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Phân vùng
tài nguyên nước mặt
Vùng ngập lũ
(fluvial-dominated)
Vùng ngập ngọt
(transitional zones)
Vùng nhiễm mặn ven biển
(tidal-dominated)
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Đồng bằng sông Mekong

https://tuoitre.vn/hoinghi-mekong-lanthuong-keu-goichia-se-du-lieunguon-nuoc2020082507133127
1.htm

https://sites.google.com/ctu.edu.vn/truyen-thong-sut-lun/trang-ch%E1%BB%A7

Quan trắc và chia sẽ
thông tin nguồn nước sông Mekong
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Sông

Mekong

Sông

Mekong

• Vấn đề cần quan tâm?

http://ffw.mrcmekong.org/stations.php?
StCode=TCH&StName=Tan%20Chau

• Vấn đề cần quan tâm?

https://servir.adpc.net/
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Sông
• Vấn đề cần quan tâm?

Mekong
•
•
•
•
•

Cơ chế chia sẽ dữ liệu
Tính cập nhật
Độ tin cậy
Khả năng ứng dụng trong thực tế
...

https://monitor.mekongwater.org/virtual
-gauges/?v=1623769594613

Tài nguyên Nước mặt

Sạt lỡ bờ sông / biển
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Vùng ngập lũ

Đê bao
khép kín

• Flooding reduction?

Daily discharge (m3s-1)

http://icem.com.au/portfolio-items/mekong-delta100,000
average-flood-baseline-1985-2005-depth-and90,000
duration/
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http://www.wisdom.caf.dlr.de/en/content/futur
Recorded events (1991, 1996, 1997, 2000)
e-flood-hazard-mekong-delta.html
Projected events (2019, 2021, 2046, 2047)
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Vùng ven biển
https://laodong.vn/xa-hoi/nhung-noi-khong-biet-so-han-man776578.ldo

https://tepbac.com/tin-tuc/full/mo-hinh-tom-su-lua-dat-hieu-qua-trendong-dat-thoi-binh-22667.html

Dự báo ngập – mặn

• Hơn 40% diện tích
đồng bằng sông
Cửu Long bị ngập
úng nếu nước biển
dâng 1 mét
• Ven biển Tây và Tây
Sông Hậu chịu tác
động nặng nề
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Dự báo ngập – mặn

https://www.youtube.com/watch?v=S7X6xSWvxxg

Dự báo ngập – mặn

• Thông điệp:
- Biến đổi khí hậu đang xảy ra
- Phát triển ở thượng nguồn và tại chổ đang có những
tác động tiêu cực đến phát triển của vùng ĐBSCL
 Chiến lược thích ứng với tầm nhìn dài hạn và phù
hợp với điều kiện thực tế tại địa phương

• Kịch bản:
- Mực nước biển gia tăng
- Lưu lượng đến từ thượng nguồn suy giảm

22/02/2016

Smajgl, A., Toan, T. Q., Nhan, D. K., Ward, J., Trung, N. H., Tri, L. Q., Tri, V.P.D, Vu, P. T. (2015). Responding to rising sea levels in the Mekong Delta. Nature
Climate Change, 5(2), 167–174. http://doi.org/10.1038/nclimate2469
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Dự báo ngập – mặn
- Xâm nhập mặn
- Ngập lụt vùng ven
biển
- Thiệt hại công
trình
- ...

Cơ sở dữ liệu lớn
 Hỗ trợ chính sách
• Dữ liệu sẵng có
(phương pháp: thu thập - cập nhật, phân tích,
lưu trữ, chia sẽ…)

• Khả năng sử dụng của thông tin được
cung cấp?!
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Thách thức Đồng bằng

Tính liên vùng – Tính liên ngành – Tính không chắc chắn

Nghị quyết 120
• Thích ứng với BĐKH
• Liên kết vùng và đa thành phần; phối
hợp liên ngành
• Kết hợp giải pháp công trình và phi công
trình
• …
Dựa trên tư duy thích ứng – dựa trên
nền tảng khoa học và thực tiễn
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Tài nguyên nước thay đổi
Giải pháp phi công trình

Qui hoạch cấp vùng

Hợp tác trong nước và quốc tế

Tái cấu trúc hệ thống sản xuất – Kinh tế tuần hoàn

Hệ thống cơ sở dữ liệu

Cơ sở dữ liệu lớn

 Hỗ trợ chính sách
• Dữ liệu sẵng có
(thu thập - cập nhật, phân tích, lưu trữ, chia
sẽ…)

• Khả năng sử dụng của thông tin được
cung cấp?!
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Thách thức: Suy thoái
nguồn tài nguyên nước và sụt lún
• Biến động nguồn nước đến từ thượng
nguồn
• Suy thoái tài nguyên nước dưới đất
• Sụt lún đồng bằng
• Thời tiết thay đổi
• Nước biển dâng
Mặn xâm nhập nghiêm trọng // Rủi ro lũ
thượng nguồn
Tác động tiêu cực đến nền nông nghiệp

Thách thức: Công tác quản lý
•
-

Hiệu quả [HẠN CHẾ] của công tác quản lý
Vấn đề nhân sự và tài chính
Vấn đề cơ chế
...

11

12/4/2021

Cơ hội
• Bài học từ xâm nhập mặn 2015 – 2016
và 2019 – 2020 – công tác chuẩn bị được
tốt hơn
• Phát triển và ứng dụng tiến bộ KHKT
• Sự tham gia của các thành phần xã hội
khác nhau
• Chia sẽ dữ liệu
• Nghị quyết 120
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https://dragon.ctu.edu.vn/

https://www.facebook.com/VienNCBDKH
/posts/2018695421475470/

Công tác thực địa nhóm dự án
Living Delta (WP3)
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DRAGON-Mekong Institute
Delta Research And Global Observation Network
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