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LỜI CẢM ƠN 

Trước hết, tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành và sâu sắc nhất tới PGS.TS. Trần 

Ngọc Anh – đã tận tình định hướng, giúp đỡ và tạo những điều kiện tốt nhất cho tôi 

trong suốt quá trình thực hiện luận văn. 

Chân thành cảm ơn Thạc sỹ Đặng Đình Đức cán bộ của Trung tâm Động lực 

học Thủy khí Môi trường thuộc Đại học Khoa học Tự nhiên đã hỗ trợ nhiệt tình cho 

tôi, giúp đỡ tôi trong quá trình chạy thử mô hình và bằng những kinh nghiệm quý báu 

để hỗ trợ giúp tìm ra bộ thông số phù hợp. 

Tôi xin trân trọng cảm ơn Văn phòng Chương trình Khoa học & Công nghệ 

cấp Quốc gia về TNMT & BĐKH – Bộ Tài nguyên và Môi trường, Trường Đại học 

Kinh tế Quốc dân, chủ nhiệm đề tài “Nghiên cứu xây dựng mô hình phát triển kinh tế 

ứng phó với xâm nhập mặn ở vùng Đồng bằng Sông Cửu Long; thí điểm tại một huyện 

điển hình”, mã số: BĐKH.05/16-20 đã tạo điều kiện cho tôi được sử dụng số liệu, tư 

liệu của đề tài để thực hiện nghiên cứu luận văn. Tôi xin trân trọng cám ơn Viện 

Nghiên cứu cao cấp về Toán, GS. TS Nguyễn Hữu Dư và Ban chủ nhiệm đề tài “Xây 

dựng mô hình toán học tích hợp và phần mềm đánh giá xâm nhập mặn vùng ĐBSCL” 

mã số B2018-VNCCCT-02 đã cho phép tôi được tham gia thực hiện các nhiệm vụ và 

qua đó học hỏi được các kiến thức chuyên sâu và sử dụng các số liệu của đề tài trong 

khi thực hiện luận văn này. 

Sau cùng, tôi xin được chân thành cảm ơn gia đình, các thầy cô, bạn bè và 

đồng nghiệp, những người luôn ở bên tôi và là nguồn động lực giúp tôi có thể hoàn 

thành được luận văn. 

Mặc dù đã cố gắng hoàn thành tốt nhất có thể, song tôi ý thức được rằng luận 

văn của tôi vẫn còn những thiếu sót và hạn chế. Do đó, tôi rất mong sẽ nhận được các 

đóng góp ý kiến và hướng dẫn của các quý thầy cô, quý bạn đọc để có thể hoàn thiện 

luận văn tốt hơn. 

Tôi xin chân thành cảm ơn! 

     Hà Nội, ngày 23 tháng 8 năm 2019 

    Lê Xuân Hiền 
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LỜI CAM ĐOAN 

Tôi xin cam đoan luận văn này công trình nghiên cứu do cá nhân tôi thực hiện 

dưới sự hướng dẫn khoa học của PGS.TS Trần Ngọc Anh, không sao chép các công 

trình nghiên cứu của người khác. Các số liệu, kết quả của luận văn là trung thực và 

chưa từng được công bố trong bất kì một công trình khoa học của người khác. Các 

thông tin thứ cấp sử dụng trong luận văn có nguồn gốc rõ ràng, được trích dẫn đầy 

đủ, trung thực và đúng quy cách. 

Tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính xác thực và nguyên bản luận văn của 

mình. 

 TÁC GIẢ 

 

 

 

Lê Xuân Hiền 
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MỞ ĐẦU 

1. Tính cấp thiết 

Kiên Giang là tỉnh sản xuất lương thực và thủy sản trọng điểm của cả nước, với 

hơn 200 km bờ biển và có hàng trăm cửa sông, kênh rạch thoát nước ra biển Tây. Địa 

thế tỉnh Kiên Giang là một hệ thống hở, thấp, chế độ thủy văn chịu ảnh hưởng bởi 3 

yếu tố: thủy triều biển Tây, chế độ thủy văn của sông Hậu và mưa tại chỗ, chính các 

yếu tố này tạo nên sự phức tạp trong chế độ thủy văn, đặc biệt là vấn đề xâm nhập 

mặn từ biển Tây đã gây không ít khó khăn cho sinh hoạt và sản xuất cho các địa 

phương ven biển.  

Trong những năm gần đây do suy kiệt nguồn nước từ thượng nguồn sông Mê 

Kông về kết hợp với ảnh hưởng triều biển Tây, nên Kiên Giang thường xuyên ảnh 

hưởng bởi xâm nhập mặn vào mùa khô. Mặn xâm nhập sâu và duy trì trong thời gian 

dài, trung bình hàng năm độ mặn 4‰ xâm nhập trên kênh Rạch Giá-Long Xuyên 

khoảng 13-15km, trên sông Cái Lớn 45-50km, sông Cái Bé khoảng 25-30km, cá biệt 

như năm 2016 vùng Tứ Giác Long Xuyên (TGLX) độ mặn 4‰ xâm nhập sâu trên 

kênh Rạch Giá-Long Xuyên 30-35 km đến địa phận tỉnh An Giang, vùng Tây sông 

Hậu Kiên Giang mặn xâm nhập qua sông Cái Lớn 65-70km đến địa phận tỉnh Hậu 

Giang, gây ra nhiều khó khăn và thiệt hại đối với sản xuất nông nghiệp và nước sinh 

hoạt cho người dân (số liệu khảo sát dọc sông nhiều năm của Đài Khí tượng thủy văn 

tỉnh Kiên Giang). Tỉnh Kiên Giang đã phải công bố tình trạng thiên tai toàn tỉnh năm 

2016 về mặn (04/02/2016).  

Theo kịch bản BĐKH và nước biển dâng (NBD) năm 2016 của Bộ Tài nguyên 

và Môi trường, nếu mực nước biển dâng 100cm thì khoảng 76,90% diện tích của tỉnh 

Kiên Giang có nguy cơ bị ngập. Nước biển dâng cũng làm xâm nhập mặn lên cao, 

gây ảnh hưởng rất lớn đến đời sống và hoạt động kinh tế xã hội, vì vậy cần phải kiểm 

tra lại hệ thống công trình, phân bố dân cư trên địa bàn để có kế hoạch tạo chỗ ở an 

toàn cho người dân và tạo điều kiện cho sản xuất, nhất là sản xuất nông nghiệp phát 

triển bền vững.   
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Đối với tỉnh Kiên Giang, vấn đề NBD ngoài những tác động bất lợi với sản 

xuất, đó cũng còn là cơ hội để phát triển các ngành khác, đặc biệt là nuôi trồng thủy 

sản vốn đang phát triển rất tốt của tỉnh. 

Trước các nguy cơ và cơ hội trên, việc nghiên cứu, đánh giá hiện trạng xâm 

nhập mặn trên các sông chính tỉnh Kiên Giang là rất cần thiết, các thông tin, kết quả 

thu được trong nghiên cứu có thể sử dụng như các căn cứ khoa học để đề ra các 

phương án ứng phó để giảm thiểu thiệt hại do hiện tượng xâm nhập mặn gây ra trong 

tình hình BĐKH và nước biển dâng hiện nay. 

2. Mục tiêu  

Mục tiêu chung: Đánh giá hiện trạng xâm nhập mặn trên các sông chính tỉnh 

Kiên Giang.  

Mục tiêu cụ thể:  

- Xây dựng được bộ công cụ mô phỏng xâm nhập mặn trên các sông chính tỉnh 

Kiên Giang; 

- Ứng dụng bộ công cụ để đánh giá hiện trạng và các kịch bản xâm nhập mặn 

trên các sông chính tỉnh Kiên Giang; đề xuất các giải pháp thích ứng, quy hoạch, 

phòng chống xâm nhập mặn cho khu vực nghiên cứu. 

3. Cách tiếp cận và phương pháp nghiên cứu: 

- Cách tiếp cận của luận văn là ứng dụng công cụ mô hình hóa để mô phỏng, 

đánh giá hiện trạng XNM và trên cơ sở đó xây dựng phương các kịch bản xâm nhập 

mặn, dựa trên các kịch bản về các yếu tố tác động đến XNM ở khu vực nghiên cứu 

bao gồm kịch bản về BĐKH & NBD, kịch bản về phát triển kinh tế xã hội khác 

(KTXH). Các phương pháp sử dụng trong luận văn bao gồm:. 

- Phương pháp kế thừa: Kế thừa các kết quả nghiên cứu trước đây về đồng 

bằng sông Cửu Long, Tứ Giác Long Xuyên và tỉnh Kiên Giang có liên quan đến chế 

độ dòng chảy, thủy lực và nhiễm mặn, …. 

- Phương pháp phân tích thống kê: Thống kê các dữ liệu về điều kiện tự nhiên, 

kinh tế - xã hội, khí tượng – thủy văn, thủy triều, … 
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- Phương pháp mô hình toán: Mô phỏng chế độ thủy lực, chất lượng nước để 

đánh giá mức độ xâm nhập vào hệ thống sông chính tỉnh Kiên Giang; sử dụng các 

mô đun Mike 11 HD và AD. 

- Phương pháp GIS: Để khai thác dữ liệu địa hình, mặt cắt, mạng lưới sông, 

cũng như để thể hiện kết quả tính toán xâm nhập mặn cho tỉnh Kiên Giang. 

4. Đối tượng và Phạm vi nghiên cứu: 

Đối tượng nghiên cứu là xâm nhập mặn từ nước biển vào môi trường nước 

mặt. Các thành phần được xem xét đến trong nghiên cứu bao gồm: Chế độ mưa, chế 

độ thủy văn của sông, triều, độ mặn. 

Nghiên cứu ứng dụng mô hình MIKE 11 (tính toán thủy lực 1 chiều) và mô  

hình  khuyếch  tán  để  mô  phỏng  quá  trình  xâm  nhập  mặn  khu  vực nghiên cứu. 

Sử dụng bộ công cụ mô hình để dự báo xâm nhập mặn trên các sông chính tỉnh Kiên 

Giang, trên cơ sở dự báo biên lưu lượng nguồn và mực nước triều hạ lưu. 

Giới hạn phạm vị nghiên cứu: Các sông chính phần đất liền (sông Cái Lớn, 

Cái Bé và Giang Thành) trên địa bàn tỉnh Kiên Giang vào mùa khô. 

5. Nội dung luận văn  

Ngoài phần mở đầu, kết luận, kiến nghị và tài liệu tham khảo, luận văn bao 

gồm 3 chương: 

Chương 1: Tổng quan khu vực nghiên cứu. 

Chương 2: Cơ sở lý thuyết mô hình Mike 11. 

Chương 3: Ứng dựng mô hình Mike 11 để mô phỏng xâm nhập mặn trên các 

sông chính tỉnh Kiên Giang. 
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CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN KHU VỰC NGHIÊN CỨU 

1.1 Tổng quan về tỉnh Kiên Giang 

1.1.1 Đặc điểm địa lý tự nhiên 

1.1.1.1 Vị trí địa lý 

Kiên Giang nằm trong vùng Đồng bằng sông Cửu Long, có đặc thù riêng biệt 

vừa có đồng bằng, có núi, có biển và có đảo. Tổng diện tích tự nhiên là 6.346,13 km2, 

bằng 1,90% diện tích cả nước và 15,78% diện tích vùng Đồng bằng sông Cửu Long. 

Chiều dài lớn nhất theo hướng Đông Nam – Tây Bắc khoảng 120 km, chiều rộng lớn 

nhất theo hướng Đông – Đông Tây khoảng 60 km. Kiên Giang nằm trong khoảng tọa 

độ địa lý: từ 101030’ đến 105032’ kinh độ Đông và từ 9023’ đến 10032’ vĩ độ Bắc 

(Hình 1). 

- Phía Đông Bắc giáp các tỉnh: An Giang, Cần Thơ và Hậu Giang. 

- Phía Nam giáp tỉnh Cà Mau và tỉnh Bạc Liêu. 

- Phía Tây Nam giáp vịnh Thái Lan nơi có hơn 200 km bờ biển và các đảo. 

- Phía Bắc giáp Campuchia với đường biên giới dài 56,8 km. 

- Phần đất liền của Kiên Giang có chiều dài bờ biển hơn 200 km với hơn 100 

cửa sông, kênh rạch thoát nước ra biển. Ranh giới biển của Kiên Giang giáp với các 

nước Campuchia, Thái Lan và Malayxia. Kiên Giang có 15 đơn vị hành chính cấp 

huyện, gồm 2 thành phố: Rạch Giá và Hà Tiên và 13 huyện (huyện Kiên Lương, 

Giang Thành, Hòn Đất, Tân Hiệp, Châu Thành, Giồng Riềng, Gò Quao, An Biên, An 

Vịnh, Vĩnh Thuận, U Minh Thượng, Phú Quốc, Kiên Hải), trong đó có 2 huyện đảo: 

Phú Quốc và Kiên Hải với hơn 140 hòn đảo lớn nhỏ nằm xa đất liền.  

1.1.1.2 Địa hình, địa mạo 

Kiên Giang có địa hình đa dạng bao gồm bờ biển dài, nhiều sông núi và hải 

đảo. Địa hình phần đất liền tương đối bằng phẳng (trừ một số vùng có núi cao ở khu 

vực TGLX) có hướng thấp dần từ Đông Bắc (độ cao trung bình 0,8 – 1,2 m) xuống 

Tây Nam (độ cao trung bình 0,2 – 0,4 m). Đặc điểm địa hình này cùng với chế độ 

thủy triều biển Tây chi phối rất lớn đến khả năng tiêu úng vào mùa mưa và diễn biến 

mặn của khu vực vào các tháng mùa khô. Có thể chia tỉnh Kiên Giang thành 4 vùng 
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địa hình, địa mạo khác nhau: Vùng Biển và Hải đảo, Vùng Tứ giác Long Xuyên, 

Vùng Tây sông Hậu, vùng U Minh Thượng (Hình 2). 

 

Hình 1: Bản đồ hành chính tỉnh Kiên Giang 



16 

 

 

Hình 2: Sơ đồ phân chia địa hình tỉnh Kiên Giang 

 

a. Vùng Tứ giác Long Xuyên 

Vùng Tứ giác Long Xuyên có diện tích tự nhiên khoảng 244.230 ha bao gồm 

các đơn vị hành chính: Thành phố Hà Tiên, các huyện Hòn Đất, Kiên Lương và một 

phần huyện Tân Hiệp, Châu Thành. Vùng Tứ giác Long Xuyên tiếp giáp với biên 

giới Campuchia và vịnh Thái Lan. Địa hình có hướng dốc từ Tây Bắc sang Đông 

Nam, cao độ biến đổi từ 0,2 – 1,2 m, nơi cao nhất là dãi đất tiếp giáp Campuchia có 

độ cao 0,8 – 1,2 m, nơi thấp nhất là vùng từ phía Tây Rạch Giá – Hà Tiên có độ cao 

biến đổi từ 0,2 – 0,7 m. Ven biển Rạch Giá – Hà Tiên có rải rác các đồi núi thấp cặp 

với Quốc lộ 80 tạo nên 1 bờ viền ngăn nước. 

b. Vùng Tây Sông Hậu 

Vùng Tây sông Hậu có diện tích tự nhiên khoảng 144.900 ha gồm các đơn vị 

hành chính: huyện Giồng Riềng, Gò Quao, một phần huyện Tân Hiệp, Châu Thành 
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và thành phố Rạch Giá. Đặc điểm địa hình có hướng dốc dần từ Đông Bắc sang Tây 

Nam, độ cao biến đổi từ 0,2 – 0,8 m, nơi cao nhất là vùng phía Đông Tân Hiệp có độ 

cao từ 0,7 – 0,9 m, nơi thấp nhất là ven sông Cái Lớn và Cái Bé có độ cao từ 0,2 – 

0,4 m. 

c. Vùng U Minh Thượng 

Diện tích tự nhiên khoảng 181.829 ha, gồm các huyện An Biên, An Minh, 

Vĩnh Thuận và U Minh Thượng. Địa hình nghiêng dần về phía Tây, độ cao biến đổi 

từ 0,1 – 1,1 m, nơi cao nhất gần trung tâm vườn Quốc gia U Minh Thượng, nơi thấp 

nhất là vùng ven sông Cái Lớn có độ cao từ 0,1 – 0,4 m. Vùng này được giới hạn bởi 

sông Cái Lớn và tỉnh Cà Mau. 

d. Vùng Biển và Hải đảo 

Diện tích tự nhiên khoảng 63.174 ha, bao gồm 2 huyện Kiên Hải, Phú Quốc 

và một số đảo thuộc huyện Kiên Lương. Địa hình chủ yếu là đồi núi thấp, một số đảo 

lớn có xen kẽ các đồng bằng nhỏ hẹp có phân bậc. Độ dốc trung bình từ 15 – 200 m, 

có nơi trên 200 m, nơi cao nhất là 600 m, thấp nhất là 20 m. Đặc điểm của vùng này 

chủ yếu là những hòn đảo nhỏ nên địa hình ở đây mang đặc thù riêng của nó; ở phần 

giữa đảo thường cao nhất và thoải đều dần 4 phía; riêng đảo Phú Quốc thì địa hình có 

phức tạp hơn và bị chia cắt bởi các sông, rạch; nơi có địa hình cao nhất là phía Bắc 

đảo và thấp dần về phía Nam đảo. 

1.1.2 Chế độ khí hậu 

1.1.2.1 Nhiệt độ 

Nam Bộ nói chung và tỉnh Kiên Giang nói riêng có nền nhiệt độ cao nhất ở 

nước ta, nhiệt độ trung bình năm tại Rạch Giá là 27,6oC. Biên độ năm của nhiệt độ 

vào khoảng 2 – 3,5oC, ở Kiên Giang không hình thành mùa nhiệt, tuy có chịu ảnh 

hưởng phần nào của gió mùa đông bắc, nhưng ngay cả tháng giêng là tháng có nhiệt 

độ thấp nhất trong năm cũng có nhiệt độ trung bình là 25,7oC. Trong năm, tháng 4,5 

có nhiệt độ trung bình cao nhất tại Rạch Giá là 29,0oC. 
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Bảng 1: Số liệu nhiệt độ Trung bình tháng trạm Rạch Giá từ 1990-2017 

 Đơn vị đo:0C 

Tháng 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 TB 

Rạch Giá 25.7 26.

1 

27.6 29.0 28.9 28.4 28.0 27.9 27.7 27.6 27.4 26.3 27.6 

 

Nguồn: Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Kiên Giang 

Hình 3: Biểu đồ các yếu tố khí tượng trạm Rạch Giá giai đoạn 1980-2017 

 

1.1.2.2 Nắng 

Tổng số giờ nắng trong năm ở Kiên Giang bình quân từ 2.500 – 2.720 giờ cả 

trên đất liền cũng như ngoài hải đảo. Phân bố theo thời gian về nắng có liên quan mật 

thiết với mùa mưa. Vào mùa mưa có số giờ nắng bình quân trong năm là 1.285 giờ, 

giảm đáng kể so với mùa khô là 1.308 giờ. Tháng 4 có số giờ nắng nhiều nhất là 292 

giờ. Tháng 8 có số giờ nắng ít nhất là 178 giờ [2]. 

1.1.2.3 Lượng bốc hơi 

Lượng bốc hơi trung bình năm ở các khu vực khoảng 1.000 – 1.500 mm. Ở 

Rạch Giá lượng bốc hơi là 1.149,5 mm; ở Phú Quốc lên đến 1.370,5 mm. Lượng bốc 

hơi thông thường liên quan mật thiết với nhiệt độ, nắng, mưa, ẩm …. Lượng bốc hơi 

thấp nhất xảy ra ở tháng 10: Rạch Giá trung bình là 71,6 mm; Phú Quốc trung bình 

là 80,8 mm [2]. 
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1.1.2.4 Độ ẩm không khí 

Độ ẩm tương đối trung bình năm ở trạm khí tượng Rạch Giá là 82%. Độ ẩm 

phân hóa theo mùa, độ ẩm tương đối trung bình trong các tháng mùa khô chỉ đạt mức 

76 – 80%, còn trong các tháng mùa mưa lên tới 83 – 88%. Tháng có độ ẩm trung bình 

lớn nhất thường là những tháng giữa mùa mưa (từ tháng 7 đến tháng 9) [2]. 

1.1.2.5 Mưa 

Là một tỉnh thuộc đồng bằng Nam Bộ, khí hậu ở Kiên Giang mang đầy đủ tính 

chất khí hậu nhiệt đới gió mùa, một năm được chia ra làm hai mùa rõ rệt: 

- Mùa mưa từ tháng 5 đến tháng 11. 

- Mùa khô từ tháng 12 đến tháng 4 năm sau.  

Lượng mưa trung bình năm các huyện phần đất liền Kiên Giang dao động từ 

khoảng 1700-2400 mm. 

Bảng 2: Lượng mưa Trung bình tại các trạm tỉnh Kiên Giang từ 1990-2017 

Đơn vị: mm 

Tháng 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Năm 

Hà Tiên 22.2 22.4 64.3 124.6 200.3 245.9 300.7 290.2 245.7 266.0 141.7 49.4 1973.5 

Kiên Lương 16.7 18.0 50.7 115.0 215.7 257.0 314.3 328.8 275.1 298.8 163.8 51.5 2105.5 

Hòn Đất 12.4 12.9 49.9 75.0 209.1 233.0 286.8 287.4 249.6 297.0 151.9 56.3 1921.3 

Tân Hiệp 15.6 14.3 42.3 59.6 161.7 209.8 269.0 254.5 275.3 265.5 157.0 46.0 1770.7 

Giồng 

Riềng 

10.8 21.8 30.4 68.7 204.6 222.2 291.5 267.0 311.4 299.8 150.7 44.3 1923.3 

Gò Quao 13.6 9.2 41.3 103.9 232.0 236.5 308.5 296.6 298.5 292.2 149.6 41.7 2023.5 

An Biên  11.9 28.8 48.1 99.3 244.9 320.3 356.9 316.3 334.5 260.3 135.9 37.5 2194.7 

An Minh 22.4 31.7 47.9 113.9 233.2 320.5 393.9 353.4 380.2 321.8 171.5 52.3 2442.7 

Vĩnh Thuận 28.9 14.7 44.0 126.1 214.2 235.7 331.0 293.9 319.9 288.1 148.8 50.3 2095.6 

Rạch Giá 13.6 15.1 35.1 77.1 232.4 294.7 341.1 308.5 299.6 294.8 197.0 50.3 2159.1 

Phú Quốc 31.7 27.9 65.8 145.8 254.7 377.3 406.2 453.5 482.3 348.4 153.4 52.5 2799.5 

Nguồn: Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Kiên Giang 

Lượng mưa phân bố không đều theo thời gian. Lượng mưa giảm dần từ Đông 

sang Tây. Mùa mưa, lượng mưa chiếm từ 78% đến 98%, trung bình 92% tổng lượng 

mưa trong năm. Các tháng mùa mưa có lượng mưa tháng trung bình từ 212 mm đến 

389 mm. Trong mùa mưa, tuy có lượng mưa lớn nhưng cũng có thời kỳ mưa ít hoặc 

không mưa kéo dài từ 7 – 15 ngày gây hạn cho cây trồng trong tháng 6 hoặc tháng 7, 
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mặt khác có năm, mùa mưa đến sớm, nhưng cũng có năm mùa mưa đến muộn vào 

cuối tháng 5. 

Mùa khô, lượng mưa chỉ từ 2% đến 22%, trung bình 8% tổng lượng mưa trong 

năm. Các tháng mùa khô có lượng mưa tháng trung bình từ 14 mm đến 98 mm [2]. 

1.1.2.6 Gió 

 Chế độ gió ở Kiên Giang được đặc trưng bởi sự luân phiên tác dộng của các 

hệ thống hoàn lưu gió mùa nên khá ổn định. Mùa Đông hướng gió thịnh hành là Đông 

Bắc hoặc Bắc Đông Bắc, còn mùa hè hướng gió thịnh hành là gió Tây Nam hoặc Nam 

Tây Nam.  

Tuy nhiên trong từng thời gian nhất định, tuỳ theo mức độ ảnh hưởng của các 

hệ thống mà hướng gió có thể thay đổi ít nhiều so với hướng gió nói trên. Trong thời 

kỳ chuyển tiếp từ đông sang hè hướng gió có thể là Đông, Đông Nam hoặc Đông 

Đông Nam, từ mùa hè sang đông đối với miền Tây Nam Bộ không thấy sự quay gió 

từ từ mà nó đột ngột chuyển sang những hướng chính, thịnh hành của mùa Đông 

(Hình 4)[2]. 

Hướng gió tháng 2/2016 

 

Hướng gió tháng 3 năm 2016 
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Hướng gió tháng 4 năm 2016 

 

 

Hướng gió tháng 5 năm 2016 

 

Nguồn: Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Kiên Giang. 

Hình 4: Biểu đồ hoa gió 10 phút trạm Rạch Giá các tháng mùa khô 2016 

Đánh giá chung 

Kiên Giang thuộc vùng khí hậu nhiệt đới gió mùa nóng ẩm, mưa nhiều; có nền 

nhiệt cao, không phân hóa theo mùa. Khí hậu ở Kiên Giang có những thuận lợi cơ 

bản mà các tỉnh khác ở phía bắc không có được như không có rét, ít có bão đổ bộ trực 

tiếp, ánh sáng và nhiệt lượng dồi dào nên rất thuận lợi cho nhiều loại cây trồng và gia 

súc sinh trưởng, phát triển quanh năm. 

Điều khó khăn chủ yếu là sự biến động thất thường trong chế độ mưa thường 

gây trở ngại lớn cho sản xuất và đời sống. Vì vậy, công tác thủy lợi của tỉnh phải 

được coi là một nhiệm vụ trọng tâm, có ý nghĩa quan trọng trong việc chủ động tưới 

tiêu đảm bảo tốt nguồn nước ngọt cho sản xuất nông nghiệp phát triển cũng như chủ 

động ứng phó với BĐKH, NBD và XNM. 

1.1.3 Chế độ thủy văn 

1.1.3.1 Hệ thống sông, kênh và công trình thủy lợi 

Kiên Giang có một mạng lưới thủy văn đa dạng và phong phú, chịu ảnh hưởng 

trực tiếp hoặc gián tiếp của thủy triều biển Tây và chế độ dòng chảy trên sông Hậu. 
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Tỉnh có hệ thống sông ngòi, kênh rạch dày với tổng chiều dài hơn 2.054,93 km bao 

gồm sông rạch tự nhiên (Cái Lớn, Cái Bé, Giang Thành) và kênh đào (Hình 5). 

 

Hình 5: Sơ đồ hệ thống sông, kênh tỉnh Kiên Giang 

a. Sông rạch tự nhiên 

- Sông Cái Lớn: dài 44,8 km ; sông này có hệ thống phụ lưu như: Rạch Ngã 

ba Cái Tầu, rạch Nước Trong ; rạch Cái Tư. Sông Cái Lớn chuyển dòng nước ngọt từ 

sông Hậu về các huyện phía Nam nằm trong khu vực bán đảo Cà Mau; sông này có 

ý nghĩa giúp tiêu nước trong mùa mưa; nhưng không tưới được vào mùa khô do nước 

thường bị nhiễm mặn. 

- Sông Cái Bé: dài 58,2 km nhận nước ngọt từ kinh Thác Lác và Thị Đội đổ 

về, đẩy lùi sự xâm nhập mặn của nước mặn vào mùa khô. 

- Sông Giang Thành: bắt nguồn từ Campuchia và chảy đổ về vịnh Thái Lan ở 

Hà Tiên. Vào mùa khô, sông này chịu ảnh hưởng mạnh mẽ của thủy triều vùng vịnh 
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Thái Lan gây ra sự nhiễm mặn, vào mùa mưa con sông này có tác dụng tiêu nước cho 

các cánh đồng trên thượng nguồn. 

b. Kênh đào 

Các kênh đào vùng TGLX như Vĩnh Tế, Tám Ngàn, Tri Tôn, Mỹ Thái – Mười 

Châu Phú, Ba Thê, Kiên Hảo, Rạch Giá – Long Xuyên, Kênh Tròn, Cái Sắn, được 

hình thành rất sớm nhằm phục vụ tưới tiêu, giao thông thủy. Các đoạn kênh nằm trên 

địa phận tỉnh Kiên Giang đều có hướng chảy Đông Bắc – Tây Nam, bắt nguồn từ 

sông Hậu, chạy qua các tỉnh An Giang, Cần Thơ, rồi đổ vào kênh Rạch Giá – Hà 

Tiên, trước khi đổ ra biển Tây. 

- Kênh Rạch Giá – Long Xuyên bắt đầu khởi nguồn từ thành phố Long Xuyên 

chảy theo hướng Đông Bắc – Tây Nam, với độ uốn khúc quanh co giống như một dải 

lụa long lanh chảy suốt trên chặng đường dài gần 18 km, giữa thảm lúa rộng mênh 

mông của Tứ giác Long Xuyên, rồi nối với kinh Thoại Hà tại ấp Đông Phú xã Vĩnh 

Trạch huyện Thoại Sơn, đi qua núi Sập, kéo thẳng ra biển Tây, nối với sông Kiên cửa 

Rạch Giá tỉnh Kiên Giang. Kênh Rạch Giá – Long Xuyên có độ rộng bình quân 100 

m và sâu 8 m, có lưu lượng mùa lũ trên 300 m3/s. 

- Kênh Vĩnh Tế nằm ở phía bắc của vùng TGLX, nối từ sông Hậu tại Châu 

Đốc với biển Tây thông qua sông Giang Thành dài 67 km; đoạn từ Tịnh Biên đi Giang 

Thành đã được nạo vét và mở rộng. Đây là một trong những tuyến thoát lũ và dẫn 

ngọt chủ yếu cho TGLX. Kênh Vĩnh Tế cũng là nguồn nước mặt dùng trong sinh hoạt 

của người dân các xã biên giới thuộc huyện Giang Thành. 

- Kênh Rạch Giá – Hà Tiên (RGHT) dài 80 km, rộng từ 50-60 m, nhiệm vụ 

chính là giao thông thủy, ngoài ra còn có tác dụng điều phối lại nguồn nước và hạn 

chế mặn xâm nhập vào sâu trong nội đồng. 

- Kênh Cái Sắn: được đào từ năm 1926 nối liền sông Hậu với kênh Ông Hiển 

đổ ra biển tại cửa Rạch Sỏi. Kênh rộng 40÷50 m, sâu 4÷5 m, chiều dài 58 km. Phần 

qua tỉnh Kiên Giang 31 km. Kênh Cái Sắn có vị trí quan trọng trong việc phát triển 

kinh tế đồng thời dẫn nước ngọt về các huyện và đóng vai trò giao thông đường thủy 

đi các tỉnh lân cận. 
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Kênh KH1, kênh Xáng Trâm Bầu, kênh Thốt Nốt, kênh KH6, KH7, kênh Ô 

Môn… bắt nguồn từ sông Hậu và kết thúc tại sông Cái Lớn – Cái Bé. Các kênh này 

có kích thước khá lớn từ 10-20 m, cao trình đáy từ -1,5 m đến -3,0 m. Đây là những 

tuyến cấp nước ngọt chính và là trục giao thông quan trọng của vùng này. 

Hệ thống kênh Cán Gáo-Trèm Trẹm, rạch Tiểu Dừa, kênh Chắc Băng, kênh 

Làng Thứ 7, là hệ thống kênh chính có vai trò rất quan trọng trong việc cấp nước, 

tưới tiêu, giao thông thủy cho khu vực. Tuy nhiên do vùng này giáp Vịnh Thái Lan 

nên chịu tác động rất lớn của triều biển Tây. Do đó nước trong kênh vẫn bị nhiễm 

mặn và thường xuyên bị bồi lấp, đặc biệt vào các tháng mùa khô. 

1.1.3.2 Chế độ thủy văn 

Chế độ thủy văn khu vực Kiên Giang khá phức tạp, dưới tác động của dòng 

chảy sông Mekong, thủy triều biển Đông và biển Tây đã tạo ra chế độ thủy văn phức 

tạp của Kiên Giang. Trong mùa khô, thủy triều biển Đông và nước sông Cửu Long 

được truyền khắp vùng Kiên Giang. Ngược lại, từ phía biển Tây, thủy triều cũng theo 

kênh rạch truyền sâu vào nội đồng Kiên Giang. Chế độ bán nhật triều biển Đông và 

nhật triều biển Tây truyền vào Kiên Giang có chiều ngược nhau đã tạo ra một khu 

vực giáp nước rộng lớn khu vực giáp ranh với Hậu Giang, Cần Thơ và An Giang, tại 

đó dao động triều thời kỳ khô kiệt nhất trong năm chỉ từ 10-15cm. 

Vào mùa lũ, nước lũ từ vùng trũng Campuchia tràn qua 7 cầu nằm trên lộ Châu 

Đốc đi Nhà Bàng, cùng với lượng nước lũ từ sông Hậu theo kênh, rạch chảy về Kiên 

Giang; làm cho vùng TGLX thuộc Kiên Giang ngập sâu từ l,0-2,0m và có thể kéo dài  

từ 2-3 tháng. Điều đáng quan tâm là lượng nước từ vùng trũng Campuchia tràn vào 

TGLX hơi chua và thường được gọi là “nước đen”, không mang theo phù sa, tạo 

thành sóng lũ dọc vận động theo hướng tây bắc- đông nam vuông góc với hướng dòng 

chảy từ sông Hậu ra biển Tây, tạo thành bức tường thủy lực ngăn cản dòng nước 

mang nhiều phù sa từ sông Hậu đổ vào TGLX về Kiên Giang. Lượng nước ngập lụt 

hằng năm vùng đầu nguồn ngập lũ của Kiên Giang có trên 75% tiêu ra biển Tây, 21% 

tiêu về Nam Cần Thơ, còn lại 4% tiêu về đập Đông Hồ và trở lại sông Hậu[4].  

a. Chế độ thủy văn sông Hậu 
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Sông Hậu đoạn từ Châu Đốc tới Cần Thơ dài 120 km, rộng 600 – 700 m, sâu 

23 – 26 m, lưu lượng trung bình năm qua Châu Đốc khoảng 2.440 m3/s, lưu lượng 

bình quân tháng nhỏ nhất là 330 m3/s vào tháng 4, có khi xuống tới 200 m3/s, lưu 

lượng bình quân tháng lớn nhất ở Châu Đốc là 5.400 m3/s vào tháng 10. Đặc điểm cơ 

bản nhất của dòng chảy sông Hậu là vừa chịu tác động của dòng chảy thượng nguồn 

sông Mêkong, vừa chịu tác động của thủy triều biển Đông, tác động này tùy theo thời 

gian trong năm. Từ tháng 7 đến tháng 11 dòng chảy trên sông Hậu chịu tác động 

mạnh của chế độ dòng chảy lũ thượng nguồn, vào cuối tháng 11, đầu tháng 12 do 

lượng nước thượng nguồn giảm dần, trong khi bán nhật triều ở biển Đông hoạt động 

mạnh hơn, trên sông Hậu bắt đầu có dòng chảy ngược. Biên độ triều lớn nhất tại Châu 

Đốc vào tháng 10 là 16 cm, tháng 11 là 8 cm, tăng dần lên 101 cm trong tháng 1 và 

đạt đến 126 cm trong tháng 5. 

Về mùa lũ, dòng chảy chịu ảnh hưởng của cả ba yếu tố lũ thượng nguồn, chế 

độ thủy văn sông Hậu và chế độ mưa nội đồng. Mực nước trong các kênh rạch trong 

tỉnh gia tăng nhanh bởi lũ tràn biên giới được kênh Vĩnh Tế chuyển về và nước từ 

TGLX chuyển xuống qua tuyến Cái sắn và từ sông Hậu chuyển vào. Trong khi đó, ở 

biển Tây do ảnh hưởng của gió mùa Tây Nam nên xuất hiện lượng mưa lớn nhất trong 

năm từ 300-350 mm làm cho mực nước gia tăng nhanh. 

Do vị thế trải dài theo bờ biển Tây nên Kiên Giang chính là nơi dồn về của các 

dòng chảy mùa lũ ra biển Tây, và các dòng chảy mùa lũ thường gây ngập úng. 

Mùa khô, thông thường từ tháng 2 khi tác động tiếp ngọt bị suy yếu, triều biển 

Tây mạnh hơn, nên nước mặn xâm nhập vào sâu nội địa. Tuy nhiên do mực nước 

bình quân phía sông Hậu cao hơn mực nước bình quân tại vùng biển Kiên Giang, nên 

dòng chảy có xu hướng từ sông Hậu ra biển Tây theo các kênh trục. Hiện nay, do các 

kênh trục được nạo vét nên lượng nước ngọt lấy về mùa khô vào khu vực được tăng 

rõ rệt.  

b. Chế độ mưa nội đồng 

Lượng mưa ở Kiên Giang tuy lớn nhưng không đủ để quyết định xu thế dòng 

chảy trên các kênh rạch nội đồng, mà lượng mưa chỉ có tác dụng tạo xu thế dòng chảy 
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tức thời, làm cho mực nước trên các kênh rạch tăng cao trong mùa mưa lũ, đặc biệt 

tháng lũ lớn gặp triều cường. Ngoài ra, do lượng mưa phân bố tập trung từ tháng 7-

11, trùng với thời kỳ mùa lũ của ĐBSCL, nên chế độ mưa nội đồng ảnh hưởng không 

rõ nét đối với dòng chảy mùa lũ. 

1.1.3.4 Chế độ triều, mặn 

a. Chế độ thủy triều biển Đông 

Thủy triều Biển Đông chỉ ảnh hưởng đến vùng thượng lưu nguồn nước trên 

sông Hậu trước khi chảy vào vùng nghiên cứu tỉnh Kiên Giang. Thủy triều biển Đông 

có biên độ dao động lớn, từ 3 ÷4 m. Trong năm, thủy triều hình thành một thời kỳ 

nước cao từ tháng XII đến tháng II và một thời kỳ nước thấp từ tháng VI đến VIII. 

Thủy triều Biển Đông có dạng bán nhật triều không đều, mỗi ngày có 2 đỉnh 

và 2 chân, với hai đỉnh xấp xỉ nhau và hai chân lệch nhau khá lớn. Thời gian giữa hai 

chân và hai đỉnh vào khoảng 12÷12,5 giờ, chu kỳ triều ngày là 24,83 giờ. Độ cao của 

mỗi đỉnh và chân biến đổi từ ngày này sang ngày khác trong một chu kỳ triều (15 

ngày). Trong mỗi chu kỳ triều nửa tháng, biên độ hai chân triều có thể lên đến 2 m. 

Đường bao hai chân lệch pha nhau một nửa chu kỳ. Khi chân này xuống thấp dần thì 

chân kia lên cao và ngược lại, làm cho dạng triều trong mỗi tháng có 2 lần biến đổi 

từ dạng hình “W” sang dạng hình “M”, trong khi mực nước trung bình ngày lại thay 

đổi ít hơn. Từ Vũng Tàu tới Gành Hào, biên độ triều tăng thêm 0,4 m và thời gian 

xuất hiện đỉnh chậm đi gần 1 giờ. 
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Hình 6: Mực nước trạm Trần Đề (tỉnh Sóc Trăng) tháng 01 năm 2016 

b. Chế độ thủy triều biển Tây 

Thủy triều biển Tây ảnh hưởng trực tiếp đến vùng nghiên cứu tỉnh Kiên Giang, 

có dạng nhật triều không đều, hàng ngày có một đỉnh cao và nhọn, phần chân triều 

thì bị kéo dài và đẩy lên bởi một đỉnh thấp thứ hai, dạng chữ “h”, với biên độ giao 

động khoảng 0,8-1 m. Sự dao động có chu kỳ nửa tháng và cả năm của triều biển Tây 

cũng yếu hơn so với biển Đông rất nhiều. 

Với biên độ thấp, chỉ lan truyền vào các kênh nhỏ, đáng kể nhất là sông Cái 

Lớn, Cái Bé và một số kênh trục chảy ra vịnh Rạch Giá, phạm vi ảnh hưởng của triều 

biển Tây chỉ xảy ra ở rìa phía Tây thuộc tỉnh Kiên Giang và Cà Mau. Ven biển Tây, 

đỉnh triều dao động lớn nhất trong khoảng 0,8 đến 1,2 m, chân triều thấp nhất dao 

động trong khoảng -0,4m đến -0,6m. 

Ảnh hưởng của thuỷ triều lên sông Mekong trực tiếp từ Biển Đông qua các 

cửa Trần Đề, Định An, Cung Hầu, Cổ Chiên, Hàm Luông, Ba Lai, Cửa Tiểu, Cửa 

Đại, gián tiếp qua cửa Soài Rạp và từ Vịnh Thái Lan qua các kênh Giang Thành, kênh 

Rạch Giá – Long Xuyên, kênh Cái Sắn, sông Cái Lớn, Cái Bé. Như đã biết chế độ 

triều trong Vịnh Thái Lan là nhật triều không đều với biên độ tối đa là 1,2m và trung 

bình là 0,7 m. Do đó ảnh hưởng của triều Vịnh Thái Lan lên sông Hậu là không đáng 
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kể, kể cả vào mùa kiệt. Như vậy, ảnh hưởng của thủy triều lên sông Mekong và Bassac 

là chủ yếu từ Biển Đông, nơi chế độ triều là bán nhật triều không đều, với biên độ tối 

đa khoảng 4 m và trung bình vào khoảng 3 m. 

 

 Hình 7: Mực nước trạm Rạch Giá (tỉnh Kiên Giang) tháng 04 năm 2016[2] 

1.1.4 Hệ thống cống và trạm bơm 

 Kiên Giang không có hệ thống cống tưới, chỉ có các cống chống mặn vùng 

ven biển Kiên Lương, Hòn Đất, Rạch Giá, An Biên, An Minh. Vùng TGLX có 29 

cống, vùng An Biên, An Minh có 6 cống, cống chủ yếu để mở vào mùa mưa và đóng 

vào mùa khô để ngăn mặn, cửa cống rộng từ 5-8m, mỗi cống có khoảng từ 1 đến 3 

cửa cống (Bảng 3). 

Bảng 3: Danh mục công trình cống chủ yếu tỉnh Kiên Giang 

TT Tên công trình Dạng 
Thuộc 

Nhiệm vụ 
Huyện 

1 Kênh Cụt Cống Rạch Giá KSM;TN;TU;XP 

2 Sông Kiên Cống Rạch Giá KSM;TN;TU;XP 

3 Số 1 Cống Rạch Giá KSM;TN;TU;XP 

4 Số 2 Cống Hòn Đất KSM;TN;TU;XP 

5 Thần Nông Cống Hòn Đất KSM;TN;TU;XP 
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TT Tên công trình Dạng 
Thuộc 

Nhiệm vụ 
Huyện 

6 Thầy Xếp Cống Hòn Đất KSM;TN;TU;XP 

7 Số 3 Cống Hòn Đất KSM;TN;TU;XP 

8 Tà Manh Cống Hòn Đất KSM;TN;TU;XP 

9 Tà Hem Cống Hòn Đất KSM;TN;TU;XP 

10 Tà Lúa Cống Hòn Đất KSM;TN;TU;XP 

11 Vàm Răng Cống Hòn Đất KSM;TN;TU;XP 

12 Số 7 Cống Hòn Đất KSM;TN;TU;XP 

13 Số 9 Cống Hòn Đất KSM;TN;TU;XP 

14 Hòn Sóc Cống Hòn Đất KSM;TN;TU;XP 

15 Luỳnh Huỳnh Cống Hòn Đất KSM;TN;TU;XP 

16 283 Cống Hòn Đất KSM;TN;TU;XP 

17 286 Cống Hòn Đất KSM;TN;TU;XP 

18 Vàm Rầy Cống Hòn Đất KSM;TN;TU;XP 

19 Bình Giang 2 Cống Hòn Đất KSM;TN;TU;XP 

20 T6 Cống Hòn Đất KSM;TN;TU;XP 

21 Bình Giang 1 Cống Hòn Đất KSM;TN;TU;XP 

22 T5 Cống Hòn Đất KSM;TN;TU;XP 

23 Lung Lớn 1 Cống Kiên Lương KSM;TN;TU;XP 

24 Cái Tre Cống Kiên Lương KSM;TN;TU;XP 

25 Lung Lớn 2 Cống Kiên Lương KSM;TN;TU;XP 

26 Ba Hòn Cống Kiên Lương KSM;TN;TU;XP 

27 Nông Trường Cống Kiên Lương KSM;TN;TU;XP 

28 Hà Giang Cống Giang Thành KSM;TN;TU;XP 

29 Đầm Chích Cống Giang Thành KSM;TN;TU;XP 

30 Thứ 4 Cống An Biên KSM;TN;TU;XP 

31 Xẻo Đôi Cống An Biên KSM;TN;TU;XP 
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TT Tên công trình Dạng 
Thuộc 

Nhiệm vụ 
Huyện 

32 Xẻo Bần Cống An Biên KSM;TN;TU;XP 

33 K30/4 Cống An Biên KSM;TN;TU;XP 

34 Kim Quy Cống An Minh KSM;TN;TU;XP 

35 Tiểu Dừa Cống An Minh KSM;TN;TU;XP 

Nguồn Sở NN&PTNT tỉnh Kiên Giang. 

Kí hiệu: 

KSM: Kiểm soát mặn 

TU: Tiêu Úng 

XP: Xổ phèn 

TN: Trữ ngọt 

 Theo thống kê của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đến hết 2017 trên 

địa bàn tỉnh có 1.252 trạm bơm điện, tưới cho diện tích 66.809ha; 18.344 trạm bơm 

dầu, tưới cho 80.375ha. 

Bảng 4: Thống kê trạm bơm phục vụ sản xuất Nông nghiệp tỉnh Kiên Giang 

STT 
Huyện, thị xã, 

thành phố 

Trạm bơm điện Trạm bơm dầu 

Năm 2017 
Diện tích 

tưới (ha) 

Năm 

2017 

Diện tích 

tưới (ha) 

1 Giang Thành 45 1.715   

2 Kiên Lương 21 283 428 22.717 

3 Hòn Đất 35 3.483 12 180 

4 TP. Rạch Giá 18 2.890   

5 Tân Hiệp 839 25.153 1.579 13.712 

6 Châu Thành 27 2.200   

7 Giồng Riềng 138 16.681 3.301 29.919 

8 Gò Quao 94 10.674 13.024 13.847 

9 U Minh Thượng 2 239   

10 Vĩnh Thuận 4 480   

11 An Biên 26 2.690   
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STT 
Huyện, thị xã, 

thành phố 

Trạm bơm điện Trạm bơm dầu 

Năm 2017 
Diện tích 

tưới (ha) 

Năm 

2017 

Diện tích 

tưới (ha) 

12 An Minh 3 321 
Lúa 2 vụ 

193ha 

Nuôi tôm 

128 

Tổng cộng 1.252 66.809 18.344 80.375 

Nguồn Sở NN&PTNT tỉnh Kiên Giang. 

1.1.5  Đặc điểm mặn tỉnh Kiên Giang 

Do vị trí địa lý cuối nguồn sông Hậu, đầu nguồn Biển Tây, tỉnh Kiên Giang 

ảnh hưởng mặn chủ yếu từ Biển Tây. Đặc biệt trong mùa kiệt, khi lưu lượng thượng 

lưu về giảm, thủy triều ảnh hưởng mạnh lên thượng lưu và vào hệ thống sông/kênh 

nội đồng, dẫn theo nước mặn xâm nhập sâu cả trên sông và nội đồng.  

Do chế độ nhật triều không đều ở biển Tây nên quá trình truyền mặn vào sông 

cũng theo nhịp điệu của quá trình triều. Tại một vị trí cố định, trong ngày thường có 

1 đỉnh mặn và 1 chân mặn gần như đồng pha với sự biến đổi mực nước (thường thì 

quá trình mặn chậm hơn quá trình mực nước khoảng 1-2 giờ), độ mặn cũng giảm dần 

từ cửa sông trở vào. Tại cửa sông, mặn cũng có chu kỳ hàng ngày, chu kỳ 15 ngày và 

chu kỳ hàng tháng tương tự như chu kỳ của thủy triều. Gió mùa Đông bắc không làm 

gia tăng sự ảnh hưởng đến mực nước triều và xâm nhập mặn tỉnh Kiên Giang (gió 

mùa đông bắc có hướng thổi từ đất liền ra biển), giai đoạn tháng 4 khi gió mùa Tây 

Nam phát triển mạnh kết hợp với việc gia tăng sử dụng nước trong nông nghiệp và 

thiếu hụt lượng nước từ thượng nguồn về nên đỉnh mặn năm các trạm khu vực Kiên 

Giang thường xuất hiện vào tháng 3, tháng 4 hàng năm. Độ mặn cao nhất trung bình 

tại trạm Xẻo Rô là 20 ‰, trạm Rạch Giá 18.5‰. 

Khi chưa có hệ thống cống ngăn mặn thì xâm nhập mặn sâu vào vùng TGLX 

nhất là phía Hà Tiên – Hòn Đất khi nguồn nước ngọt theo các kênh  chữ T chưa lớn, 

mặn 4‰ vào sâu tới 25÷30 km sang địa phận tỉnh An Giang. Phía lân cận Rạch Giá 

nhờ nguồn nước dồi dào theo các kênh Kiên Hảo, Rạch Giá – Long Xuyên, Cái Sắn 

mà ranh giới mặn bị đẩy ra sát biển. Trong mùa mưa nhờ có lưu lượng ngọt phong 
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phú do mưa, do sông Mekong mang lại nên ranh giới mặn bị đẩy lùi ra biển, nhưng 

trong mùa khô do lưu lượng ngọt giảm nên mặn lấn sâu vào nội đồng.  

Khi xây dựng các cống ngăn mặn thì nước biển bị chặn lại ở hạ lưu cống trừ 

phần từ Ba Hòn tới Hà Tiên lấy nước mặn nuôi tôm nên không xây dựng cống, nhưng 

ranh giới mặn cũng bị đẩy lùi. Đến nay, nhiều vùng ven biển được ngọt hoá nên diện 

tích bị ảnh hưởng mặn giảm xuống đáng kể. Tuy nhiên ranh giới mặn trên sông chính 

có xu thế gia tăng. 

Riêng vùng UMT và TSH tỉnh Kiên Giang, do địa hình cao ở cuối nguồn nên 

việc vận chuyển nước ngọt từ sông Hậu đến vùng gặp nhiều khó khăn, mùa khô hầu 

như toàn vùng nhiễm mặn với độ mặn cao trên 4‰, có năm mặn 4‰ xâm nhập sâu 

trên sông Cái Lớn 60-65 km (mùa khô 2016) vượt qua địa phận tỉnh Kiên Giang sang 

địa phận tỉnh Hậu Giang sâu hơn TBNN 5 - 10 km [2], gây ra nhiều khó khăn cho sản 

xuất nông nghiệp. Riêng vùng lõi vườn Quốc Gia U Minh Thượng được bao bằng hệ 

thống đê bao và tích nước mưa từ mùa mưa trước đó nên ngọt hóa. 

Vì thế vấn đề xâm nhập mặn do suy kiệt nguồn nước từ thượng nguồn về, nước 

biển dâng cao cần phải được đề xuất nghiên cứu để đưa ra những biện pháp có hiệu 

quả ngăn ngừa sự xâm nhập mặn gây ảnh hưởng cho sản xuất và sinh hoạt của người 

dân vùng dự án. 
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Hình 8: Bản đồ hiện trạng Xâm nhập mặn tại ĐBSCL năm 2016 

Thiệt hại do hạn mặn trong mùa khô 2015-2016 đối với tỉnh Kiên Giang. 

Do ảnh hưởng của hiện tượng Elnino mạnh và kéo dài (2014-2016). Mùa mưa 

năm 2015 đến muộn và kết thúc sớm, dòng chảy thượng nguồn sông Mê Kông bị 

thiếu hụt, mực nước thấp nhất trong vòng 90 năm qua nên xâm nhập mặn đã xuất 

hiện sớm hơn so với cùng kỳ hàng năm gần 2 tháng, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sản 

xuất nông nghiệp và nước sinh hoạt cho người dân khu vực tỉnh Kiên Giang. Ngày 

04/02/20016 Tỉnh đã công bố tình trạng thiên tai do hạn mặn toàn tỉnh năm 2016[3]. 

Ảnh hưởng xâm nhập mặn đối với sản xuất nông nghiệp 

Các vùng ven biển của tỉnh như An Biên, An Minh, Rạch Giá, Hòn Đất, Kiên 

Lương, Giang Thành, U Minh Thượng, Vĩnh Thuận … sản xuất nông nghiệp bị ảnh 

hưởng nghiêm trọng do nguồn nước bị nhiễm mặn không có nước ngọt để tưới. 
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Theo thống kê của Ban chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh Kiên Giang, năm 2015 

thiệt hại do hạn mặn là 4.745,2ha, năm 2016 là 56.506,04ha, 13.772 ha nuôi trồng 

thủy sản bị thiệt hai. Ước tính thiệt hại trên 2.000 tỷ đồng. 

Ảnh hưởng xâm nhập mặn đến nước sinh hoạt tại đô thị thành phố Rạch 

Giá. 

Hồ chứa nước nhà máy nước Rạch Giá nằm cách cửa biển khoảng 6km, hồ 

chứa có dung tích 500.000m3, cung cấp nước sinh hoạt cho người dân Rạch Giá và 

vùng phụ cận. 

Vào mùa khô mặn xâm nhập sâu nguồn nước bị nhiễm mặn, không thể đưa 

nước vào hồ để xử lý, gây ra tình trạng thiếu nước sinh hoạt cho người dân. Trong 

những năm gần đây mặn xâm nhập càng trở nên trầm trọng hơn, không lấy được nước 

ngọt vào hồ trong thời gian dài (dài nhất 25 ngày). Vì thế không đủ nước cấp qua 

đường ống cấp nước cho người dân mà phải sử dụng xe bồn cấp nước sinh hoạt cho 

người dân. Có thời gian công ty phải sử dụng nước có độ mặn lên đến 1‰ để cấp cho 

dân phục vụ cho các nhu cầu sinh hoạt. Trong khi tiêu chuẩn độ mặn trong nước sinh 

hoạt là 0.25 ‰. Theo thống kê năm 2016 do ảnh hưởng của xâm nhập mặn làm 44.256 

hộ dân bị thiếu nước sinh hoạt trầm trọng. 

1.1.6 Đặc điểm kinh tế - xã hội 

1.1.6.1 Dân số 

Năm 2017, dân số toàn tỉnh là 1.792.549 người, trong đó: dân số thành thị 

528.435 người (chiếm 29,48%, tăng 0,98% so với năm 2016) và dân số nông thôn 

1.264.114 người (chiếm 70,52%). Mật độ dân số trung bình toàn tỉnh là 282 

người/km2 thấp hơn mật độ trung bình của ĐBSCL (432 người/km2). Mật độ dân cư 

phân bố không đồng đều giữa các huyện thị, trong đó mật độ dân số cao nhất ở TP. 

Rạch Giá (2.360 người/km2), thấp nhất ở huyện Giang Thành (72 người/km2). Các 

huyện khác có mật độ dao động từ 153 người/km2 đến 835 người/km2.  

 Tỷ lệ dân cư đô thị của toàn tỉnh Kiên Giang năm 2017 là 29,48%, tăng 1,11 

lần so với năm 2013. Điều này cho thấy tốc độ đô thị hóa của tỉnh diễn ra còn chậm. 

Cơ cấu đô thị - nông thôn chuyển dịch trong thời gian qua chủ yếu do dân nông thôn 
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chuyển sang nên sẽ ảnh hưởng ít nhiều đến chất lượng của dân đô thị. Tốc độ tăng 

dân số bình quân tỉnh Kiên Giang năm 2017 là 0,89%, trong đó tăng tự nhiên 4,32‰. 

Về thành phần dân tộc, toàn tỉnh Kiên Giang hiện có nhiều thành phần dân tộc 

khác nhau, trong đó có 3 dân tộc dân số đông là người Kinh chiếm 85,5%, người 

Khmer chiếm 12,2% và người Hoa chiếm 2,2%, còn lại là một số dân tộc khác như: 

Chăm, Tày, Mường, Nùng [1]. 

1.1.6.2 Phát triển nông nghiệp 

Nhờ thực hiện giải pháp tái cơ cấu trong các lĩnh vực ngành nông nghiệp, theo 

hướng tăng nhanh tỷ trọng giá trị chăn nuôi, rau màu trong nội ngành nông nghiệp, 

giá trị thủy sản trong tổng giá trị nông, lâm, thủy sản, sản xuất ngành nông nghiệp có 

bước tăng trưởng khá cao. Thống kê cho thấy, tốc độ tăng theo giá trị sản xuất toàn 

ngành nông nghiệp Kiên Giang giai đoạn năm 2015 - 2017 bình quân đạt 2,73%; 

trong đó năm 2015 tăng 4,17%, năm 2016 giảm 1,46% do hạn hán xâm nhập mặn và 

dịch bệnh, năm 2017 tăng 3,21%. Các sản phẩm nông nghiệp chủ lực của tỉnh gồm 

lúa, mía và cây ăn quả, cây lương thực có hạt chiếm chủ yếu. 

Cơ cấu kinh tế nội bộ ngành nông nghiệp cũng có sự chuyển dịch theo hướng 

phát triển lúa chất lượng cao, tôm lúa kết hợp, phát triển nhanh hình thức nuôi tôm 

bán thâm canh, thâm canh, công nghiệp; nuôi cá lồng bè trên biển. Sự thay đổi về 

diện tích và sản lượng của các lại cây lương thực đã làm ảnh hưởng đến tỷ trọng của 

ngành trồng trọt. Giai đoạn 2010 – 2018, tỷ trọng trồng trọt giảm liên tục từ 83,48% 

xuống 67,89%. Tỷ trọng ngành thủy sản tăng trung bình 8.8%/năm [1]. 

a. Cây lương thực [1] 

Những năm qua, tỉnh đã nỗ lực chuyển đổi cơ cấu cây trồng theo hướng kết 

hợp giữa đa dạng hóa các sản phẩm hàng hóa có giá trị kinh tế cao với tăng cường 

ứng dụng khoa học công nghệ, để nâng cao năng suất, chất lượng và giảm chi phí, hạ 

giá thành, tăng sức cạnh tranh của nông sản hàng hóa, gia tăng thu nhập trên một đơn 

vị diện tích canh tác và hộ gia đình. 

 Tổng diện tích trồng lúa năm 2013 đến năm 2017 từ: 770.379 ha (2013) giảm 

xuống 735.266ha (2017); sản lượng lương thực từ 4,471 triệu tấn (2013) giảm 4,058 
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triệu tấn (2017), tuy diện tích và sản lượng lúa giảm, nhưng tính đến năm 2017 diện 

tích lúa chất lượng cao chiếm 76,54% tổng diện tích gieo trồng.  

Các sản phẩm mũi nhọn của ngành trồng trọt trên địa bàn tỉnh được xác gồm 

các nhóm sau: 

 Sản xuất cây lương thực có hạt 

Nhóm cây lương thực ở Kiên Giang gồm có cây trồng chính là lúa gạo và ngô. 

Lúa là cây truyền thống, có lợi thế về điều kiện tự nhiên, dễ làm và dễ tiêu thụ. Trong 

khi đó, ngô là cây trồng đa dạng hóa trên đất lúa và màu, hiện đang cho hiệu quả khá 

cao. 

 Sản xuất lúa 

Cùng với việc tích cực sử dụng các giống mới có chất lượng gạo cao, kết hợp 

với áp dụng đồng bộ các biện pháp kỹ thuật canh tác tiên tiến, sản xuất lúa trên địa 

bàn tỉnh trong thời gian qua chuyển đổi tích cực theo cả 2 hướng là tăng vụ và thâm 

canh tăng năng suất chất lượng.  

- Xu hướng tăng diện tích, tăng vụ:  

Đến cuối năm 2017 diện tích đất trồng lúa toàn tỉnh khoảng 395.820 ha, tăng 

18.453ha so với năm 2010, diện tích đất trồng lúa tăng thêm chủ yếu được chuyển từ 

đất rừng các huyện thuộc vùng Tứ Giác Long Xuyên như Giang Thành, Kiên Lương, 

Hòn Đất; vùng U Minh Thượng gồm An Minh, U Minh Thượng; vùng Tây sông Hậu 

là huyện Giồng Riềng và từ năm 2016 đã chuyển đổi từ đất lúa sang nuôi tôm là trên 

10.000ha.  

Toàn tỉnh có 15 huyện, thị, thành phố thì có 13 đơn vị có đất trồng lúa ngoại 

trừ hai huyện đảo là Kiên Hải và Phú Quốc. Trong đó huyện Hòn Đất có diện tích đất 

lúa lớn nhất khoảng 81.198ha, chiếm khoảng 20,5% đất lúa toàn tỉnh; kế tiếp là huyện 

Giồng Riềng 50.914ha chiếm 12,9%; huyện An Minh khoảng 37.975ha chiếm 9,6%; 

huyện Tân Hiệp 36.803ha chiếm 9,3%; huyện Giang Thành 30.203ha chiếm 7,1%; 

huyện Vĩnh Thuận 26.002ha chiếm 6,6%; huyện U Minh Thượng 25.660ha chiếm 

6,5%; huyện Kiên Lương 22.898ha chiếm 5,8%; huyện Châu Thành 19.920ha chiếm 
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5,0% và sau cùng là thành phố Rạch Giá; riêng thành phố Hà Tiên có diện tích lúa 

không đáng kể và sản xuất 1 vụ/năm. 

Bảng 5. Diễn biến sản xuất lúa tỉnh Kiên Giang giai đoạn 2013-2017 

HẠNG 

MỤC 
Đơn vị 2013 2014 2015 2016 2017 

Tổng số 
D.tích 770.379 753.561 769.464 776.033 735.266 

S.lượng 4.471.817 4.532.148 4.642.896 4.161.690 4.058.713 

Lúa mùa 
D.tích 65.858 62.394 62.956 60.128 47.432 

S.lượng 282.613 280.264 283.256 107.539 136.354 

Lúa xuân hè 
D.tích 15.134 9.433 10.662 17.256 15.326 

S.lượng 81.572 50.347 58.733 92.150 83.477 

Lúa hè thu 
D.tích 294.221 300.372 300.322 295.389 287.635 

S.lượng 1.572.611 1.610.475 1.615.431 1.619.209 1.584.591 

Lúa thu 

đông 

D.tích 94.560 75.505 88.180 92.182 86.089 

S.lượng 458.616 383.413 461.008 492.444 454.554 

Lúa đông 

xuân 

D.tích 300.606 305.857 307.344 301.078 298.784 

S.lượng 2.076.405 2.207.649 2.224.468 1.850.348 1.799.737 

Đơn vị: diện tích (ha), S.lượng (tấn).  

Nguồn: Niên giám thống kê tỉnh Kiên Giang năm 2018 

- Xu hướng chuyển đổi cơ cấu giống lúa để gia tăng năng suất và chất lượng:  

Trong chuyển dịch cơ cấu sử dụng đất trồng lúa đã chuyển đổi cơ cấu 2 vụ lúa 

Đông Xuân – Hè Thu sang cơ cấu 3 vụ lúa Đông Xuân – Hè Thu – Thu Đông ở các 

huyện vùng Tây sông Hậu (Giồng Riềng, Tân Hiệp, Gò Quao) và một số diện tích có 

đê bao đảm bảo kiểm soát lũ vùng TGLX (Kiên Lương, Hòn Đất), ngoài ra ở huyện 

Gò Quao, Giang Thành cũng đã phát triển mô hình 03 vụ lúa/năm nhưng quy mô 

không lớn. Riêng vùng U Minh Thượng do Chương trình ngọt hóa bán đảo Cà Mau 

chưa được thực hiện nên người dân đã chuyển đổi sang phát triển mô hình 01 vụ lúa 

+ 01 vụ tôm cho hiệu quả kinh tế cao hơn so với sản xuất 02 vụ lúa không ổn định do 

thiếu nước ngọt.  
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Qua số liệu trên trồng lúa là cây trồng truyền thống của người nông dân, do 

điều kiện thủy lợi thuận lợi, đưa máy móc cơ giới vào phục vụ sản xuất ngày càng 

nhiều nên diện tích trồng lúa ngày càng tăng qua các vụ cũng như tổng thể và qua đó 

năng xuất lúa trong từng vụ ngày càng tăng. Nhìn chung sản xuất lúa đi vào chiều sâu 

theo hướng nâng cao năng suất, chất lượng, giá trị và phát triển bền vững, theo báo 

cáo của sở Nông nghiệp và PTNT: 

Xây dựng cánh đồng lớn sản xuất lúa theo hướng VietGAP: đã thực hiện trên 

169 cánh đồng lớn với quy mô diện tích 62.539 ha, liên kết 3 doanh nghiệp và Trung 

tâm giống nông lâm ngư nghiệp tham gia đầu tư sản xuất và bao tiêu lúa hàng hóa 

theo Quyết định số 62/2013/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Triển khai các mô 

hình sản xuất lúa theo công nghệ sinh thái, mô hình 3 giảm 3 tăng, mô hình giảm phát 

thải khí nhà kính, mô hình cơ giới hóa nông nghiệp,…cung cấp giống và nhân giống 

lúa xác nhận trong dân, cơ cấu giống lúa chất lượng cao. Tuy nhiên, việc nhân rộng 

chương trình này vẫn còn chậm do doanh nghiệp chưa chủ động, nông dân đặt ra các 

yêu cầu phương thức đầu tư, mua bán về phía doanh nghiệp khó thực hiện.  

Sản xuất lúa chất lượng cao: đã triển khai nhiều hoạt động như chương trình 

sản xuất lúa giống cấp nguyên chủng, chương trình khảo nghiệm sản xuất và nhân 

giống lúa xác nhận tại các huyện, chương trình chọn tạo giống mới… Đẩy mạnh công 

tác nghiên cứu chọn tạo giống lúa cao sản chất lượng cao có khả năng chống chịu 

mặn, phẩm chất tốt, năng suất cao và đạt tiêu chuẩn xuất khẩu. Tăng cường công tác 

nhân giống cấp xác nhận để cung cấp nhu cầu lúa giống cho các cơ sở kinh doanh và 

hộ nông dân sản xuất trong tỉnh. Qua thời gian thực hiện chương trình, đã đáp ứng cơ 

bản nhu cầu về giống lúa có chất lượng cho nông dân trong tỉnh, hạn chế thấp nhất 

sâu bệnh gây hại trên cây trồng. 

Việc ứng dụng cơ giới hóa trong sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh ngày 

càng phát triển, qua kết quả điều tra thống kê số lượng máy phục vụ cho sản xuất lúa 

Hè Thu như sau: máy cắt lúa xếp dãy 87 chiếc, máy xạ hàng 4 chiếc, máy gặt đập liên 

hợp 1.600 chiếc, máy xới 4.884 chiếc, lò sấy 1.710 cái. Đạt được kết quả trên là nhờ 

thực hiện tốt chính sách hỗ trợ cơ giới hóa trong sản xuất lúa của Trung ương và của 
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tỉnh, đây là cơ sở để đẩy mạnh áp dụng các tiến bộ kỹ thuật, cơ giới hóa nhằm phục 

vụ sản xuất nông nghiệp, giảm chi phí sản xuất, giảm hao hụt sau thu hoạch, nâng 

cao chất lượng sản phẩm. Các tổ chức, cá nhân tiếp cận với các chính sách hỗ trợ máy 

móc sau thu hoạch với số lượng ngày càng tăng, góp phần đẩy nhanh quá trình cơ 

giới hóa trong sản xuất nông nghiệp. 

 Sản xuất ngô 

Khi tỉnh thực hiện chương trình đa dạng hóa các loại cây màu trên đất lúa – 

màu, khoai lang đã được chú trọng và phát triển khá tốt. Đến cuối năm 2017, diện 

tích ngô toàn tỉnh là 275 ha, tăng so với năm 2014 (140 ha) và sản lượng đạt 1.676 

tấn, tăng 2,3 lần so với năm 2014 (732 tấn). Ngô được trồng tập trung ở Giồng Riềng, 

Gò Quao, Giang Thành, Vĩnh Thuận, Hòn Đất. 

 Sản xuất khoai lang, khoai mì: 

 Diện tích khoai lang tăng từ 1.140 ha năm 2014 tăng lên 1.532 ha năm 2017, 

được trồng chủ yếu ở huyện Hòn Đất, Giồng Riềng, Kiên Lương, Gò Quao. Diện tích 

khoai mì của tỉnh năm 2014 là 683 ha tăng lên 865 ha (năm 2015), đến năm 2017 

giảm còn 650 ha. 

 Cây công nghiệp hàng năm  

Sản xuất mía ở Kiên Giang nhằm cung cấp nguyên liệu cho các nhà máy chế 

biến ở Kiên Giang và Hậu Giang. Diện tích cây mía toàn tỉnh nhìn chung biến động 

ít từ 5.804ha năm 2014 giảm xuống 5.710 ha năm 2017, được tập trung trồng chính 

ở các huyện U Minh Thượng, Gò Quao, Vĩnh Thuận. Diện tích mía của huyện U 

Minh Thượng (chiếm 61,8% diện tích mía của tỉnh), một số huyện có diện tích trồng 

mía giảm như Hòn Đất, An Minh. Năng suất mía và chất lượng mía ở Kiên Giang 

còn thấp hơn nhiều so với các vùng chuyên canh mía ở các tỉnh Sóc Trăng, Trà Vinh, 

Bến Tre. Với giá mía như hiện nay thì sản xuất mía tương đương với 2 vụ lúa nhưng 

vòng quay vốn dài hơn và hiệu quả thấp hơn so với 2 vụ lúa kết hợp nuôi trồng thủy 

sản và 2 vụ lúa màu. Để duy trì ổn định vùng chuyên canh, cần giải quyết tốt mối 

quan hê hợp tác giữa người trồng mía với nhà máy, kế đó là tăng cường thâm canh 

để tạo đột phá về tăng năng suất và chất lượng sản phẩm. 
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 Cây công nghiệp lâu năm  

Cây công nghiệp lâu năm Kiên Giang chủ yếu là cây ăn quả và cây lấy quả 

chứa dầu (điều, hồ tiêu). Diện tích trồng tiêu tăng từ 1.586 ha năm 2014 lên 2.097 ha 

năm 2017. Diện tích trồng điều giảm từ 735 ha năm 2014 xuống còn 413 ha năm 

2017.   

 Cây ăn quả: 

 So với các cây trồng khác trên địa bàn tỉnh thì cây ăn trái hiện có hiệu quả kinh 

tế khá cao (gấp 2 – 3 lần so với sản xuất lúa và cây trồng khác). Vì vậy, những năm 

qua, tỉnh đã tập trung chỉ đạo thực hiện chương trình phát triển cây có múi sạch bệnh 

và cây ăn trái đặc sản.  

Diện tích cây ăn trái của tỉnh giảm từ 14.894 ha năm 2014 giảm còn 12.082 ha 

năm 2015, tăng lên 16.971ha năm 2017. Đặc biệt, nhiều hộ đang có xu hướng chuyển 

sang trồng chuyên canh các cây ăn trái đặc sản có giá trị kinh tế cao với 4 nhóm cây 

chủ lực là cây có múi (bưởi, cam, quýt), xoài, khóm, nhãn và chôm chôm. Diện tích 

cây ăn quả được trồng chủ yếu ở huyện Gò Quao (chiếm 32,1%), Châu Thành (chiếm 

12,8%), Vĩnh Thuận (chiếm 12,8%, U Minh Thượng (chiếm 13,1%), còn lại nằm rải 

rác ở các huyện. 

Bảng 6: Diễn biến sản xuất một số cây trồng chính tỉnh Kiên Giang  

giai đoạn 2013-2017 

           Năm 

 

Loại cây 

Đơn vị 2013 2014 2015 2016 2017 

Cây hàng 

năm 
          

Ngô 

D.tích 

(ha) 
122 135 234 220 275 

S.lượng 

(Tấn) 
670 732 1.345 1.245 1.676 

Khoai lang 

D.tích 

(ha) 
1.280 1.140 1.450 1.544 1.532 

S.lượng 

(Tấn) 
25.668 28.978 31.465 33.765 32.078 
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           Năm 

 

Loại cây 

Đơn vị 2013 2014 2015 2016 2017 

Khoai mì 

D.tích 

(ha) 
656 683 865 673 650 

S.lượng 

(Tấn) 
15.592 20.652 25.777 20.520 18.824 

Mía 

D.tích 

(ha) 
5.735 5.804 5.816 5.570 5.710 

S.lượng 

(Tấn) 
365.450 395.400 400.148 479.250 462.510 

Cây lâu năm        

Xoài 

D.tích 

(ha) 
3.541 3.559 2.762 3.450 3.475 

S.lượng 

(Tấn) 
57.360 70.900 14.300 17.750 17.865 

Cam 

D.tích 

(ha) 
162 101 110 120 154 

S.lượng 

(Tấn) 
10.156 7.875 752 840 731 

Táo 

D.tích 

(ha) 
12 13 6 15 15 

S.lượng 

(Tấn) 
65 85 35 98 85 

Nhãn 

D.tích 

(ha) 
68 70 31 31 30 

S.lượng 

(Tấn) 
627 650 217 217 165 

Khóm 

D.tích 

(ha) 
6.667 7.773 7.005 7.320 8.165 

S.lượng 

(Tấn) 
114.377 114.232 90.734 92.736 114.139 

Điều 

D.tích 

(ha) 
1.127 1.131 488 550 637 

S.lượng 

(Tấn) 
720 735 258 265 413 
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           Năm 

 

Loại cây 

Đơn vị 2013 2014 2015 2016 2017 

Hồ tiêu 

D.tích 

(ha) 
705 962 913 920 1.051 

S.lượng 

(Tấn) 
1.178 1.586 1.560 2.052 2.097 

Nguồn: Niên giám thống kê tỉnh Kiên Giang năm 2018 

b. Thủy sản 

 Kiên Giang có thế mạnh nổi trội về cả đánh bắt và nuôi trồng thủy sản. Thủy 

sản được xem là ngành sản xuất mũi nhọn đứng hàng thứ hai, có tính đột phá trong 

chuyển dịch cơ cấu sản xuất nông nghiệp – nông thôn và gia tăng thu nhập trên một 

đơn vị diện tích, cũng như thu nhập của nông hộ ở Kiên Giang. Trong những năm 

qua, ngành thủy sản liên tục phát triển với tốc độ tăng trưởng cao theo chiều hướng 

tích. 

 Nuôi trồng thủy sản 

Những năm gần đây, nuôi trồng thủy sản nước ngọt và nước lợ đóng vai trò 

quan trọng về mặt kinh tế đối với tỉnh Kiên Giang, phong trào nuôi thủy sản phát triển 

đều khắp ở tất cả các huyện, thị trong tỉnh với các loại hình nuôi ngày càng đa dạng, 

phương thức nuôi ngày càng được cải tiến và đem lại hiệu quả cao hơn: nuôi tôm ven 

biển, nuôi tôm sú, nuôi cá ao hồ, mương vườn, cá ruộng lúa, rừng chàm, chủ yếu là 

nuôi công nghiệp và nuôi bán công nghiệp, tập trung nhiều ở vùng Tứ giác Long 

Xuyên. 

 Về biến động diện tích nuôi  

Nuôi thủy sản của tỉnh Kiên Giang giai đoạn 2013-2017 có chuyển biến cụ thể 

như sau: Giai đoạn diện tích nuôi trồng tăng, chủ yếu là sự tăng trưởng của diện tích 

nuôi tôm còn diện tích nuôi cá trong thời kì này lại giảm. Tổng diện tích nuôi cá năm 

2013 là 25.976 ha giảm còn 12.736 ha năm 2017, trong đó có các loại hình như: nuôi 

chuyên ao TC, BTC; nuôi chuyên ao QC, QCCT; nuôi ruộng và nuôi cá lồng, vèo 

trên sông. Tổng diện tích nuôi tôm năm 2013 là 88.000 ha tăng lên 153.888 ha năm 
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2017, trong đó chủ yếu là mô hình tôm càng xanh nuôi ruộng, tôm lúa và tôm quảng 

canh cải tiến, nuôi tôm công nghiệp và bán công nghiệp[1]. 

Bảng 7: Diễn biến diện tích mặt nước nuôi trồng thủy sản (ha) 

TT Năm 
Diện 

tích 

Trong đó 

D.tích nuôi 

tôm 

D.tích nuôi 

cá 

D.tích nuôi thủy sản 

khác 

1 2013 126.920 88.000 25.976 12.944 

2 2014 132.900 90.563 27.173 15.164 

3 2015 136.230 100.885 19.990 15.355 

4 2016 142.601 106.651 15.380 20.570 

5 2017 153.888 119.488 12.736 21.664 

Nguồn: Niên giám thống kê tỉnh Kiên Giang năm 2018 

1.1.6.3 Công nghiệp 

 Đến thời điểm hiện tại trên địa bàn tỉnh Kiên Giang có 05 khu Công nghiệp và 

02 cụm công nghiệp quy mô từ 50ha đến 250ha. Bao gồm khu công nghiệp: Thạnh 

Lộc (250ha), Thuận Yên (141ha), Xẻo Rô (200ha), Tắc Cậu (64.5ha), Kiên Lương 2 

(100ha); Cụm công nghiệp Hà Giang (50ha), Tân Thành (50ha). Chủ yếu hoạt động 

trong lĩnh vực Khai khoáng (đá, cát sỏi), chế biến thủy hải sản. 
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CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT MÔ HÌNH MIKE 11 

2.1 Tổng quan về các mô hình mô phỏng xâm nhập mặn. 

Bài toán xâm nhập mặn là vô cùng phức tạp, chịu ảnh hưởng của diễn biến khí 

hậu và nhiều yếu tố khác. Chính vì vậy các nhà khoa học đã nghiên cứu và đưa ra rất 

nhiều mô hình tính toán để giúp đơn giản quá trình tính toán. Có thể sơ lược một số 

mô hình như sau: 

2.1.1 Mô hình nước ngoài 

2.1.1.1 Họ mô hình MIKE (11, 21) 

MIKE là một họ phần mềm gồm nhiều mô đun khác nhau, từ việc tính toán 

cân bằng nước (MIKE BASIN), mưa - dòng chảy (MIKE NAM), dòng một chiều 

(MIKE 11), hai chiều lưới thẳng (MIKE 21), hai chiều lưới cong (MIKE 21 C), lưới 

bất kỳ (MIKE 21 FM) và ba chiều (MIKE 3); mô hình kết hợp một và hai chiều MIKE 

FLOOD... Hiện nay, MIKE là bộ phần mềm được sử dụng khá rộng rãi, với khả năng 

bao trùm tất cả các vấn đề về quản lý khai thác tài nguyên nước, thích ứng với các 

bài toán thực tế khác nhau. 

MIKE 11 do DHI Water & Environment phát triển, là một gói phần mềm dùng 

để mô phỏng dòng chảy, chất lượng nước và vận chuyển bùn cát ở các cửa sông, 

sông, kênh tưới. MIKE 11 là mô hình động lực một chiều và thân thiện với người sử 

dụng nhằm phân tích chi tiết, thiết kế, quản lý, vận hành cho sông cũng như hệ thống 

kênh dẫn đơn giản và phức tạp. Với môi trường đặc biệt thân thiện với người sử dụng, 

linh hoạt và tốc độ, MIKE 11 cung cấp một môi trường thiết kế hữu hiệu về kỹ thuật 

công trình, tài nguyên nước, quản lý chất lượng nước và các ứng dụng quy hoạch. 

MIKE 21 HD là một mô đun thủy động lực học dùng để mô hình hóa dòng 

chảy tràn. Nó được dùng để mô phỏng sự biến động của mực nước và lưu lượng ứng 

với các thay đổi về chế độ thủy lực trong sông, hồ và các vùng chảy tràn. Mực nước 

và lưu lượng được tính trong lưới hình chữ nhật chứa khu vực nghiên cứu khi có dữ 

liệu địa hình, độ nhám đáy, điều kiện biên, trường gió...  

2.1.1.2 Mô hình ISIS 
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Tương tự MIKE 11, ISIS cũng là một mô hình thủy lực, chất lượng nước có 

nhiều ưu điểm không chỉ chất lượng tính toán mà còn rất thuận tiện trong khai thác. 

2.1.2 Mô hình trong nước 

Hiện nay, ở nước ta có một số mô hình thủy lực và chất lượng nước (trong đó 

chủ yếu là tính độ mặn) khá tốt, đã được ứng dụng trong cả nước đặc biệt là ở ĐBSCL. 

Mô hình đã có chiều dày sử dụng và nhiều thử thách là SAL (PGS.TS Nguyễn Tất 

Đắc), VRSAP (Cố PSG.TS Nguyễn Như Khuê), KOD (GS.TSKH Nguyễn Ân Niên), 

HYDROGIS (TS. Nguyễn Hữu Nhân). 

Hiện nay, tất cả các mô hình đều dựa vào hệ phương trình cơ bản là hệ phương 

trình thủy động lực Saint Venant và phương trình tải – khuếch tán một chiều mô tả 

xâm nhập mặn, vốn đã trở thành kinh điển. Chi tiết về học thuật, các công cụ sử dụng 

trong mô hình, tiện ích ... có thể xem trong các báo cáo chuyên đề nghiên cứu xâm 

nhập mặn sử dụng mô hình tính toán. 

SAL 

SAL là chương trình thủy lực và xâm nhập mặn một chiều, được sử dụng rộng 

rãi ở nước ta, nhất là ĐBSCL, và Ủy ban Mekong quốc tế cũng đã nhiều lần chọn 

chương trình này trong nghiên cứu của mình. 

Đối với tính mặn, SAL sử dụng phương pháp phân rã nước, trước tiên giải 

phương trình tải thuần túy (bằng phương pháp đường đặc trưng), sau đó giải phương 

trình khuếch tán thuần túy (bằng phương pháp sai phân). SAL là một chương trình 

tính mặn có tính bảo tồn cao. 

Hiện nay SAL đã không ngừng được cải tiến và đã có phiên bản mới SAL2000, 

không hạn chế về kích thước đang tinh học hóa mạnh hơn cho chương trình để nâng 

cao các tiện ích và khả năng khai thác của chương trình [8]. 

VRSAP 

Mô hình VRSAP phù hợp với điều kiện Việt Nam, có thể sử dụng để: 

+ Tính toán và tìm ra quy luật thay đổi của lưu lượng Q và mực nước Z tại 

từng mặt cắt trên hệ thống sông và ô chứa kể cả vùng bị ảnh hưởng của thủy triều. 
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+ Giải bài toán tiêu úng, thoát lũ và cấp nước trên các hệ thống công trình thủy 

lợi vùng đồng bằng và ven biển. 

+ Lập các phương án quy hoạch quản lý và khai thác thủy lợi trên lưu vực sông 

lớn nhỏ và các hệ thống công trình thủy lợi. 

+ Tính truyền triều và truyền mặn trên các hệ thống sông v.v... 

Mô hình VRSAP là mô hình mã nguồn mở, nên từ đó nhiều tác giả đã cải tiến 

để mô hình có thể tính được truyền tải phù sa, tính tiêu thoát nước đô thị. Các loại mô 

hình toán này hiện cũng đang được ứng dụng ở nước ta và cho kết quả tốt. Một số 

ứng dụng của mô hình cho hệ thống sông Hồng, sông Thái Bình, sông Cả, sông Nhật 

Lệ, sông Hương, sông Thu Bồn, sông Cửu Long (Nguyễn Như Khuê (1993), Chương 

trình VRSAP và các mô hình toán cho ĐBSCL, đề tài KC12-06) đều đạt các kết quả 

tin cậy. 

VRSAP là chương trình thủy lực – mặn một chiều đã và đang được sử dụng 

rộng rãi ở Việt Nam, đặc biệt là ở ĐBSCL, trong các dự án quốc tế, với các quy mô 

khác nhau, không bị hạn chế về kích cỡ. 

Hiện nay VRSAP đang được cải tiến tăng cường sử dụng các kỹ thuật hiện đại 

của tin học nhằm phát huy tốt hơn việc khai thác chương trình. 

KOD01, KOD02 

KOD01 là một phần mềm thủy lực và truyền chất một chiều, ra đời từ rất sớm 

(đầu những năm 1970), được ứng dụng rộng rãi trong nước, cho các hệ thống sông 

kênh, ô đồng ngập lũ trong các châu thổ sông lớn, độ phức tạp không hạn chế. 

Trong định hướng phát triển thành một phần mềm tổng hợp, KOD đang phát 

trển để tính các thành phần nguồn nước và tính các chỉ tiêu chất lượng khác. 

Mô hình KOD - 01 và KOD - 02 của GS. TSKH. Nguyễn Ân Niên dùng để 

tính thủy lực dòng chảy hở một và hai chiều trên hệ thống sông có công trình điều 

tiết và đồng ruộng. Hệ phương trình Saint-Venant được sử dụng ở dạng rút gọn. Sơ 

đồ tính là sơ đồ hiện tam giác hỗn hợp. Sơ đồ tính cho phép giải các bài toán dòng 

không ổn định một chiều như tính toán truyền triều, truyền lũ, phân phối nước, tiêu 

nước... cho mạng lưới sông, ô chứa, công trình điều tiết với độ phức tạp bất kỳ. Sơ 
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đồ tính có thể phục vụ tính toán quy hoạch dự báo lũ vμ phân phối nước, phục vụ 

thiết kế và quản lý hệ thống kênh tưới tiêu và các mục đích khác trong công tác thủy 

lợi ở nước ta. 

HYYDROGIS 

HYDROGIS là một phần mềm thủy lực và truyền chất một chiều, có khả năng 

mô phỏng thủy lực và mặn. Đây là một mô hình được tin học hóa rất cao, thuận tiện 

cho người sử dụng. 

Do sẵn có mô hình dự báo triều trong lõi chương trình, HYDROGIS khá thuận 

lợi cho dự báo mặn nền. Đây cũng là mặt mạnh và độc đáo của chương trình này. 

2.2 Lựa chọn phần mềm tính toán 

Như đã nêu trong phần tổng quan về các mô hình mô phỏng xâm nhập mặn thì 

hiện nay các phần mền sử dụng tính toán xâm nhập mặn rất phong phú và đa dạng. 

Khi chọn lựa phần mểm tính toán cho trường hợp cụ thể cần phải xét các yếu tố sau: 

+ Phần mềm đó phải có khả năng mô phỏng hiện tượng xâm nhập mặn rất 

phức tạp. 

+ Phần mềm đó phải đang có sẵn hoặc có thể được chuyển giao công nghệ. 

+ Tài liệu cung cấp cho mô hình phải đảm bảo đầy đủ. 

+ Có thể đồng thời sử dụng một vài mô hình để so sánh và đảm bảo tính chính 

xác của kết quả. 

+ Giao diện thân thiện với người sử dụng, phần đưa kết quả phong phú có cả 

bảng biểu, đồ thị và bản đồ. 

Với tính năng ưu việt của MIKE11 cùng với sự giúp đỡ và hướng dẫn của 

PGS.TS Trần Ngọc Anh trong luận văn này sử dụng phần mềm MIKE11. 

2.3 Giới thiệu về phần mềm Mike 11. 

MIKE 11 do DHI Water & Environment (Đan Mạch) phát triển, là một gói 

phần mềm kỹ thuật chuyên môn để mô phỏng lưu lượng, chất lượng nước và vận 

chuyển bùn cát ở cửa sông, sông, hệ thống tưới, kênh dẫn và các vật thể nước khác.  

MIKE 11 là mô hình động lực, một chiều được sử dụng nhằm phân tích chi 

tiết, thiết kế, quản lý và vận hành cho sông và hệ thống kênh dẫn đơn giản hay phức 
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tạp. Với môi trường đặc biệt thân thiện, linh hoạt và tốc độ tính toán khá cao, MIKE 

11 cung cấp một môi trường thiết kế hữu hiệu về kỹ thuật công trình, tài nguyên nước, 

quản lý chất lượng nước và các ứng dụng phục vụ cho quy hoạch.  

Mô-đun mô hình thủy động lực (HD) là một phần trọng tâm của hệ thống mô 

hình MIKE 11 và hình thành cơ sở cho hầu hết các mô-đun bao gồm: dự báo lũ, 

truyền tải khuyếch tán, chất lượng nước và các mô-đun vận chuyển bùn lắng không 

cố kết. Mô-đun HD giải các phương trình tổng hợp theo phương đứng để đảm bảo 

tính liên tục và bảo toàn động lượng (momentum), nghĩa là giải hệ phương trình Saint 

Venant.  

* Các ứng dụng liên quan đến mô - đun HD bao gồm:  

+ Dự báo lũ và vận hành hồ chứa,  

+ Các phương pháp mô phỏng kiểm soát lũ,  

+ Vận hành hệ thống tưới và tiêu thoát bề mặt,  

+ Nghiên cứu sóng triều và nước dâng do mưa ở sông và cửa sông.  

Đặc trưng cơ bản của hệ thống mô hình MIKE 11 là cấu trúc mô-đun tổng  

hợp với nhiều loại mô - đun được thêm vào mô phỏng các hiện tượng liên quan 

đến hệ thống sông [14].  

Ngoài các mô-đun HD đã mô tả ở trên, MIKE bao gồm các mô-đun bổ sung 

đối với: 

+ Thủy văn,  

+ Tải khuyếch tán,  

+ Các mô hình về chất lượng nước,  

+ Vận chuyển bùn cát có cố kết (có tính dính),  

+ Vận chuyển bùn cát không có cố kết (không có tính dính).  

* Phương trình cơ bản và phương pháp giải  

Phương trình cơ bản của mô hình để tính toán cho trường hợp dòng không ổn 

định là hệ phương trình bao gồm phương trình liên tục và phương trình động lượng 

(hệ phương trình Saint Venant) với các giả thiết:  



49 

 

+ Dòng chảy thay đổi từ từ dọc theo lòng dẫn để áp suất thuỷ tĩnh chiếm ưu 

thế, gia tốc theo chiều thẳng đứng được bỏ qua.  

+ Trục của lòng dẫn được coi như một đường thẳng.  

+ Độ dốc đáy lòng dẫn nhỏ và đáy cố định, bỏ qua hiện tượng xói và bồi.  

+ Có thể áp dụng hệ số sức cản của dòng chảy rối đều, ổn định cho dòng  

không ổn định để mô tả các tác động của lực cản.  

+ Chất lỏng không nén được và có khối lượng không đổi trong toàn dòng  

chảy. 

2.3.1 Các phương trình [13] 

* Phương trình liên tục: 

     

    (2.1) 

  

* Phương trình động lượng:          

 

2

2
( ) 0

Q QQ Q h
gA g

t x A x C RA
 
  

   
  

                                         (2.2) 

Trong đó: 

Q là lưu lượng qua mặt cắt (m3/s) 

q là lưu lượng nhập lưu trên một đơn vị chiều dài dọc sông (m
2
/s) 

A là diện tích mặt cắt ướt (m2) 

t là thời gian (s) 

x là chiều dài dòng chảy 

C là hệ số Sê – di,
1 yC R
n

  , theo Manning y=1/6 

R là bán kính thủy lực (m) 

α là hệ số sửa chữa động năng 

  là hệ số phân bố lưu tốc 

g là gia tốc trọng trường (m/s2) 

2.3.2 Phương pháp giải [13] 

Q A
q

x t
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Hệ phương trình Saint Venant là một hệ gồm hai phương trình vi phân đạo 

hàm riêng phi tuyến bậc nhất. Trong trường hợp tổng quát, hệ phương trình có dạng 

này không giải được bằng phương pháp giải tích, do đó người ta giải phương trình 

này bằng phương pháp gần đúng (phương pháp số hóa) và MIKE 11 cũng dùng 

phương pháp này để giải hệ phương trình Saint Venant với lược đồ sai phân hữu hạn 

6 điểm sơ đồ ẩn Abbott- Inoescu. 

Hình dưới đây mô tả các cách bố trí sơ đồ Abbott 6 điểm với các phương trình 

(hình 9) và các biến trong mặt phẳng x~t (hình 10). 

 

Hình 9: Sơ đồ sai phân hữu hạn 6 điểm ẩn Abbott 

                

 

Hình 10: Sơ đồ sai phân 6 điểm ẩn Abbott trong mặt phẳng x ̴ t 
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Trong phương pháp này, mực nước và lưu lượng dọc theo các nhánh sông 

được tính trong hệ thống các điểm lưới xen kẽ như dưới đây (hình 11). 

 

Hình 11: Nhánh sông với các điểm lưới xen kẽ 

 Đối với mạng lưới sông phức tạp, mô hình cho phép giải hệ phương trình cho 

nhiều nhánh sông và các điểm tại các phân lưu/nhập lưu. Cấu trúc của các nút lưới ở 

nhập lưu, tại đó ba nhánh gặp nhau, thể hiện trong hình sau (hình 12): 

 

Hình 12: Cấu trúc các điểm lưới xung quanh điểm nhập lưu 
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Hình 13: Cấu trúc các điểm lưới trong mạng vòng 

Cấu trúc các điểm lưới trong mạng vòng được thể hiện trong (hình 13). Tại 

một điểm lưới, mối quan hệ giữa biến số Zj (cả mực nước hjvà lưu lượng Qj) tại chính 

điểm đó và tại các điểm lân cận được thể hiện bằng phương trình tuyến tính sau: 

      (2.3)           

 Ta quy ước các chỉ số dưới của các thành phần trong phương trình biểu thị vị 

trí dọc theo nhánh, và chỉ số trên chỉ khoảng thời gian. Các hệ số , ,  và  trong 

phương trình (2.3) tại các điểm h và tại các điểm Q được tính bằng sai phân hiện đối 

với phương trình liên tục và với phương trình động lượng. 

Tất cả các điểm lưới theo phương trình (2.3) được thiết lập. Giả sử một nhánh 

có n điểm lưới; nếu n là số lẻ, điểm đầu và cuối trong một nhánh luôn luôn là điểm h. 

Điều này làm cho n phương trình tuyến tính có n+2 ẩn số. Hai ẩn số chưa biết là do 

các phương trình được đặt tại điểm đầu và điểm cuối h, tại đó Zj-1và Zj+1 là mực nước, 

theo đó phần đầu/cuối của nhánh phân/nhập lưu được liên kết với nhau.  

* Phương trình truyền tải - phân tán 

             2D
AC QC C

A AKC C q
t x x x

    
          

 ((2.4) 

Trong đó: A: Diện tích mặt cắt ngang (m2), 

C: Nồng độ (kg/m3), 

D: Hệ số phân tán, 

j

n

jj

n
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n

jj ZZZ   
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g nhập lưu trên 1 đơn vị chiều dài dọc sông (m2/s), 

K: Hệ số phân hủy tuyến tính 

C2: Nồng độ nguồn 

x : khoảng cách  

Phương trình (2.4) thể hiện hai cơ chế truyền tải, đó là truyền tải đối lưu do 

tác dụng của dòng chảy và truyền tải phân tán do Gradien nồng độ gây ra. 

Sự phân tán theo chiều dọc sông gây ra do sự kết hợp của dòng chảy rối và sự 

phân tán. Sự phân tán dọc theo sông do ảnh hưởng của chảy rối lớn hơn rất nhiều so 

với sự phân tán hỗn loạn của các phân tử đơn lẻ. Về mặt trị số, thành phần phân tán 

rối lớn hơn nhiều so với thành phần phân tán phân tử. Sự phân bố của thành phần 

phân tán rối trong dòng chảy là không đồng đều, nó phụ thuộc vào hướng của tốc độ 

dòng chảy và khoảng cách đến thành ống, do đó hệ số phân tán rối khác nhau theo 

các hướng khác nhau. Quá trình truyền tải phân tán tuân theo định luật Fick.  

Hệ số phân tán được xác định như là một hàm của dòng chảy trung bình: 

1/2
1

1/2

b
n

n

j n

j

Q
D a

A





    (2.5) 

Với a là hệ số phân tán (dispersion factor); b là hệ số mũ (dispersion exponent) 

 D: 1-5 m2/s (đối với các dòng suối nhỏ), 5-20 m2/s (đối với sông). 

2.4 Tổng quan về các nghiên cứu xâm nhập mặn ĐBSCL. 

Những năm gần đây đã có nhiều nghiên cứu về xâm nhập mặn vùng ĐBSCL, 

một số nghiên cứu về xâm nhập mặn và các giải pháp ứng phó cho khu vực ĐBSCL, 

tiêu biểu có các đề tài, dự án sau: 

- Dự án “Khảo sát điều tra chua mặn ĐBSCL”, do Viện Khoa học Thủy lợi 

(KHTL) Miền Nam thực hiện từ năm 1993-2000. Nội dung chính của dự án: Khảo 

sát tình hình xâm nhập mặn từ 1982-1991, phân tích nguyên nhân và đề ra các biện 

pháp ứng phó với xâm nhập mặn. 

- Đề tài độc lập cấp nhà nước KC08-18 “Nghiên cứu xâm nhập mặn phục vụ 

phát triển kinh tế-xã hội vùng ven biển Đồng bằng sông Cửu Long”, do Viện KHTL 

Miền Nam thực hiện năm 2001-2004. Mục tiêu chính là: Nghiên cứu xâm nhập mặn, 
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từ đó xây dựng các kịch bản phát triển và các mô hình khai thác thích hợp trong mối 

quan hệ tổng thể toàn đồng bằng sông Cửu Long. Các kết quả đạt được của đề tài 

gồm: 

Đã phân vùng khảo sát xâm nhập mặn vùng ĐBSCL; 

Khảo sát tình hình xâm nhập mặn từ 1982-1991; 

Phân tích nguyên nhân và đề ra các biện pháp ứng phó với xâm nhập mặn. 

- Đề tài độc lập cấp Nhà nước “Nghiên cứu đề xuất các giải pháp KHCN phục 

vụ xây dựng hệ thống đê biển, đê ngăn mặn cửa sông Nam Bộ”. Viện KHTL Miền 

Nam thực hiện năm 2002. Nội dung thực hiện chính: Đánh giá hiện trạng xâm nhập 

mặn, xác định nguyên nhân gây xâm nhập mặn vùng ven biển Đồng bằng sông Cửu 

Long, đề xuất các giải pháp xây dựng hệ thống đê biển ngăn sóng và ngăn mặn vùng 

cửa các sông Nam Bộ. 

- Đề tài NCKH cấp Bộ “Nghiên cứu xác định biên tính toán thủy lực và mặn 

cho ĐBSCL: Nghiên cứu xây dựng phần mềm máy tính áp dụng tính mực nước, lưu 

lượng, độ mặn cho ĐBSCL có tính tới biến đổi thượng lưu, gió chướng, nước dâng 

và thay đổi trên đồng bằng” do Viện Quy hoạch Thủy lợi Miền Nam: Nguyễn Tất 

Đắc (2007) thực hiện. Nội dung thực hiện chính của đề tài: Sử dụng mô hình số ghép 

nối 1-2 chiều trong tính toán dòng chảy và xâm nhập mặn ở cửa sông ĐBSCL, có thể 

khảo sát ảnh hưởng của gió chướng và sự thay đổi lưu lượng thượng lưu tới dòng 

chảy và xâm nhập mặn. Kết quả đạt được của đề tài: 

Kết quả tính toán đã chỉ ra rằng gió chướng làm tăng độ mặn và mực nước ở 

các cửa sông, vì vậy cần có những xử lý biên biển nếu chỉ dùng mô hình một chiều 

cho bài toán mặn.  

Việc tăng lưu lượng thượng lưu có tác dụng giảm mặn ở cửa sông nhưng không 

nhiều, đồng thời các cửa sông ĐBSCL rất rộng và độ mặn bờ khác nhiều độ mặn 

trung bình mặt cắt, vì thế cần được lưu ý khi đo đạc giá trị mặn đặc trưng cho mặt 

cắt, cũng như chọn biên cho mô hình tính toán 1 chiều [8]. 

- Đề tài cấp nhà nước: “Nghiên cứu cơ sở khoa học xác định nguyên nhân, đề 

xuất giải pháp ứng phó với xâm nhập mặn trong điều kiện Biến đổi khí hậu ở vùng 
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đồng bằng sông Cửu Long”. Do Trung tâm Thẩm định-Tư vấn Tài nguyên nước, Cục 

Quản lý Tài nguyên nước thực hiện năm 2012-2013. Nội dung thực hiện: Đánh giá 

hiện trạng xâm nhập mặn dựa trên chuỗi số liệu đến năm 2012, xác định nguyên nhân 

gây xâm nhập mặn vùng Đồng bằng sông Cửu Long, đề xuất các giải pháp ứng phó 

với xâm nhập mặn trong điều kiện biến đổi khí hậu. Kết quả đạt được: 

Phân tích diễn biến mặn ở các sông, các vùng trong những năm điển hình. 

Xác định được sự giảm nhỏ của dòng chảy từ thượng lưu đổ về có ảnh hưởng 

quyết định đến độ lớn và chiều dài xâm nhập mặn. 

Phân tích những yếu tố ảnh hưởng chính đến xâm nhập mặn ở ĐBSCL. 

Phân tích sự thay đổi của xâm nhập mặn do thay đổi của chế độ dòng chảy 

trên sông Mê Công-Cửu Long trong bối cảnh của BĐKH, từ đó đề xuất các giải pháp 

ứng phó. 

Đánh giá xu thế diễn biến mặn theo thời gian và không gian theo dòng chính, 

trong nội đồng. 

Xây dựng các loại bản đồ xâm nhập mặn thời kỳ 1991-2012. 

- Dự báo độ mặn nền trên các sông chính trong mùa khô (từ tháng 1-6 hằng 

năm) vùng ven biển ĐBSCL: Thực hiện bởi Viện KHTL Miền Nam. Dự báo độ mặn 

nền trên hệ thống sông chính vùng ven biển đồng bằng sông Cửu Long sử dụng phần 

mềm HydroGis và MIKE11. Chương trình dự báo trên 6 yếu tố: Địa hình sông kênh 

và các ô đồng vùng hạ lưu sông Mê Công, nền khí hậu, thủy văn lưu vực sông Mê 

Công, nền khí hậu hải văn vùng biển Đông và biển Tây Nam Bộ, dao động triều tại 

các cửa sông Nam Bộ, quy luật vận hành của các công trình thủy lợi điều khiển dòng 

chảy, quá trình tích và thoát nước ngọt của mùa lũ năm trước đó tại Biển Hồ, các 

vùng trũng như: Đồng Tháp Mười, Tứ Giác Long Xuyên, Tây sông Hậu và các khu 

trũng thuộc lãnh thổ Campuchia nằm dọc sông Mê Công. Dự báo này nhằm giúp cho 

địa phương chủ động đưa ra giải pháp cấp bách phòng tránh ảnh hưởng của mặn đến 

sản xuất và đời sống của người dân [10]. 

- Dự án: “Nâng cao năng lực ứng phó xâm nhập mặn do biến đổi khí hậu tại 

thành phố Cần Thơ”. Chủ dự án: Văn phòng Công tác Biến đổi Khí hậu Cần Thơ 
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(CCCO), Cơ quan thực hiện: Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường thành 

phố Cần Thơ.Thời gian thực hiện: 3 năm, từ ngày 01/01/2012 đến 31/12/2014. Mục 

tiêu của dự án: Nâng cao khả năng chống chịu của thành phố Cần Thơ để ứng phó 

với nguồn nước bị nhiễm mặn do các tác động của biến đổi khí hậu xảy ra. Dự án 

củng cố và phát triển hệ thống quan trắc chất lượng nước mặt thành phố Cần Thơ, 

chuyển tải thông tin xâm nhập mặn đến người dân. Dự án gồm 6 hợp phần: 

Hợp phần 1: Thiết lập các trạm quan trắc độ mặn tự động và truyền dữ liệu. 

Hệ thống quan trắc của thành phố được nâng cấp, từ không có trạm tự động sang có 

trạm tự động. Tăng cường khả năng cảnh báo nhanh về diễn biến độ mặn ở các sông 

chính của thành phố Cần Thơ. 

Hợp phần 2: Hệ thống quản lý và công bố số liệu. Người dân được tiếp cận 

với tình hình xâm nhập mặn dễ dàng và nhanh chóng. Các cấp cộng đồng tham gia 

vào hệ thống cảnh báo được nâng lên.  

Hợp phần 3: Xây dựng ngưỡng xâm nhập mặn và hành động ứng phó. Trong 

đó, tiến hành điều tra, thu thập thông tin về sự ảnh hưởng của độ mặn đến các lĩnh 

vực ngành nghề khác nhau; tổ chức hội thảo giữa các lãnh đạo sở ban ngành liên quan 

về hành động ứng phó; tổng hợp thông tin thu thập được và xác định ngưỡng độ mặn 

và hành động ứng phó. 

Hợp phần 4: Nâng cao nhận thức của người dân về xâm nhập mặn và cách ứng 

phó; trong đó, thực hiện tuyên truyền về nguy cơ xâm nhập mặn và biến đổi khí hậu 

cho người dân; tuyên truyền về cách ứng phó với xâm nhập mặn cho người dân. 

Hợp phần 5: Thí điểm mô hình ứng phó với xâm nhập mặn. 

Hợp phần 6: Giám sát và đánh giá. 
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CHƯƠNG 3: ỨNG DỤNG MÔ HÌNH MIKE 11 MÔ PHỎNG 

 XÂM NHẬP MẶN TRÊN HỆ THỐNG SÔNG CHÍNH TỈNH KIÊN GIANG 

3.1 Cơ sở dữ liệu 

 Tài liệu mặt cắt sông bao gồm 926 mặt cắt, được kế thừa từ mô hình toàn 

ĐBSCL và được cập nhật bổ sung theo các dự án đề tài nghiên cứu khoa học từ 2010 

đến 2016 của Viện Quy hoạch Thủy lợi Miền Nam, Viện Khoa học Thủy lợi Miền 

Nam, số liệu đo đạc của Đài KTTV Kiên Giang, số liệu đo đạc và thu thập của Đề tài 

Xây dựng mô hình toán học tích hợp và phần mềm đánh giá xâm nhập mặn vùng 

ĐBSCL, mã số B2018-VNCCCT-02 do Viện nghiên cứu cao cấp về Toán chủ trì thực 

hiện. 

 Tài liệu thủy văn: Số liệu được thu thập trong 2 năm 2015 và 2016 tại Đài 

KTTV Khu vực Nam Bộ và Ủy ban sông Mê Kông gồm: Mực nước, Lưu lượng ngày 

tại trạm Kratie; số liệu lưu lượng và mực nước giờ tại Tân Châu, Châu Đốc, mực 

nước giờ tại các trạm Cần Thơ, Vàm Kênh, Trần Đề, An Thuận, Bến Trại, Ông Đốc, 

Gành Hào, Xẻo Rô, Rạch Giá, Hà Tiên, Tân Hiệp, Vị Thanh. 

 Tài liệu mặn: Số liệu đo mặn được thu thập trong 2 năm 2015 và 2016 tại các 

trạm Xẻo Rô, Gò Quao (sông Cái Lớn); An Ninh (sông Cái Bé), Rạch Giá (sông 

Kiên), Sóc Cung (kênh Rạch Giá – Long Xuyên) vào các đợt triều cường trong các 

tháng mùa khô, số liệu đo vào giờ lẻ trong ngày, mỗi đợt đo từ 2-3 ngày liên tục, 

trung bình 1 tháng đo 15 ngày theo chương trình quan trắc của Đài KTTV Khu vực 

Nam Bộ.  

 Ngoài các tài liệu nêu trên, trong nghiên cứu này cũng đã cập nhật tài liệu về 

hiện trạng công trình thuỷ lợi, lịch vận hành đóng mở các cống ven biển Tây khu vực 

tỉnh Kiên Giang, các trạm cấp nước sinh hoạt, các đập tạm ngăn mặn trữ ngọt, lịch 

thời vụ các địa phương... từ các khảo sát của chính học viên trong thời gian thực hiện 

luận văn. 



58 

 

3.2 Thiết lập mô hình 

Trên cơ sở các nguồn tài liệu nói trên, luận văn đã tiến hành xây dựng, cập 

nhật và bổ sung bộ mô hình gồm 289 con sông, kênh chính từ Kratie tới các cửa sông 

ven biển: 

- Trên địa phận Capuchia gồm: Dòng chính Sông Mê Kông từ Kratie và Sông 

Tolesap. 

- Trên địa phận Việt Nam gồm các nhánh dòng chính sông Cửu Long: Sông 

Tiền, sông Hậu, Ba Lạt, Cổ Chiên, Cung Hầu, Hàm Luông, Cửa Đại, Cửa Tiểu, các 

sông kênh chính chảy ra Biển Tây: Vĩnh Tế, Rạch Giá – Long Xuyên, Cái Sắn, Cái 

Lớn, Cái Bé, Sông Đốc, Gành Hào… và các kênh cấp 1, cấp 2 được thể hiện trong 

bảng (8)  

Bảng 8: Một số nhánh sông chính trên hệ thống sông trong mô hình 

TT 
Tên 

sông/kênh 
Đoạn 

Chiều 

dài (m) 

Số 

m/cắt 

1 Tonle Sap Từ biển hồ đến Bassac (Phnôm Pênh) 120000 31 

2 Mekong Từ Kratie đến Cửa Tiểu (Biển Đông) 536000 158 

3 Bassac 
Từ Phnôm Pênh đến Cửa Định An (Biển 

Đông) 
317000 85 

4 Vĩnh Tế 
Từ Châu Đốc (An Giang) đến Giang Thành 

(Kiên Giang) 
64000 17 

5 
Rạch Giá – 

Long Xuyên 
Từ Long Xuyên tới Rạch Giá 61618 33 

6 Cái Sắn Từ Long Xuyên đến Rạch Sỏi 58746 17 

7 Xà No Từ Cần Thơ đến Giồng Riềng 44000 24 

8 Cái Bé 
Từ Giồng Riềng đến cửa biển Tây ( An 

Biên) 
92000 18 

9 Cái Lớn Từ Vị Thanh Hậu Giang đến biển Tây 107000 21 
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TT 
Tên 

sông/kênh 
Đoạn 

Chiều 

dài (m) 

Số 

m/cắt 

10 
Rạch Giá – 

Hà Tiên 
Từ Rạch Sỏi đến Hà Tiên 93000 22 

11 

Các nhánh 

sông, kênh, 

rạch khác 

Mô hình xem xét toàn bộ các kênh cấp 1 

phía tây sông Hậu từ An Giang đến Cà Mau 

và một số kênh cấp 2 có ảnh hưởng đến khu 

cửa sông vùng Kiên Giang. 

  

 

Hình 14: Sơ đồ mạng tính thủy lực khu vực nghiên cứu 
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3.2.1 Điều kiện biên 

a) Biên trên 

Lưu lượng trung bình ngày thời kỳ mùa kiệt trạm Kratie và dòng chảy tại Biển 

Hồ bằng hằng số (300m3/s). 

b) Biên dưới 

Biên dưới là giá trị triều tính toán tại 54 nhánh sông chính đổ ra biển Đông và 

biển Tây. Để tăng cường độ chính xác các biên tại các cửa biển thuộc Kiên Giang 

được lấy ra mép phía cửa biển, cách các trạm thủy văn từ 2 đến 6 km. Các nhánh 

sông/kênh không có giá trị triều tính toán được nội suy từ các sông/kênh lân cận. 

Bảng 9: Thống kê biên trên và một số vị trí cửa sông có trạm quan trắc thủy văn 

dùng để tính toán triều cho các biên dưới 

TT Trạm Sông 
Tài liệu 

sử dụng 
Loại biên 

1 Kratie Mekong Q Biên trên 

2 Great Lake Biển Hồ Q Biên trên 

3 Vàm Kênh Cửa Tiểu H,S Biên dưới 

4 Bình Đại Cửa Đại H,S Biên dưới 

5 An Thuận Hàm Luông H,S Biên dưới 

6 Bến Trại Cổ Chiên H,S Biên dưới 

7 Trần Đề Hậu H,S Biên dưới 

8 Gành Hào Gành Hào H,S Biên dưới 

9 Sông Đốc Sông Đốc H,S Biên dưới 

10 Xẻo Rô Cái Lớn H,S Biên dưới 

11 Rạch Giá Kiên H,S Biên dưới 

12 Hà Tiên Giang Thành H Biên dưới 

 

Điều kiện ban đầu trên mô hình được mô phỏng tại tất cả các nút bao gồm mực 

nước và lưu lượng tại thời điểm bắt đầu tính toán. Các dữ liệu ban đầu được ước tính 

toán từ số liệu đo đạc thủy văn tại các trạm thủy văn trên toàn lưu vực. 

c) Biên mặn 
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- Đối với các biên trên thì độ mặn bằng không. 

- Đối với các biên mặn phía biển, lấy hằng số bằng giá trị trung bình nhiều 

năm. 

3.3 Hiệu chỉnh và kiểm định mô dul Mike 11 HD, AD. 

Do hạn chế về số liệu mặn và số liệu mực nước cũng như nhằm tăng tính độc 

lập, quá trình hiệu chỉnh và kiểm định bộ mô hình được thực hiện qua 2 bước độc 

lập: bước 1 hiệu chỉnh và kiểm định mô hình thủy lực (Mike 11 HD) để thu được bộ 

thông số chuẩn, và sau đó sử dụng bộ thông số này để thực hiện trong bước 2 là hiệu 

chỉnh và kiểm định mô hình XNM (Mike 11 AD) để hoàn thiện bộ thông số về mặn. 

Cụ thể, các thời đoạn hiệu chỉnh và kiểm định như sau: 

Hiệu chỉnh mô hình thủy lực: từ 1/2 đến 31/5/2015 

Kiểm định mô hình thủy lực: từ 1/2 đến 31/5/2016. 

Hiệu chỉnh mô hình XNM:  từ 1/1 đến 31/5/2015 

Kiểm định mô hình XNM: từ 1/1 đến 31/5/2016 

3.3.1 Hiệu chỉnh và kiểm định mô đun Mike 11 HD 

a) Hiệu chỉnh: 

Do mạng lưới thủy lực khu vực ĐBSCL rất phức tạp, kết nối chằng chịt vì thế 

dù chỉ để nghiên cứu khu vực tỉnh Kiên Giang, cần phải thiết lập mô hình cho toàn 

ĐBSCL. Tuy nhiên, với trọng tâm chú ý vào khu vực Kiên Giang, mô hình được hiệu 

chỉnh trong các tháng mùa kiệt năm 2015 (từ tháng 2/2015 – 5/2015 tại trạm thủy văn 

ở khu vực phía Tây sông Hậu có số liệu đo đạc trong thời kỳ hiệu chỉnh (Bảng 10, 

Hình 15).  

Bảng 10: Vị trí các trạm dùng để hiệu chỉnh, kiểm định thông số thủy lực 

STT Tên trạm Tên sông 

Vị trí trạm 

(Cách vị trí đầu sông) 

(m) 

1 Châu Đốc Bassac (Hậu) 221000 

2 Tân Châu Mekong (Tiền) 225000 
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3 Cần Thơ Bassac (Hậu) 123000 

4 Tân Hiệp Cái Sắn 35000 

5 Vị Thanh Xà No 32490 

6 Xẻo Rô Cái Lớn 6000 

7 Rạch Giá Kiên 1800 

 

 

Hình 15. Vị trí các trạm dùng để hiệu chỉnh và kiểm định mô đun thủy lực 
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Hình 16. Lưu lượng tính toán và thực đo tại Châu Đốc thời kỳ hiệu chỉnh 

 

 

Hình 17. Trích xuất lưu lượng tính toán và thực đo tại Châu Đốc tháng 4/2015 (thời 

gian diễn ra quá trình xâm nhập mặn cao nhất trong năm) 

y = 0.8188x + 135.3
R² = 0.8352
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Hình 18. Mực nước tính toán và thực đo tại Châu Đốc thời kỳ hiệu chỉnh 

 

 

Hình 19. Trích xuất mực nước tính toán và thực đo tại Châu Đốc tháng 4/2015 (thời 

gian diễn ra quá trình xâm nhập mặn cao nhất trong năm) 

y = 0.8572x + 0.0046
R² = 0.9182
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Hình 20. Lưu lượng tính toán và thực đo tại Tân Châu thời kỳ hiệu chỉnh 

 

 

Hình 21. Trích xuất lưu lượng tính toán và thực đo tại Tân Châu tháng 4/2015 (thời 

gian diễn ra quá trình xâm nhập mặn cao nhất trong năm) 

y = 0.5502x + 325.14
R² = 0.8444
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Hình 22. Trích xuất mực nước tính toán và thực đo tại Tân Châu thời kỳ hiệu chỉnh 

 

 

Hình 23 Trích xuất mực nước tính toán và thực đo tại Tân Châu tháng 4/2015 (thời 

gian diễn ra quá trình xâm nhập mặn cao nhất trong năm) 

-0.7

-0.2

0.3

0.8

1.3

1.8

-0.6 -0.1 0.4 0.9 1.4



67 

 

 

Hình 24. Trích xuất mực nước tính toán và thực đo tại Cần Thơ thời kỳ hiệu chỉnh 

 

 

Hình 25. Trích xuất mực nước tính toán và thực đo tại Cần Thơ tháng 4/2015 (thời 

gian diễn ra quá trình xâm nhập mặn cao nhất trong năm) 

y = 0.7662x + 0.2547
R² = 0.8734
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Hình 26. Mực nước tính toán và thực đo tại Tân Hiệp thời kỳ hiệu chỉnh 

 

 

Hình 27. Trích xuất mực nước tính toán và thực đo tại Tân Hiệp tháng 4/2015 (thời 

gian diễn ra quá trình xâm nhập mặn cao nhất trong năm) 

y = 0.8565x - 0.0076
R² = 0.6555
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Hình 28. Mực nước tính toán và thực đo tại Vị Thanh thời kỳ hiệu chỉnh 

 

 

Hình 29. Trích xuất mực nước tính toán và thực đo tại Vị Thanh tháng 4/2015 (thời 

gian diễn ra quá trình xâm nhập mặn cao nhất trong năm) 

y = 0.709x + 0.0609
R² = 0.6789
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Hình 30. Mực nước tính toán và thực đo tại Xẻo Rô thời kỳ hiệu chỉnh 

 

 

Hình 31. Trích xuất mực nước tính toán và thực đo tại Xẻo Rô tháng 4/2015 (thời 

gian diễn ra quá trình xâm nhập mặn cao nhất trong năm) 

y = 0.796x - 0.0016
R² = 0.8282
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Hình 32. Mực nước tính toán và thực đo tại Rạch Giá thời kỳ hiệu chỉnh 

 

 

 

Hình 33. Trích xuất mực nước tính toán và thực đo tại Rạch Giá tháng 4/2015 (thời 

gian diễn ra quá trình xâm nhập mặn cao nhất trong năm) 

 

y = 0.8838x + 0.0005
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Bảng 11. Kết quả hiệu chỉnh mô hình 

STT Tên trạm Tên sông 

Vị trí trạm 

(Cách vị trí 

đầu sông) 

(m) 

Yếu tố Chỉ số NASH 

1 Châu Đốc Bassac (Hậu) 221000 Q 0.84 

H 0.87 

2 Tân Châu Mekong 

(Tiền) 

226000 Q 0.62 

H 0.89 

3 Cần Thơ Bassac (Hậu) 123000 H 0.76 

4 Tân Hiệp Cái Sắn 35000 H 0.55 

5 Vị Thanh Xà No 32490 H 0.71 

6 Xẻo Rô Cái Lớn 6000 H 0.82 

7 Rạch Giá Kiên 1800 H 0.78 

Các kết quả hiệu chỉnh (Bảng 11) cho thấy tại tất cả các trạm mực nước và lưu 

lượng tính toán tương đối bám sát với thực đo cả về pha và giá trị, thể hiện được đầy 

đủ sự biến thiên theo thời gian (theo ngày, theo pha triều) cũng như các giá trị max, 

min theo ngày, theo tháng. Các kết quả đánh giá bằng chỉ tiêu Nash cho thấy mô hình 

mô phỏng tương đối tốt, chỉ tiêu Nash nằm trong khoảng từ 0,62 đến 0,89 ngoại trừ 

tại trạm Tân Hiệp có khó khăn hơn (chỉ số Nash 0,55 tuy vẫn đạt yêu cầu). 

b) Kiểm định: 

Bộ thông số sau khi hiệu chỉnh sẽ được sử dụng để kiểm tra độc lập nhằm đảm 

bảo độ tin cậy. Số liệu tại các trạm quan trắc thủy văn (Bảng 12), thời gian mùa khô 

năm 2016 sẽ được sử dụng để kiểm định mô hình. Kết quả kiểm định cho thấy sự phù 

hợp giữa tính toán và thực đo ( Hình 34 đến 41, Bảng 12). 
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Hình 34. Trích xuất lưu lượng tính toán và thực đo tại trạm Châu Đốc 

 

 

Hình 35. Trích xuất mực nước tính toán và thực đo tại trạm Châu Đốc 
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Hình 36. Trích xuất mực nước tính toán và thực đo tại trạm Tân Châu 

 

 

Hình 37. Trích xuất mực nước tính toán và thực đo tại trạm Cần Thơ 
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Hình 38. Trích xuất mực nước tính toán và thực đo tại trạm Tân Hiệp 

 

 

Hình 39. Trích xuất mực nước tính toán và thực đo tại trạm Vị Thanh 

 

 

Hình 40. Trích xuất mực nước tính toán và thực đo tại trạm Xẻo Rô 
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Hình 41. Trích xuất mực nước tính toán và thực đo tại trạm Rạch Giá 

 

Bảng 12. Kết quả kiểm định mô hình 

STT Tên trạm Tên sông 

Vị trí trạm 

(Cách vị trí 

đầu sông) 

(m) 

Yếu tố Chỉ số 

NASH 

1 Châu Đốc Bassac (Hậu) 221000 Q 0.84 

H 0.91 

2 Tân Châu Mekong 

(Tiền) 

226000 Q 0.66 

H 0.81 

3 Cần Thơ Bassac (Hậu) 123000 H 0.81 

4 Tân Hiệp Cái Sắn 35000 H 0.54 

5 Vị Thanh Xà No 32490 H 0.73 

6 Xẻo Rô Cái Lớn 6000 H 0.62 

7 Rạch Giá Kiên 1800 H 0.70 

Các kết quả cho thấy, nghiên cứu đã xây dựng thành công mô đun thủy lực, 

kết quả hiệu chỉnh và kiểm định cho thấy sự tương đối phù hợp giữa tính toán và thực 

đo. Bộ mô đun thủy lực này sẽ được sử dụng kết nối với mô đun lan truyền chất phục 
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vụ tính toán xâm nhập mặn. Việc hiệu chỉnh và kiểm định mô hình xâm nhập mặn sẽ 

được trình bày trong phần tiếp theo. 

3.3.2 Hiệu chỉnh, kiểm định mô đun Mike 11 AD 

a) Hiệu chỉnh. 

Mô hình xâm nhập mặn sẽ được hiệu chỉnh tại các vị trí có quan trắc độ mặn 

trong mùa khô năm 2015 (Bảng 13, Hình 42). Số liệu quan trắc này được thực hiện 

bởi Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Kiên Giang. 

Bảng 13: Vị trí các trạm dùng để hiệu chỉnh, kiểm định mô hình xâm nhập mặn 

STT Tên trạm Tên sông 

Vị trí trạm 

(Cách vị trí đầu sông) 

(m) 

Ghi chú 

1 Rạch Giá Kiên 1800  

2 Xẻo Rô Cái Lớn 6000  

3 An Ninh Cái Bé 7311 Chỉ dùng trong 

kiểm định 

 

 

Hình 42. Vị trí các trạm hiệu chỉnh và kiểm định mô hình xâm nhập mặn 
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Kết quả hiệu chỉnh cho thấy, mô hình cơ bản phù hợp với số liệu thực đo. Số 

liệu mặn tại một vị trí trên sông là khá phân hóa, khó đặc trưng cho mặt cắt nên nghiên 

cứu không sử dụng chỉ tiêu NASH để đánh giá mức độ phù hợp. Thay vào đó, nghiên 

cứu sẽ đánh giá sai số tuyệt đối giữa tính toán và thực đo (Bảng 14). Kết quả hiệu 

chỉnh cho thấy, trong các thời kỳ độ mặn cao, việc sử dụng nước ít thì mô hình khá 

tốt, tuy nhiên trong các thời kỳ nhu cầu sử dụng nước mặt lớn thì kết quả còn hạn 

chế. Vấn đề này được lý giải do thiếu thông tin về lượng khai thác thực tế trong thời 

kỳ hiệu chỉnh. Đây là những thông tin quan trọng, tuy nhiên trong khuôn khổ luận 

văn chưa có điều kiện để tiếp cận được nguồn tài liệu này. Luận văn giả thiết lượng 

khai thác trong các tháng bằng 50% nhu cầu sử dụng nước được công bố trong tài 

liệu [“Báo cáo nhu câu dùng nước – Dự án Xây dựng quy trình vận hành hệ thống 

thủy lợi vùng TGLX”] do liên danh Viện Khoa học Thủy lợi Miền Nam và Viện Quy 

hoạch Thủy lợi Miền Nam thực hiện năm 2017. Kết quả hiệu chỉnh mô hình cho thấy, 

hệ số khuếch tán khu vực nằm trong khoảng từ 450 đến 950 m2/s (Bảng 14).  

Bảng 14: Kết quả hiệu chỉnh mô hình xâm nhập mặn 

STT Tên trạm Tên sông 

Vị trí trạm 

(Cách vị trí đầu sông) 

(m) 

Sai số 

tuyệt đối 

trung bình 

(‰) 

1 Rạch Giá Kiên 1800 4.8 

2 Xẻo Rô Cái Lớn 6000 6.4 

 

 

Hình 43. Trích xuất kết quả tính toán và thực đo độ mặn trạm Rạch Giá 
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Hình 44.  Trích xuất kết quả tính toán và thực đo độ mặn trạm Rạch Giá 

(thời điểm nhu cầu dùng nước thấp nhất trong mùa khô) 

 

 

Hình 45. Trích xuất kết quả tính toán và thực đo độ mặn trạm Xẻo Rô  

b) Kiểm định  

Bảng15. Kết quả kiểm định mô hình xâm nhập mặn 

STT Tên trạm Tên sông 

Vị trí trạm 

(Cách vị trí đầu 

sông) 

(m) 

Sai số tuyệt 

đối trung 

bình 

(‰) 

1 Rạch Giá Kiên 1800 3.5 

2 Xẻo Rô Cái Lớn 6000 5.2 

3 An Ninh Cái Bé 7311 5.6 
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Hình 46. Trích xuất kết quả tính toán và thực đo độ mặn trạm Rạch Giá 

 

Hình 47. Trích xuất kết quả tính toán và thực đo độ mặn trạm Xẻo Rô  

 

Hình 48. Trích xuất kết quả tính toán và thực đo độ mặn trạm An Ninh  
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Nhận xét: 

Mô hình xâm nhập mặn đã mô phỏng tương đối tốt quá trình xâm nhập mặn 

vào các nhánh sông chính trong giai đoạn nhu cầu sử dụng nước thấp. Trong giai 

đoạn có tiềm năng sử dụng nước lớn, mô hình chưa thể mô phỏng tốt. Điều này được 

lý giải do thiếu các thông tin về tình hình khai thác nước mặt từ hệ thống kênh mương.  

Trong khuôn khổ luận văn, do hạn chế về thời gian và kinh phí nên việc thu thập các 

thông tin còn chưa đầy đủ, các nghiên cứu tiếp theo sẽ cố gắng giải quyết vấn đề này. 

Mặc dù vậy, bộ mô hình xâm nhập mặn đã xây dựng vẫn có đủ độ tin cậy để 

ứng dụng mô phỏng các kịch bản trong hiện trạng cũng như tương lai với các điều 

kiện giả định về khai thác nước mặt. 

3.4 Đánh giá xâm nhập mặn trên hệ thống sông chính tỉnh Kiên Giang 

3.4.1 Xây dựng kịch bản tính toán. 

 Xâm nhập mặn trên các sông chính tỉnh Kiên Giang chỉ diễn ra chủ yếu trong 

mùa khô từ tháng 1 đến tháng 6 hàng năm, xâm nhập mặn phụ thuộc vào 2 yếu tố 

chính là lưu lượng từ thượng nguồn về và mực nước thủy triều (không xét đến mưa 

tại chỗ). Trong điều kiện BĐKH, nước biển dâng và sự suy giảm lưu lượng từ thượng 

nguồn về do tích nước của các thủy điện dọc trên sông Mê Kông càng làm cho diễn 

biến xâm nhập mặn diễn biến phức tạp và lấn sâu vào nội đồng. Vì vậy việc ứng dụng 

mô hình ứng với các kịch bản lưu lượng và mực nước thủy triều khác nhau để xác 

định ranh giới các ngưỡng xâm nhập mặn phục vụ cho việc tái cơ cấu ngành nông 

nghiệp của tỉnh. Để hỗ trợ các nhà quản lý địa phương, luận văn đã đề xuất một số 

kịch bản tính toán như sau: 

Kịch bản 1: Qmin Kratie, mực nước triều trung bình. 

Kịch bản 1A: Qtb Kratie mùa kiệt tháng 1 đến tháng 5 chuỗi số liệu 2006-2017; mực 

nước triều trung bình. 

Kịch bản B: Qmin Kratie chuỗi số năm 2006 -2017; mực nước triều trung bình. 

Kịch bản 2: Mực nước triều dâng theo theo kịch bản biến đổi Khí hậu trung bình 

cao RCP 6.0, Qtb Kratie mùa kiệt. 
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Kịch bản 2A: Mực nước dâng trung bình theo kịch bản BĐKH RCP 6.0 năm 2030 là 

11cm; Qtb Kratie mùa kiệt. 

Kịch bản 2B: Mực nước dâng trung bình theo kịch bản BĐKH RCP 6.0 năm 2050 là 

22cm; Qtb Kratie mùa kiệt. 

Kịch bản 3: Mực nước dâng trung bình theo kịch bản BĐKH RCP 6.0 năm 2050 

là 22cm; Qmin Kratie 

Kịch bản 4: Vai trò điều tiết của cống Cái Lớn, Cái Bé 

 

Bảng 16. Tổng hợp kịch bản 

Kịch bản Mực nước biển dâng Lưu lượng thượng nguồn suy giảm 

(Qkratie) 

KB1A Mực nước trung bình Qtb Kratie mùa kiệt tháng 1 đến tháng 5, 

giai đoạn 2006-2017:  (2964m3/s) 

KB 1B Mực nước trung bình 

 

Qmin Kratie 2006-2017 (1492m3/s) 

KB 2A 11 cm Qtb Kratie mùa kiệt tháng 1 đến tháng 5, 

giai đoạn 2006-2017: 2964 m3/s 

KB 2B 22 cm Qtb Kratie mùa kiệt tháng 1 đến tháng 5, 

giai đoạn 2006-2017: 2964 m3/s 

KB 3 22 cm Qmin Kratie 1492 m3/s 

KB 4 22 cm; đóng cống Cái 

Lớn, Cái Bé 

Qmin Kratie 1492 m3/s 

 

3.4.2 Đánh giá kết quả mô phỏng 

Các kịch bản 1A, 1B đặc trưng cho khả năng xâm nhập mặn trong thời kỳ hiện 

trạng, các kịch bản 2A, 2B, 3 đặc trưng cho khả năng xâm nhập mặn do nước biển 

dâng ứng với các giai đoạn. Cụ thể như sau: 

3.4.2.1 Kịch bản 1A. 

Trong kỳ triều cường mặn xâm nhập trên sông Cái Lớn tại trạm Xẻo Rô (6km) 

dao động từ 13 đến 17‰, tại Ngã ba Nước Trong giáp ranh với tỉnh Hậu Giang cách 

biển 45km dao động ở mức từ 6 đến 7‰, ranh mặn 1‰ trên dòng chính Cái Lớn – 

Xà No đến sông Hậu, ranh mặn 4‰ đến xã Hỏa Tiến, Thành phố Vị Thanh, Hậu 
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Giang (Cách biển 52km). Trên sông Cái Bé tại trạm An Ninh (7km) mặn dao động từ 

11 đến 15‰, ranh mặn 1‰ vào sâu kênh Trâm Bầu cách cửa sông 29.5km, ranh mặn 

4‰ tới xã Bình An, huyện Châu Thành (15km). Mặn 4‰ xâm nhập lên vùng TGLX 

18km từ cửa Vàm Bà Lịch qua sông Cái Bé, ranh mặn 1‰ vào sâu 23km. Chiều dài 

xâm nhập mặn trên sông Cái Bé ngắn hơn trên sông Cái Lớn (Hình 49). 

 

Hình 49. Diễn biến xâm nhập mặn dọc sông thời kỳ triều cường-KB1A 

 Trong thời kỳ triều kém mặn xâm nhập mạnh nhất trên sông Cái Lớn tại Xẻo 

Rô dao động từ 13 đến 15‰, tại Ngã ba Nước Trong dao động ở mức từ 6-7‰, ranh 

mặn 1‰ trên dòng chính Cái Lớn – Xà No đến sông Hậu, ranh mặn 4‰ trên sông 

Cái Lớn cách biển 48km. Trên sông Cái Bé tại trạm An Ninh (7km) mặn dao động từ 

11 đến 17‰, ranh mặn 4‰ cách cửa sông 10km, ranh mặn 1‰ cách cửa sông 15km 

(Hình 50). 
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Hình 50. Diễn biến xâm nhập mặn dọc sông thời kỳ triều kém - KB1A 

Như vậy trong kịch bản 1A trên sông Cái Lớn ranh mặn thời kỳ triều cường 

vào sâu hơn thời kỳ triều kém: ranh 4‰ vào sâu hơn 4km. Trên sông Cái Bé thời kỳ 

triều cường ranh mặn 4‰ vào sâu hơn thời kỳ triều kém 5km; Xâm nhập mặn trên 

sông Cái Lớn mạnh hơn và sâu hơn sông Cái Bé. Trên sông Cái Lớn thời kỳ triều 

cường độ mặn dao động mạnh khu vực gần cửa sông, tại vị trí cách cửa sông 45km 

độ mặn ít dao động giữa thời kỳ triều cường và triều kém. 

3.4.2.2 Kịch bản 1B: Lưu lượng tại Kratie được lấy bằng giá trị nhỏ nhất 

giai đoạn 2006-2017, đây có thể được xem là một trường hợp cực đoan.  

Điều này dẫn đến mặn xâm nhập sâu hơn vào các nhánh sông, toàn bộ các 

kênh nhánh của sông Cái Lớn, Cái Bé bị nhiễm mặn trên 4‰ thời kỳ triều cường và 

triều kém. Mặn xâm nhập mạnh qua cửa sông Cái Lớn và sông Hậu.  

Thời kỳ triều cường ranh mặn 4‰ xâm nhập trên sông Hậu đến huyện Châu 

Thành tỉnh An Giang cách biển 154km, ranh mặn 1‰ xâm nhập sâu 182km. 

Mặn xâm nhập trên sông Cái Bé qua Vàm Bà Lịch đẩy mặn lên vùng TGLX, 

ranh mặn 4‰ vào sâu 10km trên kênh Rạch Giá – Long Xuyên, cách cửa sông Cái 

Bé 23km; ranh mặn 1‰ tới kênh Tri Tôn huyện Hòn Đất, cách cửa sông Cái Bé 53km 

(Hình 51). 
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Hình 51. Diễn biến xâm nhập mặn dọc sông thời kỳ triều cường - KB1B 

Thời kỳ triều kém ranh mặn 4‰ xâm nhập sâu trên sông Hậu là 138km, ranh 

mặn 1‰ xâm nhập sâu 157km. 

Mặn xâm nhập trên sông Cái Bé qua Vàm Bà Lịch đẩy mặn lên vùng TGLX, 

ranh mặn 4‰ vào sâu kênh Đòn Dong 10km, cách cửa sông Cái Bé 16km; ranh mặn 

1‰ cách cửa sông Cái Bé 35km (Hình 52). 

 

Hình 52. Diễn biến xâm nhập mặn dọc sông thời kỳ triều kém - KB1B 

Như vậy có thể thấy, trong điều kiện mô phỏng của kịch bản 1B, mặn xâm 

nhập vào khá sâu, không có khả năng lấy nước ngọt trên sông Cái Lớn, Cái Bé thời 

kỳ triều cường và cả triều kém. Mặn xâm nhập sâu lên vùng TGLX, thời kỳ triều 



86 

 

cường ranh mặn 4‰ xâm nhập sâu hơn thời kỳ triều kém 7km, ranh mặn 1‰ thời kỳ 

triều cường xâm nhập sâu hơn thời kỳ triều kém 19km. 

So với kịch bản 1A, kịch bản 1B mặn xâm nhập sâu hơn 21km về phía vùng 

TGLX của Kiên Giang điều đó chứng tỏ lưu lượng từ Kratie có vai trò quan trọng đối 

với việc đẩy mặn khu vực nghiên cứu. Chính vì thế cần có những nghiên cứu thêm 

về tương quan giữa Qkratie và xâm nhập mặn hạ lưu các sông thuộc tỉnh Kiên Giang. 

3.4.2.3 Kết quả mô phỏng kịch bản 2A: 

Trong kỳ triều cường mặn xâm nhập trên sông Cái Lớn tại trạm Xẻo Rô (6km) 

dao động từ 12 đến 24‰, tại Ngã ba Nước Trong giáp ranh với tỉnh Hậu Giang cách 

biển 45km dao động ở mức từ 6 đến 7‰, ranh mặn 1‰ trên dòng chính Cái Lớn – 

Xà No đến sông Hậu, ranh mặn 4‰ cách cửa sông 52km. Trên sông Cái Bé tại trạm 

An Ninh (7km) mặn dao động từ 9 đến 19‰, ranh mặn 1‰ vào sâu kênh Trâm Bầu 

cách cửa sông 35km, ranh mặn 4‰ cách cửa sông 17km (Hình 53). 

 

Hình 53. Diễn biến xâm nhập mặn dọc sông thời kỳ triều cường – KB2A 

Trong thời kỳ triều kém mặn xâm nhập mạnh nhất trên sông Cái Lớn tại Xẻo 

Rô dao động từ 12.5 đến 13.5‰, tại Ngã ba Nước Trong dao động ở mức từ 6-7‰, 

ranh mặn 1‰ trên dòng chính Cái Lớn – Xà No đến sông Hậu, ranh mặn 4‰ trên 

sông Cái Lớn cách biển 50km. Trên sông Cái Bé tại trạm An Ninh (7km) mặn dao 

động từ 5.5 đến 10‰, ranh mặn 4‰ cách cửa sông 7km, ranh mặn 1‰ cách cửa sông 

13km (hình 54). 
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Hình 54. Diễn biến xâm nhập mặn dọc sông thời kỳ triều kém – KB2A 

 Trên sông Cái Lớn ranh mặn 4‰ thời kỳ triều cường vào sâu hơn thời kỳ triều 

kém 2km, độ mặn khu vực cửa sông thời kỳ triều cường dao động với biên độ lớn, 

tuy nhiên khu vực sâu trong nội đồng ít dao động. Trên sông Cái Bé mặn thời kỳ triều 

cường vào sâu hơn thời kỳ triều kém: ranh mặn 4‰ vào sâu hơn 10km; ranh mặn 1‰ 

vào sâu hơn 22km. 

3.4.2.4 Kết quả mô phỏng kịch bản 2B: 

Trong kỳ triều cường mặn xâm nhập trên sông Cái Lớn tại trạm Xẻo Rô (6km) 

dao động từ 11 đến 26‰, tại Ngã ba Nước Trong giáp ranh với tỉnh Hậu Giang cách 

biển 45km dao động ở mức từ 6 đến 6.5‰, ranh mặn 1‰ trên dòng chính Cái Lớn – 

Xà No đến sông Hậu, ranh mặn 4‰ cách cửa sông 52km. Trên sông Cái Bé tại trạm 

An Ninh (7km) mặn dao động từ 8 đến 21‰, ranh mặn 1‰ vào sâu kênh Trâm Bầu 

cách cửa sông 38km, ranh mặn 4‰ cách cửa sông 18km (Hình 55). 
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Hình 55. Diễn biến xâm nhập mặn dọc sông thời kỳ triều cường – KB2B 

Trong thời kỳ triều kém mặn xâm nhập mạnh nhất trên sông Cái Lớn tại Xẻo 

Rô dao động từ 10.5 đến 13‰, tại Ngã ba Nước Trong dao động ở mức từ 6-6.5‰, 

ranh mặn 1‰ trên dòng chính Cái Lớn – Xà No đến sông Hậu, ranh mặn 4‰ trên 

sông Cái Lớn cách biển 48km. Trên sông Cái Bé tại trạm An Ninh (7km) mặn dao 

động từ 5 đến 12‰, ranh mặn 4‰ cách cửa sông 8km, ranh mặn 1‰ cách cửa sông 

13km (Hình 56). 

 

Hình 56. Diễn biến xâm nhập mặn dọc sông thời kỳ triều kém – KB2B 

 Trên sông Cái Lớn ranh mặn 4‰ thời kỳ triều cường vào sâu hơn thời kỳ triều 

kém 4km, độ mặn khu vực cửa sông thời kỳ triều cường dao động với biên độ lớn, 
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tuy nhiên khu vực sâu trong nội đồng ít dao động. Trên sông Cái Bé mặn thời kỳ triều 

cường vào sâu hơn thời kỳ triều kém: ranh mặn 4‰ vào sâu hơn 10km; ranh mặn 1‰ 

vào sâu hơn 23km. 

 Từ kịch bản 1A, 2A, 2B ta nhận thấy, mực nước biển dâng ảnh hưởng không 

lớn đối với ranh mặn 4‰ trên sông Cái Lớn và sông Cái Bé. Nước dâng anh hưởng 

chủ yếu đến ranh mặn 1‰, trên sông Cái Bé nước dâng 11cm ranh mặn 1‰ vào sâu 

hơn 5km, nước dâng 22cm ranh mặn 1‰ vào sâu hơn mực nước trung bình 8km.  

Mực nước dâng càng cao thì biên độ dao động mặn khu vực gần cửa sông càng lớn. 

3.4.2.5 Kết quả mô phỏng kịch bản 3: 

Với kịch bản bất lợi lưu lượng thượng nguồn và nước biển dâng cao thì mặn 

xâm nhập rất mạnh qua các cửa hệ thống sông Cửu Long và các cửa sông Kiên Giang.  

Thời kỳ triều cường ranh mặn 4‰ xâm nhập trên sông Hậu đến huyện Châu 

Thành tỉnh An Giang cách biển 159km, ranh mặn 1‰ xâm nhập sâu 190km. 

Mặn xâm nhập trên sông Cái Bé qua Vàm Bà Lịch đẩy mặn lên vùng TGLX, 

ranh mặn 4‰ vào cách cửa sông Cái Bé 31km; ranh mặn 1‰ tới kênh Tri Tôn huyện 

Hòn Đất, cách cửa sông Cái Bé 58km, các nhánh của sông Cái Lớn đều bị nhiễm mặn 

trên 10‰; các nhánh của sông Cái Bé bị nhiễm mặn trên 4‰ (Hình 57). 

 

Hình 57. Diễn biến xâm nhập mặn dọc sông thời kỳ triều cường – KB3 

Thời kỳ triều kém ranh mặn 4‰ xâm nhập sâu trên sông Hậu là 137km, ranh 

mặn 1‰ xâm nhập sâu 163km. 
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Mặn xâm nhập trên sông Cái Bé qua Vàm Bà Lịch đẩy mặn lên vùng TGLX, 

ranh mặn 4‰ vào sâu kênh Đòn Dong 7km, cách cửa sông Cái Bé 13km; ranh mặn 

1‰ cách cửa sông Cái Bé 42km (Hình 58). 

 

Hình 58 Diễn biến xâm nhập mặn dọc sông thời kỳ triều kém – KB3 

 Như vậy, đối với lưu vực sông Cái Lớn, Cái Bé thời kỳ triều cường và triều 

kém không có khả năng lấy nước ngọt, toàn bộ các nhánh sông đều bị nhiễm mặn 

trên 4‰. Trên địa phận tỉnh Kiên Giang thời kỳ triều cường mặn xâm nhập mạnh hơn 

thời kỳ triều kém, ranh mặn 4‰ vào sâu hơn 18km, ranh mặn 1‰ vào sâu hơn 16km. 

 So sánh với kịch bản 1B ranh mặn 4‰ xâm nhập vùng TGLX vào sâu hơn 

8km, ranh mặn 1‰ vào sâu hơn 5km.  

3.4.2.6 Kết quả mô phỏng kịch bản 4. 

 Cống Cái Lớn, Cái Bé được xây dựng và đóng cống trong mùa khô, độ mặn 

bị ngăn lại tại hạ lưu cống, lượng nước ngọt một được đẩy về phía huyện U Minh 

Thượng. Tuy nhiên với kịch bản bất lợi về nước biển dâng và suy kiệt lưu lượng từ 

thượng nguồn về, hệ thống cống ngăn mặn chưa hoàn chỉnh, mặn xâm nhập vào lưu 

vực sông Cái Lớn, Cái Bé qua các cửa sông chưa có cống ngăn mặn tại huyện An 

Biên, An Minh, từ phía tỉnh Bạc Liệu và sông Hậu, thời kỳ triều cường toàn bộ lưu 
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vực sông Cái Lớn, Cái Bé bị nhiễm mặn trên 4‰, không có khả năng lấy nước ngọt 

trên toàn bộ lưu vực sông Cái Lớn, Cái Bé trong thời kỳ này. 

 

Hình 59 Diễn biến xâm nhập mặn dọc sông thời kỳ triều cường – KB4 

 Thời kỳ triều kém một phần diện tích nhỏ thuộc huyện U Minh Thượng có khả 

năng lấy được nước ngọt, các khu vực khác trên lưu vực sông Cái Lớn, Cái Bé có độ 

mặn trên 4‰. 

  

Hình 60. Diễn biến xâm nhập mặn dọc sông thời kỳ triều kém – KB4 

 Từ cách kịch bản ta nhận thấy, mực nước biển dâng ảnh hưởng không lớn đối 

với ranh mặn 4‰ trên sông Cái Lớn và sông Cái Bé. Nước dâng anh hưởng chủ yếu 
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đến ranh mặn 1‰. Lưu lượng từ Kratie có vai trò quan trọng đối với việc đẩy mặn 

khu vực nghiên cứu. 

3.5 Đề xuất giải pháp ứng phó.  

Hiện nay để ứng phó với vấn đề xâm nhập mặn, thực tế đã có một số giải pháp 

bao gồm giải pháp phi công trình và giải pháp công trình. 

3.5.1 Các giải pháp đã thực hiện tại địa phương. 

 Trong những năm qua tỉnh Kiên Giang thực hiện nhiều biện pháp phòng chống 

xâm nhập mặn, như quy hoạch vùng nuôi tôm công nghiệp, vùng trồng lúa, xây dựng 

các cống ngăn mặn từ Rạch Giá đến Hà Tiên. Năm 2016 xảy ra hạn mặn lịch sử, địa 

phương đã triển khai xây dựng hai cống lớn trên địa bàn thành phố Rạch Giá đó là 

cống Sông Kiên và cống Kênh Cụt, ngoài ra còn triễn khai đắp nhiều đập bằng cừ 

Lasen và đập đất nhỏ khác. Tuy nhiên hiện tại hệ thống cống ngăn mặn trên địa bàn 

tỉnh vẫn chưa khép kín, khu vực huyện An Biên – An Minh còn 18 cửa sông (kênh) 

thông ra biển chưa có cống ngăn mặn, đặc biệt trong đó có 2 cửa sông lớn đó là sông 

Cái Lớn và Cái Bé. 

Ngay sau khi hạn mặn lịch năm 2016 gây ra nhiều thiệt hại về kinh tế, UBND 

tỉnh đã ban hành kế hoạch số 21/KH-UBND ngày 16 tháng 02 năm 2017 “thực hiện 

đề án tái cơ cấu nền nông nghiệp tỉnh Kiên Giang”. Tỉnh Kiên Giang chọn cây lúa và 

tôm nuôi nước lợ là đối tượng chủ lực để tạo hướng đột phá, đồng thời tăng diện tích 

luân canh trồng màu trên đất lúa, chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi. 

Để hạn chế ảnh hưởng của xâm nhập mặn đến nước sinh hoạt cho người dân 

khu vực đô thị tại thành phố Rạch Giá, UBND tỉnh đã triễn khai nhiều giải pháp ứng 

phó trước mắt cũng như lâu dài, như việc triễn khai khoan các giếng nước ngầm, nâng 

cấp dung lượng hồ trữ nước nhà máy nước Rạch Giá tại xã Phi Thông, đầu tư xây 

dựng nhà máy nước Nam Rạch Giá, nhà máy nước Bắc Rạch Giá cung cấp nước cho 

khu vực Rạch Giá và vùng lân cận. 

3.5.2 Đề xuất một số giải pháp ứng phó xâm nhập mặn tỉnh Kiên Giang. 

3.5.2.1 Tăng cường quan trắc, giám sát, nâng cao năng lực dự báo mặn 

Ở Kiên Giang, hiện nay các vị trí quan trắc mặn đã được bổ sung cơ bản phù 

hợp với Quyết định số 90/QĐ-TTg ngày 12 tháng 01 năm 2016 của Thủ tướng Chính 
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phủ về Quy hoạch mạng lưới quan trắc Tài nguyên và Môi trường quốc gia giai đoạn 

2016-2020, tầm nhìn đến năm 2030. Tuy nhiên, để có thể giám sát được đầy đủ phân 

bố mặn trong quá trình truyền triều - mặn, thấy rằng một số các sông, kênh hiện đang 

chưa có số liệu quan trắc nên đã gây khó khăn cho công tác hiệu chỉnh và kiểm định 

mô hình do vậy cần xem xét tăng cường thêm các trạm giám sát mặn tự động và chế 

độ quan trắc tại vị trí giám sát:  

- Xây dựng trạm đo mặn tự động tại các cửa sông chính: Cái Lớn, Cái Bé, sông 

Giang Thành, bổ sung các trạm đo trong các nhánh chính của sông Cái Lớn, sông 

Giang Thành. 

- Tại mỗi vị trí lấy mẫu: lấy ít nhất 3 thủy trực: bờ trái, bờ phải và giữa dòng.  

3.5.2.2. Điều chỉnh quy hoạch theo kế hoạch số 21/KH-UBND ngày 16 

tháng 02 năm 2017 của UBND tỉnh Kiên Giang. 

Kế hoạch tái cơ cấu ngành nông nghiệp đã xác định các sản phẩm nông nghiệp 

hàng hóa chủ lực của tỉnh; trong đó, ưu tiên các sản phẩm có lợi thế như: lúa gạo, các 

loại thủy hải sản có giá trị kinh tế cao, chăn nuôi gia súc gia cầm gắn với lợi thế so 

sánh theo 4 tiểu vùng sinh thái của tỉnh. Xác định khoa học công nghệ là động lực 

then chốt để nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả; xây dựng vùng thâm canh, 

chuyên canh quy mô lớn của một số cây, con chủ lực; tổ chức sản xuất theo mô hình 

liên kết, chuỗi giá trị, tăng sức cạnh tranh của sản phẩm gắn với bảo vệ môi trường, 

xây dựng một nền nông nghiệp theo hướng hiện đại và phát triển bền vững.  

3.5.2.3 Lựa chọn cây trồng vật nuôi thích nghi với điều kiện khô hạn và môi 

trường nước mặn, nước lợ  

BĐKH diễn ra trên quy mô toàn cầu. Một trong những hậu quả của BĐKH là 

tình trạng nước biển dâng dẫn đến sự gia tăng ngập lụt cũng như ảnh hưởng của xâm 

nhập mặn trên quy mô rộng lớn ở ĐBSCL, theo kịch bản BĐKH năm 2016 Bộ 

TNMT, nếu nước biển dâng 1m thì tỉnh Kiên Giang có nguy cơ ngập cao nhất (75% 

diện tích). Vì vậy, việc nghiên cứu các giải pháp thích ứng với quá trình này là hết 

sức cần thiết. Muốn vậy, cần phải từng bước lựa chọn và lai tạo các loại cây trồng, 

vật nuôi có thể tồn tại và phát triển trong môi trường khô hạn, nước mặn, nước lợ.  
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3.5.2.4 Xây dựng hệ thống cống ngăn mặn 

 Cần đâu tư xây dựng cống ngăn mặn, trữ ngọt tại kênh Rạch Giá – Hà Tiên 

ngăn nước mặn từ Đầm Đông Hồ truyền vào; cống kênh Nhánh; xây dựng hệ thống 

đập ngăn mặn trên sông Cái Lớn, Cái Bé và các cửa sông chưa có cống ngăn mặn tại 

huyện An Biên, An Minh. 

 

Hình 61.Vị trí đề xuất xây dựng cống ngăn mặn 

3.5.2.5 Liên kết vùng trong sử dụng nguồn nước 

 Kiên Giang nằm ở cuối nguồn của sông Hậu, chính vì vậy cần có sự liên kết 

phối hợp với tỉnh An Giang để luân phiên lấy nước cho các hoạt động sản xuất nông 

nghiệp trong những năm hạn kiệt cực đoan. 
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KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 

Trong những năm gần đây (sau năm 2012) độ mặn tại Kiên Giang có xu thế 

xuất hiện sớm hơn trước từ 1-1,5 tháng, bắt đầu từ tháng một mặn xâm nhập vào các 

cửa sông Giang Thành, Cái Lớn, Cái Bé, kênh Nhánh xâm nhập vào nội đồng, nhưng 

chủ yếu là vào thời kỳ triều cường, sang tháng 2 khi lưu lượng từ thượng nguồn sông 

Cửu Long giảm mạnh, mưa trái mùa hầu như không xảy ra trên khu vực tỉnh, xâm 

nhập mặn bắt đầu trở nên gay gắt, đỉnh điểm xâm nhập mặn thường xuất hiện từ giữa 

tháng 3 đến cuối tháng 4, trùng với kỳ triều cường và thời điểm lưu lượng về đồng 

bằng sông Cửu Long xuống mức thấp nhất năm, nhu cầu sử dụng nước cho sản xuất 

nông nghiệp tăng cao. Đối với những năm độ mặn xâm nhập ở mức trung bình, thì 

ranh giới mặn 4‰ trên sông Cái Lớn xâm nhập sâu 52km gần giáp ranh giới tỉnh Hậu 

Giang, tuy nhiên thời gian duy trì độ mặn trên 4‰ liên tục không lâu (10-15 ngày), 

chỉ xuất hiện vào giai đoạn mặn xâm nhập mạnh nhất trong năm, trong ngày vẫn xuất 

hiện thời điểm lấy được nước ngọt khi triều kém. Đối với năm xảy ra xâm nhập mặn 

cực đoan như năm 2016 mặn xâm nhập mạnh và duy trì ở mức cao trong thời gian 

dài, độ mặn 4‰ xâm nhập sâu 65km (địa phận tỉnh Hậu Giang), độ mặn 1‰ xâm 

nhập sâu 70km tới thị xã Vị Thanh, Hậu Giang. Tại Ngã 3 Nước Trong (cách biển 

56km) độ mặn trên 4‰ duy trì trong khoảng thời gian 48 ngày (25/3-11/5) trong 

khoảng thời gian này tại đây không có khả năng lấy nước ngọt ngay cả khi triều kém. 

Luận văn đã mô phỏng chi tiết quá trình lan truyền mặn trong hệ thống sông, 

kênh rạch tại khu vực tỉnh Kiên Giang cho hiện trạng 2015, 2016 và xét đến tác động 

của suy kiệt lưu lượng ở thượng nguồn trong mùa khô và nước biển dâng. Kết quả 

của nghiên cứu này sẽ tạo tiền đề cho việc xây dựng bộ công cụ dự báo mặn sử dụng 

trong dự báo nghiệp vụ tại Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Kiên Giang. Bộ công cụ này 

áp dụng vào dự báo mặn cho các lưu vực sông chính tỉnh Kiên Giang ở mức đảm bảo 

tin cậy với thời hạn dự báo 1 tháng, trên cơ sở dự báo lưu lượng thượng nguồn. Giúp 

cho địa phương chủ động hơn trong việc ứng phó với xâm nhập mặn. 

Theo kết quả các phương án tính toán ở trên, khoảng cách xâm nhập mặn trên 

các sông, kênh rạch vùng nghiên cứu thay đổi khá phức tạp. Do tác động của Lưu 
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lượng thượng nguồn, thủy triều cả biển Đông và biển Tây (Vịnh Thái Lan) mà trên 

các sông lớn như Cái Lớn và Cái Bé ranh giới xâm nhập mặn thay đổi theo xu thế 

như sau:  

Đối với kịch bản 1A, 2 A, 2B có cùng lưu lượng thượng nguồn là trung bình 

mùa kiệt nhiều năm, khác nhau về mực nước triều thì ranh giới mặn 4‰ trên sông 

Cái Lớn thời kỳ triều cường gần như không có sự thay đổi, thời kỳ triều kém ranh 

giới 4‰ có sự biến động nhưng không lớn, kịch bản nước dâng 11cm vào sâu hơn 

2km so với kịch bản mực nước trung bình trong thời kỳ nền, kịch bản nước dâng 

22cm vào sâu hơn 4km so với kịch bản mực nước trung bình. Trên sông Cái Bé thời 

kỳ triều cường, ranh mặn 4‰ kịch bản nước dâng 11cm vào sâu hơn 2km so với kịch 

bản mực nước trung bình, kịch bản nước dâng 22cm vào sâu hơn 3km so với kịch 

bản mực nước triều trung bình; thời kỳ triều kém ranh giới mặn 4‰ giữa các kịch 

bản chênh nhau 1km. 

Đối với kịch bản 1B và kịch bản 3 có cùng lưu lượng thượng nguồn là giá trị 

kiệt nhất năm trong nhiều năm, khác nhau về mực nước triều thì toàn bộ lưu vực sông 

Cái Lớn, Cái Bé bị nhiễm mặn trên 4‰. Mặn xâm nhập lên vùng TGLX, ranh mặn 

4‰ kịch bản nước dâng 22cm vào sâu hơn kịch bản mực nước trung bình 08km, mặn 

vào sâu vùng TGLX ranh mặn 4‰ cách cửa sông Cái Bé là 23km. 

Đối với kịch bản 4 đã xây dựng cống Cái Lớn, Cái Bé trong điều kiện lưu 

lượng thượng nguồn là giá trị kiệt nhất năm trong nhiều năm, mực nước biển dâng 

22cm, trong cả thời kỳ triều cường và triều kém thì toàn bộ lưu vực sông Cái Lớn, 

Cái Bé bị nhiễm mặn trên 4‰, mặn xâm nhập mạnh qua các cửa sông chưa có cống 

ngăn mặn tại huyện An Minh, An Biên tỉnh Kiên Giang, từ phía tỉnh Bạc Liêu và 

sông Hậu. Chính vì vậy, trong điều kiện bất lợi như kịch bản 4 cần phải có những giải 

pháp xây dựng đồng bộ các cống tại huyện An Minh, An Biên, Bạc Liêu và các nhánh 

sông từ sông Hậu chảy vào khu vực tỉnh Sóc Trăng. 

 

 

 



97 

 

TÀI LIỆU THAM KHẢO 

Tiếng Việt 

[1] Niên giám thống kê tỉnh Kiên Giang năm 2018. 

[2] Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Kiên Giang, Số liệu quan trắc Khí tượng Thủy 

văn khu vực tỉnh Kiên Giang. 

[3] Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang, Quyết định 331/QĐ-UBND ngày 

04/02/2016 về việc Công bố thiên tai gây thiệt hại sản xuất lúa vụ Mùa và 

Đông Xuân năm 2015-2016 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang. 

[4] Viện Khoa học Thủy lợi Miền Nam và Viện Quy hoạch Thủy lợi Miền Nam 

(2017), Xây dựng quy trình vận hành Hệ thống Thủy lợi vùng TGLX.  

[5] Kịch bản BĐKH Bộ Tài nguyên và Môi trường năm 2016. 

[6] Đề tài “Nghiên cứu xây dựng mô hình phát triển kinh tế ứng phó với xâm nhập 

mặn ở vùng Đồng bằng Sông Cửu Long; thí điểm tại một huyện điển hình”, 

mã số: BĐKH.05/16-20. 

[7] GS. TS Nguyễn Hữu Dư, Xây dựng mô hình toán học tích hợp và phần mềm 

đánh giá xâm nhập mặn vùng ĐBSCL mã số B2018-VNCCCT-02, Viện 

Nghiên cứu cao cấp về Toán. 

[8] Nguyễn Tất Đắc (2007), Nghiên cứu xác định biên tính toán thủy lực và mặn 

cho Đồng bằng sông Cửu Long, Viện Quy hoạch thủy lợi Miền Nam, Đề tài 

NCKH cấp Bộ. 

[9] Trần Như Hồi (2002), Đánh giá hiện trạng xâm nhập mặn , xác định nguyên 

nhân gây xâm nhập mặn vùng ven biển  Đồng bằng sông Cửu Long, đề xuất 

các giải pháp xây dựng hệ thống đê biển ngăn sóng và ngăn mặn vùng cửa 

các sông Nam Bộ, Viện Khoa học Thủy lợi miền Nam, Đề tài cấp Nhà nước. 

[10] Viện Khoa học Thủy lợi  Miền Nam, Dự báo độ mặn nền trên các sông chính 

trong mùa khô (từ tháng 1-6 hằng năm) vùng ven biển ĐBSCL. 

[11] Nguyễn Ân Niên, Tăng Đức Thắng (1998-2001), Nghiên cứu các thành phần 

nguồn nước trong hệ thống chịu nhiều nguồn nước tác động lũ, mặn, phèn... 

ứng dụng cho Đồng bằng sông Cửu Long, Viện Khoa học Thủy lợi Miền Nam. 



98 

 

[12] Lê Sâm (2001-2004), Nghiên cứu xâm nhập mặn phục vụ phát triển kinh tế-

xã hội vùng ven biển Đồng bằng sông Cửu Long, Viện Khoa học Thủy lợi 

Miền Nam, Đề tài cấp nhà nước KC08-18. 

[13] Trung tâm Thẩm định-Tư vấn Tài nguyên nước thuộc Cục Quản lý Tài nguyên 

nước  (2012-2013), Nghiên cứu cơ sở khoa học xác định nguyên nhân, đề xuất 

giải pháp ứng phó với xâm nhập mặn trong điều kiện Biến đổi khí hậu ở vùng 

đồng bằng sông Cửu Long-BĐKH-05. 

Tiếng Anh 

[14] DHI – Water & Envinronment (MIKE by DHI 2014). “MIKE11 – a modelling 

system for Rivers and Chanels – Short Introduction and Tutorial” - Denmark 

Hydraulics Institute. 

[15] DHI – Water & Envinronment (MIKE by DHI 2014). “MIKE11 – a modelling 

system for Rivers and Chanels – Reference Manual”- Denmark Hydraulics 

Institute. 

[16] DHI – Water & Envinronment (MIKE by DHI 2014). “MIKE11 – a modelling 

system for Rivers and Chanels –Users Manual” - Denmark Hydraulics 

Institute 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


