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Cấp dự án

Vấn đề
XNM trở thành một vấn đề ngày càng nghiêm trọng hơn 
trên toàn vùng ĐBSCL trong hơn một thập kỷ vừa qua 
chính là hệ quả của mực nước biển dâng, sụt lún đất và 
sự thay đổi dòng chảy của sông Cửu Long vào mùa khô. 
Tháng 5 năm 2010, độ mặn dòng chủ lưu sông Hậu được 
đo ở mức 1‰ chỉ cách trung tâm thành phố Cần Thơ 
12km (Hình 1). Mức này cao gấp đôi ngưỡng cho phép 
đối với sức khỏe con người theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc 
gia về chất lượng nước ăn uống (QCVN 01/2009/BYT). 

Đây là một mối quan ngại đặc biệt bởi vì một điểm cung 
cấp nước chính cho nhà máy xử lý nước và hệ thống phân 
phối nước của thành phố được đặt ở hạ lưu thành phố 
Cần Thơ trên dòng sông Hậu và có nguy cơ bị ảnh hưởng 
bởi XNM.

Trong những năm gần đây, cộng đồng ngày càng quan tâm 
hơn đến vấn đề XNM tại khu vực ĐBSCL, kể cả tại Cần 
Thơ do những thiệt hại mà người nông dân phải gánh 
chịu từ hiện tượng này cũng như những khó khăn ngày 
càng tăng đối với công tác quản lý nước trong mùa khô. 
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Tháng 6 năm 2016

Thành phố Cần Thơ nằm ở trung tâm vùng Đồng bằng sông 
Cửu Long (ĐBSCL) với dân số khoảng hơn 1,2 triệu người.  
Phần lớn diện tích hơn 1.400km2 của thành phố là đất nông 
nghiệp. Tuy vậy khoảng hai phần ba cư dân của thành phố 
sống ở các khu vực đô thị với mật độ dân số cao. Chỉ có 
khoảng 40% hộ gia đình trong thành phố được tiếp cận và sử 
dụng hệ thống phân phối nước sạch đã qua xử lý của thành 
phố, còn lại gần 60%, chủ yếu ở các khu vực ven đô và vùng 
nông thôn, dựa vào các nguồn nước khác dành cho uống, nấu 
nướng và các hoạt động khác. Theo một khảo sát vào tháng 
6/2013 với 100 hộ gia đình sống ở khu vực ven đô thành phố 
Cần Thơ, các hộ gia đình không tiếp cận được với nguồn nước 
máy do thành phố cung cấp thường sử dụng nhiều nguồn 
nước khác như nước sông, nước ngầm và nước đóng chai. 
Cộng đồng nghèo sống ở các khu vực ven đô và vùng nông 
thôn TP Cần Thơ thường phụ thuộc vào nguồn nước sông để 
tưới tiêu cho mùa màng cũng như sinh hoạt hàng ngày. Tuy 
nhiên, chất lượng nước là một vấn đề đáng quan ngại.

Một trong những yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng nước là 
hiện tượng xâm nhập mặn (XNM) xảy ra vào mùa khô (tháng 
1 đến tháng 6), khi đó nước biển hòa lẫn với nước sông và 
xâm nhập sâu vào thượng nguồn trong điều kiện lượng nước 
sông thấp. Hiện tượng XNM xảy ra ở nhiều khu vực thuộc 
ĐBSCL. Tuy nhiên với vị trí địa lý nằm cách biển khoảng 65 
km, tại thành phố Cần Thơ trước đây nước mặn chưa bao giờ 
xâm nhập sâu vào đất liền. Độ mặn của nước thay đổi theo 
giờ cùng với sự thay đổi thủy triều phức tạp của hệ thống kênh 
rạch và đường thủy liên kết vùng ĐBSCL. Chính điều này khiến 
việc dự đoán thời điểm các mức độ mặn đạt ngưỡng nguy 
hiểm là vô cùng khó khăn tại bất cứ khu vực nào ở ĐBSCL.

Nhìn chung, cộng đồng dân cư tại Cần Thơ nhận thức được 
các tác động tiêu cực của xâm nhập mặn, tuy nhiên do hiện 
tượng này chưa bao giờ là một vấn đề ở Cần Thơ, người dân 
có rất ít kiến thức về cách thức điều chỉnh hành động nhằm 
ứng phó với XNM.

© Chau Ky, CCCO Can Tho, 2015
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Mỗi năm, các ngưỡng độ mặn lại có xu hướng dịch chuyển 
về phía thượng nguồn và đi đến Cần Thơ. Nếu không có 
thông tin chính xác về mức độ mặn theo giờ thì việc đưa 
ra phương thức ứng phó tốt nhất sẽ rất khó khăn. Độ mặn 
thay đổi nhanh theo điều kiện thủy triều, chính vì vậy 
người dân có thể vô ý lấy nước từ các con kênh vào thời 
điểm độ mặn cao hơn mong muốn. Tuy nhiên, nếu tiếp cận 
được thông tin tốt về các mức độ mặn đang diễn ra, họ 
có thể  tích trữ nước ngọt hoặc có các biện pháp quản lý 
khác để phòng tránh thiệt hại cho mùa màng hay các ảnh 
hưởng đối với sức khỏe.

Tìm kiếm giải pháp
Nhận thức được vấn đề XNM do nước biển dâng và biến 
đổi khí hậu gây ra đang trở thành một hiểm họa ngày 
càng tăng lên, năm 2012, thành phố Cần Thơ đã cam 
kết thực hiện một dự án nhằm xây dựng hệ thống quan 
trắc độ mặn có khả năng cung cấp dữ liệu đo độ mặn 
thời gian thực đến người dân. Dự án do Quỹ Rockefeller 
Foundation tài trợ, với sự hỗ trợ kỹ thuật của Viện 
Chuyển đổi Môi trường và Xã hội (ISET). Năm 2013, tám 
trạm quan trắc độ mặn được lắp đặt xung quanh khu vực 
ngoại vi thành phố Cần Thơ trên các con sông và kênh 
rạch chính. Các trạm đo được đặt trên những giá đỡ có 
sẵn như mố cầu, thuyền quan trắc thủy văn, hệ thống cột 

HìnH 1
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tín hiệu giao thông thủy và chúng được bảo vệ để không 
bị các tác động từ bên ngoài. Mỗi trạm đều được trang bị 
hệ thống truyền tín hiệu không dây để truyền dữ liệu đo 
lường đến trạm trung tâm 30 phút một lần (Hình 2). Dữ 
liệu từ trạm trung tâm sau đó được tự động kết nối đến 
một hệ thống cơ sở dữ liệu trực tuyến để tạo ra bản đồ độ 
mặn thời gian thực mà người dân có thể tiếp cận qua một 
trang web mở tại địa chỉ nhiemmanct.vn (Hình 3).

Tuy vậy việc tạo ra và trình bày số liệu chỉ là một phần 
của công việc ứng phó.  Người sử dụng nước tại Cần Thơ 
chưa quen với các hiểm họa của XNM, vì vậy dự án cũng 
tạo ra cơ chế nhằm cung cấp tin nhắn cảnh báo đến các 
cán bộ chủ chốt, người dân và truyền thông. Sử dụng 
thông tin được tổng hợp từ các chuyên gia kỹ thuật, các 
cuộc khảo sát và thảo luận nhóm, dự án đã xác định được 
các mức độ mà độ mặn có thể trở thành nguy hiểm ở các 
khu vực khác nhau trong thành phố và các mức ngưỡng 
cảnh báo để gửi tin nhắn và đưa lên website. Có 4 mức 
ngưỡng cảnh báo được gửi đến các đối tượng khác nhau 
được phân loại như sau: 0.48‰ dành cho các công ty 
cung cấp nước, 1‰ dành cho chính quyền thành phố bao 
gồm cả các cơ sở y tế công cộng; 2‰ và 3+‰ dành cho 
nông dân và người sử dụng nước là các hộ gia đình. Dự án 
cũng giúp xác định các chiến lược ứng phó tiềm năng để 
giảm thiểu tối đa rủi ro do XNM gây ra cũng như thúc đẩy 
các chiến lược cho người sử dụng nước.

nhiemmanct.vn


Mạng lưới quan trắc mặn thời gian thực phục vụ sản xuất nông nghiệp và sức khỏe người dân tại Cần Thơ  | Việt Nam 2016

Kết quả: Các xu hướng của xâm nhập mặn 
và công tác ứng phó của thành phố Cần Thơ
Từ năm 2014, khi hệ thống bắt đầu đi vào hoạt động cho 
đến tận năm 2016, độ mặn ghi nhận được vẫn ở mức thấp 
tại thành phố Cần Thơ và các vùng ngoại vi, do đó không 
cần thực hiện hệ thống tin nhắn cảnh báo. Tuy nhiên đầu 
năm 2016, khu vực ĐBSCL bị ảnh hưởng nặng nề của hạn 
hán và xâm nhập mặn. Từ ngày 6-10/3/2016, trạm quan 
trắc số 1 tại huyện Cái Răng đã phát hiện các mức độ mặn 
gần 2‰ (Hình 4) và đã gửi tin nhắn cảnh báo đến người 
đã đăng ký nhận tin nhắn cảnh báo.

Ngày 10/3/2016, Ủy ban Nhân dân Thành phố Cần Thơ 
cùng cán bộ chính quyền địa phương đã đến thăm khu 

vực bị ảnh hưởng. Dữ liệu quan trắc độ mặn tại sông và 
các con kênh thoát nước phục vụ các khu vực sản xuất 
nông nghiệp gần đó đã thuyết phục họ về sự cần thiết phải 
xây dựng một công trình kiểm soát nước mới tại phường 
Tân Phú nhằm ngăn ngừa nước mặn xâm nhập sâu vào 
các kênh tưới tiêu. Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông 
thôn cũng đã được hướng dẫn giám sát độ mặn liên tục 
trong suốt mùa khô và chủ động xây dựng các chiến lược 
ứng phó với XNM và khuyến khích bảo tồn nước ngọt. 
Ngoài ra, Sở Xây dựng thành phố cũng chỉ đạo việc nghiên 
cứu, đánh giá và di chuyển các nhà máy nước ở vùng hạ 
lưu lên vùng thượng lưu của thành phố nhằm giảm nguy 
cơ lấy phải nước mặn cung cấp nước của thành phố.

© Huy Nguyen, ISET, 2015

CẢM BIẾN/TRẠM QUAN 
TRẮC

WEBSITE TRUYỀN THÔNG TIN NHẮN

Cộng đồng Khối Tư 
nhân

Sở Ban 
Ngành 

thành phố

Các nhà 
khoa học/

Nhà nghiên 
cứu

30 phút/lần
24/7

TRẠM TRUNG TÂM

Thời gian

Đ
ộ 

m
ặn

Trạm 1 

HìnH 4

ĐỘ MẶN TẠI SÔNG CÁI, NGÀY 6/3/2016

HìnH 2

MÔ HÌNH HỆ THỐNG QUAN TRẮC ĐỘ MẶN 

HìnH 3

GIAO DIỆN TRANG WEBSITE QUAN TRẮC ĐỘ MẶN* 

* nhiemmanct.vn

nhiemmanct.vn


Nghiên cứu đ iển hình về khả năng chống ch ịu với  B iến đổ i  Khí hậu: Cần Thơ, V iệt  Nam

CCCO Cần Thơ

Giám đốc:  
Kỷ Quang Vinh  
kqv inh@ctu.edu.vn

Địa chỉ:

80 Phan Đình Phùng, Cần Thơ 

Te l:  07103 819223

Fax: 07103 819223 

Webst ie: 
b iendo ikh ihau.cantho.gov.vn

Thông t in l iên lạc

ISET tạ i  V iệ t Nam

Điều phối v iên Quốc gia:  
Ngô Th ị  Lệ Mai 
l emai@i -s -e - t .o rg

Địa chỉ:

18 1/42, 1 Âu Cơ, Tây Hồ, 
Hà Nộ i

Te l:  04.371.867.02

Fax: 04.371.867.21

Websi te :  i - s -e - t .o rg

BÀI HỌC VỀ CHÍNH SÁCH VÀ THỰC HÀNH 

Xâm nhập mặn có xu hướng trầm trọng hơn cùng với 
biến đổi khí hậu và sẽ gây tác động rộng lớn hơn trên 
nhiều khu vực thuộc ĐBSCL trong mùa khô. Chính 
quyền địa phương có trách nhiệm ứng phó với thách 
thức này bằng cả các giải pháp về xây dựng cơ sở hạ 
tầng và lập kế hoạch. Các giải pháp này bao gồm xây 
dựng các công trình điều tiết thủy văn để ngăn ngừa 
xâm nhập mặn và bảo vệ nguồn nước ngọt, xây dựng 
đê, đập và hệ thống cấp nước hoặc quy hoạch đất sử 
dụng cho sản xuất, phân chia vùng sản xuất nước ngọt 
(lúa gạo, cây hoa màu, cây ăn trái, nuôi trồng thủy sản 
nước ngọt),  vùng sản xuất nước mặn và nước lợ (nuôi 
tôm, cá) và chuyển đổi thời vụ cây trồng. Tuy nhiên 
khi không có thông tin tốt về XNM trên các nhánh 
sông, chính quyền địa phương  và người dân sẽ không 
biết khi nào cần đầu tư vào các biện pháp kiểm soát 
và biện pháp quản lý nào có thể được thực hiện tốt 
nhất. Do tình hình diễn biến nhanh, thiếu thông tin 
đôi khi sẽ tạo ra sự thiếu chắc chắn và những  lo lắng 
không cần thiết. Chẳng hạn sau khi lắp đặt hệ thống 
quan trắc độ mặn tại Cần Thơ năm 2014, cán bộ chính 
quyền địa phương cảm thấy bớt căng thẳng khi các 
mức độ mặn đều thấp, do đó không cần hành động 

ứng phó tức thời. Tuy nhiên họ hoàn toàn có khả năng 
ứng phó nhanh khi độ mặn tăng lên. 

Bằng việc cung cấp rộng rãi các dữ liệu cảnh báo độ 
mặn tới chính quyền, người dân và truyền thông, 
những người bị ảnh hưởng có thể chủ động đóng 
cống, làm đập tràn theo mùa để ngăn nước mặn xâm 
nhập và tránh sử dụng nước trong các thời điểm bị 
nhiễm mặn cao.

Ở khu vực nông thôn, có thể sẽ có nhu cầu về các loại 
cây trồng có khả năng chịu mặn tốt hơn và các giải 
pháp mới về quản lý đất nhằm đảm bảo duy trì năng 
suất sản xuất. Các mức độ mặn đang tăng lên cũng là 
cơ sở để thành phố có chiến lược bảo vệ nguồn cung 
cấp nước cho hệ thống xử lý, cũng như đẩy mạnh tốc 
độ mở rộng mạng lưới phân phối nước nhằm đảm bảo 
tỷ lệ tiếp cận cao hơn với nguồn nước sinh hoạt đã 
qua xử lý. Xu hướng gia tăng độ mặn rất khó dự đoán 
và hệ thống giám sát có giá trị trong việc hiểu rõ hơn 
mức độ ảnh hưởng của hiểm họa mới này, từ đó hỗ 
trợ quá trình lập kế hoạch và ra quyết định của cán 
bộ quản lý, người dân và cả các doanh nghiệp trên địa 
bàn thành phố Cần Thơ.

Đối tác địa phương
•	 Sở Tài Nguyên và Môi Trường thành phố Cần Thơ

Thực hiện bới Viện chuyển đổi Môi trường và Xã hội-Quốc Tế (ISET) và Văn 
phòng công tác về Biến đổi Khí Hậu thành phố Cần Thơ (CCCO Can Tho)

 Tài trợ bởi quỹ Rockefeller qua chương trình 
Mạng lưới các thành phố Châu Á có khả năng chống chịu với BĐKH (ACCCRN) 

In trên Giấy tái chế 100%

CƠ SỞ HẠ TẦNG HỆ SINH THÁI NĂNG LỰC THỂ CHẾ

Các công trình quản lý 
nước để kiểm soát XNM

Nâng cao nhận thức của cộng đồng 
về các biện pháp ứng phó XNM

Thông tin thời gian thực trực tuyến cho cộng 
đồng về hiểm họa XNM

Mạng lưới quan trắc độ 
mặn thời gian thực

Đào tạo và nâng cao nhận thức của 
truyền thông về thông tin XNM

Hệ thống cung cấp thông tin cảnh báo bằng 
tin nhắn và các phương thức ứng phó với 
nguy cơ XNM

Tóm tắt các biện pháp tăng cường khả năng chống chịu theo cách thức:

biendoikhihau.cantho.gov.vn
i-s-e-t.org

