Đốc 3,71 m, sau đó 

mực nước có xu thế giảm. Từ đầu tháng 10 đến nay, mực nước giảm mạnh xuống 

thấp hơn TBNN. Đến ngày 21/10, tại Tân Châu, mực nước đạt 2,58 m (thấp hơn 

TBNN: 1,08 m, thấp hơn năm 2017: 0,67m, nhưng cao hơn năm 2015: 0,35 m); 

mực nước tại Châu Đốc đạt 2,51 m (thấp hơn TBNN: 0,84 m, thấp hơn năm 2017: 

0,53 m, nhưng cao hơn năm 2015: 0,52 m) [xem Hình 5 và Hình 6]. 

 

Hình 5: Diễn biến mực nước tại Tân Châu đến ngày 21/10/2018 
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Hình 6: Diễn biến mực nước tại Châu Đốc đến ngày 21/10/2018 

II. NHẬN ĐỊNH DIỄN BIẾN NGUỒN NƯỚC CUỐI MÙA LŨ ĐẦU MÙA 

KHÔ NĂM 2019 

2.1. Kết quả dự báo mưa trên lưu vực 

Theo dự báo các mô hình của Canada, Cơ quan Khí tượng Hoa Kỳ NOAA, 

Cơ quan Vũ trụ Mỹ NASA, Cơ quan Khí quyển và Đại dương Mỹ, lượng mưa dự 

báo trên lưu vực hạ lưu sông Mê Công tháng 10 bằng hoặc thấp hơn TBNN, tháng 

11 và tháng 12 sẽ bằng hoặc cao hơn TBNN nhưng không nhiều. Mặt khác, mưa 

trên lưu vực sông Mê Công tháng 11 và tháng 12 thường khá thấp [xem Hình 7, 

Hình 8, và Hình 9]. 
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Hình 7: Chuẩn sai lượng mưa tháng 10 ứng các mô hình dự báo mưa  

  

  

Hình 8: Chuẩn sai lượng mưa tháng 11 ứng các mô hình dự báo mưa  
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Hình 9: Chuẩn sai lượng mưa tháng 12 ứng các mô hình dự báo mưa 

2.2. Nhận định diễn biến nguồn nước cuối mùa lũ đầu mùa kiệt năm 2019 

Mực nước tại Kratie giảm mạnh trong những ngày qua. Đến ngày 22/10 là 

mực nước đạt 11,39 m thấp hơn đỉnh lũ (22,27 m) là 10,88 m, thấp hơn trung bình 

nhiều năm 3,36 m và còn tiếp tục xuống trong những ngày tới, đến ngày 26/10 là 

11,02 m thấp hơn TBNN là 2,85 m. Tương tự, lưu lượng tại Kratie ngày 21/10 là 

9.769 m3/s thấp hơn đỉnh lũ (49.237 m3/s) là 39.467 m3/s và còn tiếp tục xuống.   

Mưa dự báo trên lưu vực hạ lưu sông Mê Công và ĐBSCL ở mức thấp và có 

xu thế giảm trong thời gian tới. Vì vậy, mực nước về ĐBSCL tại 2 trạm đầu nguồn 

là Tân Châu và Châu Đốc tiếp tục giảm.  

Như đã nêu trên, lượng mưa dự báo trên lưu vực hạ lưu sông Mê Công trong 

tháng 10 sẽ bằng và thấp hơn TBNN, trong tháng 11 và tháng 12 sẽ bằng hoặc 

cao hơn TBNN nhưng không nhiều. Mặt khác, mực nước các trạm trung và thượng 

lưu Mê Công (từ Kratie trở lên) đã xuống thấp hơn nhiều so với TBNN nên lưu 

lượng nước về ĐBSCL sẽ giảm mạnh trong thời gian tới. Lũ thượng nguồn đã vào 

kỳ lũ rút mạnh, các yếu tố gây mưa lớn trong tháng 10, 11, 12 không cao. Vì vậy, 

khả năng lũ thượng nguồn và lũ ĐBSCL sẽ tiếp tục giảm mạnh trong thời 

gian tới.   



Trang  7 

 

2.3. Dự báo triều 

Triều dự báo lớn nhất trong tháng 11 và tháng 12 đạt vào tuần cuối tháng, 

và cao hơn so với triều tháng 10. Triều cường năm nay được dự báo là bằng 

hoặc cao hơn triều cường năm 2011 (Xem Bảng 2). 

Bảng 2. Đặc trưng triều dự báo lớn nhất tháng 10, 11, và tháng 12/2018 

ST

T 
Trạm 

Tháng 10 Tháng 11 Tháng 12 

Hma

x 

Ngày đạt 

Hmax 
Hmax 

Ngày đạt 

Hmax 
Hmax 

Ngày đạt 

Hmax 

1 
Vũng 

Tàu 
1,35 27/10/2018 1,44 25/11/2018 1,46 25/12/2018 

2 
Vàm 

Kênh 
1,53 27/10/2018 1,63 25/11/2018 1,57 24/12/2018 

3 
Bình 

Đại 
1,62 27/10/2018 1,74 25/11/2018 1,72 25/12/2018 

4 
An 

Thuận 
1,65 27/10/2018 1,79 25/11/2018 1,76 25/12/2018 

5 
Bến 

Trại 
1,64 26/10/2018 1,73 25/11/2018 1,76 25/12/2018 

6 Trần Đề 2,08 10/10/2018 2,17 24/11/2018 2,29 25/12/2018 

7 
Mỹ 

Thanh 
1,78 10/10/2018 1,91 26/11/2018 2,00 25/12/2018 

8 
Gành 

Hào 
1,93 10/10/2018 2,12 25/11/2018 2,23 25/12/2018 

9 
Sông 

Đốc 
0,64 30/10/2018 0,75 26/11/2018 0,8 26/12/2018 

10 
Rạch 

Giá 
0,79 30/10/2018 0,85 28/11/2018 0,83 26/12/2018 

11 Hà Tiên 0,56 30/10/2018 0,69 27/11/2018 0,71 26/12/2018 

2.4. Nhận định diễn biến nguồn nước cuối mùa lũ đầu mùa kiệt năm 2018 

Từ các kết quả về dự báo mưa, dự báo mực nước, lưu lượng về ĐBSCL, mực 

nước Biển Hồ và dự báo triều trong thời gian tới cho thấy: 

- Ảnh hưởng của triều cường sẽ mạnh lên dần vào cuối năm. Tuy nhiên, do 

lũ đã giảm đáng kể nên phạm vi có nguy cơ bị ảnh hưởng chủ yếu tập trung ở 

vùng ven biển ĐBSCL là chính. Ở các tỉnh như Vĩnh Long và Cần Thơ, tuy mực 

nước giảm hơn đợt triều cường đầu tháng 10, nhưng vẫn ở mức cao hơn báo động 

3 (BĐIII). Vì vậy, các địa phương cũng cần đề phòng và gia cố các bờ bao xung 

yếu. 

- Lũ cuối vụ năm 2018 rút khá nhanh, tính đến thời điểm này (22/10) mực 

nước tại Tân Châu và Châu Đốc đã xuống thấp hơn 2 năm gần đây là năm 2016 

và 2017, chỉ còn cao hơn năm 2015 khoảng 0,35 m (tại Tân Châu) và 0,52 m (tại 

Châu Đốc) và vẫn có xu thế giảm nhanh.  
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- Dung tích Biển Hồ ngày 22/10/2018 đã xuống thấp hơn TBNN 14,7 tỷ m3, 

chỉ cao hơn năm 1998 là 10,2 tỷ m3, cao hơn năm 2015 13,8 tỷ m3. Đây là điều 

đáng quan ngại đối với dòng chảy bổ sung vào mùa kiệt năm 2019. 

III. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 

Về cơ bản lũ năm 2018 (tính đến thời điểm này) là năm lũ đẹp, ngoài việc 

thời gian đầu vụ lũ có về sớm hơn, cao hơn trung bình nhiều năm và cũng gây ra 

thiệt hại một số diện tích sản xuất ngoài đê bao và đê bao xung yếu. Tuy nhiên, 

lợi ích của lũ mang lại sau những năm lũ nhỏ cũng rất đáng kể như gia tăng nguồn 

lợi thủy sản, vệ sinh và bồi đắp phù sa cho đồng ruộng và cũng là một đợt để nhìn 

nhận và đánh giá lại công tác ứng phó với thiên tai cho Bộ và các địa phương sau 

những năm lũ nhỏ và không có lũ ở ĐBSCL. 

Lũ cuối vụ rút nhanh, ngoài nguyên nhân do mưa giảm trong tháng 10 thì lý 

do có thể do các hồ chứa thủy điện thượng lưu (đặc biệt các hồ phía Lào) tích 

nước cầm chừng sau khi xảy ra sự cố vỡ đập Xe Pian – Xe Namnoy, nên đã tăng 

cường tích nước từ cuối tháng 9, đầu tháng 10 đến nay, điều này ảnh hưởng đáng 

kể đến lượng nước về ĐBSCL. Từ nay đến cuối mùa lũ, khả năng triều cường có 

thể gây ảnh hưởng đến sản xuất ở những tỉnh vùng ven biển. Đặc biệt, cần lưu ý 

do dòng chảy thượng nguồn giảm mạnh nên nguy cơ mặn sẽ xâm nhập sớm. 

Vì vậy, kiến nghị các địa phương cần thực hiện một số việc như sau: 

-  Các tỉnh ven biển cần đề phòng triều cường dâng cao vào các tháng cuối 

năm, gia cố hệ thống đê bao bờ bao xung yếu bảo vệ sản xuất; 

-  Xây dựng kế hoạch xuống giống sớm ở những khu vực lũ đã rút, nhằm 

tránh lấy nước tập trung vào thời kỳ căng thẳng; 

-  Các hệ thống thủy lợi khép kín như: hệ thống thủy lợi vùng TGLX, Nam 

Măng Thít, Gò Công, U Minh Thượng, U Minh Hạ, Quản Lộ - Phụng Hiệp, Bến 

Tre, Cần Đước – Cần Giuộc,v.v... theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa và nguồn nước 

trên sông Mê Công để vận hành các công trình nhằm tăng cường trữ nước trên hệ 

thống; 

-  Rà soát, tu bổ các công trình thủy lợi nhằm tăng cường lấy và trữ nước ở 

các khu vực có nguy cơ bị mặn xâm nhập trong mùa kiệt; 

-  Theo dõi chặt chẽ các thông tin dự báo nguồn nước của Tổng cục Thủy lợi 

và dự báo thủy văn của Bộ TN&MT để có kế hoạch ứng phó kịp thời. 
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