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Trình bày tại Hội nghị Khảo sát và triển khai kế hoạch sản xuất  
lúa vụ Mùa và Thu Đông 2017 với các địa phương vùng lũ ĐBSCL 



 

2. Đánh giá dòng chảy sông Mê Công 
2017 

4. Kết luận và kiến nghị 

Nội  
dung 

1. Tổng quan dự báo lũ nội đồng vùng 
Đồng bằng sông Cửu Long 

3. Đánh giá, nhận định diễn biến dòng 
chảy lũ nội đồng vùng ĐBSCL 2017 



 

1.1.  Giới thiệu chung 
• Tên dự án: Dự báo mực nước lũ nội đồng vùng Đồng bằng 

sông Cửu Long, phục vụ chỉ đạo điều hành sản xuất nông 
nghiệp. 

• Cơ quan chủ quản:  Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 

• Cơ quan quản lý:   Tổng cục Thủy lợi. 

• Cơ quan thực hiện:  Viện Quy hoạch Thủy lợi Miền Nam. 

• Thời gian thực hiện:  1/1 -31/12 

• Thời gian dự báo:      1/07- 30/11 

• Năm dự báo: Từ 2014 - nay 



 

1.2.  Mục tiêu của dự án 
• Điều tra, đánh giá diễn biến và dự báo lũ nhằm cung cấp kịp 

thời số liệu phục vụ chỉ đạo sản xuất nông nghiệp ở vùng ngập 
lũ ĐBSCL. 

• Xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu về ngập lũ hàng năm ở vùng dự 
án nhằm củng cố, nâng cao hạ tầng cơ sở kỹ thuật và năng lực 
dự báo. 

1.3.  Phạm vi 
• Vùng dự án bao gồm 

toàn bộ vùng ngập lũ 
ĐBSCL trên phạm vi 9 
tỉnh thành bao gồm các 
tỉnh: Kiên Giang, An 
Giang, Đồng Tháp, Long 
An, Tiền Giang, Bến Tre, 
Vĩnh Long, Hậu Giang 
và TP. Cần Thơ.  
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1.4.  Mạng lưới trạm 
dự báo. 
Gồm 12 trạm: 
• Vùng Tứ giác Long 

Xuyên 5 trạm; 
• Vùng Tây Sông Hậu 

1 trạm; 
• Vùng Đồng Tháp 

Mười 5trạm; 
• Vùng Giữa Sông 

Tiền – Sông Hậu 1 
trạm.  

 
1.5. Kết quả của dự án 
• Báo cáo diễn biến lũ 
• Báo cáo định kỳ (16 kỳ) 
• Bản tin hằng ngày 
• Hệ thống bản đồ ngập từ ảnh vệ tinh và mô hình dự báo. 



 

• Dòng chảy 2017 lớn hơn 
TBNN và các năm gần đây; 
 

• Nền nước đầu mùa lũ cao; 
 

• Lũ sớm năm 2014; Đỉnh lũ 
cuối tháng 7 – đầu tháng 
8/2014 

Preak Kdam 

Kratie 

Kratie 

Preak 
Kdam 



 

- Dòng chảy 2017 lớn 
hơn TBNN và các năm 
gần đây; 

Tân Châu 
Châu 
Đốc 

Tân Châu 

Châu Đốc 



 

Dự báo của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn 
Trung ương 
Theo bản tin dự báo Khí tượng Thủy văn thời hạn mùa, số 
445/BTMUA-DBTƯ ngày 13/6/2017 cho thấy: 
• Mùa lũ 2017 ở thượng nguồn sông Mê Công và đầu nguồn 

sông Cửu Long khả năng đến sớm hơn so với TBNN. 
• Đến cuối tháng 7/2017, mực nước đầu nguồn sông Cửu Long 

tại Tân Châu, Châu Đốc có khả năng ở mức 2,5 – 3,0 m. 
• Đỉnh lũ năm ở đầu nguồn sông Cửu Long khả năng ở mức 

BĐ2 – BĐ3 (sông Tiền tại Tân Châu: 4,0 – 4,5 m; sông Hậu 
tại Châu Đốc: 3,5 – 4,0 m), tương đương đỉnh lũ TBNN, thời 
gian xuất hiện đỉnh lũ năm vào khoảng nửa đầu tháng 
10/2017. 



 

Dự báo thủy triều 
ven biển Đông và 
biển Tây năm 2017 
• Đánh giá chung 

thủy triều sẽ có xu 
thế tăng vào các 
tháng cuối năm. Cụ 
thể đỉnh triều dự 
báo lớn nhất rơi 
vào nửa đầu tháng 
12/2017. Đối với 
tháng 10/2017 đỉnh 
triều thứ nhất ở các 
trạm ven Biển Đông 
giao động xấp xỉ 
1,5 m, đỉnh triều 
cuối tháng có xu 
thế cao hơn xấp xỉ 
1,7 m ở các trạm. 

Triều Biển Đông 

Triều Biển Tây 



 

Cơ sở xây dựng dự báo lũ dài hạn vùng nội 
đồng ĐBSCL 
• Căn cứ dự báo lũ trên dòng chính của Trung tâm Dự báo Khí 

tượng Thủy văn Trung Ương về giá trị mực nước dự báo 
cuối tháng 7, và dự báo giá trị và thời điểm xuất hiện đỉnh lũ 
chính vụ năm 2017. 

• Thống kê và phân tích giá trị và dạng lũ tại Kratie trong lịch 
sử, đề xuất dạng lũ và giá trị đỉnh lũ tại Kratie, mô phỏng 
diễn toán lũ về ĐBSCL với giá trị lũ mô phỏng tương đương 
với nhận định của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn 
Trung Ương.  

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



 

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

thuộc các huyện Tân Hồng, TX. Hồng Ngự, Hồng Ngự của Đồng Tháp và Tân Châu, 
An Phú của An Giang, giá trị phổ biến từ 3,0 m – 3,5 m. Khu vực ven sông Hậu 
thuộc Đồng Tháp, An Giang và các huyện Tân Hưng, Vĩnh Hưng của Long An dự báo 
mực nước biến đổi từ phổ biến từ 2 – 2,5 m. Các khu vực khác nhỏ hơn 2 m. 

Kết quả tính toán 
dự báo cho thấy, 
cuối tháng 7 đầu 
tháng 8/2017 mực 
nước lớn nhất phổ 
biến ở khu vực 
ven biên giới  



 

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

Theo đó, tại khu vực đầu nguồn các huyện Tân Hồng, Hồng Ngự của tỉnh Đồng Tháp 
giá trị mực nước lớn nhất biến đổi từ 4 đến 4,5 m; các huyện giáp biên giới như 
Tân Hưng và Vĩnh Hưng của Long An, các huyện Tịnh Biên và Châu Đốc của An Giang 
mực nước phổ biến lớn hơn 3,0m.  

Dự báo mực nước 
lớn nhất mùa lũ 
2017 xảy ra ở các 
tỉnh ven biên giới 
như Đồng Tháp, An 
Giang và Long An.  



 

Diễn biến mực nước lũ 
max tại tỉnh An Giang 
• Mực nước lớn nhất ven 

sông Hậu và dọc kênh 
Vĩnh Tế ở các huyện 
Tịnh Biên, và Châu Đốc, 
An Phú và Phú Tân. Mực 
nước tại các huyện Châu 
Phú, Tri Tôn, Châu 
Thành và huyện Thoại 
Sơn, v.v… có xu thế 
giảm dần vào phía nội 
đồng. 

TT Huyện Hmax dự báo 
(m) 

Cao trình đê bao tối thiểu 
cho lúa Thu Đông (m) Ghi chú 

1 Huyện An Phú 3,5  4,0 4,0  4,5   
2 Huyện Tân Châu 4,0  4,5 4,5  5,0   
3 Tp. Châu Đốc 3,0  3,5 3,5  4,0   
4 Huyện Tịnh Biên 2,5  3,0 3,0  3,5   
5 Huyện Châu Phú  2,5  3,0 3,0  3,5   



 

Diễn biến mực nước 
lũ max tại tỉnh Đồng 
Tháp 
• Các huyện, thị xã ven 

biên giới và các 
huyện dọc sông Tiền 
phía thượng nguồn là 
nơi có mực nước 
max lớn nhất do ảnh 
hưởng của lũ thượng 
nguồn.  

TT Huyện Hmax dự báo 
(m) 

Cao trình đê bao tối thiểu 
cho lúa Thu Đông (m) Ghi chú 

1 Huyện Hồng Ngự 4,0  4,5 4,5  5,0   
2 Tx. Hồng Ngự 4,0  4,5 4,5  5,0   
3 Huyện Tân Hồng 4,0  4,5 4,5  5,0   
4 Huyện Tam Nông 3,5  4,0 4,0  4,5   
5 Huyện Thanh Bình 3,0  3,5 3,5  4,0   



 

Diễn biến mực 
nước lũ max tại 
tỉnh Long An 
• Các huyện, thị xã 

ven biên giới và các 
huyện dọc sông 
Tiền phía thượng 
nguồn là nơi có mực 
nước max lớn nhất 
do ảnh hưởng của 
lũ thượng nguồn.  

TT Huyện Hmax dự báo 
(m) 

Cao trình đê bao tối thiểu 
cho lúa Thu Đông (m) Ghi chú 

1 Huyện Tân Hưng 3,5  4,0 4,0  4,5   
2 Huyện Vĩnh Hưng 3,0  3,5 3,5  4,0   
3 TX. Kiến Tường 2,5  3,0 3,0  3,5   
4 Huyện Mộc Hóa 2,0  2,5 2,5  3,0   
5 Huyện Tân Thạnh 2,0  2,5 2,5  3,0   



 
Kết luận 
• Theo nhận định của Trung tâm khí tượng thủy văn Trung ương: 

Đỉnh lũ năm ở đầu nguồn sông Cửu Long ở mức BĐ2 – BĐ3, tương 
đương đỉnh lũ TBNN, nhưng tiềm ẩn nguy cơ lũ có khả năng đến 
sớm hơn TBNN.  

• Kết quả diễn toán lũ cho thấy: 
• Khu vực ven biên giới giá trị lớn nhất dự báo từ 4,0 đến 4,5 m 

phổ biến ở Đồng Tháp và An Giang. Xu thế giảm dần từ 3,5 - 4 
m ở khu vực ven sông Hậu và ven biên giới của Long An, An 
Giang.  

• Khu vực trung tâm của ĐBSCL dự báo mực nước lớn nhất từ 
2,5- 3 m, một số khu vực biến đổi từ 2,0-2,5 m. Các khu vực 
còn lại thấp hơn 2 m. 

• Giá trị mực nước dự báo lớn nhất cụ thể cho từng khu vực làm 
có cơ sở để các địa phương rà soát lại hiện trạng đê bao xem 
có đảm bảo ổn định hay không để có các biện pháp gia cố, 
hoặc giảm diện tích xuống giống cho phù hợp. 



 
Trên cơ sở kết quả dự báo như trên, kiến nghị các địa phương một số 
việc như sau:  
• Tiến hành ra soát các tuyến đê bao chưa đủ cao trình, các tuyến đê 

bao xung yếu, các tuyến mới đắp, v.v… xây dựng kế hoạch chuẩn bị 
nhân lực, vật lực nhằm ứng phó kịp thời trong mùa lũ. 

• Tình hình cực đoan về thời tiết trong điều kiện hiện nay xuất hiện 
nhiều hơn và tính chất khốc liệt hơn, các địa phương cần theo dõi 
chặt chẽ dự báo lũ của các đơn vị dự báo như Đài Khí tượng Thủy 
văn Khu vực Nam Bộ, Trung tâm Dự báo KTTV TW, dự báo lũ nội 
đồng của Viện Quy hoạch Thủy lợi Miền Nam để có giải pháp ứng 
phó kịp thời.  

• Để đề phòng lũ về sớm có thể gây ảnh hưởng đến việc thu hoạch 
vụ lúa Hè Thu cũng như sản xuất vụ lúa Thu Đông ở các tỉnh đầu 
nguồn như: An Giang, Đồng Tháp, Long An cần xây dựng kế hoạch 
và chuẩn bị nhân lực và vật lực ứng phó bảo vệ sản xuất 



 

• Đối với tỉnh An Giang: Xây dựng kế hoạch bảo vệ và đẩy 
nhanh thu hoạch lúa Hè Thu ở các huyện đầu nguồn như: 
huyện An Phú, TX. Tân Châu, Tp. Châu Đốc và huyện Tịnh 
Biên. 

• Đối với tỉnh Đồng Tháp: Các huyện đầu nguồn như: 
huyện Hồng Ngự, TX. Hồng Ngự và huyện Tân Hồng cần 
hạn chế việc xuống giống lúa Thu Đông trên nền đê bao 
lửng. Các diện tích sẽ xuống giống thì cần xây dựng kế 
hoạch ứng phó và bảo vệ sản xuất.  

• Đối với tỉnh Long An: Các huyện đầu nguồn như: huyện 
Tân Hưng, huyện Vĩnh Hưng xây dựng kế hoạch ứng phó và 
bảo vệ các diện tích lúa Thu Đông và đẩy nhanh thu hoạch 
lúa Hè Thu. 
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